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1. WPROWADZENIE, METODOLOGIA OPRACOWANIA 

STRATEGII ROZWOJU GMINY JEŻOWE NA LATA 2023 - 

2030 

1.1.METODOLOGIA OPRACOWANIA STARTEGII. 

Strategia rozwoju gminy stanowi podstawowy dokument planowania strategicznego w gminie. 

Jest dokumentem nadrzędnym względem pozostałych dokumentów tzw. operacyjnych, projektowych. 

W praktyce strategia przyjmuje dwie postacie: niematerialną i materialną. Strategia tworzy ramy 

rozwoju lokalnego1.  

Do celów opracowanej strategii rozwoju lokalnego należy:  

1) kierunkowanie polityki rozwoju gminy; 

2) pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

3) wymiar integracyjny strategii. 

Do podstawowych przesłanek opracowania strategii należy  

 potrzeba dostosowania kierunku rozwoju do zmieniających się uwarunkowań,  

 dostępność środków zewnętrznych i niewystarczające własne zasoby finansowe; 

 zabezpieczenie średnio i długookresowych ustaleń na podstawie kompromisu wśród 

społeczności; 

 mobilizacja społeczności do współrealizacji strategii. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 opracowana została na podstawie 

następujących dokumentów: 

 Ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378); 

 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834); 

 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 i 2389); 

 Poradnika praktycznego opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; 

 Uchwały nr LVIII/381/22 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

Przedstawione powyżej regulacje zostały ujęte w opracowanej strategii rozwoju. Zgodnie  

z regulacjami powyższymi, przedstawionymi ustawami i przyjętą uchwałą Rady Gminy Jeżowe, zakres 

prac nad strategią przyjęto według poniżej zamieszczonego procesu: 

                                                                 

1 Poradnik praktyczny przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej; 
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Etapy opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe: 

1) Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, 

przygotowanej na potrzeby strategii; 

2) Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030: 

2.1) Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów  

i wskaźników; 

3) Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 

- 2030: 

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami 

i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, 

3.2) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju 

województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z 

zakresem planowanych działań; 

4) Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030: 

4.1) Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030, w tym 

wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych; 

4.2) Określenie ram finansowych i źródeł finansowania; 

5) Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030, zgodnego z 

przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. 

6) Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 – dokument podlega 

konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami 

społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym Dyrektorem Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: 

6.1) Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i 

sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 

2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana 

również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie 

strony internetowej, na której zamieszczono projekt, 

6.2) Przeprowadzenie konsultacji;  

6.3) Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego 

w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego 

publikacja co najmniej na stronie internetowej gminy; 

7) Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 – przekazanie projektu 

strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie 

określonych w strategii rozwoju województwa; 

8) Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd 

województwa; 

9) Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności  

i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030; 

10) Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 po uwzględnieniu 

ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji; 
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11) Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030: 

11.1) Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego Dyrektora Urzędu 

Morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko, 

11.2) W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030, zawierającej informacje, o 

których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 11.1, 

11.3) W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 – 

odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 11.1. Odstąpienie 

trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie Uchwały nr LVIII/381/22 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 sierpnia 2022 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji określono szczegółowy harmonogram opracowania Strategii: 

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Termin Wyszczególnienie 

Do 2 miesięcy od podjęcia uchwały. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na 
potrzeby strategii. 

Do 4 miesięcy od podjęcia uchwały. Wypracowanie założeń programowych Strategii 
Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Do 5 miesięcy od podjęcia uchwały. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych 
Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Do 5 miesięcy od podjęcia uchwały. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii 
Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe 
na lata 2023 - 2030, zgodnego  
z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi 
dokumentów nadrzędnych. 

Do 2 tygodni od opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 
2023 - 2030 

Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Termin nie krótszy niż 35 dni2 od dnia 
ogłoszenia na stronie internetowej 
informacji o konsultacjach 

Przeprowadzenie konsultacji. 

                                                                 

2 Terminy ustawowe 
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W terminie 30 dni3 od upływu terminu 
zgłaszania uwag w ramach konsultacji 

Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników 
konsultacji oraz jego publikacja. 

Do 2 tygodni od opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 
2023 - 2030 

Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe 
na lata 2023 - 2030 do zarządu województwa w celu 
wydania opinii. 

W terminie 30 dni4 od dnia otrzymania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 - 2030 przez zarząd województwa. 

Do 3 tygodni od opublikowania 
sprawozdania z konsultacji i uzyskania 
opinii zarządu województwa (licząc od 
momentu zakończenia ostatniego z tych 
dwóch). 

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 – 2030 po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych 
konsultacji i opiniowania. 

Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad 
projektem Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 - 2030 po 
ewentualnych zmianach wynikających z 
przeprowadzonych konsultacji i 
opiniowania. 

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, 
przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 
Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad 
projektem Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 - 2030 po 
ewentualnych zmianach wynikających z 
przeprowadzonych konsultacji i 
opiniowania. 

Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, 
przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji 
Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

Do 2 tygodni od zakończenia prac 
związanych z uprzednią ewaluacją. 

Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 - 2030 po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej 
uprzedniej ewaluacji. 

Do 3 tygodni od opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 
2023 - 2030 po uwzględnieniu 
ewentualnych zmian wynikających z 
przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. 

Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w 
trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 
poz. 283 z późn. zm.) do regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów 
morskich również do właściwego dyrektora urzędu 
morskiego) w sprawie konieczności lub braku 
konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko. 

Decyzja w terminie 30 dni5 od dnia 
otrzymania przez właściwe instytucje 
wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie 
dodatkowy czas wynikający z 
dodatkowych wyjaśnień. 

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030, odstępuję 

                                                                 

3 Terminy ustawowe 

4 Terminy ustawowe 

5Terminy ustawowe 
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się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza 
się prognozy oddziaływania na środowisko. 

Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji od 
właściwych instytucji. Ewentualnie 
dodatkowy czas wynikający z 
dodatkowych uzgodnień. 

W przypadku uzgodnienia konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę 
oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030, zawierającą 
informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Do 13 miesięcy od momentu podjęcia 
uchwały. Termin nie uwzględnia 
przypadków przekroczenia terminów w 
ramach procedur niezależnych od 
gminy. 

Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 
2030 przez Radę Gminy Jeżowe w drodze uchwały. 

 

Dodatkowo na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe przez Wójta Gminy Jeżowe 
Zarządzeniem Nr 19/2022n z dnia 22.02.2022 został powołany  Zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 – 2030. 

Do zadań Zespołu należało opiniowanie i koordynacja działań związanych z przygotowaniem 

projektu Strategii Rozwoju we współpracy z wykonawcą dokumentu, w szczególności organizacja 

i udział w spotkaniach mających na celu: 

1) opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej; 

2) określenie problemów, barier rozwojowych i potencjałów rozwojowych gminy; 

3) określenie kierunków działań i planowanych przedsięwzięć, w tym opiniowanie przedsięwzięć 

ujętych w Strategii Rozwoju; 

4) określenie wizji i misji oraz celów strategicznych, a także rezultatów planowanych działań; 

5) wykonanie we współpracy z wykonawcą dokumentu analizy służącej: opracowaniu modelu 

funkcjonalno – przestrzennego gminy, określeniu obszarów strategicznej interwencji, wskazaniu 

wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych, określeniu ram finansowych i źródeł 

finansowania; 

6) bieżący kontakt z wykonawcą dokumentu w celu wymiany niezbędnych informacji  

i dostarczenia materiałów służących opracowaniu Strategii Rozwoju; 

7) merytoryczna współpraca z wykonawcą w zakresie konsultacji społecznych i prowadzenia 

działań informacyjnych. 

Zadaniem Zespołu jest zatwierdzenie opracowanych strategicznych rozstrzygnięć zawartych  

w dokumencie Strategii Rozwoju do konsultacji społecznych oraz projektu Strategii Rozwoju po 

konsultacjach społecznych. 
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1.2.WNIOSKI Z ETAPU KONSULTACJI  

Do opracowania po przeprowadzonych konsultacjach. 

 

1.3.PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

 

Do opracowania po przeprowadzonych konsultacjach. 
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2. WNIOSKI Z DIAGNOZY 

2.1.OGÓLNY OBRAZ GMINY JEŻOWE WYŁANIAJĄCY SIĘ Z OPRACOWANEJ 

DIAGNOZY. PODSUMOWANIE OPRACOWANEJ DIAGNOZY WG. 

POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW OBJĘTYCH ANALIZĄ . 

A) POŁOŻENIE I LOKALIZACJA 

Gmina Jeżowe położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, w odległości około 
40 km od stolicy województwa, głównego ośrodka administracyjno – gospodarczego regionu - miasta 
Rzeszów, przy południowej granicy powiatu niżańskiego. Gmina sąsiaduje z gminami należącymi 
do powiatów: rzeszowskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i kolbuszowskiego.  

Gmina Jeżowe bezpośrednio sąsiaduje z dwoma gminami należącymi do powiatu niżańskiego, 

są to gminy wiejsko – miejskie: Gmina i Miasto Nisko oraz Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem.  

Gmina Jeżowe sąsiaduje bezpośrednio również z gminami należącymi do powiatów: 

rzeszowskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i kolbuszowskiego. Są to następujące gminy: 

 z powiatu stalowowolskiego: gmina wiejska - Bojanów; 

 z powiatu kolbuszowskiego: gminy wiejskie - Dzikowiec, Raniżów; 

 z powiatu rzeszowskiego: gmina wiejska - Kamień; 

 z powiatu leżajskiego: gmina miejska - Nowa Sarzyna. 

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 11 wsi, wchodzących w skład 15 sołectw.  

Wieś Jeżowe podzielona jest napięć sołectw:  

 Jeżowe Centrum,  

 Jeżowe Kameralne,  

 Jeżowe Podgórze, 

 Jeżowe Zagościniec; 

 Jeżowe Zaborczyny. 

Pozostałe sołectwa to:  

 Jata,  

 Sójkowa,  

 Zalesie,  

 Nowy Nart,  

 Stary Nart,  

 Cholewiana Góra,  

 Pogorzałka,  

 Groble,  

 Sibigi,  

 Krzywdy. 
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Rysunek 1. Podział Gminy Jeżowe na sołectwa 

Na terenie gminy Jeżowe zlokalizowanych jest 10 miejscowości: Cholewiana Góra, Groble, Jata, 

Jeżowe, Krzywdy, Nowy Nart, Pogorzałka, Sójkowa, Stary Nart i Zalesie.  

Pod względem powierzchniowym największym sołectwem jest Nowy Nart, najwięcej 

mieszkańców jednak zamieszkuje teren sołectwa Jeżowe Podgórze oraz Jeżowe Centrum6. 

Tabela 1. Sołectwa na terenie gminy Jeżowe7 

L.p. Sołectwo/lata Powierzchnia [km2] 
Liczba mieszkańców 

w 2021 [os.] 

1 Nowy Nart 25,83 464 

2 Groble 14,98 681 

3 Jeżowe Centrum 14,3 1593 

4 Jeżowe Podgórze 12,24 1857 

5 Jeżowe Zagościniec 8,64 903 

6 Cholewiana Góra 7,23 819 

7 Jeżowe Kameralne 6,82 735 

8 Jata 6,71 586 

9 Zalesie 5,91 529 

10 Sibigi 5,18 230 

11 Sójkowa 4,68 487 

12 Stary Nart 4,22 359 

                                                                 

6 Na podstawie danych z 2021 r. – UG Jeżowe; 

7 Dane: UG Jeżowe; 



str. 11 

 

13 Krzywdy 4,21 553 

14 Pogorzałka 2,82 143 

15 Jeżowe Zaborczyny 0,41 138 

Gmina Jeżowe 124,18 10 077 

    

Powierzchnia gminy Jeżowe wynosi 124 km2 co stanowi około 16% powierzchni powiatu 

niżańskiego. Gmina Jeżowe zajmuje trzecie miejsce wśród gmin powiatu niżańskiego pod względem 

powierzchni gminy.  

Układ komunikacyjny gminy Jeżowe tworzy sieć dróg lokalnych – gminnych, wspomaganych 

drogami powiatowymi oraz ważnymi trasami komunikacyjnymi, do których zalicza się przebiegającą 

przez teren gminy drogę ekspresową S-19 oraz drogi wojewódzkie nr 861 i nr 878.  

Sieć dróg na terenie gminy Jeżowe tworzą ciągi komunikacyjne o łącznej długości 141,44 km, do 

których zaliczamy: drogi gminne publiczne o długości 66,72 km, drogi powiatowe o długości 39,610 

km, drogi wojewódzkie nr 861 i nr 878 o długości 24,7 km oraz droga ekspresowa S-19 o długości 

przechodzącej przez teren gminy 10,335 km. Stan techniczny dróg gminnych publicznych na terenie 

gminy Jeżowe określa się jako zadowalający. Bardzo ważną funkcję dla gminy obecnie pełni 

oddana do użytkowania droga ekspresowa S-19 łącząca miasto Lublin z miastem Rzeszów. 

Tworzy to doskonałe warunki dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Jeżowe do 

stolicy regionu – miasta Rzeszów.  

Do planowanych w otoczeniu gminy kluczowych inwestycji komunikacyjnych należą: 

 budowa drogi ekspresowej S-19 – Białystok – Barwinek, docelowo planowane jest 

połączenie przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem 

granicznym ze Słowacją w Barwinku; 

 budowa drogi ekspresowej S-74 łącząca drogę S-12 w Sulejowie z drogą S-19 w Zarzeczu 

– gmina Nisko (docelowo łącząca Łódź z Rzeszowem); 

 połączenie kolejowe z CPK – w ramach relacji Warszawa – CPK – Radom – Sanok. 

Gmina Jeżowe w otoczeniu do gmin powiatu niżańskiego wyróżnia się najlepszą 

dostępnością do sieci Internetu szerokopasmowego  na poziomie minimum 30 mb/s.  

W roku 2019 poziom dostępności do Internetu szerokopasmowego o przepustowości minimum 

30 mb/s zapewniony był dla 59,16% mieszkańców gminy,  przy średniej powiatowej około 40%, co 

pokazuje, iż Gmina Jeżowe spośród wszystkich gmin powiatu posiada najbardziej rozbudowaną sieć 

internetową. Po zrealizowaniu nowych zaplanowanych inwestycji dofinansowanych z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępność na terenie gminy Jeżowe wzrośnie do poziomu prawie 61%. 

Jednak planowane inwestycje na terenie gminy Rudnik nad Sanem – wzrost dostępności do 74%, 

spowodują, iż gmina Jeżowe w  przyszłym okresie będzie drugą gminą pod względem dostępu do 

Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu niżańskiego. 

Najlepszą dostępność do sieci Internetu szerokopasmowego na terenie gminy zapewnioną mają 

mieszkańcy, których gospodarstwa domowe znajdują się przy głównych trasach komunikacyjnych 



str. 12 

 

gminy,  tam gdzie zabudowa mieszkaniowa jest najgęstsza. Zdecydowanie trudniejszy dostęp 

występuje na obszarach peryferyjnych lub w budynkach znacząco oddalonych od głównych zabudowań 

w danym sołectwie. Praktycznie każda z miejscowości gminy Jeżowe posiada dostęp do  Internetu 

szerokopasmowego o przepustowości 30mb/s. Są to tzw. „czarne plamy” zaznaczone na załączonej 

poniżej mapie gminy. Najwięcej tzw. „białych plam” (czerwone kropki) oznaczających brak dostępu do 

sieci o przepustowości min. 30mb/s znajduje się na terenie miejscowości Jeżowe – centralna część 

miejscowości,  Jeżowe - Zaborczyny,  w części Jeżowe- Kameralne,   w części Cholewiana Góra.  Białe 

plamy są wyzwaniem i oczekiwanym kierunkiem, w jakim powinien podążać rozwój sieci Internetowej 

na terenie gminy Jeżowe w okresie realizacji nowej strategii.  

Ocena mieszkańców 

Stan i jakość dróg 

Infrastruktura drogowa na terenie gminy Jeżowe 

oceniana jest przez mieszkańców bardzo 

pozytywnie. 51% ocenia ją na poziomie dobrym i 

bardzo dobrym, przez 24% mieszkańców oceniana 

jest na poziomie średnim. Pokazuje, to jak dużo 

Gmina poczyniła w okresie ostatnich lat w obszarze 

dostępności komunikacyjnej.  

Dostępność transportu publicznego – komunikacja z sąsiednimi ośrodkami miejskimi 

Ocena poziomu dostępności transportu zbiorowego 

umożliwiającego komunikację z sąsiednimi 

ośrodkami miejskimi jest bardzo zróżnicowana. 

Jednak trzeba zaznaczyć, że aż 47% mieszkańców 

negatywnie ocenia dostępność transportową 

środkami komunikacji publicznej. Jednocześnie 31% 

wyraża się pozytywnie, co wskazuje na obszary, 

które mają lepszą dostępność, i na obszary gdzie 

mieszkańcy mają utrudniony dojazd do sąsiednich 

          ośrodków.  

Dostęp do Internetu 

Dostęp do internetu w dobie nowoczesnych 

technologii jest jednym z istotnych warunków życia 

na danym terenie. Przez mieszkańców dostęp do 

Internetu oceany jest pozytywnie. 67% 

mieszkańców wyraziło swoją pozytywną opinię. Jest 

to istotny pozytywny czynnik zachęcający do 

osiedlania się i zamieszkania na terenie gminy 

Jeżowe. 
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Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

ograniczony dostęp do sieci internetu 
szerokopasmowego na terenach o niższym 
poziomie urbanizacji 

rozwój sieci dróg lokalnych 

rozdrobnione gospodarstwa rolne doskonałe połączenie komunikacyjne 
mieszkańców gminy Jeżowe ze stolicą regionu – 
miastem Rzeszów  

zróżnicowana jakość sieci dróg lokalnych potencjał do rozwoju zabudowy mieszkaniowej  

wzrost obciążenia ruchem pojazdów i 
oddziaływanie drogi S-19 na bezpośrednie 
otoczenie drogi 

potencjał komunikacyjny w obszarze 
projektowanych nowych tras komunikacyjnych, 
w tym szprychy CPK, rozwój trasy S-19 

 najwyższy na terenie powiatu niżańskiego 
wskaźnik dostępności do sieci internetu 
szerokopasmowego 

 wysoki wskaźnik gruntów rolnych 

 pozytywna ocena mieszkańców lokalnej 
infrastruktury drogowej, co może oznaczać 
potencjał do rozwoju gminy 

 ocena dostępności komunikacyjnej transportem 
zbiorowym oceniana jest przez mieszkańców w 
sposób bardzo zróżnicowany, uzależniony od 
miejsca zamieszkania, jednak 47% ocena tą 
dostępność negatywnie 

 wysoka pozytywna ocena dostępu do internetu 
szerokopasmowego, co również może stanowić 
o potencjale do rozwoju sektora 
mieszkaniowego na terenie gminy 

 

B) DEMOGRAFIA 

W roku 2020 wg. danych GUS na terenie gminy Jeżowe mieszkało 10 100 mieszkańców, o 0,4% 

mniej niż w roku 2016 (ubyło 37 mieszkańców). W 2020 roku 50,2% mieszkańców stanowiły kobiety, 

49,8% mężczyźni. W roku 2016 to udział mężczyzn był większy niż kobiet (50,3% mężczyzn i 49,7% 

kobiet. Zmiana liczby mieszkańców jedynie o 0,4% pokazuje, iż sytuacja demograficzna na terenie 

gminy zachowuje stabilny charakter, co jest zdecydowanie pozytywną oceną sytuacji demograficznej 

gminy, w porównaniu do wielu krajowych jednostek terytorialnych, zagrożonych odpływem 

mieszkańców. 
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Rysunek 2. Zmiana liczby ludności w okresie 2016 - 2020 

Gmina Jeżowe ma najkorzystniejszą sytuację demograficzną spośród gmin powiatu 

niżańskiego, co wyróżnia ją na tle całego powiatu niżańskiego. Korzystną sytuację 

demograficzną gminy Jeżowe pokazuje analiza porównawcza trendów demograficznych gminy 

i jednostek porównawczych. Obniżanie liczby mieszkańców gminy Jeżowe następuje w tempie 

zdecydowanie wolniejszym niż średnia krajowa, powiatowa i okolicznych gmin. Tempo zmian 

demograficznych gminy Jeżowe zbliżone jest do korzystnego tempa regionu. W obszarze 

demograficznym Gmina Jeżowe na terenie powiatu niżańskiego jest liderem zmian demograficznych, 

bowiem w okresie 2016 – 2020 depopulacja mieszkańców gminy dotknęła w najmniejszym stopniu 

gminę Jeżowe. W porównaniu do gmin: Jarocin, Harasiuki i Ulanów, zmiana demograficzna na terenie 

gminy Jeżowe jest zdecydowanie korzystniejsza.  

Gmina Jeżowe wyróżnia się również pozytywnie w ocenie struktury ekonomicznej mieszkańców 

gminy. Przez cały analizowany okres liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym przewyższała 

liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. Ponadto udział procentowy mieszkańców w wieku 

produkcyjnym w tym okresie nie uległ zasadniczej zmianie. W roku 2016 liczba osób w wieku 

produkcyjnym stanowiła 64% ogółu mieszkańców, w wieku przedprodukcyjnym 21% i w wieku 

poprodukcyjnym 15%. W roku 2020 sytuacja uległa nieznacznej zmianie, nadal największą grupę 

stanowili mieszkańcy w wieku produkcyjnym – 64%, następnie mieszkańcy w wieku 

przedprodukcyjnym – 19% i w wieku poprodukcyjnym 16%. Trzeba jednak podkreślić, iż stopniowy 

proces wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym dotknął w tym okresie również gminę Jeżowe. W 

latach 2016 – 2020 liczba osób w wieku produkcyjnym obniżyła się o 0,3%, natomiast wzrosła liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym o 8% i zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym o 6,6%. 

Pokazuje to początkowy negatywny trend w obszarze starzenia się społeczeństwa, bowiem saldo 

liczby osób w wieku produkcyjnym oraz w wieku poprodukcyjnym dynamicznie się zmienia.   
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10 096 10 100

2016 2017 2018 2019 2020
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Rysunek 3. Liczba mieszkańców wg. grup ekonomicznych 

Sytuacja Gminy Jeżowe w ocenie wskaźnika obciążenia demograficznego względem gmin 

powiatu niżańskiego występuje najbardziej korzystnie. Gmina Jeżowe w tym obszarze jest liderem, 

bowiem poziom obciążenia demograficznego kształtuje się poniżej średniej krajowej, regionalnej, 

powiatowej i dla pozostałych gmin powiatu niżańskiego. Jest to zdecydowanie korzystna ocena sytuacji 

demograficznej gminy, która dodatkowo istotnie odbiega od trendów występujących na rynku objętym 

analizą. 

Do kluczowych czynników mających wpływ na strukturę i liczbę mieszkańców gminy należy 

wskaźnik przyrostu naturalnego oraz wskaźnik salda migracji.  Przyrost naturalny w latach 2017 – 209 

kształtował się na poziomie dodatnim, jedynie w roku 2016 oraz w roku 2020 osiągnął wartość ujemną, 

co wskazuje, że liczba zgonów przewyższyła liczbę narodzeń. W okresie 2016 – 2020 widoczny jest 

wzrost liczby urodzeń nowych mieszkańców gminy, co wskazuje na rozwój społeczny i demograficzny. 

Niestety rok 2020 odznaczył się wyższym wskaźnikiem umieralności, co może w pewnym stopniu być 

efektem pandemii COVID – 19. Niestety negatywny wpływ na liczbę mieszkańców gminy wywierał 

wskaźnik migracji.  

Tabela 2. Ogólny wskaźnik zmiany demograficznej gminy 

Nazwa 
Przyrost naturalny 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jeżowe  

-7 25 14 9 -5 - 

Saldo migracji ogółem 

-39 -21 -39 -33 13 - 

Ogólny wskaźnik zmiany liczby mieszkańców Gminy Jeżowe 

-46 4 -25 -24 8 - 

Szczegółowa analiza liczby mieszkańców gminy wg. podziału na poszczególne sołectwa w sposób 

precyzyjny pokazuje kluczowe obszary rozmieszczenia ludnościowego i zagospodarowania 

urbanistycznego gminy. Pod względem liczby ludności najwięcej mieszkańców gminy mieszka 

w sołectwach centralnych gminy tj. w sołectwie Jeżowe Podgórze, Jeżowe Zagościniec oraz Jeżowe 

Zagościniec i Cholewiana Góra. Są to sołectwa, które swoją zabudowę mieszkaniową – zabudowę 

zagrodową wykształciły dzięki bezpośredniej lokalizacji przy kluczowych szlakach komunikacyjnych. 

Najmniejsza liczba ludności zamieszkuje sołectwa Pogorzałka i Zaborczyny, co wynika z peryferyjnego 
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położenia oraz najmniejszej powierzchni wymienionych sołectw.  Największy przyrost ludności nastąpił 

na obszarze sołectwa: Krzywdy, Jeżowe Kameralne, Groble i Zalesie, co w głównej mierze związane jest 

z dostępnością do nowych terenów przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną. 

Największy odpływ mieszkańców nastąpił na terenie sołectw: Nowy Nart, Jata, Sibigi, Sójkowa i Stary 

Nart. Depopulacja w tych obszarach może wynikać z położenia peryferyjnego, poza głównymi szlakami 

komunikacyjnymi, a także mniej korzystną ofertą mieszkaniową. 

Istotny obraz ekonomiczny gminy pokazuje rzeczywista liczba mieszkańców, wyliczona w oparciu 

o składane deklaracje odpadowe. Analizując dane z okresu 2020 – 2021 można wskazać, iż obecna 

rzeczywista liczba mieszkańców utrzymuje się na poziomie 75%, co oznacza, iż średnio 25% 

mieszkańców jest tylko zameldowanych na terenie gminy, lecz ich aktywność zawodowa i życiowa 

związana jest z inną lokalizacją. Jest to grupa średnio około 2500 mieszkańców, którzy na co dzień 

mieszkają poza terenem gminy Jeżowe. W ten sposób można również ocenić, iż  rzeczywisty poziom 

zapotrzebowania na usługi publiczne i komercyjne na terenie gminy kształtuje się na poziomie około 

75% zameldowanych mieszkańców gminy, co stanowi grupę około 7 500 mieszkańców. Jest to 

rzeczywista liczba mieszkańców gminy, dla której projektowany powinien być zakres i skala usług i 

infrastruktury publicznej.  

Tabela 3. Wskaźnik rzeczywistej liczby mieszkańców 

Wskaźnik rzeczywistej liczby mieszkańców gminy 

Okres 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba zameldowanych mieszkańców 
gminy 

10 210 10 210 10 179 10 149 10 142 10 077 

Rzeczywista liczba mieszkańców na 
podstawie deklaracji odpadowych  

10 210 10 216 7 907 7 474 7 585 7 588 

% wskaźnik rzeczywistej liczby 
mieszkańców do liczby mieszkańców 
ogółem 

100% 100% 78% 74% 75% 75% 

 

Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

rosnący trend obniżania się liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym względem liczby osób w 
wieku produkcyjnym, choć w tempie 
zdecydowanie wolniejszym niż jednostki 
porównawcze 

stabilna liczba mieszkańców gminy w okresie 
2016 - 2020 

ujemny przyrost naturalny w ostatnim roku 
badania – 2020  

wolniejsze tempo obniżania się liczby 
mieszkańców gminy względem jednostek 
porównawczych, najniższy wskaźnik utraty 
mieszkańców względem gmin powiatu 
niżańskiego i średniej krajowej 

największy odpływ mieszkańców w okresie 2016 
– 2021 nastąpił na terenie sołectw: Nowy Nart, 
Jata, Sibigi, Sójkowa i Stary Nart – tereny 
wymagające interwencji 

utrzymująca się przewaga liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym względem liczby osób w 
wieku poprodukcyjnym – większa liczba osób 
wchodzących na rynek niż liczba osób 
wychodzących z rynku 
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wskaźnik rzeczywistej liczby mieszkańców na 
poziomie 75%, co równocześnie oznacza, iż 
średnio 25% mieszkańców gminy na stałe 
przebywa poza miejscem zameldowania 

najniższy wskaźnik obciążenia demograficznego 
w badanej grupie 

 dodatnie saldo migracji w roku 2020, choć w 
okresie 2016 – 2019 utrzymujący się wskaźnik 
ujemny 

 największy przyrost ludności w okresie 2016 – 
2021 na obszarze sołectwa: Krzywdy, Jeżowe 
Kameralne, Groble i Zalesie, co w głównej mierze 
związane jest z dostępnością do nowych 
terenów przeznaczanych pod zabudowę 
mieszkaniową – jednorodzinną – tereny z 
potencjałem do rozwoju 

 

C) GOSPODARKA I LOKALNY RYNEK PRACY 

W roku 2020 na terenie gminy Jeżowe w rejestrze REGON zarejestrowane były 682 podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą, z czego 51% z sektora przemysł i budownictwo, 46,9% z sektora 

pozostałych działalności oraz jedynie 2,1% z sektora rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.  

 

Rysunek 4. Liczba firm na terenie gminy wg. rodzajów działalności w 2020 r. 

W okresie od opracowania poprzedniej strategii rozwoju gminy tj. od roku 2016 do roku 2020 

poziom lokalnej przedsiębiorczości na terenie gminy Jeżowej uległ dynamicznej poprawie. W roku 

2020 liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON wzrosła o 33% względem roku 

2016. W tym okresie liczba działających firm powiększyła się o 172 nowe podmioty gospodarcze. 

Istotna pozytywna zmiana w okresie 2016 – 2020 nastąpiła w szczególności w sektorze przemysł 

i budownictwo, gdzie liczba działających podmiotów z tej branży wzrosła aż o 46%. Wzrost nastąpił 

również w branży pozostałych działalności, choć tu zmiana oznaczała wzrost liczby działających 

podmiotów o 25%. Ważnym wskaźnikiem zmiany strukturalnej działających firm na terenie gminy 

Jeżowe jest uzyskanie dominującej pozycji w liczbie działających podmiotów przez firmy z branży 

budowlano – przemysłowej w latach 2017, 2019 i 2020. Może to w pewnym stopniu obrazować 

profilowanie się gminy w kierunku firm budowlano – przemysłowych, dla których istotnym czynnikiem 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo

2%

przemysł i 
budownictwo

51%

pozostała 
działalność

47%
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rozwoju będzie struktura krajowego rynku budowlanego i wzrost krajowego popytu na produkty 

przemysłowe.  

 

Rysunek 5. Zmiana liczby firm wg. rodzajów działalności 

W grupie działających firm na terenie gminy Jeżowe zdecydowaną większość stanowią firmy 

mikro, zatrudniające do 9 pracowników. Tworzą je w większości firmy jednoosobowe i firmy rodzinne. 

W roku 2020 firmy mikro stanowiły 96,3% liczby działających firm na terenie gminy. 

Pozytywne zmiany, jakie nastąpiły na terenie gminy w obszarze wzrostu liczby działających 

firm(szczegółowo przedstawione w diagnozie), plasują gminę Jeżowe w grupie gmin powiatu 

niżańskiego na czwartym miejscu i na drugim miejscu wśród gmin wiejskich. Utrzymanie tego trendu 

może przyczynić się w przyszłości do przeskoczenia średniej powiatowej. Niestety jednocześnie trzeba 

podkreślić, iż poziom lokalnej przedsiębiorczości odstępuje od średniej regionalnej i zdecydowanie 

krajowej, co wynika m.in. z aktualnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej całego powiatu, stopnia 

jego zurbanizowania i rozwoju gospodarczego, warunków geograficznych gminy oraz wiejskiego 

charakteru gminy i niskiego stopnia urbanizacji.    

W roku 2021 na terenie gminy Jeżowe zarejestrowanych było 486 osób pozostających 

bez zatrudnienia. W roku 2016 liczba bezrobotnych wynosiła 712, co oznacza zmniejszenie 

liczby osób bezrobotnych w okresie 2016 – 2021 na terenie gminy Jeżowe o 31%. Wskazuje 

to na zdecydowaną poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy od początku obowiązywania poprzedniej 

strategii. 

 

Rysunek 6. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy w okresie 2016 - 2021 
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Poziom bezrobocia na terenie gminy Jeżowe w roku 2020 szacowany był poniżej średniej 

powiatowej, co może wskazywać na nieznacznie lepszą sytuację na lokalnym rynku pracy względem 

powiatu niżańskiego. Dodatkową pozytywną cechą jest poprawa sytuacji gminy Jeżowe względem 

średniej powiatu od roku 2018, co świadczy o korzystnych zmianach gospodarczych na terenie gminy 

właśnie od roku 2018. Wyzwaniem dla gminy jest utrzymanie tego tempa zmian, by w latach kolejnych 

stopniowo zbliżać się do poziomu bezrobocia miasta powiatowego Nisko. Negatywnym obrazem jest 

zestawienie poziomu bezrobocia gminy Jeżowe, jak również całego powiatu niżańskiego do średniej 

regionalnej i krajowej. W tym obszarze niestety gminy powiatu niżańskiego pod względem zdolności 

ekonomicznych muszą znacząco nadrobić utracony dystans do pozostałej części regionu i kraju.  

Podsumowując przeprowadzoną analizę, można wskazać pozytywną ocenę sytuacji na lokalnym 

rynku pracy gminy Jeżowe względem średniej powiatowej oraz istotne różnice względem regionu 

i kraju, co jednak dotyczy wszystkich gmin powiatu niżańskiego.  

Szansą dla rozwoju gospodarczego gminy mogą być tereny przeznaczone pod działalność 

inwestycyjną. Obszar ten tworzą przyległe do siebie działki gminne: 

 działka  nr 1348/3o pow. 21,89 ha, działka nr 1347/3 o pow. 2,33 ha,  

 działka nr 1283/38 o pow. 10,54 ha, działka nr 1361 o  pow. 4,95 ha. 

 działka nr 1408/1 o pow. 3,75 ha.  

Przedstawiony obszar 43,46 ha może zostać również powiększony o kolejne działki przylegające 

do tego terenu, w szczególności o działki prywatne będące w tym obszarze, ale również o dodatkowy 

obszar – działkę 1421/2 o powierzchni 23,64 ha, której właścicielem jest Gmina Jeżowe. W ten sposób 

Gmina Jeżowe dysponuje terenem 43,46 ha i potencjałem do rozwoju inwestycyjnego o kolejne 

minimum 23,64 ha terenów o przeznaczeniu na rolniczą przestrzeń produkcyjną. 

Ocena mieszkańców 

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości 

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie 

gminy w zdecydowanej większości oceniane są na 

poziomie średnim i dobrym. 44% mieszkańców ocenia 

obecne warunki pozytywnie - na poziomie dobrym i 

bardzo dobrym.  
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Rynek pracy (możliwość zatrudnienia na terenie gminy) 

Lokalny rynek pracy, w tym możliwość znalezienia 

pracy na terenie gminy jest oceniany dosyć 

negatywnie, 39% badanych ocenia, iż jest to 

trudne lub bardzo trudne, jednocześnie 39% 

ocenia, że jest to sytuacja na poziomie średnim (co 

świadczy, iż nie jest to stan zły, ale również nie jest 

to stan dobry, jako oczekiwany).  

 

Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

zdecydowana większość firm tworzą firmy mikro 
– 96,3% ogólnej liczby działających firm 

istotny wzrost liczby działających podmiotów 
gospodarczych w okresie 2016 – 2020 o 33% 

wzrost udział firm mikro względem firm 
pozostałych 

wzrost liczby działających firm w sektorze 
przemysł i budownictwo o 25% 

poziom rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
poniżej średniej krajowej, wojewódzkiej i 
powiatowej z tempem rosnącym 

kształtujący się profil gminy w kierunku firm 
budowlano – przemysłowych – usługi 
budowlane – 44% działających firm 

większa liczba osób bezrobotnych wśród 
mężczyzn 

obniżenie liczby osób bezrobotnych o 31% 

poziom bezrobocia na terenie gminy wyższy od 
średniej krajowej, regionalnej, niższy od średniej 
powiatowej 

dostępne tereny inwestycyjne 43,46 ha z 
możliwością zwiększenia o dodatkowe 23,64 ha 

 dostępność komunikacyjna – potencjał do 
rozwoju gospodarczego 

 pozytywna ocena mieszkańców w zakresie 
lokalnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości mieszkańców  

 negatywna ocena mieszkańców lokalnego rynku 
pracy,  

 

D) ŚRODOWISKO NATURALNE  I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA  

Gmina Jeżowe położona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu dwóch 

mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej.  

Na obszarze gminy występują złoża zaliczane do surowców energetycznych – złoża gazu ziemnego.  

Surowiec gazu występuje w obrębie udokumentowanych w kategoriach bilansowych (kategoria C) 

dwóch złożach: Jeżowe N i Jeżowe S. Gaz tu występujący charakteryzuje się bardzo dobrymi 

parametrami, jest wysokometanowy (zawiera ok. 70 – 90% metanu) i niskoazotowy (ok. 5% azotu). 

Ponadto na terenie gminy występują surowce pospolite. Są to kruszywa naturalne – piaski eoliczne 

występujące w obrębie całej gminy, piaski rzeczne terenów akumulacyjnych w północnej części gminy, 

surowce ilaste w centralnej i południowo – zachodniej części gminy. 
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Ponadto na terenie gminy zostały wstępnie rozpoznane złoża torfów. Są to złoża niskie, 

najbogatsze w składniki pokarmowe ze wszystkich rodzajów złóż (torfy przejściowe, torfy wysokie).  

Obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Wisły. Przez teren gminy (na południowo – zachodnim 

skraju) przebiega granica wododziałów II rzędu – rzeki Łęg i Sanu. Z wód stojących występujących na 

terenie gminy należy wymienić zbiornik utworzony w obniżeniu terenu w miejscowości Jeżowe – 

Kowale (naturalny, częściowo pogłębiony) o pow. 2,0 ha.  

Stan, potencjał ekologiczny, stan chemiczny oraz stan ogólny dla większości jednolitych części wód 

powierzchniowych znajdujących się w obszarze gminy Jeżowe jest co najmniej dobry lub dobry, 

wyjątkiem jest RW20001722929 Bacówka, której stan ekologiczny jest umiarkowany, stan chemiczny 

– dobry i ogólny stan – zły. Jedynie dla JCWP Barcówka wyznaczono cele środowiskowe do roku 2027. 

Dla pozostałych JCWP zadania infrastrukturalne przeznaczone do realizacji przez Gminę Jeżowe zostały 

zrealizowane.  

Gmina Jeżowe położona jest w rejonie o dość korzystnych warunkach aerosanitarnych.  

Z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu, braku punktowych, uciążliwych źródeł emisji zanieczyszczeń 

powietrza, gmina Jeżowe nie należy do terenów o dużym zanieczyszczeniu powietrza 

atmosferycznego. Niemniej na stan czystości powietrza w gminie wpływa emisja zanieczyszczeń 

wynikająca z bliskiego sąsiedztwa przemysłu Nowej Sarzyny oraz napływ zanieczyszczeń pochodzących 

z przemysłu i gospodarki komunalnej Tarnobrzega, Połańca, Stalowej Woli. Zjawiska te są w znacznym 

stopniu ograniczone przez kompleksy leśne występujące na zachodzie i wschodzie gminy oraz w jej 

otoczeniu. Do kluczowych źródeł zanieczyszczeń należą: sektor transportowy, sektor komunalny i 

lokalne rolnictwo.  

Teren gminy Jeżowe w części objęty jest ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie 

przyrody. Na terenie gminy zlokalizowane są obszary Natura 200, pomniki przyrody oraz użytki 

ekologiczne.  

 

Rysunek 7. Rozmieszczenie obszarów objętych ochroną prawną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 
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 Na terenie gminy Jeżowe wyznaczono użytki ekologiczne zlokalizowane na obszarze 

Nadleśnictwa Rudnik: 

1) Bagno „Brzezina” o pow. 0,48 ha zlokalizowane na działce ewid. nr 1861, obręb  Groble; 

2) Skupisko bagna zwyczajnego i łochyni „Łochynia: o pow. 1,00 ha zlokalizowane na działce ewid. 

nr 1895/1, obręb Groble. 

Obszar gminy znajduje się pod wpływem oddziaływania klimatu czarnomorskiego. W okresie 

jesieni i zimy przeważają wiatry zachodnie. Główną rolę w wegetacji roślin odgrywają wiatry 

południowo-wschodnie, ciepłe w okresie lata, o prędkości średnio 3,6 m/s. Klimat w okresie 2016 – 

2021 zachował swoje cechy wskazujące na stopniowe ocieplanie się klimatu w okresie wielolecia 1991 

- 2020. Pozytywną oceną klimatu z tego okresu jest wyższa średnia opadów deszczu niż średnia z okresu 

odniesienia 1991 – 2020. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnący poziom usłonecznienia, który w roku 

2016 oraz w roku 2021 przewyższał poziom z okresu wielolecia oraz utrzymująca się maksymalna 

temperatura na poziomie średniej z wielolecia 1991 – 2020. Wzrost wskaźnika usłonecznienia może 

wskazywać na możliwości rozwoju energetyki słonecznej na obszarze gminy, jednak jest to 

równocześnie związane z wpływem na stopniowe ocieplanie się klimatu. W efekcie może to oznaczać 

większą liczbę dni upalnych, mniejszą liczba dni bardzo mroźnych oraz większą liczbę dni  deszczowych. 

Przedstawione zmiany mogą istotnie wpłynąć na strukturę i sytuację lokalnej gospodarki, w 

szczególności związanej z rolnictwem, turystyką i energetyką. 

Ważnym elementem ochrony środowiska jest stan dostępności i jakość działania infrastruktury 

komunalnej związanej z ograniczaniem działalności człowieka na środowisko naturalne. W diagnozie 

przedstawiono szczegółowe informacje o zakresie zrealizowanych działaniach w obszarze gospodarki 

wodno – kanalizacyjnej. 

Obszar terenu gminy Jeżowe w części objęty jest aglomeracją Jeżowe zgodnie z Krajowym 

Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Obszar Aglomeracji Jeżowe (aktualizacja 

obszary aglomeracji) został wyznaczony Uchwałą Nr XXXIV/227/20 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 

grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżowe. Wartość RLM dla aglomeracji została 

wyznaczona na poziomie 9 228 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jeżowe. W skład aglomeracji 

wchodzą miejscowości: Jeżowe, Groble, Sibigi, Jata, Sójkowa, Zalesie, Cholewiana Góra, Pogorzałka i 

Nowy Nart.  

Pod względem dostępności do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy gminy Jeżowe w porównaniu do 

średniej powiatowej i innych gmin powiatu niżańskiego oraz średniej krajowej i regionalnej mają 

zapewniony dostęp do sieci kanalizacyjnej w najwyższym stopniu. W roku 2020 poziom 

skanalizowania gminy wynosił 79,4%. W przypadku dostępności do sieci wodociągowej ten 

poziom jest trochę niższy, w roku 2020 poziom zwodociągowania wynosił 91,9%. Oba 

wskaźniki pokazują, że Gmina do chwili obecnej poczyniła wiele w zakresie rozwoju podstawowej 

infrastruktury komunalnej, jednak do objęcia kanalizacją o wodociągiem całej gminy konieczne są 

kolejne działania.  

Nieco trudniejsza sytuacja dotyczy dostępu do sieci gazowej, infrastruktury mającej wpływ na 

jakość powietrza na terenie gminy. W roku 2020 dostępność do sieci gazowej wynosiła 44,1% i była 

niższa niż średnia powiatowa. Wynika to z niższego poziomu zurbanizowania gminy i rozproszenia 

zabudowy jednorodzinnej.  



str. 23 

 

Jakość lokalnego powietrza w dużej mierze uzależniona będzie od poziomu wdrażania gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie gminy. Jednym z jej kluczowych celów jest wzrost wykorzystania OZE w 

produkcji energii na własne potrzeby. W analizie przedstawionej w diagnozie wykazano istotne 

zapotrzebowanie Gminy na wzrost instalacji związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł 

energii. W przeprowadzonym badaniu na potrzeby diagnozy aż 70% mieszkańców wyraziło 

zainteresowanie udziałem w projektach dofinansujących montaż OZE w budynkach mieszkaniowych. 

Pokazuje to oczekiwany cel działania Gminy w okresie nowej strategii.. 

Kolejnym istotnym elementem oceny jakości lokalnego środowiska i oceny wpływu człowieka na 

jej stan jest analiza gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza zbieranych odpadów od roku 2016 

pokazała coroczny wzrost produkcji odpadów komunalnych przez mieszkańców. Wskazała również na 

pozytywne zmiany związane z wzrostem ilości odpadów zbieranych selektywnie. W roku 2016 

wskaźnik odpadów zebranych selektywnie wynosił 51,74%, natomiast w roku 2021 już 59,85% (wzrost 

o 8,1 p.p.). Jest to kolejny pozytywny czynnik charakteryzujący lokalny system gospodarowania 

odpadami komunalnymi, mówiący o istotnych zmian w procesie segregowania odpadów u źródła.  

Wyzwaniem dla Gminy Jeżowe w okresie nowej strategii będzie dążenie do jak największego 

poziomu zbierania odpadów w sposób selektywny, a także zmniejszania liczby odpadów zmieszanych. 

Kluczowym jednak celem jest dążenie do ograniczania liczby odpadów u źródła, poprzez zmiany 

konsumpcyjne mieszkańców, zwiększenie poziomu recyklingu opadów i zmianę nawyków i zachowań 

mieszkańców przyczyniających się do ilości produkowanych odpadów przez mieszkańców i podmioty 

uczestniczące w systemie. Ważnym celem jest również uszczelnianie systemu gospodarowania 

odpadami w zakresie uwzględniania w systemie wszystkich mieszkańców i podmiotów mających 

wpływ na liczbę produkowanych odpadów na terenie gminy. 

Ocena mieszkańców 

Dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi) 

 

Dostęp do infrastruktury wodociągowej 

oceniany jest przez mieszkańców bardzo 

pozytywnie. 73% mieszkańców ocenia 

dostępność do wodociągów na poziomie 

dobrym i bardzo dobrym.  

 

Dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja) 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej również przez 

większość mieszkańców oceniany jest 

pozytywie. 71% badanych mieszkańców 

wyraziło swoją ocenę na poziomie dobrym i 

bardzo dobrym. 
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Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

źródła zanieczyszczeń powietrza: transport, 
budownictwo, mieszkalnictwo, rolnictwo 

potencjał przyrodniczy gminy 

wysoki wskaźnik pokrycia obszarami objętymi 
prawna ochroną, mający wpływ na ograniczony 
na tym obszarze rozwój infrastrukturalny gminy  

dostępność do surowców naturalnych i 
energetycznych 

nowe wyzwania w obszarze rozwoju gospodarki 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

niski poziom zanieczyszczenia lokalnego 
środowiska ciężkim przemysłem 

rosnący wskaźnik produkcji odpadów 
komunalnych przez mieszkańców 

potencjał zasobów naturalnych do rozwoju 
turystyki aktywnej, wypoczynkowej, rozwoju 
mieszkalnictwa na terenie „czystej” gminy 

wzrost poziomu nasłonecznienia wysoki wskaźnik skanalizowania i 
zwodociągowania 

niski wskaźnik dostępności do sieci gazowej wzrost liczby odpadów zbieranych w sposób 
selektywny 

ograniczanie liczby zbieranych odpadów 
komunalnych u źródła, recykling, uszczelnianie 
systemu 

potencjał klimatyczny do rozwoju infrastruktury 
OZE 

 rozwój OZE, wzrost zainteresowania OZE przez 
mieszkańców; 

 wysoka – pozytywna ocena mieszkańców 
lokalnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, 
co może być potencjałem do rozwoju gminy; 

E) KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE, SPORT, REKREACJA I 

TURYSTYKA 

Zadania z zakresu tworzenia kultury, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz pozyskiwania 

i przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze na terenie gminy Jeżowe 

realizowane są przez powołane przez Radę Gminy Jeżowe – Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.  

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem (GCK) stanowi jednostkę budżetową Gminy, która realizuje 

działania związane z kulturą, działalnością biblioteczną i świetlicową, poprzez prowadzenie działalności 

i zarządzanie niezbędną infrastrukturą: 

w zakresie kultury  

 Domu kultury w Jeżowem, Jeżowe 236/2; 

w zakresie działalności bibliotecznej 

 Biblioteki Publicznej w Jeżowem, Jeżowe 136A; 

 Biblioteki Publicznej w Groblach, Groble 33; 

 Biblioteki Publicznej w Jacie, Jata 33A; 

 Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze, ul. Młynarze 27, Cholewiana Góra; 
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 Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie, Nowy Nart 46; 

w zakresie aktywności społeczno – kulturalnej  

 świetlica wiejska w Krzywdach, Krzywdy 177B; 

 świetlica wiejska w Sibigach – Groble 131A; 

 świetlica wiejska w Groblach, Groble 33; 

 świetlica wiejska w Sójkowej, Sójkowa 57; 

 świetlica wiejska w Jacie – budynek remizy Jata 33A; 

 świetlica wiejska w Zalesiu, Zalesie 40.  

 świetlica wiejska w Cholewianej Górze – budynek remizy ul. Młynarze 27, Cholewiana 

Góra – Klub Młodego Strażaka; 

 oraz w Zespole Szkół w Jacie, gdzie prowadzone są zajęcia taneczne mażoretek, 

chearleaders i taniec towarzyski.  

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem posiada bogatą ofertę zajęć dla wszystkich pokoleń 

mieszkańców, co zostało szczegółowo przedstawione w diagnozie. GCK w Jeżowem odpowiada 

również za prowadzenie działalności edukacyjno – bibliotecznej.  

Potencjałem Gminy i jej wizytówką są organizowane imprezy o znaczeniu przynajmniej 

ponadlokalnym, które mogą stanowić ciekawy produkt turystyczny Gminy: 

 Festiwal Kultury Historycznej LASOVIANA w Jeżowem, otwarta impreza dla wszystkich 

mieszkańców gminy z ofertą zabaw, animacji, dmuchawców, zjeżdżalni dla najmłodszych 

oraz z pokazami historycznymi oraz występami lokalnych zespołów, również jako 

promocja oferty kulturalnej i działalności GCK w Jeżowem; 

 Turniej Sołectw Gminy Jeżowe – lokalna impreza promująca aktywność społeczną 

mieszkańców poszczególnych sołectw; 

 WAKACJONALIA – Dni Gminy Jeżowe – najważniejsza impreza plenerowa w gminie 

o znaczeniu ponadlokalnym, ściągająca odbiorców z terenu gminy, ale również z gmin 

sąsiednich. Impreza odbywa się cyklicznie w systemie dwudniowym z ofertą zajęć 

sportowych, zajęć dla dzieci, cyklu koncertów zespołów tanecznych, promocją aktualnej 

oferty artystycznej GCK i działających w nim zespołów tanecznych i śpiewaczych. 

Zwieńczeniem imprezy jest otwarty koncert znanego zespołu muzycznego na scenie 

krajowej.  

 

Potencjałem rozwojowym gminy jest również jej bogactwo dziedzictwa kulturowo – 

historycznego. Początki historyczne gminy związane są z założeniem wsi Jeżowe, której początki 

datowane są na rok 1554. Bogactwo to opiera się na historii i zabytkach kultury materialnej i 

niematerialnej. W diagnozie zestawiono kluczowy zabytki objęte formami ochrony konserwatorskiej, 

które tworzyć mogą ofertę turystyki kulturowej. Jednym z takich elementów podnoszących 

potencjał turystyczny gminy jest działające muzeum w Jeżowem – Zbiornica Figur Chrystusa 
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Frasobliwego8. Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku dawnej plebanii, pochodzącym z lat 

1822 – 1824. 

Drugim obszarem mającym istotne znaczenie dla rozwoju gminy w obszarze turystyki i 

wypoczynku dla mieszkańców jest sektor sportu, rekreacji i turystyki aktywnej.  

W roku opracowania diagnozy na terenie gminy Jeżowe działały cztery kluby sportowe, w tym trzy 

piłkarskie oraz jeden kolarski. Główny obszar działania w/w klubów stanowi obszar województwa 

podkarpackiego lub teren powiatu niżańskiego i powiatów ościennych. 

Gmina Jeżowe posiada szeroką bazę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, która składa się w 

sumie z 37 obiektów rozlokowanych na terenie całej gminy. Do tej oferty należą: place zabaw, boiska, 

siłownie plenerowe oraz sale gimnastyczne przy szkołach. Stam jakościowy i dostępność do tej oferty 

szczegółowo została przedstawiona w diagnozie.   

Zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne wraz z ofertą infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

tworzą doskonałą formę do tworzenia i rozwijania szlaków turystyki aktywnej, które przechodzą lub 

mogą przechodzić przez teren gminy Jeżowe. Do nich w szczególności należy: Zielony Szlak Rowerowy 

ATR, zbiornik wodny „Kowale”, Park Podworski w Nowym Narcie, Muzeum Figur Chrystusa 

Frasobliwego w Jeżowem wraz z zabytkami kultury materialnej przedstawiony w diagnozie. Do tej 

oferty należy doliczyć również zasoby dziedzictwa kulinarnego, do których nalezą zarejestrowane 

produkty tradycyjne: Jeżowskie Kapuśniaki z Kaszą Tatarczaną, Jeżowskie Pierogi z Kaszą Jaglaną i 

Twarogiem, Jeżowski Miód Nawłociowy.  

Wszystkie wymienione powyżej elementy tworzą potencjał do rozwoju turystyki lokalnej i 

ponadlokalnej - aktywnej i wypoczynkowej. Tworzą również potencjał do budowy turystycznych 

szlaków rowerowych lub pieszych. Jest to również ciekawa oferta do aktywnego spędzania czasu 

wolnego na łonie natury.  

Podsumowaniem analizy turystycznej gminy była ocena dostępności do obiektów noclegowych. 

W chwili obecnej na terenie gminy taką bazę tworzą dwa obiekty noclegowo – gastronomiczne, oba 

znajdują się na terenie miejscowości Jeżowe. 

W ten sposób Gminę Jeżowe wyróżnia potencjał przyrodniczy oraz kulturowo – historyczny do 

tworzenia ponadlokalnej turystyki aktywnej, czy budowy turystycznych szlaków rowerowych, pieszych 

czy samochodowych. Gmina Jeżowe to ciekawe miejsce na aktywny wypoczynek i może stanowić 

ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu dla mieszkańców okolicznych gmin. Zapewnia również w ten 

sposób doskonałe warunki do osiedlania się nowych mieszkańców, dla których ważnym argumentem 

jest bogactwo przyrodnicze, czystość terenu i zasoby dziedzictwa kulturowo – historycznego.  

 

 

 

                                                                 

8 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024; 
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Ocena mieszkańców 

Dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, np. orlik, kort tenisowy, ścieżki 

Warunki życia na terenie gminy w obszarze 

dostępu do terenów rekreacyjno – sportowych 

oceniane są korzystnie lub na poziomie średnim. 

47% mieszkańców ocenia warunki na poziomie 

dobrym i bardzo dobrym, 31% na poziomie 

średnim, wymagającym jeszcze poprawy.  

 

Dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki 

Dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki 

oceniany jest mniej korzystnie niż dostęp do 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 39% 

mieszkańców ocenia dostęp do infrastruktury 

kultury i rozrywki na poziomie 

niezadawalającym.  

 

Poziom oferty i wydarzeń kulturalnych 

Poziom oferty i wydarzeń kulturalnych oceniany 

jest podobnie, jak dostępność do infrastruktury 

kultury i rekreacji na poziomie niezadawalającym 

lub na poziomie średnim. 37% ocenia poziom 

oferty i wydarzeń kulturalnych, jako 

niezadawalające, natomiast 39% na poziomie 

średnim, co wskazuje na potrzeby rozwoju 

obecnej oferty kulturalnej i wydarzeń 

kulturalnych w gminie.  

Walory krajobrazowe 

Walory krajobrazowe gminy również 

oceniane są przez mieszkańców bardzo 

pozytywnie, co wskazuje na potencjały gminy 

do rozwoju turystyki aktywnej – 

przyrodniczej. 65% mieszkańców uważa, że 

gmina Jeżowe posiada doskonałe walory 

krajobrazowe, które mogą stanowić ofertę 

przyciągania nowych mieszkańców i rozwoju 

lokalnej turystyki wypoczynkowej i 

rekreacyjnej.  
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Usługi turystyczne 

Poziom dostępności i jakości usług 

turystycznych oceniany jest przez 

mieszkańców negatywnie i na poziomie 

średnim, 49% badanych oceniało badany 

sektor negatywnie, 39% na poziomie 

wystarczającym – średnim. Jednym z 

wytłumaczeń może być fakt, iż obszar gminy 

Jeżowe nie należy do kluczowych obszarów 

turystyki na poziomie regionalnym, stanowi 

element do rozwoju turystyki lokalnej.   

Dostępność do bazy gastronomicznej/restauracyjnej 

Poziom dostępności do sektora 

gastronomicznego jest nieco lepiej oceniany, 

niż sam sektor turystyczny, dla 41% poziom 

dostępności jest wystarczający (średni), 

jednak dla 34% oceniony jest jako negatywny 

– niewystarczający.  

 

Dostępność do bazy noclegowej 

Dostępność do bazy noclegowej, podobnie jak 

usługi turystyczne oceniany jest przez 

mieszkańców negatywnie – na poziomie 

niewystarczającym. 57% badanych wyraziło swoją 

negatywną ocenę, tylko 27% oceniło na poziomie 

średnim.  

 

Atrakcyjność gminy dla turystów 

Kolejnym elementem oceny potencjału 

turystycznego gminy jest ocena atrakcyjności 

turystycznej. 47% oceniło atrakcyjność 

turystyczną gminy na poziomie średnim.  

Przedstawiona ocena nawiązuje do 

wcześniejszych ocen mieszkańców w obszarze 

usług turystycznych.  
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Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju 
infrastruktury kultury, sportu i rekreacji 

dziedzictwo historyczno – kulturowe gminy, 
zasoby przyrodnicze i zabytki kultury materialnej  

rozwój infrastruktury publicznej działające Muzeum Figur Chrystusa 
Frasobliwego 

potrzeby inwestycyjne lokalnych podmiotów 
świadczących usługi w obszarze sportu i kultury 

bogata oferta zajęć w GCK w Jeżowem 

ograniczona baza noclegowa organizacja imprez o znaczeniu ponadlokalnym – 
produkt turystyczny gminy „Wakacjonalia”  

ograniczona oferta wyznaczonych szlaków 
rowerowych, pieszych 

szeroka i rozbudowana oferta obiektów 
sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy 

potrzeby finansowe do rozwoju i utrzymania 
obecnej bazy zasobów kulturowych i rekreacyjno 
- sportowych 

atrakcyjność turystyczna gminy: Zielony Szlak 
Rowerowy ATR, zbiornik wodny „Kowale”, Park 
Podworski w Nowym Narcie, Muzeum Figur 
Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem wraz z 
zabytkami kultury materialnej przedstawiony w 
diagnozie 

dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki 
oceniany jest przez mieszkańców mniej 
korzystnie niż dostęp do infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej, tylko 24% badanych ocenia na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym 

dziedzictwo kulinarne: produkty tradycyjne 

poziom oferty i wydarzeń kulturalnych oceniany 
jest przez mieszkańców podobnie, jak 
dostępność do infrastruktury kultury i rekreacji 
na poziomie niezadawalającym lub na poziomie 
średnim 

pozytywna ocena mieszkańców w zakresie 
infrastruktury sportu i rekreacji, 31% oczekuje 
dalszych działań w tym zakresie 

mieszkańcy negatywnie oceniają możliwość 
rozwoju na terenie gminy turystyki na poziomie 
ponadlokalnym (potwierdza to ocena 
atrakcyjności turystycznej gminy), negatywnie 
oceniają również dostępność do bazy 
noclegowej, ocena bazy gastronomicznej jest już 
pozytywna 

bardzo pozytywnie przez mieszkańców oceniane 
są walory krajobrazowe, co może stanowić 
potencjał do rozwoju lokalnej turystyki i rozwoju 
mieszkalnictwa na terenie gminy 

 

F) PLANOWANIE PRZESTRZENNE I FINANSE GMINY 

Gmina Jeżowe posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jeżowe uchwalone Uchwałą Nr XXVIII/131/01 Rady Gminy Jeżowe z dnia 27 marca 2001 r.  

Na terenie gminy Jeżowe obowiązuje jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów odwiertów gazowych 

oraz gazociągów kopalnianych położonych w gminie Jeżowe województwo podkarpackie” 

o powierzchni 60,14 ha. MPZP uchwalony został 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XLI/262/09 Rady Gminy 

Jeżowe. Plan miejscowy obejmuje obszary o powierzchni 60,14 ha niezbędne dla zagospodarowania 
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terenów odwiertów gazowych Sarzyna 18, Sarzyna 19 oraz Nowosielec 3 wraz z gazociągami 

kopalnianymi. Położony jest w miejscowości Groble w północno-wschodniej części Gminy Jeżowe. 

Poziom objęcia powierzchni gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 

jedynie 0,5%.  

Powierzchnia gminy Jeżowe wynosi 12 393 ha (124 km2). Pod względem powierzchni gmina 

Jeżowe zajmuje 3 miejsce spośród gmin powiatu niżańskiego, ustępując jedynie wielkością powierzchni 

gminie Harasiuki oraz gminie Nisko.  

Gminę Jeżowe w odniesieniu do gmin powiatu niżańskiego cechuje wysoki udział gruntów rolnych 

(21% gruntów rolnych na terenie powiatu – najwyższy udział), jedna z niższych powierzchni gruntów 

leśnych (11% i 6 miejsce w powiecie), bardzo niski poziom występowania gruntów wodnych (jedynie 

2% gruntów na terenie powiatu i ostatnie miejsce w powiecie), średni poziom występowania gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych (10% udziału i 5 miejsce w powiecie), a także bardzo niski poziom 

występowania nieużytków ( jedynie 2% i ostatnie miejsce w powiecie). Przedstawiona charakterystyka 

definiuje rolniczo – osadniczy charakter gminy, gdzie w strukturze wykorzystywanych terenów 

przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowane i zurbanizowane. Niewielki udział terenów leśnych 

i pod wodami wskazuje na potencjał gminy w obszarze dalszego zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie gminy nie wyznaczono obszarów objętych rewitalizacją, obszarów zintegrowanego 

inwestowania i wykluczenia z inwestowania, obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Nie 

wyznaczono również obszarów o szczególnych problemach lub barierach rozwojowych i obszarów o 

wyjątkowym potencjale rozwojowym.  

Opracowana analiza budżetu Gminy Jeżowe (przedstawiona w diagnozie) wykazała zdolność 

finansową Gminy do zrealizowania nowego planu działań i przedsięwzięć przewidywanych do 

realizacji w perspektywie nowej strategii. Analizę budżetu oparto o analizę opracowaną w cenach 

bieżących oraz w cenach realnych, jako przekształcenie cen bieżących w ceny stałe (nie uwzględniając 

w analizie wpływu inflacji).  

Opracowana analiza wykazała dwa okresy rozwoju Gminy (dwa tempa rozwoju). W okresie 2016 

– 2018 poziom dochodów występował zdecydowanie na niższej wartości niż w okresie 2019 – 2021, 

dlatego pierwszy okres 2016 – 2018 określony został jako okres powolnego rozwoju, natomiast okres 

2019 – 2021 określony został jako okres dynamicznego rozwoju. Związane jest to w głównej mierze 

z ogólnokrajową sytuacją gospodarczą i wychodzeniem z ogólnoświatowego kryzysu, bowiem jak cała 

gospodarka krajowa, również gospodarka lokalna uzależniona jest od trendów i sytuacji gospodarczej 

na świecie i w kraju. W okresie dynamicznego rozwoju widoczny jest wzrost dochodów generowanych 

z tytułu podatku dochodowego i od osób prawnych, w tym w okresie Gmina Jeżowe osiągnęła 

najwyższe wpływy z podatków w całym badanym okresie 2016 – 2030. Okres dynamicznego rozwoju 

to również okres najwyższych wskaźników inwestycyjnych, w tym okresie Gmina zainwestowała w 

nową infrastrukturę najwięcej środków finansowych. Wzrost dochodów wiązał się również ze 

wzrostem wydatków zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych. Jednak w okresie rekordowych 

nakładów inwestycyjnych, Gmina nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, jedynie w 

roku 2019 wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących przekroczył 40%, by w roku 2021 spaść do 

poziomu 25%.  
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Do najistotniejszych wniosków z opracowanej analizy  należy wykazanie zdolności Gminy do 

realizacji nowych zadań przedstawionych w projektowanej strategii rozwoju. Praktycznie w całym 

okresie prognozy tj. od roku 2022 – 2030 poziom zadłużenia Gminy nie zbliżył się do 50% możliwego 

poziomu zadłużenia. Wyjątkiem jest rok 2025 kiedy poziom zadłużenia Gminy stanowi 76% możliwego 

poziomu zadłużenia.  

Analiza poziomu zadłużenia oraz wykazana zdolność Gminy do pozyskiwania kapitału 

zewnętrznego na działania rozwojowe (co zostało przedstawione w diagnozie) gwarantują zdolność 

Gminy Jeżowe do realizacji nowej strategii rozwoju w okresie do 2030 roku.  

Wyzwaniem dla Gminy będzie utrzymanie dochodów z tytułu podatku PIT i od osób prawnych wg. 

zaprojektowanej prognozy, która występuje na poziomie wyższym niż w okresie wykonanego budżetu. 

Ponadto płynność budżetu w okresie 2026 – 2030 zdecydowanie poprawią dochody uzyskane z dotacji 

zewnętrznych, które w prognozie nie zostały ujęte.  

Potwierdzeniem zdolności finansowych Gminy w okresie prognozy jest analiza wskaźnika pokrycia 

wydatków bieżących dochodami bieżącymi, który przez cały okres nowej strategii szacowany jest na 

poziomie ponad 100%, co pokazuje, iż w całym okresie wydatki bieżące finansowane są w całości 

dochodami bieżącymi. Ponadto od roku 2026 wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących występuje 

na najniższym poziomie w całym okresie analizy tj. od roku 2016.  

W ten sposób przedstawiona analiza finansowana budżetu wykazała zdolności i możliwości do 

finansowania nowej ścieżki rozwoju Gminy w oparciu o nową strategię rozwoju. Potwierdza to 

w szczególności analiza zadłużenia i relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz wartość 

prognozowanych generowanych dochodów do budżetu Gminy w okresie realizacji nowej strategii 

rozwoju i jej kierunków działań.  

Ocena mieszkańców 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki) 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, 
jako dostępność do placów, skwerów, parków 
oceniana jest przez mieszkańców na poziomie 
średnim lub pozytywnym. 31% ocenia na 
poziomie średnim, co oznacza, że stan 
dostępności do przestrzeni publicznych jest w 
pewnym stopniu zapewniony, ale niestety nie 
na poziomie zadawalającym. 36% ocenia na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym, 34% na 
poziomie złym i bardzo złym, co pokazuje duże 
zróżnicowane na terenie gminy w poziomie 

odstępności do tej infrastruktury.  

 

Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

niski poziom objęcia gminy miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego 

wyznaczenie obszarów objętych rewitalizacją 

ograniczone zdolności do usystematyzowanego 
rozwoju gminy opartego o planowanie 
przestrzenne 

wyznaczenie obszarów o potencjałach 
rozwojowych 
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wysokie uzależnienie rozwoju inwestycyjnego 
Gminy od środków zewnętrznych 

dynamiczny etap rozwoju Gminy w okresie 2019 
- 2021 

mieszkańcy oczekują zwiększenia dostępności 
do przestrzeni publicznych: placów, skwerów, 
parków itp., choć 36% ocenia tą dostępność na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym 

doświadczenie Gminy w pozyskiwaniu kapitału 
zewnętrznego 

 wysoki udział gruntów rolnych 

 rolniczo – osadniczy charakter przestrzenny 
gminy 

 zdolność finansowa Gminy do realizacji nowych 
zadań i wyzwań w okresie nowej strategii 

 pokrycie wydatków bieżących dochodami 
bieżącymi przez cały okres prognozy 

 niski wskaźnik zadłużenia 

G) BEZPIECZEŃSTWO  

W analizie poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy wskazano na kluczowe obszary zagrożeń 

mające największy wpływ na poziom życia mieszkańców. W analizie uwzględniono zagrożenia i ryzyka 

powodziowe, związane z porządkiem publicznym i przestępczością oraz związane z bezpieczeństwem 

w ruchu drogowym i zdarzeniami zagrażającymi życiu, a także z zagrożeniami pożarowymi.  

zagrożenia powodziowe 

Na podstawie map zagrożenia powodziowego wskazano obszary na terenie gminy Jeżowe 

zagrożone w największym stopniu powodzią.  

Obszar wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi na podstawie Q=10% (raz na 10 lat) 

dotyczy powodzi rzecznych na rzece Rudnia oraz rzeka Głęboka. 

Wysokie prawdopodobieństwo Q=10% na rzece Rudnia obejmuje odcinek rzeki od 12 km rzędna 

170,37 do 15 km rzędna 174,27.  

 

Rysunek 8. Mapa Zagrożenia Powodziowego 10% (raz na 10 lat) 
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zagrożenia suszą 

Drugim obszarem analizowanym pod względem zagrożenia na życie mieszkańców jest obszar 

zagrożenia suszą.  

Cały obszar gminy Jeżowe zalicza się do terenów o umiarkowanym zagrożeniu suszą. Ocena 

obejmuje analizę łączną zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną na podstawie 

Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PGW Wody Polskie).  

 

Rysunek 9. Obszar zagrożenia suszą 

zdarzenia i ratowniczo - gaśnicze 

W okresie 2016 – 2021 liczba zdarzeń na terenie gminy Jeżowe, do których wyjeżdżały lokalne 

jednostki OSP wzrosła o 31%. Największa liczba zdarzeń odnotowana została w latach 2019 – 2020, 

w roku 2021 liczba zdarzeń spadła do poziomu z roku 2018. Zdecydowaną większość rejestrowanych 

zdarzeń stanowią miejscowe zagrożenia - od 60 do 70% zarejestrowanych zdarzeń, mniejszą liczbę 

stanowią pożary średnio od 30 do 40%. Wyjątkiem był rok 2020 kiedy liczba pożarów prawie równała 

się liczbie miejscowych zagrożeń.  

Przedstawiona statystyka pokazuje, iż lokalne jednostki OSP muszą być przygotowane zarówno do 

działań związanych z przeciwdziałaniem pożarom, ale również innym, do których zaliczają się 

miejscowe zagrożenia. Do istotnych zagrożeń należą w tym zakresie wypadki drogowe, co jest wysoce 

istotne przy uwzględnieniu kluczowych dróg publicznych przechodzących przez teren gminy, w tym 

drogi ekspresowej, dróg wojewódzkich, powiatowych oraz lokalnych – gminnych.  

przestępczość i interwencje Policji  

W liczbie stwierdzonych przestępstw najwięcej dotyczyło przestępstw przeciwko rodzinie oraz 

związanych z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca 

liczba stwierdzonych przestępstw w roku 2021, w szczególności związanych z przestępstwami 

przeciwko rodzinie i prowadzeniu pojazdów po alkoholu. Są to dwa kluczowe problemy społeczne 

dotykające mieszkańców gminy Jeżowe.  
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W roku 2021 na terenie powiatu niżańskiego odnotowano 950 przestępstw, z czego jedynie 4,7 % 

zostało popełnionych na terenie gminy Jeżowe, co pokazuje, iż poziom przestępczości na terenie gminy 

Jeżowe wypada zdecydowanie poniżej średniej dla całego powiatu.  

Skalę przestępczości bardziej określa liczba interwencji Policji na terenie gminy Jeżowe. 

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby takich interwencji w roku 2021 o ponad 10% względem 

roku poprzedniego. Najwięcej, ze względu na największe skupiska ludnościowe odnotowywane były 

na terenie miejscowości Jeżowe, następnie na terenie Cholewianej Góry i Starego Nartu. Najwyższy 

wskaźnik liczby interwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego sołectwa występuje na terenie 

miejscowości Jeżowe (0,1 liczby interwencji na 1 mieszkańca) i miejscowości Stary Nart 

(0,1/mieszkańca). 

Średnio w roku na terenie gminy Jeżowe odnotowuje się około 40 zdarzeń drogowych, do których 

w większości należą kolizje drogowe. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby zdarzeń drogowych 

w roku 2021, co może być związane z udostępnieniem nowej drogi ekspresowej, o zdecydowanie 

wyższych parametrach dla bezpieczeństwa użytkowników pojazdów i pieszych. W roku 2020 liczba 

wypadków drogowych na terenie gminy Jeżowe stanowiła jedynie 12% zarejestrowanych wypadków 

drogowych na terenie powiatu niżańskiego, co pozytywnie wyróżnia Gminę Jeżowe w obszarze 

bezpieczeństwa drogowego względem pozostałych gmin powiatu.  

Ocena mieszkańców 

Bezpieczeństwo publiczne 

Bardzo ważnym elementem oceny warunków 

życia na terenie danej gminy jest ocena poziomu 

bezpieczeństwa. Mieszkańcy gminy Jeżowe 

pozytywnie oceniają poziom bezpieczeństwa 

publicznego na obszarze swojego zamieszkania. 

51% oceniło pozytywnie, natomiast 37% oceniło 

ten poziom, jako średni, co pokazuje, iż ta grupa 

mieszkańców oczekuje jeszcze działań 

poprawiających ten stan.  

Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

zagrożenia powodziowe związane z rzeką Rudnia 

i Głęboka 

cały obszar gminy Jeżowe zalicza się do terenów 
o umiarkowanym zagrożeniu suszą 

w ocenie średniego prawdopodobieństwa Q= 1% 

wystąpienia powodzi zagrożone na terenie 

gminy Jeżowe w obszarze rzeki Rudnia 

zagrożone są w głównej mierze grunty orne i 

uprawy trwałe, użytki zielone i leśne na terenie 

miejscowości: Jeżowe, Groble, Krzywdy 

spadek liczby zdarzeń drogowych 

poziom prawdopodobieństwa wysokiego Q=10% 

obejmuje grunty orne i uprawy trwałe oraz 

tereny leśne na obszarze miejscowości: Jeżowe i 

konieczność adoptowania jednostek OSP do 

nowych wyzwań 
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Krzywdy i związane są z wystąpieniem powodzi 

rzek Rudnia i Głęboka 

wzrost o 31% zdarzeń, do których wyjeżdżały 
jednostki OSP 

mieszkańcy gminy Jeżowe pozytywnie oceniają 
poziom bezpieczeństwa publicznego na obszarze 
swojego zamieszkania, 51% oceniło pozytywnie, 
natomiast 37% oceniło ten poziom, jako średni, 
co pokazuje, iż ta grupa mieszkańców oczekuje 
jeszcze działań poprawiających ten stan 

zdecydowana większość zdarzeń, do których 
wyjeżdżały jednostki OSP należą do miejscowych 
zagrożeń (60-70%) 

 

wzrost liczby interwencji Policji w badanym 
okresie o 10%, najwięcej, ze względu na 
największe skupiska ludnościowe 
odnotowywane były na terenie miejscowości 
Jeżowe, następnie na terenie Cholewianej Góry i 
Starego Nartu 

 

zagrożenia wypadkami drogowymi na głównych 
trasach komunikacyjnych przechodzących przez 
teren gminy 

 

dostosowanie jednostek OSP do nowych 
wyzwań i zmian technologicznych 

 

 

H) POLITYKA SPOŁECZNA , ZDROWOTNA I MIESZKANIOWA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Jeżowe realizowane są przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jeżowem, jednostkę budżetową Gminy Jeżowe. Jednostka realizuje zadania 

własne, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zadania zlecone przez 

organy administracji rządowej w zakresie ustalonym w ustawach oraz zadania inne, wynikające 

z uchwał Rady Gminy Jeżowe i zarządzeń Wójta Gminy Jeżowe. 

Zakres i wartość oferowanej pomocy społecznej dla mieszkańców gminy może definiować rodzaje 

problemów społecznych występujących na terenie danej gminy, jak również skalę problemów 

społecznych obecnie dotykających mieszkańców. Analiza pomocy społecznej wskazuje również na 

aktualną sytuację materialną mieszkańców i poziom ich życia. 

Analiza pomocy społecznej na terenie gminy Jeżowe oparta została o analizę wypłacanych 

zasiłków stałych i okresowych od roku 2016. 

Zasiłek stały przyznawany jest osobom, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, których dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W ten sposób 

wypłacany jest osobom o najniższych dochodach, dla których podstawowym problemem są 

ograniczenia w podejmowaniu pracy i generowaniu własnego dochodu. W okresie 2016 – 2021 na 

terenie gminy Jeżowe widoczny jest wzrost liczby osób korzystających z zasiłku stałego o 5,3%. Jednak 

jest to niewielki wzrost % liczby mieszkańców gminy korzystających z zasiłku stałego, bowiem w roku 

2021 jedynie 0,6% ogółu mieszkańców korzystało z zasiłku stałego, w roku 2016 – tylko 0,56%. 
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Niepokojące jest jednak to, iż wraz z rozwojem gospodarczym rośnie liczba osób korzystających z 

zasiłku stałego.  

W przypadku zasiłku okresowego w okresie 2016 – 2021 odnotowano spadek liczby osób 

korzystających z tego zasiłku aż o 42%. Pokazuje to, iż sytuacja gospodarcza i materialna mieszkańców 

ulega zdecydowanej poprawie, a liczba osób kwalifikujących się do wsparcia z tytułu zasiłku 

okresowego corocznie maleje. Jest to pozytywny wskaźnik rozwoju społecznego gminy. Analiza tego 

wskaźnika w sposób bardziej precyzyjny obrazuje aktualną sytuację gospodarczą i społeczną gminy, 

bowiem w sposób bezpośredni odnosi się do sytuacji materialnej mieszkańców.  

W analizie wskazano również obszary gminy, które w największym stopniu zagrożone są 

degradacją społeczną na podstawie wypłacalności zasiłku stałego i okresowego. Analizując wskaźnik 

wypłaty zasiłku stałego w przeliczeniu na 100 mieszkańców danego sołectwa, najwięcej osób z tej 

pomocy korzysta na terenie sołectw: Groble, Nowy Nart, Pogorzałka i Jeżowe Centrum. 

Proporcjonalnie najmniej takich wniosków składają mieszkańcy sołectw: Krzywdy, Jeżowe Zagościniec, 

Jeżowe Zaborczyny, Stary Nart i Jeżowe Kameralne. 

Analizując dane dotyczące liczby wypłacanych zasiłków okresowych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców danego sołectwa, najwięcej osób z tej pomocy korzysta z terenu sołectw: Sibigi, Groble, 

Stary Nart i Jeżowe Centrum. Przedstawione obszary w największym stopniu zagrożone są degradacją 

społeczną w obszarze społecznym i mogą podlegać procesowi rewitalizacji. Najlepsza sytuacja 

występuje na terenie sołectw: Jeżowe Zaborczyny, Jata, Jeżowe Zagościniec, Cholewiana Góra, 

Sójkowa, Krzywdy i Zalesie.  

Niestety na tle pozostałych gmin powiatu niżańskiego mieszkańcy gminy Jeżowe w największym 

stopniu korzystają ze środowiskowej pomocy społecznej. W ten sposób na podstawie wskazanego 

wskaźnika można ocenić, iż sytuacja społeczna pod względem m.in. liczby osób niepełnosprawnych, 

liczby osób wymagających pomocy społecznej, w tym materialnej, finansowej i innej na terenie gminy 

Jeżowe jest najcięższa. Wskazuje to również na istotne potrzeby wdrażania różnych mechanizmów 

wspierających mieszkańców gminy w szczególności w ich trudnych sytuacjach życiowych.   

Na terenie gminy Jeżowe usługi zdrowotne dla mieszkańców świadczone są przez trzy podmioty 

medyczne realizujące usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ. 

Wszystkie trzy podmioty działają na terenie gminy Jeżowe. Opiekę szpitalną dla mieszkańców gminy 

Jeżowe zapewnia Szpital Powiatowy w Nisku. 

Pewien obraz aktualnej sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy Jeżowe może pokazywać ogólna 

liczba porad lekarskich udzielanych dla mieszkańców gminy w okresie od 2016 roku. W badanym 

okresie 2016 – 2020 ogólna liczba porad lekarskich udzielanych dla mieszkańców gminy obniżyła się 

o prawie 13%, co może wskazywać na poprawę zdrowia mieszkańców. Istotna poprawa, obniżenie 

liczby świadczonych porad nastąpiło w roku 2017 i w 2020. Największy spadek liczby udzielanych porad 

odnotowany został w roku 2020, co wynikało z wystąpienia pandemii i ograniczonej liczby wizyt w 

gabinetach lekarskich. Wszystkie usługi przedstawione w zestawieniu świadczone były przez lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Jeżowe. 

Ostatnim elementem analizy zdrowia mieszkańców i dostępności do placówek zdrowotnych była 

ocena porównawcza gminy Jeżowe do gmin ościennych i średniej powiatowej, regionalnej i krajowej 

w oparciu o dostępność do aptek. Oceniając liczbę mieszkańców przypadających na jedną aptekę, 

gmina Jeżowe plasuje się poniżej średniej powiatowej, regionalnej i krajowej, zajmując 5 miejsce 
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spośród 7 gmin powiatu niżańskiego. Wskaźnik ten wynika z położenia i wiejskiego charakteru gminy. 

Mieszkańcy gminy Jeżowe z usług aptek korzystają również na terenie miast sąsiednich.  Jednak pod 

względem liczby działających aptek na terenie gminy, gmina Jeżowe plasuje się na miejscu trzecim 

spośród gmin powiatu niżańskiego, razem z gminami Krzeszów i Ulanów, co pokazuje, iż dostępność 

do sieci aptek zapewniona jest dla mieszkańców na poziomie średnim – zadawalającym. Najwięcej 

aptek działa na terenie miast powiatu tj. Nisko oraz Rudnik nad Sanem.  

Kolejnym elementem oceny jakości życia na terenie gminy Jeżowe jest ocena dostępności do 

zasobów mieszkaniowych. W roku poprzedzającym opracowanie diagnozy na terenie gminy Jeżowe 

znajdowało się 2 485 budynków mieszkalnych. W okresie 2016 – 2020 widoczny jest coroczny rozwój 

lokalnego rynku mieszkaniowego w liczbie użytkowanych budynków mieszkalnych, w tym okresie 

liczba budynków mieszkalnych wzrosła o ponad 5%.  

Gminę Jeżowe wyróżnia wysoki wskaźnik średniej powierzchni użytkowej na 1 mieszkanie, jednak 

pod względem tego samego wskaźnika przypadającego na 1 mieszkańca, gmina Jeżowe zajmuje 

ostatnie miejsce. Świadczyć to może o większej średniej liczbie osób mieszkających w jednym budynku 

mieszkalnym lub w większej liczbie osób w rodzinach.  

Niestety negatywnym obrazem gminy jest najniższy wskaźnik dostępności do lokali mieszkalnych na 

terenie powiatu niżańskiego.  

Tabela 4. Wskaźnik dostępności do mieszkań na 1000 mieszkańców 

Nazwa 
mieszkania na 1000 mieszkańców 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

POLSKA 371,3 375,7 380,5 385,9 392,4 - 

Nisko  319,5 320,5 323,2 326,6 330,6 - 

PODKARPACKIE 308,2 311,5 314,8 319,1 324,1 - 

Rudnik nad Sanem  315,5 317,5 318,8 319,2 323,6 - 

Krzeszów  302,3 300,3 301,9 305,6 309,8 - 

Ulanów  297,7 301,0 302,8 305,1 308,6 - 

Powiat niżański 295,5 297,0 299,3 302,6 306,0 - 

Harasiuki  293,1 293,5 296,9 302,9 305,5 - 

Jarocin  256,4 259,6 262,1 267,7 270,5 - 

Jeżowe  240,1 242,1 244,1 247,5 249,6 - 

 

Przedstawiona w diagnozie analiza statystyczna uzasadnia potrzebę rozwoju infrastruktury 

mieszkaniowej na terenie gminy Jeżowe,  w szczególności w obszarze zwiększenia dostępności do 

budynków i lokali mieszkaniowych, podnosząc wskaźnik liczby mieszkań przypadających na liczbę 

mieszkańców, ale również w obszarze podniesienia komfortu mieszkaniowego, poprzez zmniejszenie 

liczby osób przypadających na 1 mieszkanie. Warunkiem rozwoju gminy może być rozwój sektora 

mieszkaniowego, jako strategicznego obszaru dla rozwoju gminy w okresie nowej strategii.  
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Ocena mieszkańców 

Dostępność i jakość pomocy społecznej 

Dostępność i jakość pomocy społecznej przez 

mieszkańców gminy oceniana jest pozytywnie, 

45% badanych ocenia na poziomie dobrym i 

bardzo dobrym, natomiast 35% na poziomie 

średnim, co pokazuje również potrzeby do jej 

rozwoju.  

 

Dostępność i jakość opieki zdrowotnej 

Dostępność i jakość opieki zdrowotnej stanowi 

istotny warunek jakości życia. Na terenie gminy 

niestety poziom dostępności i jakości do opieki 

zdrowotnej jest oceniany mocno negatywnie, aż 

47% oceniało na poziomie złym i bardzo złym, dla 

35% badanych jest na poziomie średnim – 

wystarczającym. Niestety na wartość oceny tego 

wskaźnika większego znaczenia nabiera polityka 

krajowa, niż lokalna.   

Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

zagrożenie degradacją społeczną obszarów 

gminy na podstawie zasiłku stałego: Groble, 

Nowy Nart, Pogorzałka i Jeżowe Centrum 

 

struktura organizacyjna i działalność podmiotów 
świadczących usług społeczne, w tym dla grupy 
seniorów  

zagrożenie degradacją społeczną obszarów 

gminy na podstawie zasiłku okresowego: Sibigi, 

Groble, Stary Nart i Jeżowe Centrum 

 

obniżenie udziału % mieszkańców gminy 
korzystających z pomocy w formie zasiłku 
stałego, choć liczba osób korzystających z tej 
pomocy wzrosła o 5,3% 

na podstawie analizy wypłacania zasiłku stałego 

i okresowego do najbardziej zagrożonych 

obszarów gminy należą sołectwa: Groble i 

Jeżowe Centrum 

istotny spadek liczby osób korzystających z 

zasiłku okresowego o 42% (dotyczy osób 

otrzymujących wsparcie okresowe z powodu 

obniżenia sytuacji materialnej lub wystąpienia 

chwilowych problemów zdrowotnych i innych 

związanych z sytuacją materialną) 

największa liczba korzystających z pomocy 
społecznej na terenie gminy Jeżowe względem 
innych gmin powiatu niżańskiego 

najniższa liczba osób korzystających z zasiłku 

stałego na obszarze sołectw: Krzywdy, Jeżowe 

Zagościniec, Jeżowe Zaborczyny, Stary Nart i 

Jeżowe Kameralne 
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mieszkańcy negatywnie oceniają dostępność i 
jakość lokalnej opieki zdrowotnej 

najniższa liczba osób korzystających z zasiłku 

okresowego na obszarze sołectw: Jeżowe 

Zaborczyny, Jata, Jeżowe Zagościniec, 

Cholewiana Góra, Sójkowa, Krzywdy i Zalesie 

 zasoby opieki zdrowotnej wymagające 
bieżącego wsparcia i rozwoju 

 obniżenie liczby świadczonych porad lekarskich 
dla mieszkańców gminy Jeżowe w okresie 2016 – 
2021  

 widoczny rozwój sektora mieszkaniowego od 
2016 r. o ponad 5% 

 wysoki wskaźnik liczby osób przypadających na 
mieszkanie, co może świadczyć o większych 
potrzebach mieszkaniowych gminy, ale również 
o większych gospodarstwach 
domowych/rodzinach 

 najniższy wskaźnik liczby mieszkań 
przypadających na mieszkańców, co wskazuje na 
istotne potrzeby gminy w rozwoju 
mieszkaniowym 

 pozytywna ocena mieszkańców w zakresie 
dostępności do pomocy społecznej 

 

I)  EDUKACJA I WYCHOWANIE 

W roku opracowania diagnozy na terenie gminy Jeżowe działało 7 placówek edukacyjnych na 

poziomie podstawowym oraz 1 szkoła artystyczna (Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w 

Jeżowem), które prowadzone są przez Gminę Jeżowe. Na terenie gminy działa również jedna szkoła na 

poziomie średnim, która prowadzona jest przez Powiat Niżański.  

Analizę poziomu lokalnej edukacji oparto o analizę ilościową liczby uczniów uczęszczających do 

szkół na terenie gminy Jeżowe oraz o analizę jakościową na podstawie wyników uczniów osiąganych 

za kończenie edukacji podstawowej.  

W okresie 2016 – 2020 widoczny jest wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół 

podstawowych od roku 2018. Trend ten utrzymuje się do roku 2020. W roku poprzedzającym 

opracowanie diagnozy liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 832 osoby, prawie o 30% więcej 

niż w roku bazowym 2016. Poziom skolaryzacji (91,42% w roku 2020) – zainteresowania ofertą edukacji na 

poziomie podstawowym na terenie gminy Jeżowe plasuje się powyżej średniej powiatowej i zalicza się do grupy 

czterech gmin o najwyższym wskaźniku skolaryzacji. Analiza ilościowa pokazuje korzystną stronę gminy Jeżowe 

w obszarze lokalnej edukacji.  
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Tabela 5. Liczba uczniów na terenie gminy w szkołach podstawowych9 

Nazwa uczniowie 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  642 741 842 825 832 - 

 

Ocena jakościowa na podstawie wyników uzyskiwanych przez uczniów z egzaminu ósmoklasisty z 

okresu 3 ostatnich lat stawia gminę Jeżowe niestety na ostatnim miejscu w porównaniu do pozostałych 

gmin powiatu niżańskiego, średniej powiatowej, regionalnej krajowej, zarówno pod względem średniej 

dla wszystkich przedmiotów sprawdzianu ósmoklasisty, jak również w analizie dla pojedynczych 

przedmiotów.  

W ocenie poziomu nauczania szkoły z terenu gminy Jeżowe plasują się niestety również poniżej 

średniej dla powiatu. W grupie przeanalizowanych 35 placówek oświatowych z terenu powiatu 

niżańskiego najwyżej sklasyfikowane są dwie szkoły z terenu gminy Jeżowe, na 21 miejscu Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze oraz na 23 miejscu Publiczna Szkoła 

Podstawowa Jeżowe – Podgórze.  Trzeba jednak podkreślić, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Staszica w Jeżowem – Centrum zalicza się do największych szkół na terenie powiatu pod 

względem liczby uczniów (analiza na podstawie średniej liczby osób zdających sprawdzian ósmoklasisty 

w okresie 3 ostatnich lat), natomiast trzy kolejne: Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe – Podgórze, 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie 

zaliczają się do szkół średnich.  

Wpływ na zajmowaną pozycję gminy Jeżowe i szkół z tego terenu może wywierać liczba 

prowadzonych placówek oświatowych na terenie danej gminy i wskaźnik obciążenia kosztami edukacji. 

Pod tym względem Gmina Jeżowe zarządza największą liczba szkół, bowiem na terenie gminy 

funkcjonuje 7 szkół, pozostałe gminy wiejskie z terenu powiatu  posiadają od 5 do 2 placówek 

oświatowych.  

Gmina Jeżowe kształci również najwyższą liczbę uczniów wśród gmin powiatu niżańskiego poza 

gminą centralną – Gminą i Miastem Nisko. W okresie 2019 – 2021 na terenie gminy Jeżowe do 

egzaminu ósmoklasisty podeszło 308 uczniów, kolejna była gmina Rudnik nad Sanem, w której do 

egzaminu podeszło już tylko 222 uczniów, prawie o 100 uczniów mniej. Przedstawione liczby pokazują, 

jakim wysokim potencjałem demograficznym odznacza się Gmina Jeżowe. Przedstawiona liczba 

uczniów potwierdza również wysokie zapotrzebowanie mieszkańców gminy Jeżowe na funkcjonalne 

i dostępne placówki oświatowe na terenie gminy.  

 

 

                                                                 

9 GUS BDL; 
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Tabela 6. Średnia wyników ze sprawdzianu ósmoklasisty w okresie 3 ostatnich lat 

Nazwa jednostki Typ gminy 

Język polski Matematyka J. angielski 
Średnia z 3 

lat 

201
9 

202
0 

202
1 

201
9 

202
0 

202
1 

201
9 

202
0 

202
1 

2019 - 2021 

Nisko 
Gmina miejsko - 
wiejska 

70 65 63 48 50 46 59 56 62 58 

podkarpackie region 64 61 62 46 48 49 57 53 65 56 

Ulanów 
Gmina miejsko - 
wiejska 

66 56 62 51 47 48 57 52 60 55 

Polska kraj 63 59 60 45 46 47 59 54 66 55 

Krzeszów Gmina wiejska 62 57 61 42 49 47 54 58 65 55 

Rudnik nad 
Sanem 

Gmina miejsko - 
wiejska 

68 57 60 47 46 39 59 53 57 54 

powiat niżański powiat 67 58 61 46 46 44 54 51 58 54 

Harasiuki Gmina wiejska 69 56 60 44 42 44 52 44 58 52 

Jarocin Gmina wiejska 64 52 66 46 41 43 49 44 60 52 

Jeżowe Gmina wiejska 65 54 56 42 41 43 44 42 50 49 

 

Ocena mieszkańców 

Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej 

Sektor edukacji przedszkolnej na terenie 

gminy oceniany jest przez mieszkańców 

pozytywnie. 59% badanych wyraziło swoją 

pozytywną ocenę, dla 35% poziom jest średni, 

tylko 4% oceniało na poziomie negatywnym. 

Jest to dobra ocena działania Gminy w 

obszarze edukacji dla najmłodszych 

mieszkańców.  

Dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym 

Sektor szkolnictwa podstawowego podobnie 

jak sektor przedszkolny oceniany jest przez 

mieszkańców gminy pozytywnie, 59% 

badanych oceniało go na poziomie dobrym lub 

bardzo dobrym, jedynie 27% na poziomie 

średnim.  
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Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

w ocenie poziomu nauczania szkoły z 

terenu gminy Jeżowe plasują się niestety 

poniżej średniej dla powiatu 

bogata oferta edukacyjna na terenie gminy, wysoka 

dostępność do placówek edukacyjnych 

w grupie przeanalizowanych 35 placówek 

oświatowych z terenu powiatu 

niżańskiego najwyżej sklasyfikowane są 

dwie szkoły z terenu gminy Jeżowe, na 21 

miejscu Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze 

oraz na 23 miejscu Publiczna Szkoła 

Podstawowa Jeżowe – Podgórze 

dostępność szkoły artystycznej – działalność 

Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem 

 wysoki wskaźnik skolaryzacji 91,42% w roku 2020 z 

tendencją wzrostową 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w 

Jeżowem – Centrum zalicza się do największych szkół 

na terenie powiatu pod względem liczby uczniów 

(analiza na podstawie średniej liczby osób zdających 

sprawdzian ósmoklasisty w okresie 3 ostatnich lat), 

natomiast trzy kolejne: Publiczna Szkoła Podstawowa 

Jeżowe – Podgórze, Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Groblach oraz Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Jacie zaliczają się do szkół średnich. 

 potrzeba podniesienia poziomu nauczania w 

lokalnych szkołach 

 mieszkańcy pozytywnie oceniają dostępność do 

placówek wychowania przedszkolnego, co może 

stanowić potencjał do rozwoju gminy w obszarze 

mieszkaniowym i demograficznym, podobnie oceniana 

jest dostępność do szkół podstawowych, co wynika z 

licznej liczby szkół działających na terenie całej gminy 

J) KAPITAŁ SPOŁECZNY/AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  

Istotnym obrazem rozwoju społecznego gminy i partycypacji społecznej jest ocena aktywizacji 

społecznej, wyrażona aktywnością społeczną i obywatelską mieszkańców.  

Na terenie gminy Jeżowe w roku 2022 zarejestrowane były 34 organizacje pozarządowe 

i społeczne, w tym 9 prowadzących działalność w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom (w tej grupie 

zarejestrowana jedna organizacja młodzieżowa), 3 prowadzące działalność sportowo – rekreacyjną, 16 

zajmujących się rozwojem lokalnym, dziedzictwem historycznym i kulturowym oraz 7 kół gospodyń 

wiejskich.  
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W Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowanych było 27 podmiotów 

(oraz dwa, które nie zostały uwzględnione w zestawieniu, ponieważ znajdują się w stanie likwidacji), 

natomiast w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowanych było 7 kół gospodyń wiejskich.  

W przedstawionej grupie aktywnie działających podmiotów społecznych najwięcej 

zarejestrowanych jest w sołectwie Jeżowe (13 organizacji), następnie w Cholewianej Górze i Jacie (po 

4 organizacje, kolejno w Nowym Narcie i Starym Narcie (po 3 organizacje), w Zalesiu i Sójkowej (po 2 

organizacje) i w Groblach, Sibigach oraz w Krzywdach (po 1 organizacji).  

Liczba działających organizacji pozarządowych pokazuje wysoką aktywność społeczną 

mieszkańców, która może stanowić ważny element do partycypacyjnego rozwoju gminy.  

Tabela 7. Liczba organizacji społecznych wg. lokalizacji 

 

Drugim obszarem oceny aktywności społecznej mieszkańców jest frekwencja wyborcza, czyli 

ocena odpowiedzialności obywatelskiej mieszkańców, udziałem w podejmowaniu decyzji na poziomie 

lokalnym – samorządowym i na poziomie krajowym. Udział w wyborach jest wynikiem dojrzałości 

i odpowiedzialności obywatelskiej, obrazuje nasz wkład w rozwój lokalny i krajowego środowiska 

społecznego. Analiza frekwencji wyborczej w pewnym stopniu obrazuje również rzeczywistą liczbę 

mieszkańców gminy, osób aktywnie zaangażowanych w sprawy lokalne i na co dzień korzystających 

z oferty usług publicznych świadczonych w gminie. 

Ocena aktywności społecznej mieszkańców gminy Jeżowe, wyrażona w aktywności wyborczej 

wypada bardzo korzystnie, bowiem średnia frekwencja wyborcza na terenie gminy prawie w każdym 

z analizowanych wyborów wypada zdecydowanie wyżej niż średnia dla powiatu, regionu, czy kraju. 

Tylko w trakcie wyborów do sejmu w roku 2019 gminna frekwencja wyborcza była nieznacznie niższa 

niż średnia krajowa.  

W ocenie aktywności wyborczej na podstawie średniej z okresu dwóch ostatnich wyborów 

parlamentarnych i samorządowych zdecydowanie na terenie gminy wyróżnia się 7 sołectw, dla których 

średnia frekwencja wyborcza była wyższa zarówno dla średniej gminnej, powiatowej, regionalnej 

i gminnej. Do nich należą sołectwa: Jeżowe Zaborczyny, Krzywdy, Zalesie, Jeżowe Podgórze, Jata, 

Jeżowe Zagościniec i Sójkowa. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy sołectwa Nowy Nart, w którym średnia 

frekwencja wyborcza z analizowanych wyborów jest najniższa. Może być to związane z mniejszą 

aktywnością obywatelską mieszkańców tego sołectwa, ale również z czasową emigracją  mieszkańców, 
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która ograniczała możliwości głosowania. Należy jednak podkreślić, iż analizując średnią frekwencję 

wyborczą gminy wyróżnia się zdecydowanie względem badanego otoczenia.  

Tabela 8. Średnia aktywność wyborcza z okresu 2015 - 2019 

Sołectwa 
Wybory do sejmu 

2015 r. 
Wybory do 

sejmu 2019 r. 

Wybory 
samorządowe 

2014 

Wybory 
samorządowe 2018 

Średnia 

Jeżowe Zaborczyny 57,55% 68,22% 59,22% 62,73% 61,93% 

Krzywdy 57,55% 68,22% 59,22% 62,73% 61,93% 

Zalesie 54,64% 63,53% 63,55% 64,20% 61,48% 

Jeżowe Podgórze 59,39% 63,82% 61,30% 61,08% 61,40% 

Jata 53,37% 60,63% 63,77% 59,76% 59,38% 

Jeżowe Zagościniec 56,24% 58,04% 60,67% 59,52% 58,62% 

Sójkowa 51,63% 56,36% 63,12% 62,66% 58,44% 

gmina Jeżowe 53,15% 59,54% 59,58% 59,02% 57,82% 

Jeżowe Centrum 52,79% 58,64% 57,13% 58,23% 56,70% 

Groble 49,64% 57,47% 58,94% 58,11% 56,04% 

Sibigi 49,64% 57,47% 58,94% 58,11% 56,04% 

Jeżowe Kameralne 47,03% 58,41% 57,69% 61,00% 56,03% 

Cholewiana Góra 51,54% 57,74% 58,95% 54,35% 55,65% 

Pogorzałka 51,54% 57,74% 58,95% 54,35% 55,65% 

Stary Nart 42,03% 54,12% 60,07% 60,20% 54,11% 

kraj  50,92% 61,74% 47,21% 54,90% 53,69% 

woj. podkarpackie 50,43% 58,57% 50,62% 53,18% 53,20% 

powiat niżański 45,45% 53,57% 49,33% 50,41% 49,69% 

Nowy Nart 46,98% 46,21% 51,52% 45,50% 47,55% 

 

Bariery i problemy rozwojowe Wyzwania i potencjały do rozwoju 

ograniczone środki finansowe lokalnych ngo na 

prowadzenie działalności społecznej 

wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych 

w rozwoju i tworzeniu jakościowej oferty dla 

mieszkańców 

zróżnicowane warunki infrastrukturalne i 
sprzętowe organizacji społecznych  

 

otwieranie się lokalnych organizacji na 

działalność „rynkową”, tworzenie stałych źródeł 

finansowania działań 

 kształtowanie rozwoju gminy we współpracy z 

sektorem społecznym 

 wykorzystanie potencjału społecznego w 

partycypacyjnym rozwoju gminy 

 wysoka aktywność obywatelska mieszkańców 

Gminy Jeżowe 
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3. ANALIZA STRATEGICZNA SWOT GMINY JEŻOWE  

Podsumowaniem diagnozy społeczno – 

gospodarczej Gminy Jeżowe jest opracowana analiza 

strategiczna SWOT. Nazwa analizy jest akronimem od 

angielskich słów określających cztery obszary objęte 

analizą: 

 Strengths – silne strony,  

 Weaknesses – słabe strony,  

 Opportunities – szanse,  

 Threats – zagrożenia. 

Silne i słabe strony to elementy analizy 

wewnętrznej, analizy obecnej sytuacji gminy, 

natomiast szanse i zagrożenia to elementy analizy zewnętrznej, ocena warunków i trendów 

wypływających z otoczenia gminy. Analiza wewnętrza pokazuje obecne dobre i złe strony gminy, 

aktualną jakość usług publicznych i ogólną jakość życia na terenie gminy. Analiza zewnętrzna to  ocena 

sytuacji gminy uwzględniając uwarunkowania i zmiany rynkowe, prawne i inne mające wpływ na 

przyszłą sytuację gminy, a które bezpośrednio nie występują na terenie gminy. To zarówno zagrożenia, 

które mogą zagrozić rozwojowi gminy, ale również szanse, które z toczenia gminy mogą przyczynić się 

do oczekiwanego rozwoju.  

Analizę SWOT dla Gminy Jeżowe opracowano wg. podziału na poszczególne obszary diagnozy 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej.  

ANALIZA SWOT 

OBSZAR: POŁOŻENIE I LOKALIZACJA GMINY 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 wysoka ocena jakości dróg lokalnych przez 
mieszkańców/dobre warunki komunikacyjne 
na kluczowych trasach komunikacyjnych 
gminy; 

 wysoka dostępność do internetu 
szerokopasmowego, w szczególności wzdłuż 
głównych tras komunikacyjnych gminy; 

 doskonałe połączenie komunikacyjne ze 
stolicą regionu – miastem Rzeszów; 

 konieczność rozwoju sieci komunikacyjnej 
łączącej gminę z kluczowymi ośrodkami 
gospodarczymi regionu; 

 niski wskaźnik gęstości zaludnienia/wpływ na 
rozwój infrastruktury publicznej; 

 wysoki wskaźnik gruntów rolnych o niskim 
potencjale do rozwoju rolnictwa opartego o 
czynniki ekonomiczne/rozdrobnione 
gospodarstwa rolne, niskotowarowe;  

  

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 rozwój gospodarczy miasta Rzeszów i wzrost 
zapotrzebowania na nowe lokale 
mieszkaniowe w otoczeniu aglomeracji 

 utrata potencjału ekonomiczno – 
gospodarczego kluczowych ośrodków 
przemysłowych w otoczeniu gminy Jeżowe; 
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Rzeszów, rozwój gospodarczy miasta Stalowa 
Wola i Nisko – tworzących ofertę nowych 
miejsc pracy dla mieszkańców gminy Jeżowe; 

 wzrost zapotrzebowania na budynki 
mieszkaniowe/utrzymujący się trend 
mieszkaniowy; 

 potencjał komunikacyjny w obszarze 
projektowanych nowych tras 
komunikacyjnych, w tym szprychy CPK, 
rozwój trasy S-19; 

 trend do osiedlania się mieszkańców na 
obszarach wolnych od zanieczyszczeń; 

 kryzys ekonomiczny; 
 obniżenie zdolności ekonomicznych 

mieszkańców do budowy nowych budynków 
mieszkaniowych; 
 

 

OBSZAR:  DEMOGRAFIA 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 stabilna liczba mieszkańców gminy w okresie 
2016 – 2020; 

 wolniejsze tempo obniżania się liczby 
mieszkańców gminy względem jednostek 
porównawczych, najniższy wskaźnik utraty 
mieszkańców względem gmin powiatu 
niżańskiego i średniej krajowej; 

 utrzymująca się przewaga liczby osób w 
wieku przedprodukcyjnym względem liczby 
osób w wieku poprodukcyjnym – większa 
liczba osób wchodzących na rynek niż liczba 
osób wychodzących z rynku; 

 najniższy wskaźnik obciążenia 
demograficznego w badanej grupie gmin 
powiatu niżańskiego; 

 największy przyrost ludności w okresie 2016 
– 2021 na obszarze sołectwa: Krzywdy, 
Jeżowe Kameralne, Groble i Zalesie, co 
w głównej mierze związane jest z 
dostępnością do nowych terenów 
przeznaczanych pod zabudowę 
mieszkaniową – jednorodzinną – tereny z 
potencjałem do rozwoju; 

 rosnący trend obniżania się liczby osób w 
wieku przedprodukcyjnym względem liczby 
osób w wieku produkcyjnym, choć w tempie 
zdecydowanie wolniejszym niż jednostki 
porównawcze; 

 niższy potencjał demograficzny wyrażony 
największym odpływem mieszkańców na 
terenie sołectw: Nowy Nart, Jata, Sibigi, 
Sójkowa i Stary nart – tereny wymagające 
interwencji; 

 wskaźnik rzeczywistej liczby mieszkańców na 
poziomie 75%, co równocześnie oznacza, iż 
średnio 25% mieszkańców gminy na stałe 
przebywa poza miejscem zameldowania; 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 stworzenie przestrzeni do rozwoju 
mieszkaniowego gminy; 

 utrzymujący się trend migracji mieszkańców  
z ośrodków miejskich na tereny podmiejskie; 

 kryzysy ekonomiczne; 
 wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym; 

 obniżanie potencjału ekonomicznego gminy; 

 wzrost zapotrzebowania na usługi dla osób  

w wieku poprodukcyjnym; 

 ograniczenie finansów Gminy; 
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OBSZAR:  GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 istotny rozwój liczby działających firm – 
wyzwaniem jest utrzymanie tego trendu; 

 kształtujący się profil gminy w kierunku firm 
budowlano – przemysłowych – usługi 
budowlane – 44% działających firm; 

 dostępne tereny inwestycyjne 43,46 ha z 
możliwością zwiększenia o dodatkowe 23,64 
ha; 

 dostępność komunikacyjna – potencjał do 
rozwoju gospodarczego; 

 pozytywna ocena mieszkańców w zakresie 
lokalnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości mieszkańców; 

  

 zdecydowaną większość firm tworzą firmy 
mikro – 96,3% ogólnej liczby działających 
firm; 

 poziom rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
występuje na poziomie poniżej średniej 
krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, choć z 
tempem rosnącym; 

 większa liczba osób bezrobotnych wśród 
mężczyzn; 

 poziom bezrobocia na terenie gminy wyższy 
od średniej krajowej, regionalnej, niższy od 
średniej powiatowej; 

 negatywna ocena mieszkańców lokalnego 
rynku pracy, 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 rozwój gospodarczy kluczowych ośrodków w 
otoczeniu gminy Jeżowe: Stalowa Wola, 
Nisko, Rzeszów; 

 rozwój gospodarczy kraju; 

 kryzys gospodarczy; 

 utrata potencjału gospodarczego gminy i 
migracje przedsiębiorstw; 

 

OBSZAR:  ŚRODOWISKO NATURALNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 wysoka dostępność do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, wysoka ocena infrastruktury 
komunalnej przez mieszkańców; 

 potencjał przyrodniczy gminy; 
 dostępność do surowców naturalnych i 

energetycznych; 
 niski poziom zanieczyszczenia lokalnego 

środowiska ciężkim przemysłem; 
 potencjał zasobów naturalnych do rozwoju 

turystyki aktywnej, wypoczynkowej, rozwoju 
mieszkalnictwa na terenie „czystej” gminy; 

 wzrost liczby odpadów zbieranych w sposób 
selektywny; 

 potencjał klimatyczny do rozwoju 
infrastruktury OZE, rozwój OZE, wzrost 
zainteresowania OZE przez mieszkańców; 

 źródła zanieczyszczeń powietrza: transport, 
budownictwo, mieszkalnictwo, rolnictwo, 
przekroczenia emisji pyłów PM2,5, PM10 i 
benzo(a)pirenu; 

 wysoki wskaźnik pokrycia obszarami 
objętymi prawna ochroną, mający wpływ na 
ograniczony na tym obszarze rozwój 
infrastrukturalny gminy; 

 rosnący wskaźnik produkcji odpadów 
komunalnych przez mieszkańców; 

 niski wskaźnik dostępności do sieci gazowej; 
 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 wzrost zainteresowania budownictwem 
mieszkaniowym na terenach wolnych od 
zanieczyszczeń; 

 wzrost zainteresowania mieszkańców 
turystyką aktywną, rekreacyjną; 

 niedostosowanie infrastruktury publicznej 

do potrzeb rozwoju mieszkalnictwa; 

 wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów na rynku krajowym; 
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 rozwój źródeł finansowania bezzwrotnego 
dla montażu OZE, wymiany źródeł ciepła  
i termomodernizacji; 

 wzrost cen za energię, gaz; 

 wzrost cen za montaż instalacji OZE 
i termomodernizację; 

 

OBSZAR:  KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA – CZAS 
WOLNY 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 dziedzictwo historyczno – kulturowe gminy, 
zasoby przyrodnicze i zabytki kultury 
materialnej; 

 działające Muzeum Figur Chrystusa 
Frasobliwego; 

 bogata oferta zajęć w GCK w Jeżowem; 
 organizacja imprez o znaczeniu 

ponadlokalnym – produkt turystyczny gminy 
„Wakacjonalia” – produkt turystyczny; 

 szeroka i rozbudowana oferta obiektów 
sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy; 

 atrakcyjność turystyczna gminy: Zielony 
Szlak Rowerowy ATR, zbiornik wodny 
„Kowale”, Park Podworski w Nowym Narcie, 
Muzeum Figur Chrystusa Frasobliwego w 
Jeżowem wraz z zabytkami kultury 
materialnej przedstawiony w diagnozie; 

 dziedzictwo kulinarne: produkty tradycyjne; 
 pozytywna ocena mieszkańców w zakresie 

infrastruktury sportu i rekreacji, 31% 
oczekuje dalszych działań w tym zakresie; 

 bardzo pozytywnie przez mieszkańców 
oceniane są walory krajobrazowe, co może 
stanowić potencjał do rozwoju lokalnej 
turystyki i rozwoju mieszkalnictwa na 
terenie gminy; 

 potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju 
infrastruktury kultury, sportu i rekreacji; 

 potrzeby inwestycyjne lokalnych podmiotów 
świadczących usługi w obszarze sportu i 
kultury; 

 ograniczona oferta wyznaczonych szlaków 
rowerowych, pieszych; 

 dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki 
oceniany jest przez mieszkańców mniej 
korzystnie niż dostęp do infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej, tylko 24% 
badanych ocenia na poziomie dobrym i 
bardzo dobrym; 

 mieszkańcy negatywnie oceniają możliwość 
rozwoju na terenie gminy turystyki na 
poziomie ponadlokalnym (potwierdza to 
ocena atrakcyjności turystycznej gminy), 
negatywnie oceniają również dostępność do 
bazy noclegowej, ocena bazy 
gastronomicznej jest już pozytywna; 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 rozwój turystyki opartej o posiadane zasoby 
zabytki historyczno – kulturowe i 
przyrodnicze; 

 utrzymujący się trend do rozwoju turystyki 
aktywnej; 

 obniżenie dochodów gminy 

uniemożliwiających utrzymanie posiadanych 

zasobów i zabytków historycznych w 

wymaganym stanie materialnym oraz 

zasobów rekreacyjno – sportowych; 

 

OBSZAR:  PLANOWANIE PRZESTRZENNE I FINANSE GMINY 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 dynamiczny rozwój  (na podstawie analizy 
finansowej) Gminy w okresie 2019 – 2021; 

 niski poziom objęcia gminy miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego; 
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 doświadczenie Gminy w pozyskiwaniu 
kapitału zewnętrznego; 

 możliwości finansowe Gminy do realizacji 
nowych zadań i wyzwań w okresie nowej 
strategii; 

 niski wskaźnik zadłużenia; 

 ograniczone zdolności do 
usystematyzowanego rozwoju gminy 
opartego o planowanie przestrzenne; 

 wysokie uzależnienie rozwoju 
inwestycyjnego Gminy od środków 
zewnętrznych; 

 mieszkańcy oczekują zwiększenia 
dostępności do przestrzeni publicznych: 
placów, skwerów, parków itp., choć 36% 
ocenia tą dostępność na poziomie dobrym i 
bardzo dobrym 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 uruchomienie nowych przestrzeni do 
rozwoju, w szczególności w obszarze 
mieszkaniowym, gospodarczym i 
turystycznym; 

 uruchomienie nowych źródeł finansowania 
rozwoju jst; 

 źródła finansowania mpzp; 

 rozwój przestrzeni mieszkaniowych w 
gminach ościennych; 

 konkurencyjność w obszarze jakości życia na 
terenie gmin ościennych; 

 kryzys gospodarczy; 

 

OBSZAR:  BEZPIECZEŃSTWO 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 pozytywna ocena poziomu bezpieczeństwa 
przez mieszkańców gminy, 51% badanych 
oceniło pozytywnie poziom bezpieczeństwa, 
natomiast 37% na poziomie średnim; 

 cały obszar gminy Jeżowe zalicza się do 
terenów o umiarkowanym zagrożeniu suszą; 

 odnotowany spadek liczby zdarzeń 
drogowych; 

 zagrożenia powodziowe związane z rzeką 
Rudnia i Głęboka; 

 w ocenie średniego prawdopodobieństwa 
Q= 1% wystąpienia powodzi zagrożone na 
terenie gminy Jeżowe w obszarze rzeki 
Rudnia zagrożone są w głównej mierze 
grunty orne i uprawy trwałe, użytki zielone i 
leśne na terenie miejscowości: Jeżowe, 
Groble, Krzywdy; 

 wzrost liczby zagrożeń, do których 
wyjeżdżały jednostki OSP (60/70% zagrożeń 
stanowiły miejscowe zagrożenia; 

 wzrost liczby interwencji Policji w badanym 
okresie o 10%, najwięcej, ze względu na 
największe skupiska ludnościowe 
odnotowywane były na terenie miejscowości 
Jeżowe, następnie na terenie Cholewianej 
Góry i Starego Nartu; 

 zagrożenia wypadkami drogowymi na 
głównych trasach komunikacyjnych 
przechodzących przez teren gminy; 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 rozwój technologii wspierających poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 

 wystąpienie zdarzeń losowych, zagrożeń 
naturalnych: powodzie, kataklizmy itp. 

 kryzysy gospodarcze obniżające sytuację 
materialną i zdolność mieszkańców do 
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 finansowania rozwiązań poprawiających 
poziom bezpieczeństwa np. w transporcie 
drogowym; 

 

OBSZAR:  POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I MIESZKANIOWA 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 istotny spadek liczby osób korzystających z 
zasiłku okresowego o 42% (dotyczy osób 
otrzymujących wsparcie okresowe z powodu 
obniżenia sytuacji materialnej lub 
wystąpienia chwilowych problemów 
zdrowotnych i innych związanych z sytuacją 
materialną) – poprawa sytuacji społecznej 
mieszkańców; 

 najniższa liczba osób korzystających z zasiłku 
stałego na obszarze sołectw: Krzywdy, 
Jeżowe Zagościniec, Jeżowe Zaborczyny, 
Stary Nart i Jeżowe Kameralne; 

 najniższa liczba osób korzystających z zasiłku 
okresowego na obszarze sołectw: Jeżowe 
Zaborczyny, Jata, Jeżowe Zagościniec, 
Cholewiana Góra, Sójkowa, Krzywdy i 
Zalesie; 

 pozytywna ocena mieszkańców w zakresie 
dostępności do pomocy społecznej; 

 zagrożenie degradacją społeczną obszarów 

gminy na podstawie zasiłku stałego: Groble, 

Nowy Nart, Pogorzałka i Jeżowe Centrum; 

 zagrożenie degradacją społeczną obszarów 

gminy na podstawie zasiłku okresowego: 

Sibigi, Groble, Stary Nart i Jeżowe Centrum 

 na podstawie analizy wypłacania zasiłku 
stałego i okresowego do najbardziej 
zagrożonych obszarów gminy należą 
sołectwa: Groble i Jeżowe Centrum; 

 największa liczba korzystających z pomocy 
społecznej na terenie gminy Jeżowe 
względem innych gmin powiatu niżańskiego; 

 mieszkańcy negatywnie oceniają dostępność 
i jakość lokalnej opieki zdrowotnej; 

 zasoby opieki zdrowotnej wymagające 
bieżącego wsparcia i rozwoju; 

 najniższy wskaźnik liczby mieszkań 
przypadających na mieszkańców, co 
wskazuje na istotne potrzeby gminy w 
rozwoju mieszkaniowym; 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 wzrost zamożności mieszkańców – poprawa 
sytuacji gospodarczej w kraju; 

 technologie wspierające osoby 
niepełnosprawne, chore; 

 usprawnienie sytemu zdrowia w Polsce; 
 rozwój instrumentów wspierających 

budownictwo mieszkaniowe, w tym 
budownictwo socjalne i komunalne; 

 kryzys gospodarczy, utrata dochodów 

mieszkańców, problemy finansowe; 

 kryzysy i klęski naturalne; 

 wzrost przestępczości; 

 depopulacja gminy i starzenie się 
społeczeństwa mające wpływ na sytuację 
ekonomiczną; 

 

OBSZAR:  EDUKACJA I WYCHOWANIE 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 szeroka oferta placówek edukacyjnych na 
terenie gminy, pozytywna ocena 
mieszkańców zakresie dostępności do 
placówek oświatowych na terenie gminy; 

 niższy poziom nauczania względem średniej 
powiatowej i pozostałych gmin z terenu 
powiatu; 

 niskie miejsca lokalnych szkół 
podstawowych w rankingu szkół na terenie 
powiatu; 
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 dostępność szkoły artystycznej – działalność 
Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Jeżowem; 

 wysoki wskaźnik skolaryzacji 91,42% w roku 
2020 z tendencją wzrostową; 

 mieszkańcy pozytywnie oceniają dostępność 
do placówek wychowania przedszkolnego, 
co może stanowić potencjał do rozwoju 
gminy w obszarze mieszkaniowym i 
demograficznym, podobnie oceniana jest 
dostępność do szkół podstawowych, co 
wynika z licznej liczby szkół działających na 
terenie całej gminy; 

 uzależnienie od szkół na poziomie średnim i 
wyższym od innych ośrodków miejskich; 
 

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 źródła finansowania zakupu niezbędnego 

wyposażenia dydaktycznego i rozwoju 

infrastruktury edukacyjnej; 

 źródła finansowania termomodernizacji 

obiektów oświatowych i montażu OZE; 

 dofinansowanie systemu nauczania w kraju; 

 obniżenie potencjału ekonomicznego gminy; 

 migracje zarobkowe mieszkańców, w tym  

w szczególności ludzi młodych; 

 migracje uczniów do szkół zlokalizowanych 

poza terenem gminy, obniżenie wskaźnika 

skolaryzacji; 

 

OBSZAR:  KAPITAŁ SPOŁECZNY/AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

MOCNE STRONY [S] SŁABE STRONY [W] 

 wysoka aktywność społeczna mieszkańców 
wyrażona liczbą działających organizacji 
społecznych; 

 organizacje wspierające rozwój gminy w 
oparciu o dziedzictwo kulturowe i tożsamość 
lokalną; 

 wysoka aktywność obywatelska 
mieszkańców; 

 ograniczone możliwości finansowe lokalnych 
organizacji społecznych do rozwoju i 
prowadzenia działań społecznych; 

 uzależnienie lokalnych organizacji od 
finansowania zewnętrznego; 

 zróżnicowane warunki infrastrukturalne i 
sprzętowe organizacji społecznych; 

  

SZANSE [O] ZAGROŻENIA [T] 

 rozwój społeczno – gospodarczy gminy 

 wzrost partycypacji społecznej mieszkańców, 

budowa strategii rozwoju gminy włączając 

mieszkańców i głównej grupy interesariuszy 

strategii; 

 utrata zaufania do władzy publicznej; 

 kryzys gospodarczy; 

 obniżenie potencjału ekonomicznego gminy; 
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4. WIZJA ROZWOJU GMINY JEŻOWE 

Schemat ścieżki rozwoju GMINY JEŻOWE w oparciu o analizę strategiczną. 

ANALIZA STRATEGICZNA 
PRZEJŚCIE OD DIAGNOZY 

 

DO CELÓW STRATEGICZNYCH 

 

CZYLI GDZIE CHCEMY BYĆ 

w 

2030 
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WIZJA ROZWOJU GMINY JEŻOWE 

W oparciu o przedstawioną diagnozę społeczno – gospodarczą i przestrzenną Gminy 
Jeżowe opracowano Wizję Rozwoju Gminy w okresie realizacji Strategii Rozwoju Gminy 
Jeżowe na lata 2023 – 2030.  Wizja rozwoju gminy to opis oczekiwanego stanu danej jednostki 
w okresie przyszłym. Wizja pełni ważne funkcje10 w zakresie: 

- przedstawiania docelowego stanu jednostki, docelowej sytuacji i warunków panujących 
na rozwijanym terenie; 

- informowania o założeniach, celach i aspiracjach osób ją formułujących; 

- jednoczenia wokół ustalonej idei, z którą będą utożsamiać się ludzie z obszaru 
obowiązywania strategii.  

W ten sposób opracowana Wizja Rozwoju Gminy Jeżowe to stan docelowy na terenie 
Gminy, do jakiego będą dążyć grupy interesariuszy w ramach określonych celów i działań 
przedstawionych w niniejszym opracowaniu.  

Sformułowana WIZJA rozwoju GMINY JEŻOWE 

w perspektywie okresu 2023 – 2030 brzmi: 

GMINA JEŻOWE TO MIEJSCE DO ŻYCIA, GDZIE WARTO 

MIESZKAĆ, TO MIEJSCE GDZIE MOGĘ PROWADZIĆ MAŁY 

BIZNES, ALE TO RÓWNIEŻ MIEJSCE BOGATE W PRZYRODĘ, 

TRADYCJE, KULTURĘ I OTWARTE NA LUDZI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

10 Źródło: Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, MRR, Wa-wa 2012; 

1. Chcemy by Gmina Jeżowe w 2030 zapewniała doskonałe warunki 
mieszkaniowe, w ukształtowanej przestrzeni mieszkaniowej i publicznej, z 

wymaganą podstawową bazą komunalną i komunikacyjną, czystym 
środowiskiem i ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego.  

2. Chcemy również by Gmina Jeżowe nadal stanowiła doskonałą przestrzeń 
do rozwoju małego biznesu, jednak wolnego od zanieczyszczeń lokalnego 

środowiska, otwartego na firmy rodzinne i nowoczesne, związane również z 
rolnictwem i przetwórstwem spożywczym, czy lokalną turystyką. 

3. Chcemy również, by Gmina Jeżowe w 2030 rozpoznawana była wartością 
lokalnej przyrody, kultury, historii i tradycji, na filarach których budować 

będzie swój rozwój.    
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Opracowana wizja rozwoju Gminy Jeżowe do roku 2030 oparta została o zdiagnozowane 

potencjały i potrzeby rozwojowe gminy, dlatego zaprojektowano strategiczny rozwój gminy w trzech 

kluczowych obszarach.  

Pierwszym obszarem strategicznego rozwoju gminy jest sektor mieszkaniowy, związany zarówno 

z podniesieniem jakości życia na terenie gminy dla obecnych mieszkańców, jak również z tworzeniem 

nowych przestrzeni mieszkaniowych dla nowych osiedlających się na terenie gminy mieszkańców. 

Zakwalifikowanie obszaru mieszkaniowego do filarów rozwoju gminy wynika z kluczowego potencjału 

gminy Jeżowe, jakim jest doskonałe skomunikowanie z najważniejszym ośrodkiem gospodarczym 

i przemysłowym regionu – miastem Rzeszów, jak również z innymi ważnymi ośrodkami gospodarczymi 

w okolicy – miasto Stalowa Wola, gmina i miasto Nisko. Nowo wybudowana droga ekspresowa S-19 

stworzyła nową perspektywę rozwoju gminy w obszarze społeczno – gospodarczym. Skrócenie czasu 

dojazdu do najważniejszego ośrodka gospodarczego regionu – miasta Rzeszów tworzy potencjał do 

rozwoju mieszkaniowego,  jak również zapewnia lepszą perspektywę do rozwoju gospodarczego 

gminy. Mieszkańcy i lokalne firmy otrzymali szansę szybkiej komunikacji ze stolicą regionu, co zwiększa 

poziom bezpieczeństwa zarobkowego i perspektywę rozwoju dla małych lokalnych przedsiębiorstw. 

Warunkiem osiągnięcia rozwoju gminy w tym obszarze jest zapewnienie właściwych warunków 

mieszkaniowych, które gwarantować będą wymagany poziom jakości życia dla obecnych mieszkańców 

i doskonałą, konkurencyjną ofertę przyciągającą nowych mieszkańców na teren gminy.   

Pierwszy obszar ściśle powiązany jest z drugim filarem strategicznego rozwoju gminy, którym jest 

rozwój gospodarczy – przedsiębiorczy i społeczny gminy ukształtowany na fundamentalnym założeniu 

zrównoważonego rozwoju, w perspektywie ochrony lokalnego środowiska przyrodniczo – kulturowego 

wraz z zachowaniem ich podstawowych wartości dla przyszłych pokoleń mieszkańców gminy. Drugi 

obszar rozwoju to również wykorzystanie naturalnych i historycznych potencjałów gminy do rozwoju 

przetwórstwa rolno – spożywczego, rozwoju lokalnej turystyki i budowania własnej konkurencyjnej 

oferty turystyki lokalnej – rekreacyjno – wypoczynkowej, której głównymi odbiorcami będą mieszkańcy 

gminy, ale również mieszkańcy gmin sąsiednich, czy najbliżej położonych ośrodków miejskich. 

Zachowanie wartości lokalnego środowiska przyrodniczo - kulturowego i zachowanie jego walorów 

przed degradacją wpłynie również na zapewnienie właściwych warunków do rozwoju mieszkaniowego 

i demograficznego.  

Trzeci obszar opiera się na wyróżniających gminę Jeżowe wartościach kulturowo – historycznych, 

promujących lokalne inicjatywy mieszkańców do aktywności społecznej, historyczno – kulturowej 

i dający szansę do rozwoju  gminy w oparciu o te wskazane potencjały. Trzeci filar to wartości 

niematerialne gminy, to aktywność mieszkańców i wartości, które przechodzą z pokolenia na 

pokolenie. Są to również elementy, na których można budować ciekawą i wyróżniającą się ofertę 

spędzania czasu wolnego, aktywności społecznej i integracyjno – pokoleniowej.  

Gmina Jeżowe w 2030 roku to gmina z ukształtowanymi i wyodrębnionymi przestrzeniami 

mieszkaniowymi, na których zapewniona jest podstawowa infrastruktura publiczna, niezbędna do 

zapewnienia właściwego poziomu życia. Gmina Jeżowe w 2030 to również gmina z wyróżniającą się 

ofertą spędzania czasu wolnego, która w zdecydowanej większości oparta jest o zdefiniowane wartości 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Rozwój gospodarczy gminy opierać się będzie na 

aktywności przedsiębiorczej mieszkańców, którzy utrzymywać się będą w istotnej części z własnych, 

rodzinnych firm, czy lokalnego przetwórstwa rolno – spożywczego. Istotnym czynnikiem zachęcającym 
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do osiedlania się na teren gminy, oprócz czynników infrastrukturalnych, należeć będą wartości 

lokalnego kapitału ludzkiego i lokalnej aktywności społecznej mieszkańców. 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU STRATEGICZNEGO GMINY JEŻOWE 

 

5.1.CELE ROZWOJU GMINY JEŻOWE W OKRESIE 2023  - 2030 

 

Obszary strategicznego rozwoju Gminy Jeżowe: 

 

 

 

 

 

 

Doskonałe warunki do mieszkania i życia. (obszar mieszkaniowy, 
przestrzenny, środowiskowy, infrastrukturalny

Gmina Jeżowe bogata aktywnością mieszkańców (rozwój 
sektora przedsiębiorczości, społecznego, edukacyjnego i 

jakości życia mieszkańców). 

Czas wolny to lepsza jakość życia.

1 

2 

3 
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Obszar Strategiczny: Doskonałe warunki do mieszkania i życia. 

(obszar mieszkaniowy, przestrzenny, środowiskowy, 

infrastrukturalny) 

1. Rozwój sektora mieszkaniowego na terenie gminy.  

 Tworzenie przestrzeni dla nowych terenów mieszkaniowych 

 Poprawa warunków mieszkaniowych 

 Budowa budownictwa wielorodzinnego 

2. Poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjnej dla mieszkańców, rozwój sieci dróg 

lokalnych i sieci internetowej.  

 Poprawa jakości dróg publicznych i wewnętrznych 

 Zwiększenie dostępności do sieci dróg publicznych o właściwych parametrach 

technicznych 

 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy z innymi ośrodkami gospodarczymi 

regionu 

 Rozwój sieci internetowej na terenie gminy, rozwój sieci internetu 

szerokopasmowego, w szczególności na terenie „białych plam” 

 Rozwój e-usług, cyfryzacja usług publicznych i sektora społecznego 

3. Zachowanie wartości przyrodniczych gminy. 

 Tworzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej w oparciu o zasoby przyrodnicze 

(ekoturystyka) 

 Poprawa gospodarki odpadami, zwiększenie poziomu selektywnego zbierania 

odpadów i ich ograniczania u źródła 

 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym 

 Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszarów objętych ochroną prawną 

 Ochrona przyrody i działania w kierunki ekologii, działania infrastrukturalne i 

edukacyjne 

 Zachowanie bioróżnorodności 

4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej.  

 Rozwój OZE (energia elektryczna i cieplna 

 Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze  

 Zwiększenie dostępności do sieci gazowej 

 Wzrost niskoemisyjnych źródeł energii, wymiana/modernizacja źródeł ciepła 

 Ograniczenie emisji pyłów u źródła 

 Budowa magazynów energii 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 
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5. Zwiększenie dostępności do infrastruktury komunalnej. 

 Rozwój i poprawa jakości infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 

 Poprawa jakości uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody 

 Likwidacja strat wody  

6. Ograniczenie zagrożenia i ryzyka powodziowego i zagrożenia suszą. 

 Ograniczenie inwestycji na terenach zagrożenia powodziowego 

 Rozwój małej retencji, edukacja w zakresie oszczędzania wody i zbierania deszczówki 

 Zachowanie właściwej sprawności urządzeń melioracyjnych 

 Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych cieku Jeżówka oraz Rudnia 

 Budowa zbiornika retencyjnego 

 Budowa niebieskiej i zielonej infrastruktury 

 Doposażenie podmiotów odpowiedzialnych za akcje ratownicze i usuwanie skutków 

zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno – ekologicznych 

 

Obszar strategiczny: Gmina Jeżowe bogata aktywnością 

mieszkańców (rozwój sektora przedsiębiorczości, społecznego, 

edukacyjnego i jakości życia mieszkańców). 

7.  Wsparcie lokalnego sektora przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie rozwoju firm 

rodzinnych i firm mikro.   

 Wspieranie w powstawaniu nowych firm 

 Rozwój kultury przedsiębiorczości  

 Tworzenie przestrzeni do rozwoju biznesu na terenie gminy 

 Promocja oferty gospodarczej gminy 

 Przeciwdziałanie bezrobociu 

8. Tworzenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb ryku pracy, podniesienie jakości 

nauczania 

 Wspieranie w rozwoju bazy edukacyjnej dla mieszkańców 

 Zapewnienie właściwego poziomu nauczania – jakość lokalnej edukacji 

 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i w obszarze inteligentnych specjalizacji 

 Zapewnienie edukacji od najmłodszych lat – zwiększenie dostępności do przedszkola i 

żłobka/klubu dziecięcego  

9. Dostosowanie oferty gminy do potrzeb osób w wieku senioralnym i do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

 Dostosowanie obecnej infrastruktury do potrzeb seniorów oraz osób z 

niepełnosprawnościami 

 Tworzenie nowej oferty usług i produktów dedykowanych bezpośrednio dla seniorów 

i osób z niepełnosprawnościami 
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 Zwiększenie dostępności do oferty Gminy dla seniorów i osób z 

niepełnosprawnościami 

10. Rozwój i wspieranie sektora rolno – spożywczego na terenie gminy. 

 Rozwój produktywności lokalnych gospodarstw rolnych; 

 Rozwój sektora przetwórstwa i spożywczego; 

 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży rolnej na terenie gminy 

 Rozwój agroturystyki 

11. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

 Dostosowanie jednostek OSP do nowych wyzwań i podniesienie jakości ich działania 

 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 Ograniczenie ryzyka powodziowego 

 Obniżenie wskaźnika liczby przestępstw na terenie gminy i zwiększenie 

wykrywalności sprawców przestępstw  

 Fizyczna odnowa i podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznych 

12. Ograniczenie problemów społecznych oraz poprawa warunków do świadczenia usług 

zdrowotnych na terenie gminy – zwiększenie dostępności do usług medycznych na terenie 

gminy. 

 Rewitalizacja obszarów zagrożonych degradacją społeczną 

 Poprawa warunków infrastrukturalnych do świadczenia usług zdrowotnych dla 

mieszkańców 

 Zwiększenie dostępności do oferty usług zdrowotnych na terenie gminy 

13. Rozwój sektora publicznego i społecznego, jako ważnego Partnera w rozwoju oferty 

usług kierowanych do mieszkańców. 

 Rozszerzenie oferty działań podejmowanych przez lokalne organizacje społeczne 

 Podniesienie jakości działania lokalnych ngo 

 Zwiększenie udziału mieszkańców aktywnie włączających się w działalność organizacji 

społecznych 

 Zwiększenie partycypacyjnego zarządzania Gminą 

 Usprawnienie jakości działania lokalnej administracji 

 

Obszar strategiczny: Czas wolny to lepsza jakość życia. 

14. Rozwój oferty spędzania czasu wolnego 

 Rozwój infrastruktury sportowej służącej aktywności ruchowej 

 Rozwój oferty spędzania czasu wolnego tworzonej przez Gminę i podmioty społeczne 

 Zapewnienie obszarów przeznaczonych pod aktywność ruchową i wypoczynkową  
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15. Tworzenie i rozwijanie oferty produktów o znaczeniu turystyki lokalnej i ponadlokalnej  

 Budowa ścieżek rowerowych 

 Budowa lokalnych i ponadlokalnych szlaków turystycznych  

 Rozwój oferty produktowej w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego 

 Rozwój sektora publicznego wspierającego rozwój kultury 

 Wspieranie w promocji i kultywowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego  

 Zachowanie i promocja lokalnych zabytków kultury materialnej i niematerialnej 

 Wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców w oparciu o tradycję i lokalną kulturę 

 Rozwój oferty wydarzeń kulturalnych i aktywizujących mieszkańców 

 

Bardzo ważnym elementem analizy strategicznej Gminy Jeżowe jest połączenie celów 

społecznych z celami infrastrukturalnymi – komplementarne zdefiniowanie projektów.  

 

Opis celów strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Lokalnego. 

I Obszar Strategiczny: Doskonałe warunki do mieszkania i życia. (obszar mieszkaniowy, przestrzenny, 

środowiskowy, infrastrukturalny).  

Pierwszy obszar strategiczny  koncentruje się na podstawowej infrastrukturze publicznej  warunkującej 

oczekiwany przez obecnych i przyszłych mieszkańców poziom jakości życia. Założony cel strategiczny 

związany z rozwojem mieszkaniowym gminy nie byłby możliwy bez zapewnienia podstawowej, ale 

również właściwej, oczekiwanej przez mieszkańców infrastruktury publicznej służącej codziennemu 

życiu na terenie gminy. Obszar związany jest z wykorzystaniem podstawowego potencjału gminy, jakim 

jest położenie i doskonałe skomunikowanie ze stolicą regionu  - miastem Rzeszów, ale również z innymi 

ośrodkami miejskimi, jak Stalowa Wola, czy Nisko, poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową S-

19. Realizacja wskazanego obszaru wynika również z potencjału demograficznego gminy, w tym  

stabilnej sytuacji demograficznej gminy w okresie 2016 – 2020, czy najniższego wskaźnika obciążenia 

demograficznego Gminy Jeżowe spośród gmin powiatu niżańskiego.  Zakres przedmiotowy obszaru 

obejmuje zarówno uzupełnienie lub rozbudowę o kluczowe elementy podstawowej infrastruktury 

publicznej służącej mieszkańcom, ale również cele związane z tworzeniem oferty zachęcającej do 

zamieszkania na terenie gminy, w tym  tworzenie nowych przestrzeni pod rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. Bardzo ważnym elementem podejmowanego obszaru strategicznego jest 

zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy w obszarze środowiskowym i kulturowym, w taki 

sposób, aby osiągnąć wysoki wskaźnik poziomu życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców 

gminy Jeżowe.  

Cel pierwszy koncentruje się na tworzeniu bezpośredniej oferty do zamieszkania i rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej, opartej zarówno o budownictwo jednorodzinne, które dominuje na terenie gminy, jak 

również o budownictwo wielorodzinne, które może być nową szansą rozwojową dla gminy. Realizacja 

celu pierwszego w głównej mierze wynika z korzystnych walorów komunikacyjnych gminy, które 

zostały zaliczone do kluczowych potencjałów rozwojowych gminy.  
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Cel drugi to zapewnienie podstawowej wartości mającej bezpośrednie przełożenie na jakość życia 

codziennego mieszkańców, w tym związanej z zapewnieniem doskonałego skomunikowania 

wyznaczonych obszarów gminy z kluczowymi trasami komunikacyjnymi o znaczeniu ponadlokalnym, 

tworzących łańcuch powiązań komunikacyjnych z innymi ośrodkami miejskimi o kluczowym znaczeniu 

dla gminy Jeżowe. Cel drugi związany jest również z doprowadzeniem internetu szerokopasmowego 

do większości obszarów zurbanizowanych na terenie gminy. Oba elementy dostępności 

komunikacyjnej gminy są niezbędne dla nowo otwieranych przestrzeni mieszkaniowych, jeżeli gmina 

planuje dalszy rozwój w obszarze demograficzno – mieszkaniowym.  

Cele trzeci oraz czwarty związany jest z tworzeniem konkurencyjnej oferty mieszkaniowej gminy, 

związanej z zachowaniem walorów środowiskowych i zdrowotnych. Bardzo ważnym ogniwem tych 

celów jest kontynuowanie zadań związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, 

która obejmuje w pierwszej kolejności cele środowiskowe, a następnie cele ekonomiczne, związane 

z uzależnieniem się od wzrostu cen energii na rynku zarówno w budownictwie publicznym 

i prywatnym. Założeniem realizacji celu czwartego jest wdrażanie działań w sposób komplementarny 

i kompleksowy, podejmowany przez szerokie grupy interesariuszy na terenie gminy, obejmujący 

jednocześnie ograniczenie niskiej emisji, obniżenie zapotrzebowania na energię oraz wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w procesie jej produkcji i dostarczania. Realizacja celu trzeciego oraz 

czwartego ma znamiona istotnych działań dla rozwoju gminy, bowiem w sposób bezpośredni wpływa 

na bieżące oczekiwane efekty planowanych przedsięwzięć, jak również na przyszłe rezultaty, z których 

korzystać będą już przyszłe pokolenia gminy.  

Cel piąty to tworzenie podstawowej infrastruktury ściśle związanej z sektorem mieszkaniowym. W tym 

celu planuje się dalszą realizację działań związanych ze zwiększeniem poziomu skanalizowania gminy, 

dla osiągniecia 100% wskaźnika skanalizowania terenów mieszkaniowych. W tym celu planuje się 

również doprowadzenie sieci wodociągowej do nowych przestrzeni mieszkaniowych i gospodarczych 

wyznaczonych na terenie gminy.  

W ramach celu szóstego planuje się podejmowanie działań mających istotne znaczenie dla 

ograniczenia zdiagnozowanych zagrożeń naturalnych dla mieszkańców gminy Jeżowe. Do nich należą 

zagrożenia powodziowe, związane w głównej mierze z głównymi ciekami na terenie gminy (rzeka 

Rudnia i Głęboka) oraz zagrożenia powodowane suszą. W tym zakresie w głównej mierze planuje się 

realizację działań wynikających z Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Do takich zadań należeć będzie 

rozwój „małej retencji”, budowa zbiornika retencyjnego, czy rozwój niebieskiej i zielonej  

infrastruktury. Bardzo ważnym elementem celu będzie również usprawnienie lokalnego systemu 

przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia pożarowe i inne mające wpływ na zdrowie i życie ludzi. W 

tym celu planuje się doposażenie i rozwijanie zdolności do szybkiego i profesjonalnego reagowania na 

zagrożenia naturalne, w których na pierwszej linii reakcji są lokalne jednostki ochotniczych straży 

pożarnych. Przedstawione założenia również w sposób istotny wpływają na tworzenie konkurencyjnej 

oferty życia na terenie gminy, w szczególności w obszarze jej rozwoju mieszkaniowego. 

II Obszar strategiczny: Gmina Jeżowe bogata aktywnością mieszkańców (rozwój sektora 

przedsiębiorczości, społecznego, edukacyjnego i jakości życia mieszkańców). 

Obszar drugi strategiczny to obszar rozwoju aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. 

Realizacja wskazanego obszaru w głównej mierze oparta jest o zdolności i potencjały kapitału ludzkiego 

gminy Jeżowe. 
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W celu siódmym przewiduje się prowadzenie działań związanych z utrzymaniem rozwijającego się 

wskaźnika liczby prowadzonych działalności gospodarczych na terenie gminy. Jak wskazano 

w diagnozie, obszarem wiodącym będą firmy z branży ogólnobudowlanej i usługowej, które definiują 

obecny charakter gospodarczy gminy. Realizacja przedstawionego celu w dużej mierze uzależniona 

będzie od aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju, od której obecny poziom lokalnej 

przedsiębiorczości jest istotnie uzależniony, ale również od warunków za, które odpowiadać 

bezpośrednio będzie Gmina Jeżowe. Do takich uwarunkowań należeć będą m.in. obszary 

o przeznaczeniu inwestycyjnym, czy komplementarne budowanie kultury przedsiębiorczości, 

w szczególności wśród młodych mieszkańców gminy.  

Cel ósmy koreluje w sposób bezpośredni z potencjałem do rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, 

opartego o zdolności do rozwoju wysokiej jakości kadr lokalnej gospodarki, na potrzeby lokalnego 

i krajowego rynku pracy.  Diagnoza uwidoczniła istotne potrzeby w podniesieniu jakości nauczania 

w lokalnych szkołach z terenu gminy, co uwarunkowane jest jednocześnie zapewnieniem przez Gminę 

Jeżowe właściwych warunków infrastrukturalnych oraz potencjałem i kwalifikacjami kadry 

nauczycielskiej . 

Głównymi interesariuszami celu ósmego będą seniorzy, grupa społeczna gminy Jeżowe, która z każdym 

rokiem zwiększa się liczebnie, ale również osoby z niepełnosprawnościami, które mają istotne bariery 

w korzystaniu z pełnej oferty usług publicznych na terenie gminy. Opracowana diagnoza na terenie 

gminy Jeżowe wskazała na rosnący problem starzenia się lokalnego społeczeństwa, którego jednak 

tempo jeszcze nie następuje na tym samym poziomie co w gminach ościennych.  Rośnie wprawdzie 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym, to jednak nadal stosunek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym do liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest korzystny ekonomicznie. Wzrost 

liczby seniorów i potrzeby osób z niepełnosprawnościami wymagają uwzględniania ich potrzeb 

w celach rozwojowych gminy, poprzez zapewnienie dostępności do podstawowej oferty usług 

publicznych, czy tworzenia oferty ściśle dedykowanej tej grupie mieszkańców gminy.   

W celu jedenastym nastąpi podniesienie poziomu sprawności lokalnych jednostek i podmiotów do 

zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Cel obejmuje zarówno 

przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym, drogowym czy innym, w którym zagrożone jest życie, 

zdrowie czy mienie ludzkie. Realizacja celu jest bezpośrednio skorelowana z tworzeniem 

konkurencyjnej oferty życia na terenie gminy. Instytucje publiczne zobowiązane są do zapewnienia 

właściwego poziomu bezpieczeństwa, zarówno w przestrzeni publicznej, porządku publicznym, czy 

szybkiego i właściwego reagowania na kluczowe zagrożenia pożarowe, drogowe, czy inne. Jakość 

działania lokalnych jednostek uzależniona jest od zdolności technicznych i kompetencji osób 

zaangażowanych w działanie. W związku z tym, realizacja celu obejmuje w sposób komplementarny 

obie płaszczyzny działania. 

Cele dwunasty jest związany z bezpośrednim reagowaniem na zagrożenia natury materialnej i sytuacji 

życiowej mieszkańców. W ramach celu przewiduje się również wsparcie instytucji, podmiotów 

świadczących usługi zdrowotne, które podobnie jak cele poprzednie również w sposób istotny 

wpływają na zachowanie właściwego poziomu życia na terenie gminy.  

Cele trzynasty kierowany jest do organizacji pozarządowych, od których również w dużej mierze 

uzależniona będzie jakość życia mieszkańców gminy. Głównym zakresem zaplanowanego celu jest 

zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców, w różnych tematycznie obszarach. Cel ten kształtuje 

również rozwój gminy, który nie tylko uzależniony jest od działań podejmowanych przez lokalny 
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samorząd, ale również w sposób społeczny przez mieszkańców. Bardzo ważnym elementem 

realizowanego celu będzie włączenie mieszkańców w partycypacyjny rozwój gminy. Jest to istotny 

wskaźnik rozwoju instytucjonalnego Gminy.  

III. Obszar strategiczny: Czas wolny to lepsza jakość życia. 

Obszar trzeci podobnie, jak obszar pierwszy w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu 

zdiagnozowanych potencjałów rozwojowych gminy. W tym przypadku związane są one z potencjałem 

przyrodniczym, kulturowym  i turystycznym.  Ponad połowa obszaru gminy objęta jest ochroną prawną 

cennych zasobów przyrodniczych. Tworzy to przestrzeń do rozwoju lokalnej , ciekawej oferty spędzania 

czasu wolnego, na obszarze wolnym od zanieczyszczeń przemysłowych z potencjałem do rozwoju 

turystyki lokalnej. 

W celu czternastym planuje się rozwój podstawowej oferty spędzania czasu wolnego na terenie gminy. 

Jest to niezbędny element tworzonej konkurencyjnej oferty życia na terenie gminy. W tym celu 

przewidywane są działania zarówno związane z rozwojem infrastruktury sportowo – wypoczynkowej, 

ale również realizacja działań społecznych związanych z tworzeniem oferty zajęć sportowo – 

rekreacyjnych. Cel podejmowany będzie przez podmioty publiczne oraz prywatne, z dużym udziałem 

organizacji pozarządowych.  

Cele piętnasty zamyka budowaną ofertę spędzania czasu wolnego na terenie gminy. Cel oparty jest 

w głównej mierze na potencjałach gminy, w tym posiadanych zasobach dziedzictwa kulturowo – 

przyrodniczego. W ramach celu przewiduje się zarówno  rozwój oferty kulturalnej gminy, ale również 

oferty turystycznej, związanej z wykorzystaniem zdiagnozowanych potencjałów przyrodniczych 

i kulturowych. Cel realizowany, podobnie, jak cały obszar strategiczny w sposób komplementarny, 

zarówno przez podmioty publiczne, prywatne, jak również przez organizacje społeczne. Głównymi 

odbiorcami i interesariuszami będą mieszkańcy gminy. Oferta turystyczna będzie mieć również 

znamiona oferty ponadlokalnej, dedykowanej mieszkańcom sąsiednich gmin i sąsiednich ośrodków 

miejskich. 
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5.2.MATRYCA ROZWOJU STRATEGICZNEGO GMINY JEŻOWE 
 

Obszar strategiczny Doskonałe warunki do mieszkania i życia (obszar mieszkaniowy, przestrzenny, 
środowiskowy, infrastrukturalny). 

CEL NR 1 

Cel operacyjny 1. Rozwój sektora mieszkaniowego na terenie gminy.    

Kierunki działań  Tworzenie przestrzeni dla nowych terenów mieszkaniowych 

 Poprawa warunków mieszkaniowych 
 Budowa budownictwa wielorodzinnego 

Przedsięwzięcia 1. Wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (w głównej mierze na terenie Jeżowego, Pogorzałki, Jaty, Starego 
Nartu, Nowego Nartu). 

Rezultaty Mierniki celu 

Wzrost liczby budynków mieszkaniowych. Liczba budynków mieszkalnych na terenie gminy. 

Wzrost liczby budynków wielorodzinnych.  Liczba budynków wielorodzinnych.  

CEL NR 2 

Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjnej dla mieszkańców, rozwój sieci dróg lokalnych i sieci internetowej.  

Kierunki działań  Poprawa jakości dróg publicznych i wewnętrznych 

 Zwiększenie dostępności do sieci dróg publicznych o właściwych parametrach technicznych 

 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy z innymi ośrodkami gospodarczymi regionu 

 Rozwój sieci internetowej na terenie gminy, rozwój sieci internetu szerokopasmowego, w szczególności na terenie 
„białych plam” 

 Rozwój e-usług, cyfryzacja usług publicznych i sektora społecznego 

Przedsięwzięcia 1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i układu drogowego na terenie Gminy Jeżowe. 

Rezultaty Mierniki celu 

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców. Długość dróg o nawierzchni utwardzonej. 
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Rozwój sieci dróg na nowych obszarach mieszkaniowych gminy.  Długość dróg o nawierzchni utwardzonej. 

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych.  Liczba wypadków drogowych. 

Zwiększenie dostępności do sieci internetu szerokopasmowego.  Liczba „białych plam na terenie gminy”. 

Zwiększenie dostępności cyfrowej mieszkańców do usług 
publicznych gminy.  

Liczba wdrożonych e-usług. 

Liczba odbiorców e-usług publicznych.  

CEL NR 3 

Cel operacyjny 3. Zachowanie wartości przyrodniczych gminy. 

Kierunki działań  Tworzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej w oparciu o zasoby przyrodnicze (ekoturystyka) 

 Poprawa gospodarki odpadami, zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów i ich ograniczania u źródła 

 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym 

 Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszarów objętych ochroną prawną 

 Ochrona przyrody i działania w kierunki ekologii, działania infrastrukturalne i edukacyjne 

 Zachowanie bioróżnorodności 

Przedsięwzięcia 1. Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu i dofinansowanie do kotłów dla mieszkańców Gminy Jeżowe. 

2. Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic oraz remiz strażackich. 

3. Budowa i rozbudowa instalacji OZE na obiektach gminnych oraz budowa farm fotowoltaicznych. 

4. Edukacja ekologiczna i promocja gospodarki niskoemisyjnej.  

Rezultaty Mierniki celu 

Zwiększenie poziomu ograniczania odpadów komunalnych u 
źródła.  

Wartość zebranych odpadów komunalnych. 

Zwiększenie poziomu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

Wartość odpadów zebranych w sposób selektywny.  

Rozwój oferty turystycznej gminy opartej o zasoby przyrodnicze.  Liczba produktów turystycznych/oferta turystyczna. 

Długość ścieżek rowerowych przechodzących.  

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego gminy.  Powierzchnia gminy objęta ochroną prawną. 
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CEL NR 4 

Cel operacyjny 4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej 

Kierunki działań  Rozwój OZE (energia elektryczna i cieplna 

 Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze  

 Zwiększenie dostępności do sieci gazowej 

 Wzrost niskoemisyjnych źródeł energii, wymiana/modernizacja źródeł ciepła 

 Ograniczenie emisji pyłów u źródła 

 Budowa magazynów energii 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

 Budowa alternatywnych źródeł energii zgodnych z ochroną jakości powietrza i środowiska 

 Rozwój elektromobilności na terenie gminy 

Przedsięwzięcia 1. Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic oraz remiz strażackich. 

2. Budowa i rozbudowa instalacji OZE na obiektach gminnych oraz budowa farm fotowoltaicznych. 

3. Ochrona środowiska poprzez usuwanie azbestu i dofinansowanie do kotłów dla mieszkańców Gminy Jeżowe. 

4. Budowa biogazowni na terenie gminy Jeżowe na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej.  

5. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych.  

6. Rozwój OZE i gospodarki niskoemisyjnej w budynkach mieszkaniowych (m.in. projekty parasolowe lub inne dofinansowujące 
instalacje u mieszkańców). 

Rezultaty Mierniki celu 

Zmniejszenie emisji pyłów do powietrza. Liczba przekroczeń pyłów PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenu. 

Zwiększenie produkcji energii z OZE.  Liczba instalacji OZE. 

Moc zainstalowanych instalacji OZE. 

Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności 
publicznej.  

Wartość oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej.  

Liczba budynków objętych termomodernizacją.  

Zwiększenie liczby budynków korzystających z „czystych” 
nośników energii. 

Liczba budynków korzystających z sieci gazowej 

Liczba budynków korzystających z niskoemisyjnych źródeł energii 
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CEL NR 5  

Cel operacyjny 5. Zwiększenie dostępności do infrastruktury komunalnej. 

Kierunki działań  Rozwój i poprawa jakości infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 

 Poprawa jakości uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody 

 Likwidacja strat wody 

Przedsięwzięcia 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem. 

2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowem. 

3. Budowa bazy magazynowo – sprzętowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. 

4. Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżowe. 

Rezultaty Mierniki celu 

Zwiększenie poziomu skanalizowania. Poziom skanalizowania. 

Zapewnienie sieci wodociągowej do nowych obszarów 
mieszkaniowych gminy. 

Poziom zwodociągowania. 

 

 

CEL NR 6 

Cel operacyjny 6. Ograniczenie zagrożenia i ryzyka powodziowego i zagrożenia suszą. 

Kierunki działań  Ograniczenie inwestycji na terenach zagrożenia powodziowego 

 Rozwój małej retencji, edukacja w zakresie oszczędzania wody i zbierania deszczówki 

 Zachowanie właściwej sprawności urządzeń melioracyjnych 

 Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych cieku Jeżówka oraz Rudnia 

 Budowa zbiornika retencyjnego 

 Budowa niebieskiej i zielonej infrastruktury 

 Doposażenie podmiotów odpowiedzialnych za akcje ratownicze i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych lub 
poważnych awarii chemiczno – ekologicznych  

Przedsięwzięcia 1. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Jeżówka w msc. Cholewiana Góra. 

2. Promocja „małej retencji” w gospodarstwach domowych.  
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3. Budowa wałów przeciwpowodziowych.  

Rezultaty Mierniki celu 

Zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenie gminy.  Długość wałów przeciwpowodziowych.  

Ograniczenie ryzyka powodziowego.  Powierzchnia zbiorników retencyjnych.  

Zwiększenie poziomu magazynowania wody deszczowej u źródła. Liczba zbiorników na deszczówkę. 

 

Obszar strategiczny  Gmina Jeżowe bogata aktywnością mieszkańców (rozwój sektora przedsiębiorczości, 
społecznego, edukacyjnego i jakości życia mieszkańców). 

CEL NR 7 

Cel operacyjny 7. Wsparcie lokalnego sektora przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie rozwoju firm rodzinnych i firm mikro.   

Kierunki działań  Wspieranie w powstawaniu nowych firm 

 Rozwój kultury przedsiębiorczości  

 Tworzenie przestrzeni do rozwoju biznesu na terenie gminy 

 Promocja oferty gospodarczej gminy 

 Przeciwdziałanie bezrobociu 

Przedsięwzięcia 1. Budowa żłobka, klubu dziecięcego. 

2. Modernizacja placu targowego. 

3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

4. Promocja i edukacja przedsiębiorczości dla mieszkańców gminy. 

Rezultaty Mierniki celu 

Wzrost liczby firm na terenie gminy.  Liczba działających firm.  

Zwiększenie przestrzeni do prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

Powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą.  

Profilowanie w kierunku firm budowlano – usługowych.  Liczba firm z sektora budownictwo.  
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Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców obszarze 
przedsiębiorczości.  

Liczba mieszkańców objętych edukacją w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i 
zakładania własnych firm.  

CEL NR 8 

Cel operacyjny 8. Tworzenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb ryku pracy, podniesienie jakości nauczania. 

Kierunki działań  Wspieranie w rozwoju bazy edukacyjnej dla mieszkańców 

 Zapewnienie właściwego poziomu nauczania – jakość lokalnej edukacji 

 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i w obszarze inteligentnych specjalizacji 

 Zapewnienie edukacji od najmłodszych lat – zwiększenie dostępności do przedszkola i żłobka  

Przedsięwzięcia 1. Modernizacja i rozbudowa przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe (PSP Jeżowe – Podgórze, PSP 
Jeżowe – Kameralne, PSP w Cholewianej Górze, PSP w Starym Narcie, PSP w Groblach, ZS w Jacie, ZS Jeżowe Centrum). 

2. Doposażenie w kierunku prowadzenia kształcenia opartego o kluczowe kompetencje. 

3. Organizacja zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na kluczowe kompetencje i potencjały gminy.  

4. Budowa żłobka, klubu dziecięcego. 

Rezultaty Mierniki celu 

Podniesienie poziomu nauczania.  Wyniki z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.  

Poziom skolaryzacji. 

Wzrost liczby dzieci objętych edukacją i opieką na poziomie 
przedszkolnym. 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 Liczba tworzonych miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym. 

Rozwój oferty edukacyjnej na każdym poziomie wieku.  Liczba mieszkańców uczestniczących w  różnych formach edukacji dostosowanej do 
różnych grup wieku mieszkańców.  

Liczba inicjatyw edukacyjnych.   

CEL NR 9 

Cel operacyjny 9. Dostosowanie oferty gminy do potrzeb osób w wieku senioralnym i do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Kierunki działań   Dostosowanie obecnej infrastruktury do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami 

 Tworzenie nowej oferty usług i produktów dedykowanych bezpośrednio dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami 
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 Zwiększenie dostępności do oferty Gminy dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami 

Przedsięwzięcia 1. Utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów w msc. Jeżowe. 

2. Tworzenie klubów seniora.  

3. Dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawności i seniorów.  

Rezultaty Mierniki celu 

Wzrost dostępności oferty usług publicznych dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami 

Liczba obiektów publicznych dostosowanych do potrzeb seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami 

Liczba seniorów i osób z niepełnosprawnościami korzystających z oferty usług 
publicznych 

Liczba e-usług, z których korzystać mogą seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. 

Liczba inicjatyw skierowanych do grupy osób w wieku senioralnym i do osób z 
niepełnosprawnościami.  

Wzrost aktywności społecznej seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami w życiu społecznym gminy. 

Liczba seniorów i osób z niepełnosprawnościami aktywnie włączających się w życie 
społeczne gminy. 

CEL NR 10 

Cel operacyjny 10. Rozwój i wspieranie sektora rolno – spożywczego na terenie gminy. 

Kierunki działań  Rozwój produktywności lokalnych gospodarstw rolnych; 

 Rozwój sektora przetwórstwa i spożywczego; 

 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży rolnej na terenie gminy 

 Rozwój agroturystyki 

Przedsięwzięcia 1. Modernizacja placu targowego. 

2. Promocja nowoczesnego ekologicznego rolnictwa. 

3. Rozwój agroturystyki.  

4. Budowa dróg transportu rolnego. 
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Rezultaty Mierniki celu 

Wzrost liczby gospodarstw prowadzących gospodarczą 
działalność rolniczą. 

Liczba gospodarstw rolnych wprowadzających produkty rolne na rynek 

Wzrost liczby miejsc w gospodarstwach agroturystycznych.  Liczba miejsc w gospodarstwach agroturystycznych na terenie gminy 

Wzrost liczby podmiotów zajmujących się przetwórstwem i 
branżą spożywczą. 

Liczba przetwórni oraz podmiotów z branży spożywczej 

Wzrost innowacyjnych form prowadzenia działalności rolniczej. Liczba gospodarstw ekologicznych.  

CEL NR 11 

Cel operacyjny 11. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Kierunki działań  Dostosowanie jednostek OSP do nowych wyzwań i podniesienie jakości ich działania 

 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 Ograniczenie ryzyka powodziowego 

 Obniżenie wskaźnika liczby przestępstw na terenie gminy i zwiększenie wykrywalności sprawców przestępstw  

 Fizyczna odnowa i podniesienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznych 

Przedsięwzięcia 1. Doposażanie w sprzęt OSP  z Gminy Jeżowe. 

2. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych. 

3. Budowa monitoringu publicznego i doświetlenie miejsc publicznych. 

4. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych i rowerzystów. 

 

Rezultaty Mierniki celu 

Podniesienie jakości działania jednostek OSP. Liczba doposażonych jednostek OSP. 

Ograniczenie liczby wypadków drogowych.  Liczba wypadków drogowych na terenie gminy.  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Liczba przestępstw.  

Ocena poziomu bezpieczeństwa przez mieszkańców.  

Obniżenie ryzyka powodziowego.  Powierzchnia obszaru objętego zagrożeniem powodziowym.  
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CEL NR 12 

Cel operacyjny 12. Ograniczenie problemów społecznych oraz poprawa warunków do świadczenia usług zdrowotnych na terenie 
gminy – zwiększenie dostępności do usług medycznych na terenie gminy. 

Kierunki działań  Rewitalizacja obszarów zagrożonych degradacją społeczną 

 Poprawa warunków infrastrukturalnych do świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców 

 Zwiększenie dostępności do oferty usług zdrowotnych na terenie gminy 
 

Przedsięwzięcia 1. Budowa Gminnego Domu Pomocy Społecznej. 

Rezultaty Mierniki celu 

Ograniczenie degradacji społecznej na obszarach wymagających 
rewitalizacji. 

Powierzchnia obszaru objętego procesem rewitalizacji. 

Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych.  Ocena jakości oferty usług zdrowotnych na terenie gminy.   

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców.  Ocena jakości oferty usług zdrowotnych na terenie gminy.   

Zwiększenie udziału mieszkańców w usługach profilaktyki 
zdrowotnej, aktywizacja w kierunku aktywności ruchowej.  

Ocena oferty rekreacyjno – sportowej przez mieszkańców. Oferta zajęć sportowo – 
rekreacyjnych. 

CEL NR 13 

Cel operacyjny 13. Rozwój sektora publicznego i społecznego, jako ważnego Partnera w rozwoju oferty usług kierowanych do 
mieszkańców. 

Kierunki działań  Rozszerzenie oferty działań podejmowanych przez lokalne organizacje społeczne 

 Podniesienie jakości działania lokalnych ngo 

 Zwiększenie udziału mieszkańców aktywnie włączających się w działalność organizacji społecznych 

 Zwiększenie partycypacyjnego zarządzania Gminą 

 Usprawnienie jakości działania lokalnej administracji 

Przedsięwzięcia 1. Wspieranie aktywności społecznej lokalnych organizacji ngo. 

2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Jeżowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i pozyskaniem parkingu. 

3. Wdrażanie i rozwój nowych e-usług w obszarze usług publicznych i administracji.   
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Rezultaty Mierniki celu 

Rozwój infrastruktury i wyposażenia wykorzystywanego przez 
lokalne organizacje społeczne do prowadzenia działań na rzecz 
mieszkańców 

Oferta organizacji społecznych. 

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Liczba działających organizacji, liczba członków. 

Rozwój zdolności lokalnych ngo do rozwijania oferty 
świadczonych usług 

Liczba członków przeszkolonych w obszarze poszukiwania nowych form 
finansowania działań ngo. 

Liczba inicjatyw i projektów podejmowanych przez lokalne organizacje społeczne.  

 

Obszar strategiczny  Czas wolny to lepsza jakość życia. 

CEL NR 14 

Cel operacyjny 14. Rozwój oferty spędzania czasu wolnego. 

Kierunki działań  Rozwój infrastruktury sportowej służącej aktywności ruchowej 

 Rozwój oferty spędzania czasu wolnego tworzonej przez Gminę i podmioty społeczne 

 Zapewnienie obszarów przeznaczonych pod aktywność ruchową i wypoczynkową  

Przedsięwzięcia 1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej (Krzywdy, Sójkowa, Jata, Jeżowe, Groble). 

2. Modernizacja i rozbudowa parku gminnego w msc. Jeżowe. 

3. Rozbudowa boiska ORLIK w Jacie wraz z budową bieżni lekkoatletycznej. 

4. Rozbudowa placów zabaw i tworzenie nowych miejsc rekreacji na terenie gminy.  

5. Budowa nowych obiektów sportowych na terenie gminy.  

Rezultaty Mierniki celu 

Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego na terenie gminy.  Ocena jakości oferty rekreacyjno – sportowej przez mieszkańców.  

Oferta spędzania czasu wolnego.  
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Rozwój infrastruktury i przestrzeni przeznaczonej i 
zagospodarowanej na potrzeby aktywnego spędzania czasu 
wolnego, rekreacji i sportu.  

Liczba miejsc umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego.  

Zwiększenie dostępności do oferty spędzania czasu wolnego.  Liczba miejsc umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego. 

Liczba aktywnie działających organizacji społecznych w obszarze aktywnego 
spędzania czasu wolnego, sportu i rekreacji.  

CEL NR 15 

Cel operacyjny 15. Tworzenie i rozwijanie oferty produktów o znaczeniu turystyki lokalnej i ponadlokalnej 

Kierunki działań  Budowa ścieżek rowerowych 

 Budowa lokalnych i ponadlokalnych szlaków turystycznych  

 Rozwój oferty produktowej w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego 

 Rozwój sektora publicznego wspierającego rozwój kultury 

 Wspieranie w promocji i kultywowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego  

 Zachowanie i promocja lokalnych zabytków kultury materialnej i niematerialnej 

 Wspieranie aktywizacji społecznej mieszkańców w oparciu o tradycję i lokalną kulturę 

 Rozwój oferty wydarzeń kulturalnych i aktywizujących mieszkańców 

Przedsięwzięcia 1. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. 

2. Budowa ciągów pieszo- rowerowych. 

3. Budowa tras biegowych i rowerowych w Gminie Jeżowe. 

4. Zagospodarowanie i zmodernizowanie przestrzeni publicznej (zabytki, tereny przestrzeni publicznej, parki, miejsca rekreacji i 
wypoczynku itp.) 

5. Odnowa zaplecza infrastrukturalnego na potrzeby działania organizacji pozarządowych i rozwijania miejsc aktywności 
społecznej.  

6. Odnowa i zachowanie od degradacji zabytków materialnych i niematerialnych, wykorzystanie ich potencjałów do rozwoju 
ponadlokalnej turystyki.  

Rezultaty Mierniki celu 

Podniesienie dostępności do rekreacyjnych ścieżek rowerowych.  Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy.  



str. 74 

 

Rozwój produktów turystycznych opartych o walory dziedzictwa 
kulturowego.  

Oferta turystyczna/rekreacyjna gminy. 

Rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców.  Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej gminy. 

Liczba wydarzeń na poziomie ponadlokalnym i lokalnym. 

Kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji 
lokalnych.  

Liczba inicjatyw podejmowanych przez Gminę i lokalne organizacje społeczne.  

Zachowanie zabytków natury materialnej i niematerialnej.  Liczba zarejestrowanych zabytków w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  

Rozwój aktywności kulturalnej i kulturowej mieszkańców. Liczba wydarzeń, inicjatyw lokalnych, których głównymi uczestnikami będą 
mieszkańcy gminy.  

Liczba działających kół gospodyń wiejskich. 
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6. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ WRAZ Z 

USTALENIAMI I REKOMENDACJAMI W ZAKRESIE 

KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ W 

GMINIE. 

 

6.1.WODY POWIERZCHNIOWE I ZBIORNIKI WODNE 

Obszar gminy Jeżowe położony jest w zlewni rzeki Wisły. Przez teren gminy (na południowo – 

zachodnim skraju) przebiega granica wododziałów II rzędu – rzeki Łęg i Sanu. 

Gmina Jeżowe odwadniana jest przez rzekę Rudnia i jej lewobrzeżny dopływ – rzekę Głęboka 

(Jeżówka), dopływ spod Łętowni, dopływ spod Jaty oraz przez rzekę Łąkieć (dopływ Łęgu). Ponadto na 

terenie gminy występuje szereg bezimiennych cieków, okresowo wysychających.  

Rzeki na terenie gminy Jeżowe11: 

− Rudnia (o dł. ok. 22,8 km, powierzchnia zlewni: 129,99 km2, średnia głębokość 1,5 m) będąca 

lewobrzeżnym dopływem Sanu, 

− Głęboka (Jeżówka), (o dł. ok. 17,4 km, powierzchnia zlewni: 80,95 km2, średnia głębokość 0,4-2,45 

m) będąca lewobrzeżnym dopływem Rudni, 

− Kowale (Kubalówka) (o dł. ok. 7,8 km) będąca lewobrzeżnym dopływem Głębokiej, 

− Okolisko (dopływ spod Jaty), (o dł. ok. 8,2 km) będąca lewobrzeżnym dopływem Rudni, 

− Groble (zwana także Kanał A o dł. ok. 8,7 km) będąca prawostronnym dopływem Rudni, 

− Olszynka, Jesionna, Rudna, Kanał Niedźwiedzie, Ruda oraz inne doprowadzalniki i dopływy. 

                                                                 

11 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028; 
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Rysunek 10. Rzeki na terenie gminy Jeżowe12 

Z wód stojących występujących na terenie gminy należy wymienić zbiornik utworzony w obniżeniu 

terenu w miejscowości Jeżowe – Kowale (naturalny, częściowo pogłębiony) o pow. 2,0 ha.  Ogólna 

powierzchnia gruntów pod wodami wynosi ok. 132 ha.  

 

6.2.WODY PODZIEMNE 

 

Na terenie gminy Jeżowe można wyróżnić jedną strefę ze względu na zasobność wód 

podziemnych: 

 strefa obejmująca Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 425 Dębica – Stalowa Wola – 
Rzeszów w północno – wschodniej części gminy Jeżowe. Powierzchnia zbiornika wynosi 
1933,66 km2, głębokość warstw wodonośnych od 10 do 60 m p.p.t, przy średniej 
głębokości 20 m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wody wynoszą 508 000 m3/d.  

 

                                                                 

12 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028; 
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Rysunek 11. GZWP13 

 

Wody gruntowe na terenie gminy występują na głębokości od 0,3 do 5,5 m, zależnie od morfologii 

terenu. Miejscami występują wody pod napięciem na głębokości do 7,0 m p.p.t.  i stabilizują się na 

głębokości 2,0 – 3,0 m p.p.t.14  

Zachodnia część gminy charakteryzuje się występowaniem utworów o niskiej wodonośności, gdzie 

poziomy wydajności studni są w granicach 10 m3/h. We wschodniej części gminy występują utwory 

o średniej wodonośności, gdzie poziomy wydajności studni wynoszą około 50 m3/h. Ta część terenu 

gminy po miejscowości Kameralne, Zagrody, Zagościniec na zachodzie, Jeżowe, Podgórze na południe, 

aż do granicy gminy na południowym – wschodzie znajduje się w obrębie wydzielonego w widłach 

Wisły i Sanu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. 

Jest to największy powierzchniowo zbiornik na terenie województwa podkarpackiego. Kolektorami 

zasobów wodnych są czwartorzędowe piaski i żwiry. 

W oparciu o zasoby GZWP na terenie gminy funkcjonują trzy ujęcia wody w miejscowości Groble: 

 Studnia nr 1 - usytuowana jest najbliżej szosy Jeżowe – Rudnik. Całkowita głębokość 

otworu – 31.00 mppt. 

 Studnia nr 2 – usytuowana najbliżej rzeki Rudna. Całkowita głębokość otworu 

studziennego – 30,00m ppt. 

 Studnia nr 3 - Całkowita głębokość otworu studziennego – 30,00m ppt. 

 

                                                                 

13 Geoportal Państwowej Służby Hydrologicznej; 

14 SUiKZP Gminy Jeżowe; 
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6.3.PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 

 

Na podstawie danych pomiarowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na 

terenie gminy Jeżowe zostały wyznaczone obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Głównym źródeł zagrożenia powodziowego na terenie gminy Jeżowe jest rzeka Rudnia 

przechodząca przez tereny północne gminy oraz jej prawy dopływ  - rzeka obecnie zwana „Jeżówką” 

(na mapie Hydroportalu rzeka Rudnia). Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego wskazuje obszary na 

terenie gminy narażone na niebezpieczeństwo powodzi, gdzie ryzyko wystąpienia dużego ryzyka 

powodziowego jest prawdopodobne. Na terenie gminy Jeżowe ryzyko powodziowe związane jest 

z powodziami rzecznymi – rzeka Rudnia i jej dopływ potocznie zwany „Jeżówką”. W ten sposób 

wstępną oceną ryzyka powodziowego zagrożone są północno - wschodnie tereny gminy Jeżowe wzdłuż 

rzeki Rudnia przechodzące przez teren sołectwa Groble,  Jeżowe Podgórze oraz Krzywdy. Wstępna 

ocena ryzyka powodziowego wyznacza obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, jako obszary, 

na których wystąpienie powodzi jest znaczące lub poziom dużego ryzyka powodziowego jest 

prawdopodobny.  Wstępna ocena ryzyka powodziowego aktualizowana jest w okresach 6 = letnich.  

 

Rysunek 12. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego15 

 

Bardziej precyzyjny obszar zagrożenia powodziowego przedstawiają Mapy zagrożenia 

powodziowego, wskazujące poziom prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi w trzech obszarach 

analizy wystąpienia powodzi: 

                                                                 

15 System Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Jeżowe na podstawie Hydroportalu – PGW Wody Polskie; 
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 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz 

na 500 lat) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz 
na 100 lat); 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz 
na 10 lat). 
 

Obszar o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1 % (raz na 100 lat) 

Rzeka Rudnia z lewej strony na odcinku od 9,5 km do 10 km biegu rzędna 169,43 zwierciadła wody 

oraz na rzędna 169,78 rozlewa się nieznacznie poza korytarz rzeki do ok 260 m od koryta rzeki, 

natomiast na odcinku 10,5 do 11 km rzędna 170,08 i 170,22 rzeka rozlewa się na odległość maksymalną 

do 430 m, obszar zalewowy ciągnie się do 12 km rzeki. Od 12 km do 13 km rzędna 170,81 rzeka Rudnia 

rozlewa się zarówno z lewej i prawej strony na okoliczne pola, na wysokości rzędnej 171,03 z prawej 

strony do 570 m i po lewej stronie na wysokości 13 km do ok 400 m.  

Rzeka Głęboka na długości 1,2 km rozlewa się na okoliczne pola, w szczególności na południe ze 

względu na ukształtowanie terenu do wysokości 13km rzeki Rudnia, z którą się w tym miejscu łączy. 

Następnie rzeka Rudnia występuje z koryta po jednej i drugiej stronie nieznacznie na okoliczne pola do 

wysokości 15 km rzędna 174,34, następnie rozlewa się na odcinku od 15,5 km do 16 km w bliskim 

otoczeniu zabudowy w sołectwie Krzywdy po prawej stronie i zabudowy w Jeżowem – Zaborczyny po 

lewej stronie.  

 

Rysunek 13. Mapa Zagrożenia Powodziowego 1% (raz na 100 lat) 

 

Obszar o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 10 % (raz na 10 lat) 

Obszar wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi na podstawie Q=10% (raz na 10 lat) 

dotyczy powodzi rzecznych na rzece Rudnia oraz rzeka Głęboka. 

Wysokie prawdopodobieństwo Q=10% na rzece Rudnia obejmuje odcinek rzeki od 12 km rzędna 

170,37 do 15 km rzędna 174,27. Na odcinku od 12 do 13 km w głównej mierze wylewa na okoliczne 
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pola z prawej strony biegu i w mniejszym stopniu po lewej stronie. Na odcinku od 13,5 km do 14 km 

występuje nieznacznie poza koryto rzeki, rozlewa się jednak na okoliczne pola na odcinku od 14 km do 

15 km (ona odcinku 14 – 14,5 km po obu stronach rzeki, natomiast na odcinku 14,5 – 15 km głównie z 

lewej strony biegu rzeki.  

 

Rysunek 14. Mapa Zagrożenia Powodziowego 10% (raz na 10 lat) 

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, określające 
wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zniszczenie 
z powodu wystąpienia powodzi. W ocenie średniego prawdopodobieństwa Q= 1% wystąpienia 
powodzi zagrożone na terenie gminy Jeżowe w obszarze rzeki Rudnia zagrożone są w głównej mierze 
grunty orne i uprawy trwałe, użytki zielone i leśne na terenie miejscowości: Jeżowe, Groble, Krzywdy. 

Poziom prawdopodobieństwa wysokiego Q=10% obejmuje grunty orne i uprawy trwałe oraz tereny 
leśne na obszarze miejscowości: Jeżowe i Krzywdy i związane są z wystąpieniem powodzi rzek Rudnia 
i Głęboka. 

      

Rysunek 15. Mapy ryzyka powodziowego - prawdopodobieństwo 1% 
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  Rysunek 16. Mapy ryzyka powodziowego prawdopodobieństwo 10% 

Zgodnie z Planem Ochrony przed Powodzią w dorzeczu Górnej Wisły (POPGW) teren gminy 

Jeżowe zalicza się do 5 stopnia ryzyka (nieakceptowalny poziom ryzyka powodziowego).  

Na terenie gminy Jeżowe działania związane z przeciwdziałaniem zagrożenia powodziowego 

realizowane są w głównej mierze przez utworzony w naturalnym obniżeniu terenu zbiornik wodny 

„Kowale”. Zbiornik znajduje się w miejscowości Jeżowe – Kowale. Jest to zbiornik naturalny, częściowo 

pogłębiony o powierzchni około 2 ha. Głównym jego celem jest ochrona mieszkańców przyległych 

miejscowości przed ryzykiem wystąpienia powodzi.  

Ponadto w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętym 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. do inwestycji strategicznych 

technicznych przyjęto budowę lewego zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Głęboka) 

w km cieku 2+300 – 5+000 oraz kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Jeżówka 

(Głęboka) w km cieku 1+200 – 5+720 oraz cieku Rudnia w km cieku 2+800 – 5+600 w ramach zadania 

umieszczonego w Planie pn.: „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 

3+080-5+040)”. Ponadto po przeprowadzeniu dodatkowego modelowania hydraulicznego rzeki 

Jeżówka (Głęboka) wprowadzono potrzebę wykonania przeciwległego prawostronnego obwałowania 

rzeki. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obecnie prowadzi prace nad poszerzeniem 

zakresu inwestycji. Dzięki tej inwestycji część Gminy Jeżowe zostanie zabezpieczona przed powodzią. 

Niezbędne jest również podjęcie kolejnych inwestycji, które będą zabezpieczać pozostałą część Gminy 

przed skutkami powodzi. W tym zakresie przewiduje się budowę polderów/teras zalewowych oraz 
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budowę zbiornika retencyjnego na rzece Jeżówka (Głęboka) zlokalizowanego na obszarze dwóch 

gminy: gminy Jeżowe oraz gminy Kamień. Jednak ze względu na wartość powyższej inwestycji, na 

chwilę obecną możliwe jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń.  

Do działań przeciwpowodziowych nalezą również zadania wykonywane przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które obejmują udrażnianie rzeki Okolisko i Kowale. Dla 

przedmiotowych cieków w roku 2017 zostały wydane decyzje środowiskowe pn: „Udrożnienie rzeki 

Kowale poprzez odmulenie w km 0+000-7+784 w miejscowościach; Jeżowe, Cholewiana Góra, Nowy 

Nart i Jeżowe gmina Jeżowe, powiat niżański oraz Gwoździec gmina Bojanów, powiat stalowowolski” i 

„Udrożnienie rzeki Okolisko poprzez odmulenie w km 0 + 000 – 8 + 241 gmina Jeżowe, miasto i gmina 

Nisko oraz miasto i Gmina Rudnik, powiat niżański, województwo podkarpackie’’. 

Do zadania Gminy Jeżowe należeć będzie prowadzenie właściwej polityki w zakresie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zgodnie z ustawą – Prawo wodne, poziom 

zagrożenia wynikający z Map Zagrożenia Powodziowego, Map Ryzyka Powodziowego (fakultatywnie) 

i studiów ochrony przeciwpowodziowej. Związane jest to m.in. z ustaleniem warunków lub 

ograniczeniem zabudowy na terenach bezpośredniego zagrożenia ryzykiem powodziowym. Gmina 

ograniczać będzie również powstawanie infrastruktury zagrażającej ochronie środowiska. Ponadto 

gmina będzie prowadzić bieżącą eksploatację i odtwarzanie własnych systemów melioracji i rozwijać 

zakres „małej retencji”, w szczególności na terenie zabudowy jednorodzinnej, na terenach leśnych i 

rolniczych. Tereny znajdujące się w ramach szczególnego zagrożenia powodzią podlegają 

uwarunkowaniom określonym w art. 166 pkt. 10 ustawy Prawo wodne, co znaczy, że planowane 

zagospodarowanie nie może m.in. naruszać ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym czy 

stanowić zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi czy środowiska oraz nie może utrudniać zarządzania 

ryzykiem powodziowym. W związku z tym, w pierwszej kolejności nie planuje się kluczowych inwestycji 

na obszarach zagrożenia powodziowego, ponadto działania Gminy skierowane będą na ograniczanie 

infrastruktury tworzonej na terenie zagrożenia powodziowego, czy ograniczanie budowy obiektów czy 

innych działań zagrażających lokalnemu środowisku.  

Do istotnych działań gminy ujętych w Strategii należeć będzie utrzymanie właściwej sprawności 

urządzeń melioracji, poprzez stałe monitorowanie i dbanie o właściwy stan rowów odwadniających na 

terenie gminy. Działania prowadzone będą, poprzez zabiegi koszenia i ochrony przed zarastaniem oraz 

zanieczyszczeniem, czy w zakresie właściwej konserwacji. Zadania te wykonywane są przez powołaną 

Gminną Spółkę Wodną, która obejmuje swoim działaniem obszar o powierzchni 3 652 ha gruntów 

zmeliorowanych oraz 138,6 km rowów otwartych. Głównym zadaniem Spółki jest utrzymanie, 

konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji, poprzez odmulanie sieci rowów otwartych, sieci 

drenarskiej oraz budowli melioracyjnych.  

Gmina prowadzić będzie również działania informacyjno – promocyjne, zachęcające mieszkańców 

do rozwoju „małej retencji”, budowy oczek wodnych, zbiorników magazynujących deszczówkę w celu 

jej późniejszego wykorzystania, co jest szczególnym działaniem w zakresie przeciwdziałania powodzi, 

jak również skutkom suszy.  

Strategia Rozwoju Gminy Jeżowe uwzględnia plany zarządzania ryzykiem powodziowym, co 

zostało uwzględnione w ramach celu operacyjnego nr 6 Ograniczenie zagrożenia i ryzyka 

powodziowego i zagrożenia suszą. W tym celu zaprojektowano kierunki działań związane z 

przeciwdziałaniem ryzyku powodziowemu i przeciwdziałanie skutkom suszy, a także z 
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wyeliminowaniem lub unikaniem wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią. Cel realizowany będzie, poprzez działania związane z rozwojem „małej retencji” i 

utrzymaniem we właściwym stanie lokalnych rowów melioracyjnych (zachowanie właściwej 

sprawności urządzeń melioracyjnych), a także w przypadku budowy infrastruktury stosowaniem się do 

warunków Prawa wodnego, poprzez konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla 

inwestycji lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Strategia uwzględnia 

również działania podejmowane przez inne podmioty, w szczególności w zakresie budowy wałów 

przeciwpowodziowych dla cieku Jeżówka i Rudnia, a także planowaną budowę nowego zbiornika 

retencyjnego. W ten sposób podejmowana Strategia wykazuje spójność z obowiązującym Planem 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. 

Strategia Rozwoju Gminy Jeżowe przyczynia się do realizacji wyznaczonych celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym zawartych w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza 

Wisły. Wykazuje wpływ na cel główny, jakim jest zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, jak 

również na cel szczegółowy: wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

6.4.PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZY 

Strategia Gminy Jeżowe uwzględnia cele i założenia Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły. W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono informacje o jednolitych częściach wód 

powierzchniowych i jednolitych częściach wód podziemnych występujących na obszarze gminy Jeżowe. 

W zestawieniu ujęto również podstawowe informacje o JCW, z ogólnym stanem i określonymi celami 

środowiskowymi.  

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły w obszarze przedstawionych 

poniżej jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych wskazano konieczne działania 

niezbędne do osiągniecia założonych celów środowiskowych. Przedstawione cele uwzględnione 

zostały w opracowanej Strategii Gminy Jeżowe w ramach celu operacyjnego nr 3. Zachowanie wartości 

przyrodniczych gminy, celu nr 4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej praz celu nr 5. Zwiększenie 

dostępności do infrastruktury komunalnej. W tych celach zaplanowano działania związane 

z zachowaniem wartości i bogactwa przyrodniczego gminy, ograniczeniem zanieczyszczenia wód 

i lokalnego środowiska naturalnego, w tym lokalnych rzek i zbiorników wodnych, ale również rozwój 

podstawowej infrastruktury komunalnej typu kanalizacja i wodociąg, która ogranicza niekontrolowane 

zanieczyszczenia wód podziemnych, cieków i zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniem 

pochodzącym z zasobów bytowych. Istotna cześć zadań nałożonych na Gminę Jeżowe w Programie 

wodnośrodowiskowym kraju przez Gminę została już zrealizowana, m.in. w zakresie przebudowy 

oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej, to jednak nadal istotnym celem będzie dalsze 

poszerzanie tej sieci, w szczególności na nowych terenach inwestycji mieszkaniowych. Docelowym 

założeniem dla rozwoju gminy jest objęcie sprawnym systemem kanalizacyjnym całego obszaru gminy 

(obszaru zamieszkania) do końca realizacji okresu obowiązywania niniejszej strategii. 

Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do osiągniecia zaplanowanych celów i 

doprowadzenia opracowanej Strategii do zgodności z Planami zagospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy.
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Wody powierzchniowe JCWP 

Kod JCWP  Nazwa Stan/potencjał 

ekologiczny – stan 

chemiczny – stan 

ogólny 

Długość JCWP 

[km] 

/powierzchnia 

zlewni [km2] 

Cele 

środowiskowe 

Obszar gmin objętych JCWP Działania przypisane w Programie 

wodnośrodowiskowym kraju dla Gminy Jeżowe 

RW2000172

27899 

Rudnia Co najmniej dobry – 

dobry – dobry16 

82,57/210,76 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Raniżów, Nowa Sarzyna, 

Jeżowe, Nisko, Rudnik nad 

Sanem, Kamień, Bojanów 

1. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

Jeżowe – IV kw. 2018; 

2. budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

Jeżowe – IV kw. 2018;  

3. budowa nowych zbiorników bezodpływowych 

oraz remont istniejących – ciągle; 

4. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

5. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe.  

RW2000172

19836 

Dopływ z 

Nartu 

Co najmniej dobry – 

dobry – dobry17  

8,09/10,32 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Dzikowiec, Jeżowe 1. budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

Jeżowe – IV kw. 2018; 

2. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe.  

RW2000172

19834 

Dopływ 

spod 

Morgów 

Co najmniej dobry – 

dobry – dobry18 

9,28/18,16 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

Raniżów, Dzikowiec, Jeżowe, 

Kamień 

1. budowa nowych zbiorników bezodpływowych 

oraz remont istniejących – ciągle; 

                                                                 

16 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 

17 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 

18 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
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wyznaczone do 

2015 r. 
2. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

3. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe. 

RW2000172

19852 

Grochalk

a 

Co najmniej dobry – 

dobry – dobry19 

6,3/17,83 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Dzikowiec, Jeżowe, Bojanów 1. budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

Jeżowe – IV kw. 2018;  

2. budowa nowych zbiorników bezodpływowych 

oraz remont istniejących – ciągle; 

3. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

4. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe. 

RW2000192

19839 

Łęg od 

Turki do 

Przyrwy 

(bez 

Przyrwy) 

Co najmniej dobry – 

dobry – dobry20 

11,5/27,23 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Raniżów, Dzikowiec, Jeżowe 1. budowa nowych zbiorników bezodpływowych 

oraz remont istniejących – ciągle; 

2. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

3. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe. 

RW2000172

2929 

Barcówk

a 

Umiarkowany-

dobry-zły21 

57,85/160,93 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2027 r. 

Jeżowe, Nisko, Rudnik nad 

Sanem, Stalowa Wola, 

Bojanów, Pysznica 

1. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

2. kontrola postępowania 

w zakresie gromadzenia 

ścieków przez 

                                                                 

19 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 

20 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 

21 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
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użytkowników prywatnych 

i przedsiębiorców oraz 

oczyszczania ścieków 

przez użytkowników 

prywatnych z 

częstotliwością co 

najmniej raz na 3 lata – ciągłe; 

3. kontrola postępowania w zakresie oczyszczania 

ścieków przez przedsiębiorstwa z częstotliwością 

co najmniej raz na 3 lata – ciągłe. 

Wody podziemne JCWPd 

Kod JCWP  Nazwa Stan chemiczny – 

ilościowy - ogólny 

Powierzchni

a [km2] 

Cele 

środowiskowe 

Obszar gmin objętych 

JCWPd 

Działania przypisane w Programie 

wodnośrodowiskowym kraju- dotyczące 

gminy Jeżowe 

PLGW20001

19 

119 Dobry-dobry-dobry 1377,90 Dobry stan 

chemiczny i dobry 

stan ilościowy do 

2015 r. 

Biłgoraj, Frampol, Goraj, 

Chrzanów, Dzwola, 

Godziszów, Janów Lubelski, 

Modliborzyce, Potok Wielki, 

Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, 

Nisko, Rudnik nad Sanem, 

Ulanów, Stalowa Wola, 

Bojanów, Pysznica, 

Radomyśl nad Sanem, 

Zaklików, Zaleszany, 

Gorzyce, Grębów 

1. coroczne raportowanie 

pomiarów ilości 

eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia – ciągłe.  

PLGW20001

36 

136 Dobry-dobry-dobry 3140,30 Dobry stan 

chemiczny i dobry 

stan ilościowy do 

2015 r. 

Biszcza, Potok Górny, 

Tarnogród, Jarosław, 

Radymno, Chłopice, Laszki, 

Pawłosiów, Rokietnica, 

Roźwienica, Wiązownica, 

1. coroczne raportowanie 

pomiarów ilości 

eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia – ciągłe. 
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Raniżów, Leżajsk, Grodzisko 

Dolne, Kuryłówka, Nowa 

Sarzyna, Lubaczów, 

Cieszanów, Horyniec Zdrój, 

Oleszyce, Stary Dzików, 

Wielkie Oczy, Czarna, 

Rakszawa, Żołynia, 

Harasiuki, Krzeszów, Jeżowe, 

Nisko, Rudnik nad Sanem, 

Ulanów, Medyka, Orły, 

Przemyśl, Stubno, Żurawica, 

Adamówka, Przeworsk, 

Sieniawa, Tryńcza, Kamień, 

Sokołów Małopolski, 

Bojanów. 

PLGW20001

35 

135 Dobry-dobry-dobry 1594 Dobry stan 

chemiczny i dobry 

stan ilościowy do 

2015 r. 

Cmolas, Kolbuszowa, 

Majdan Królewski, Niwiska, 

Raniżów, Dzikowiec, Padew 

Narodowa, Tuszów 

Narodowy, Jeżowe, Nisko, 

Głogów Małopolski, Kamień, 

Sokołów Małopolski, 

Stalowa Wola, Bojanów, 

Zaleszany, Baranów 

Sandomierski, Gorzyce, 

Grębów, Nowa Dęba, 

Tarnobrzeg, Sandomierz, 

Dwikozy, Koprzywnica, 

Łoniów, Samborzec.  

W działaniach uzupełniających: 

1. prowadzenie monitoringu lokalnego 

wokół ujęć wód podziemnych o poborze 

przekraczającym 1000 m3/d* - ciągłe. 
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6.5.PLANY PRZECIWDZIAŁAN IA SKUTKOM SUSZY NA OBSZARACH DORZECZY 

W Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 uwzględniono cele i działania 

minimalizujące skutki suszy, zgodnie z zapisami opracowanego przez Ministra Infrastruktury Planem 

przeciwdziałania skutkom suszy.  

W celu strategicznym Doskonałe warunki do mieszkania i życia (obszar mieszkaniowy, 

przestrzenny, środowiskowy, infrastrukturalny) w celu bezpośrednim nr 6 Ograniczenie zagrożenia 

i ryzyka powodziowego i zagrożenia suszą uwzględniono cele związane z przeciwdziałaniem skutkom 

suszy. W kierunkach działań wskazano do realizacji zadania związane z rozwojem „małej retencji’ 

i utrzymaniem we właściwym stanie lokalnych rowów melioracyjnych, promocją oszczędzania wody 

i gromadzenia wody deszczowej do ponownego wykorzystania w gospodarstwach domowych. W tym 

zakresie przewidziano zarówno działania infrastrukturalne i edukacyjne.  

W strategii zaplanowano działania w obszarze małej retencji, które realizowane będą przez 

szeroką grupę interesariuszy na terenie gminy Jeżowe, w głównej mierze podejmowane będą przez 

lokalny samorząd ale również przez mieszkańców gminy.  

W ten sposób opracowana Strategia Rozwoju Gminy Jeżowe wpisuje się w cele i założenia Planu 

przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), który obejmuje m.in.: 

 Analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

 Propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

 Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji; 

 Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.  

Plan przeciwdziałania skutkom suszy został opracowany na podstawie art. 183-185 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”. W Planie uwzględniono katalog 

działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, która obok powodzi należy do jednego z najbardziej 

negatywnie oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i lokalną gospodarkę zjawisk naturalnych. 

Dlatego stanowi jeden z podstawowych celów rozwoju gospodarki krajowej, ale również wielu krajów 

europejskich. Susza należy również do najbardziej niebezpiecznych zjawisk naturalnych, które będą 

mogą nam zagrażać w przyszłości.  

W Planie wyznaczono cele główne, które mają przyczynić się do ograniczenia skutków suszy: 

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy; 

 zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy; 

 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy; 

 formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Na obszarze gminy Jeżowe do działań wynikających z Planu przeciwdziałania skutkom suszy 

realizowanych lokalnie rekomendowano do realizacji: 

 Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych - działanie nr 1; 

 Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach 

zurbanizowanych – działanie nr 3; 



str. 89 

 

 Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej 

retencji – działanie nr 4; 

 Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększania retencji 

glebowej – działanie nr 8 (na terenie gminy Jeżowe jedynie w zakresie przebudowy). 

 Wykorzystanie wód z systemów drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw 

polowych – działanie nr 9; 

 Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych – 

działanie nr 24; 

 

W poniżej zamieszczonym zestawieniu tabelarycznym wskazano działania rekomendowane do 

realizacji przez Gminę Jeżowe w odpowiedzi na zdiagnozowane działania w Planie przeciwdziałania 

skutkom suszy: 

Tabela 9. Szczegółowy opis zadań 

Nazwa i nr 

działania 

Opis działania Zasięg 

oddziały

wania 

Realizacja na 

terenie gminy 

Jeżowe 

Działanie nr 1 - 

Zwiększenie 

ilości i czasu 

retencji wód 

na gruntach 

rolnych. 

Działanie polega na wdrożeniu zarówno metod 

technicznych jak i nietechnicznych 

spowalniających odpływ wody z terenów 

rolniczych, polegających na: 

a) spowolnieniu lub zatrzymaniu na 

obszarach użytkowanych rolniczo spływu wód 

powierzchniowych z małych zlewni przez 

odpowiednie zabiegi agrotechniczne 

(zwiększanie retencji wody glebowej), 

poprawiające strukturę gleby i zmniejszające jej 

parowanie, a także ograniczające erozję wodną 

przez stosowanie bezorkowych systemów 

uprawy, utrzymanie całorocznej pokrywy 

roślinnej, trwałych zadarnień lub zalesień 

terenów o dużym nachyleniu, a na stokach mniej 

nachylonych prowadzenie zabiegów uprawnych 

w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, 

b) wzmacnianiu usług ekosystemowych 

obszarów wiejskich, głównie poprzez: tworzenie 

zadrzewień śródpolnych; zachowanie oraz 

odtworzenie śródpolnych oczek wodnych i 

mokradeł; utrzymywanie lub odtwarzanie 

zadarnionych skarp oraz pasów ochronnych o 

charakterze zakrzewień lub zadrzewień 

śródpolnych w celu ochrony 

i wzmacniania retencji wodnej gleb, 

Regio-

nalne/ 

lokalne 

- działania 

informacyjne – 

edukacyjne  

i promocyjne, 

zachęcające do 

realizacji „dobrych 

praktyk”; 

- wyznaczenie 

obszarów  

w modelu 

funkcjonalno – 

przestrzennym 

podlegających 

wdrożeniu 

działania; 

- zachowanie 

właściwości 

dorzeczy rzek na 

terenie gminy; 

- zwiększanie 

mikroretencji; 
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zmniejszanie potencjalnych skutków niszczącej 

siły wiatru, parowania wody z gleby oraz 

spowalnianie przesuszania pól), 

c) zwiększaniu mikroretencji, polegającej  

m. in. na odtwarzaniu i ochronie oczek wodnych, 

budowie małych stawów  

i zbiorników, których zadaniem będzie 

retencjonowanie wody na gruntach rolnych a 

także odbiór i magazynowanie wody  

z dachów budynków oraz utwardzonych 

nawierzchni w obrębie gospodarstw rolnych, 

d) przywracaniu łączności funkcjonalnej 

koryta i doliny rzecznej umożliwiającej 

gromadzenie wody w glebie oraz na użytkach 

wzdłuż cieków. 

Szczegółowe metody retencji wody na obszarach 

wiejskich wynikać będą m.in.  

z opracowanych dobrych praktyk w zakresie 

racjonalizacji zużycia wody w rolnictwie  

i sposobów jej zatrzymywania. Dobór działań 

będzie zależny od istniejących warunków  

w danym gospodarstwie rolnym. 

Działanie nr 3 

- Retencja i 

zagospodaro

wanie wód 

opadowych  

i roztopo- 

wych  na 

terenach 

zurbanizo- 

wanych. 

Działanie to polega na zintegrowanym 

zarządzaniu wodami opadowymi (deszczowymi i 

roztopowymi)  

w oparciu o techniki zagospodarowania opadu  

w miejscu jego wystąpienia. Celem jest 

zatrzymywanie wód opadowych w miejscu ich 

powstania oraz wykorzystanie ich w okresach 

suszy atmosferycznej, a także obniżenie 

podatności terenów zurbanizowanych na 

zjawisko suszy. Działanie to obejmuje analizy 

możliwości zagospodarowania wód opadowych i 

możliwość zwiększenia udziału powierzchni 

przepuszczalnych na terenach zurbanizowanych, 

zdegradowanych oraz poprzemysłowych, rozwój 

tzw. zielonej  

i błękitnej infrastruktury i uwzględnienie 

odpowiednich zapisów lub zmian  

w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Działanie to dotyczy także 

realizacji zadań inwestycyjnych związanych ze 

zwiększeniem retencji wód opadowych na 

terenach zurbanizowanych. W przypadku miast, 

Lokalne - rozwój małej 

retencji; 

- promocja i 

informacja  

o działaniach 

wspierających 

budowę 

zbiorników 

retencyjnych  

i magazynowania 

wody opadowej w 

miejscu jej 

wystąpienia; 

- wyznaczenie 

obszarów  

w modelu 

funkcjonalno – 

przestrzennym 

podlegających 

wdrożeniu 

działania  
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dla których opracowano Miejskie plany adaptacji 

do zmian klimatu lub Strategię adaptacji do 

zmian klimatu działanie obejmuje realizację 

postanowień 

w zakresie budowy 

zbiorników 

retencyjnych i 

małej retencji; 

Działanie nr 4 

- Realizacja 

przedsię- 

wzięć 

zmierzają- 

cych do 

zwiększania 

lub 

odtwarzania 

naturalnej 

retencji. 

Celem działania jest realizacja inwestycji z 

zakresu budowy i przebudowy urządzeń 

wodnych jak również działań nietechnicznych 

umożliwiających zwiększenie retencji naturalnej 

oraz przedsięwzięć zmierzających do zmian 

korzystania z zasobów wodnych dla poprawy 

funkcjonowania ekosystemów wodnych i od 

wód zależnych. Działanie obejmuje zarówno 

przedsięwzięcia techniczne zarówno w obrębie 

koryta cieku i związanych  

z nim obiektów, jak i w dolinach cieków, oraz 

działania renaturyzacyjne i renaturalizacyjne  

w dolinie w celu przywrócenia funkcji 

ekosystemów zależnych od wód i terenów 

podmokłych oraz zdolności retencyjnej koryt  

i dolin rzecznych. Przy realizacji działań należy 

uwzględnić m.in. zapisane w drugiej aktualizacji 

planów gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy informacje dotyczące renaturyzacji 

wód powierzchniowych. 

Regio-

nalne/ 

lokalne 

- wspieranie 

działań 

podejmowanych 

przez wyznaczone 

instytucje; 

- utrzymanie 

właściwości 

cieków wodnych i 

rowów 

melioracyjnych na 

terenie gminy; 

Działanie nr 8 
- Budowa 
oraz 
przebudowa 
urządzeń 
melioracji 
wodnych 
dla 
zwiększania 
retencji 
glebowej. 

Działanie polega na budowie nowych urządzeń 

melioracji wodnych nawadniająco-

odwadniających lub przebudowie istniejących 

urządzeń melioracyjnych z funkcji 

odwadniających na nawadniająco-

odwadniające. Działanie ma na celu zwiększenie 

retencji wody w glebie na użytkach rolnych z 

wykorzystaniem urządzeń melioracji wodnych. 

Melioracje wodne mają umożliwić bieżące 

kształtowanie zasobów wodnych i reagowanie 

na sytuację hydro-meteorologiczną. 

Lokalnie - przebudowa 
istniejących 
urządzeń 
melioracji 
wodnych, w 
szczególności na 
terenach rolnych; 

Działanie nr 9 

– 

Wykorzysta-

nie wód  

z systemów 

drenarskich 

do 

nawożenia i 

nawadnia-nia 

Działanie polega na powtórnym wykorzystaniu 

wód z systemów drenarskich pochodzących z 

nawożenia i podlewania upraw, w szczególności 

upraw tunelowych, szklarniowych, gdzie 

nawożenie prowadzone jest systemem 

przelewowym. Realizacja działania wymaga 

budowy nieprzepuszczalnych zbiorników 

umożliwiających retencjonowanie wód 

drenarskich z możliwością wykorzystana ich do 

Lokalne - rozwój i 

promocja małej 

retencji, 

zachęcanie do 

budowy 

przydomowych 

zbiorników 

retencyjnych do 

wykorzystania  
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upraw 

polowych. 

nawożenia użytków rolnych. Szczegółowe 

wytyczne dotyczące rozwiązań technicznych 

powinny wynikać z opracowanych dobrych 

praktyk w zakresie racjonalnego 

gospodarowania wodą w rolnictwie. 

w gospodarstwie 

rolnym;  

- promocja i 

informacja  

o działaniach 

wspierających 

budowę 

zbiorników 

retencyjnych  

i magazynowania 

wody opadowej w 

miejscu jej 

wystąpienia; 

- działania 

promocyjne 

związane z 

oszczędzaniem 

wody  

i zmniejszaniem jej 

zużycia; 

Działanie nr 

24 – 

Przeprowa-

dzenie 

weryfikacji 

zasad 

gospodaro-

wania wodą  

w zbiornikach 

retency-

jnych. 

Działanie polega na przeprowadzeniu weryfikacji 

zasad gospodarowania wodą w zbiornikach 

retencyjnych (w tym w zbiornikach suchych)  

z jednoczesnym uwzględnieniem celów 

przeciwdziałania skutkom suszy celów 

zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Przeprowadzenie weryfikacji daje podstawę do 

zmiany funkcjonowania obiektu, w tym jego 

przebudowy w kontekście zwiększania zasobów 

dyspozycyjnych wód powierzchniowych i 

podziemnych, bez istotnego pogorszenia 

efektów innych zadań pełnionych przez te 

obiekty. Weryfikację należy przeprowadzić w 

momencie wydawania pozwolenia 

wodnoprawnego na szczególne korzystanie z 

wód lub na wniosek właściciela lub 

administratora zbiornika. 

Lokalne - działania 

informacyjne; 
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6.6.MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ 

Kluczowe uwarunkowania rozwojowe Gminy Jeżowe 

Gmina Jeżowe to gmina wiejska położona w północnej części województwa podkarpackiego, 

dzięki wybudowanej drodze ekspresowej S-19 doskonale skomunikowana ze stolicą województwa 

podkarpackiego miastem Rzeszów i innymi okolicznymi ośrodkami gospodarczymi. Główną 

miejscowością gminy jest Jeżowe, w której mieszka około 50% mieszkańców całej gminy. Jest to 

również główny ośrodek administracyjno – usługowy gminy. Gminę dzieli droga wojewódzka, dawniej 

krajowa, która wyznaczyła historyczne znaczenie ośrodka centralnego – miejscowości Jeżowe. Po 

stronie wschodniej gminy przebiega droga ekspresowa S-19, która nie stanowi już tak dużego 

utrudnienia dla lokalnej społeczności, jak dawna droga krajowa (obecna droga wojewódzka 878). 

Zabudowa mieszkaniowa ma charakter zagrodowy, na terenie gminy występują tylko budynki 

jednorodzinne, które kształtowane są w otoczeniu głównych szlaków komunikacyjnych gminy. W 

obrębie gminy znajduje się 11 wsi, wchodzących w skład 15 sołectw. Gminę Jeżowe cechuje charakter 

mieszkaniowo – gospodarczo – rolniczy, z wysokim znaczeniem i potencjałem do rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej, z istotnym wskaźnikiem liczby działających firm oraz wysokim wskaźnikiem gruntów 

rolnych. Charakter gospodarczy oparty jest o firmy rodzinne, firmy mikro z istotnym

  

profilowaniem w kierunku usługowo – budowalnym. Potencjał mieszkaniowy związany jest 

z dostępnością do nowych terenów mieszkaniowych oraz z pozytywną strukturą demograficzną gminy, 

dostępnością komunikacyjną i doskonałą komunikacją ze stolicą regionu – miastem wojewódzkim 

Rysunek 17. Elementy struktury osadniczej 



str. 94 

 

Rzeszów. Znaczenie rolnicze związane jest z utrzymującą się nadal istotną powierzchni gruntów rolnych 

na terenie gminy.  

Analiza ostatnich 6 lat uwidoczniła obszary gminy o potencjale do rozwoju demograficznego, gdzie 

liczba mieszkańców w tym okresie znacząco się powiększyła, do nich należą sołectwa: Krzywdy, Jeżowe 

Kameralne, Groble, Zalesie, Jeżowe Zagościniec. 

 

Rysunek 18. Struktura demograficzna Gminy Jeżowe/przyrost liczby mieszkańców 

Istotną część powierzchni gminy obejmują obszary objęte ochroną prawną lokalnych zasobów 

przyrody, ponad połowa powierzchni gminy Jeżowe objęta jest różnymi formami ochrony prawnej 

lokalnych zasobów przyrodniczych, co warunkuje planowanie przestrzenne gminy. Zachodnia część 

gminy (zachodnia część gminy od drogi wojewódzkiej 878) praktycznie w całości pokryta jest obszarem 

Puszczy Sandomierskiej, we wschodniej niewielki obszar Enklawy Puszczy Sandomierskiej obejmuje 

teren Jeżowego i Grobli.  
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Rysunek 19. Obszary objęte ochroną przyrody 

Zasoby infrastrukturalne, jak również jakość lokalnej infrastruktury publicznej jest mocno 

zróżnicowana w zależności od gęstości zaludnienia danego sołectwa i komunikacji z miejscowością 

Jeżowe. Struktura mieszkaniowa na terenie gminy Jeżowe ze względu na układ komunikacyjny 

kształtowana była w głównej mierze wzdłuż kluczowych szlaków komunikacyjnych, w chwili obecnej 

wzdłuż drogi wojewódzkiej Bojanów – Kopki i wzdłuż drogi wojewódzkiej Domostawa – Dylągówka 

(dawna droga krajowa), jednak ze względu na wyższy wskaźnik uciążliwości drogi krajowej w 

mniejszym stopniu niż wzdłuż drogi wojewódzkiej Bojanów – Kopki.  

Do ważnych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach niniejszej strategii 

należą warunki związane z zagrożeniem powodziowym. Głównym źródeł zagrożenia powodziowego na 

terenie gminy Jeżowe jest rzeka Rudnia przechodząca przez tereny północne gminy oraz jej prawy 

dopływ - rzeka obecnie zwana „Jeżówką” (na mapie Hydroportalu rzeka Rudnia). Wstępna Ocena 

Ryzyka Powodziowego wskazuje obszary na terenie gminy narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

gdzie ryzyko wystąpienia dużego ryzyka powodziowego jest prawdopodobne. Na terenie gminy Jeżowe 

ryzyko powodziowe związane jest z powodziami rzecznymi – rzeka Rudnia i jej dopływ potocznie zwany 

„Jeżówką”. W ten sposób wstępną oceną ryzyka powodziowego zagrożone są północno - wschodnie 

tereny gminy Jeżowe wzdłuż rzeki Rudnia przechodzące przez teren sołectwa Groble, Jeżowe Podgórze 

oraz Krzywdy. Wstępna ocena ryzyka powodziowego wyznacza obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi, jako obszary na których wystąpienie powodzi jest znaczące lub poziom 

dużego ryzyka powodziowego jest prawdopodobny. Na wskazanych terenach Gmina Jeżowe nie 

planuje istotnych zamierzeń infrastrukturalnych, czy rozbudowy mieszkaniowej.  
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Rysunek 20. Obszary zagrożenia powodziowego 

Ważną cechą utrwalonej historii gminy Jeżowe w zasobach i potencjałach gminy jest krajobraz 

kulturowy, wykszatłcony według wiejskich tradycji ludowych. W szczególności widoczne jest to w 

obecnej zabudowie zagrodowej, kształtowanej według rozmieszczenia budynków wzdłuż ważnych 

szlaków komunikacyjnych, ale również widoczne w typie rozproszonej zabudowy, charakterystycznej 

dla zabudowy wiejskiej, ludowej. Na krajobraz kulturowy gminy Jeżowe składają się: park podworski i 

pozostałości po działającym niegdyś dworze w Nowym Narcie, obiekty architektury wiejskiej 

(zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza), kościoły, cmentarze, liczne kapliczki i przydrożne krzyże, 

typowe dla osadnictwa puszczańskiego rozproszone wsie o nieregularnym układzie pól, historyczne 

rozplanowanie zagród, tradycyjne formy budynków oraz ważne elementy środowiska przyrodniczego, 

wchodzącego w skład Puszczy Sandomierskiej. Prawie na terenie każdego sołectwa występują zabytki 

o znaczeniu kulturowo – historycznym, jako potencjały do rozwoju gminy w obszarze kulturowym i 

turystycznym. 

 

Rysunek 21. Obiekty wpisane do zabytków 
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Podstawowa infrastruktura energetyczna i wodociągowa przebiega zgodnie z kształtowaną zabudową 

mieszkaniową wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych. W ten sposób projektowana jest również 

zabudowa mieszkaniowa, która uwarunkowana jest dostępnością do podstawowych zasobów 

infrastruktury technicznej. Przebieg sieci tworzony był wzdłuż kluczowych szlaków komunikacyjnych 

gminy.  

 

Rysunek 22. Podstawowa infrastruktura techniczna 

Rozkład przedstawionych powyżej uwarunkowań dzieli gminę Jeżowe na dwa wyróżniające się 

obszary: zabudowy mieszkaniowej oraz zasobów przyrodniczych objętych szczególną ochroną prawną. 

Oba wskazane obszary w głównej mierze determinują strategiczny rozwój gminy Jeżowe. Zabudowa 

mieszkaniowa to obszar o potencjałach do rozwoju demograficznego, natomiast obszar przyrodniczy 

to obszar o potencjale do rozwoju oferty lokalnej turystyki i dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego.  
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Rysunek 23. Uwarunkowania do kształtowania polityki przestrzennej gminy 

Przedstawione powyżej uwarunkowania odegrały główną rolę w projektowaniu zaplanowanych 

do realizacji celów i przedsięwzięć podejmowanej strategii rozwoju Gminy Jeżowe. Wskazane 

uwarunkowania stanowiły również podstawę do sformułowania modelu przestrzenno – 

funkcjonalnego rozwoju Gminy Jeżowe do roku 2030, w którym uwzględniono zarówno warunki do 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej, jak również warunki do rozwoju i zachowania posiadanych 

zasobów przyrodniczo – kulturowych.  

Wizja rozwoju Gminy Jeżowe 

Gmina Jeżowe to miejsce do życia, gdzie warto mieszkać, to miejsce gdzie mogę prowadzić mały 

biznes, ale to również miejsce bogate w przyrodę, tradycje, kulturę i otwarte na ludzi.    

Chcemy by Gmina Jeżowe w 2030 zapewniała doskonałe warunki mieszkaniowe, w ukształtowanej 

przestrzeni mieszkaniowej i publicznej, z wymaganą podstawową bazą komunalną i komunikacyjną, 

czystym środowiskiem i ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego.  

Chcemy również by Gmina Jeżowe nadal stanowiła doskonałą przestrzeń do rozwoju małego biznesu, 

jednak wolnego od zanieczyszczeń lokalnego środowiska, otwartego na firmy rodzinne i nowoczesne, 

związane również z rolnictwem i przetwórstwem spożywczym, czy lokalną turystyką.  

Chcemy również, by Gmina Jeżowe w 2030 rozpoznawana była wartością lokalnej przyrody, kultury, 

historii i tradycji, na filarach których budować będzie swój rozwój. 

Model struktury przestrzenno – funkcjonalnej 
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Zaprojektowany  w ramach strategii model docelowej struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy 

Jeżowe jest bezpośrednim zobrazowaniem przestrzennym przyjętych celów strategicznego rozwoju 

gminy Jeżowe do roku 2030. Ustalenia kierunków rozwoju przestrzennego gminy opierają się 

o podstawowe założenia związane z rozwojem jakości życia mieszkańców (rozwojem warunków do 

życia na terenie gminy Jeżowe), zachowaniem wartości przyrodniczej i kulturowej gminy, 

przeciwdziałaniem zdiagnozowanym zagrożeniom i zaplanowanego usystematyzowanego 

przestrzennego rozwoju gminy. Do celów głównych przyjętego modelu wskazano rozwój mieszkaniowy 

i związany z tym rozwój usług publicznych, rozwój zasobów rolniczych i zachowanie wartości kulturowo 

– przyrodniczych, rozwój i aktywizowanie w kierunku rozwoju gospodarczego, a także minimalizowanie 

podstawowych zagrożeń dla mieszkańców i lokalnego środowiska.   

Uwzględniając uwarunkowania infrastrukturalne, komunikacyjne, środowiskowe, społeczne 

i gospodarcze, a także historyczne i osadnicze, w tym dobre skomunikowanie z centrum województwa 

miastem Rzeszów, na podstawie opracowanej diagnozy wyselekcjonowano trzy kluczowe obszary 

rozwoju przestrzennego Gminy Jeżowe: 

A. STREFA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, USŁUG i MIESZKALNICTWA z funkcjami: 

a. mieszkalnictwa i towarzyszących usług 

b. usług publicznych 

c. drobnej wytwórczości, przemysłu, składów 

B. STREFA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

a. Usług i produkcji rolniczej 

C. STREFA PRZYRODNICZA – ZIELONA i TURYSTYCZNA 

a. Terenów zielonych 

b. Usług turystyczno – rekreacyjnych 

 

6.7.USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I 

PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

1. Tereny zachowania funkcji centralnego ośrodka administracyjno – usługowego gminy – 

miejscowości Jeżowe. 

Charakterystyka: Obszar skoncentrowany na głównej miejscowości gminy - Jeżowe, siedzibie Urzędu 

Gminy i innych kluczowych instytucji publicznych, w której koncentrują się zadania administracji 

publicznej, a także główne funkcje gospodarcze. Na tym terenie mieszka również ponad 50% 

mieszkańców gminy. Obszar o zabudowie mieszkaniowej ukształtowanej historycznie wzdłuż głównych 

szlaków komunikacyjnych gminy, bezpośrednio skomunikowany z drogą ekspresową S-19.  

Najważniejsze założenia zintegrowanej polityki rozwoju: 

 Rozwój zabudowy mieszkaniowej w nowych kierunkach, poprzez tworzenie nowych 

przestrzeni mieszkaniowych; 

 Zapewnienie usług publicznych na nowych terenach mieszkaniowych; 

 Rozwój zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 878; 

 Rozwój drobnej wytwórczości bez uciążliwości na zabudowę mieszkaniową, łączenie funkcji 

mieszkaniowych z usługowymi, handlowymi i nieuciążliwą (małą) produkcją; 
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 Podnoszenie oferty usług publicznych otwartych dla wszystkich mieszkańców gminy, a 

skoncentrowanych na terenie miejscowości Jeżowe; 

 Kształtowanie przestrzeni do rozwoju budownictwa wielorodzinnego; 

 Zmniejszenie obciążenia ruchem na drodze wojewódzkiej nr 861; 

 Zachowanie funkcji centralnego ośrodka administracyjno – usługowego Gminy Jeżowe; 

 Rozwój strefy targowej i lokalnego handlu; 

 Zwiększanie udziału małej retencji.  

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Zwiększenie przestrzeni na terenie miejscowości Jeżowe dla rozwoju mieszkalnictwa 

budowanego zgodnie z planowaniem przestrzennym, z zapewnieniem podstawowych usług 

komunalnych i dostępności komunikacyjnej; 

 Tworzenie nowych szlaków komunikacyjnych odciążających ruch na głównej drodze 

wojewódzkiej nr 861; 

 Ograniczanie powstania firm uciążliwych dla zabudowy jednorodzinnej; 

 Kształtowanie przestrzeni do rozwoju inwestycyjnego w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 878; 

 Dobra organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach publicznych; 

 Kształtowanie czytelnej i zwartej zabudowy na nowych terenach mieszkaniowych; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa na kluczowych trasach komunikacyjnych; 

 Rozwój gospodarki niskoemisyjnej; 

 Zapewnienie dostępności do oferty usług publicznych dla każdego z mieszkańców, zwiększenie 

dostępności cyfrowej i wyeliminowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami.  

2. Tereny mieszkaniowe i usług publicznych poza centrum gminy. 

Charakterystyka: Obszary zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni przeznaczonej pod rozwój zabudowy 

mieszkaniowej na terenie poza ośrodkiem centralnym – miejscowością Jeżowe, obszary kształtowane 

w głównej mierze wzdłuż tras komunikacyjnych gminy.    

Najważniejsze założenia zintegrowanej polityki rozwoju: 

 Kształtowanie zabudowy mieszkaniowej, poprzez możliwość budowy, jako uzupełnień i 

modernizacji w celu uzyskania zwartej zabudowy; 

 Kształtowanie zabudowy w pierwszej kolejności wzdłuż szlaków komunikacyjnych i w oparciu 

o dostępność do sieci infrastruktury usługowej/komunalnej; 

 Zapewnianie podstawowych usług komunalnych i dostępności komunikacyjnej dla obecnych i 

nowych przestrzeni mieszkaniowych; 

 Poprawa jakości usług publicznych i walorów estetycznych podnoszących jakość 

mieszkalnictwa; 

 Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy; 

 Zapewnienie komunikacji z centrum gminy; 

 Podnoszenie oferty usług zachęcających do osiedlania się na terenie gminy; 

 Minimalizowanie wpływu przemysłu i usług uciążliwych na zabudowę mieszkaniową; 

 Zachowanie bezpieczeństwa na nowych terenach mieszkaniowych; 

 Rozwój centr aktywizacji społecznej i miejsc spędzania wolnego czasu; 

 Zapewnienie pełnego skanalizowania tych obszarów; 

 Zwiększanie udziału małej retencji; 
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 Rozwój drobnej wytwórczości bez uciążliwości na zabudowę mieszkaniową, łączenie funkcji 

mieszkaniowych z usługowymi, handlowymi i nieuciążliwą (małą) produkcją. 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej w pierwszej kolejności wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych; 

 Rozwój nowych stref mieszkaniowych w uwzględnieniu dostępności do podstawowych sieci 

komunalnych; 

 Utrzymanie powiązania mieszkalnictwa z drobną wytwórczością rolniczą i przedsiębiorczą; 

 Zapewnienie dostępności do podstawowej oferty usług publicznych lub doskonałe 

skomunikowanie umożliwiające korzystanie z tej oferty w innych miejscowościach gminy, 

dobieranie zakresu usług w uwzględnieniu czynnika ekonomicznego i gęstości zaludnienia; 

 Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej i spędzania czasu wolnego; 

 Wdrażanie celów gospodarki niskoemisyjnej; 

 Zapewnienie dostępności do oferty usług publicznych dla każdego z mieszkańców, zwiększenie 

dostępności cyfrowej i wyeliminowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami.  

3. Tereny dla lokalizacji usług turystyczno – rekreacyjnych  

Charakterystyka: Obszar o walorach przyrodniczych, w głównej mierze skoncentrowany na obszarze 

wschodnim gminy Jeżowe, gdzie występują obszary objęte ochroną prawną, w tym Puszcza 

Sandomierska oraz w zachodniej części Enklawa Puszczy Sandomierskiej lub obszary o rozwijającej się 

ofercie turystycznej i okołoturystycznej. Obejmuje również tereny rekreacyjne z budowaną ofertą 

wypoczynku opartego o posiadane zasoby przyrodnicze, w tym ścieżki rowerowe, piesze i obiekty 

sportowo – rekreacyjne.  

Najważniejsze założenia zintegrowanej polityki rozwoju: 

 W obszarze zbiornika Jeżowe – Kowale, w otoczeniu rzeki Gęsiówka i sołectwa Pogorzałka oraz 

na terenie sołectwa Sibigi w rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego przewiduje się 

rozwój zabudowy turystycznej – letniskowej;  

 W rejonach głównych szlaków komunikacyjnych przewiduje się budowę oferty turystycznej 

kompleksowej, obejmującej obsługę ruchu turystycznego (gastronomia, noclegi, informacja 

turystyczna, parkingi itp.); 

 W obszarze zasobów wodnych (zbiornika wodnego Jeżowe – Kowale, projektowanego 

zbiornika retencyjnego i głównych rzek gminy) planuje się budowę i rozwój ośrodków 

rekreacyjno – wypoczynkowych realizowanych ze środków publicznych i prywatnych; 

 Przewiduje się zwiększenie powierzchni gminy wykorzystywanej na potrzeby turystyki lokalnej 

i ponadlokalnej; 

 Oferta rekreacyjno – wypoczynkowa budowana będzie w oparciu o posiadane walory 

przyrodnicze i kulturowe, z wykorzystaniem obecnej oferty gminy i posiadanych zasobów i 

potencjałów; 

 Głównym założeniem jest zwiększenie długości szlaków i ścieżek rowerowo – pieszych 

uwzględniających kluczowe wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne gminy oraz obiekty 

sportowo – rekreacyjne. 
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Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Przez tereny o walorach przyrodniczych przewiduje się budowę ścieżek rowerowych, 

prowadzonych z dala od głównych szlaków komunikacyjnych gminy (jednak z nimi 

skomunikowanych); 

 Przy wyznaczaniu szlaków i tras rowerowych wykorzystywane będą również lokalne  drogi o 

niższym obciążeniu ruchem, tam gdzie nie jest to możliwe projektowane będą utwardzone 

nawierzchnie ścieżek rowerowych; 

 Projektowane ścieżki skomunikowane będą z kluczowymi szlakami komunikacyjnymi gminy i 

szlakami poza granicami gminy; 

 Rozwój infrastruktury turystycznej następował będzie w zachowaniu walorów przyrodniczych 

i jakości środowiska naturalnego i powietrza; 

 Zapewnienie infrastruktury komunalnej na obszarach rozwoju turystycznego; 

 Zachowanie walorów zabytków i ich wykorzystanie w ofercie turystycznej gminy; 

 Doprowadzenie sieci komunikacyjnej z zachowaniem warunków bezpieczeństwa do 

kluczowych obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych gminy; 

 Ograniczanie zabudowy turystycznej na terenach zalewowych, z wyłączeniem obiektów ściśle 

związanych z ofertą turystyki wodnej. 

4. Tereny produkcyjno – magazynowe, usług technicznych i rozwoju drobnej produkcji 

Charakterystyka: Obszary o funkcjach gospodarczych, handlowych i produkcyjnych. Ze względu na 

historyczne znaczenie drogi krajowej nr 19 w głównej mierze ulokowane w jej otoczeniu (obecnie droga 

wojewódzka). W chwili obecnej obejmuje obszar byłej drogi wojewódzkiej oraz obszary o 

bezpośrednim powiązaniu i połączeniu z drogą ekspresową S-19.  

Najważniejsze założenia zintegrowanej polityki rozwoju: 

 Obszar historycznie ukształtowany w otoczeniu byłej drogi krajowej nr 19, a także wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 861, również tereny byłej bazy SKR nad Jeżówką; 

 Docelowo planuje się uruchomienie takich terenów wzdłuż i bezpośrednim otoczeniu drogi 

ekspresowej S-19 w uwzględnieniu zachowania walorów mieszkaniowych na terenie obecnie 

zagospodarowanym mieszkaniowo – dotyczy w głównej mierze sołectwa Sibigi, Groble, 

Krzywdy i Jeżowe – Zaborczyny; 

 Rozwój terenów inwestycyjnych bez uciążliwości na zabudowę mieszkaniową lub w 

zachowaniu odległości od zabudowy mieszkaniowej; 

 Tereny o różnorodnej formie wykorzystania, od sektorów produkcyjnych, logistycznych, 

magazynowych, transportowych, do produkcji przemysłowej i rolniczej, czy przetwórstwa 

rolno – spożywczego,  

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Kształtowanie polityki inwestycyjnej w zgodzie z walorami środowiskowymi i społecznymi, 

zachowanie buforu od zabudowy mieszkaniowej; 

 Preferowane są branże usługowe, rolno – spożywcze, handlowe i produkcyjne, bez uciążliwości 

na wartości przyrodnicze gminy; 

 Zapewnienie komunikacji z drogą ekspresową S-19; 
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 Realizacja polityki inwestycyjnej dla strefy produkcyjno – usługowej i magazynowej winna 

zapewniać spełnienie wymogów normatywnych zapewnienia nieuciążliwości dla otoczenia we 

wszystkich elementach (powietrze, gleba, wody) w szczególności zapewnienie warunków 

ochrony wód czwartorzędowych w rejonie GZWP; 

 Sukcesywna realizacja sieci uzbrojenia dla terenów rozwojowych (w szczególności oczyszczania 

ścieków); 

 Konieczna rozbudowa i modernizacja układu komunikacji dla zapewnienia bezpiecznego i 

zgodnego z parametrami technicznymi dojazdu do terenów przewidzianych pod inwestycje. 

 Należy uwzględnić wzrastające potrzeby w zakresie miejsc parkingowych przy lokalizacji 

nowych obiektów usługowo – wytwórczych; 

 Należy wziąć pod uwagę konieczność planowania i realizacji budownictwa obronnego oraz 

zapewnienie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę; 

 Lokalizacja projektowanej zabudowy w stosunku do istniejących urządzeń elektro-

energetycznych winna odpowiadać aktualnym przepisom szczególnym i normom. 

5. Tereny rolnicze 

Charakterystyka: Obszary o wykorzystaniu rolniczym i przeznaczeniu pod działalność rolniczą, 

uwzględniając również tereny dedykowane działalności przetwórczej.  

Najważniejsze założenia zintegrowanej polityki rozwoju: 

 Wykorzystanie i rozwój funkcji rolniczej gminy; 

 Przekształcenie rolnictwa w działalność produkcyjną – przetwórstwo rolno – spożywcze; 

 Zachowanie, ochrona przed zainwestowaniem i wykorzystanie zasobów w postaci gleb jakości 

i przydatności rolniczej; 

 Zachowanie i ochrona systemu przyrodniczego; 

 Skomunikowanie sektora rolniczego z zabudową gospodarczą; 

 Rozwój i promowanie rolnictwa ekologicznego. 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Utrzymanie zwartych kompleksów rolnych i terenów zieleni, z zachowaniem pasów 

ochronnych lokalnych rzek; 

 Przeciwdziałanie rozdrobnieniu gospodarstw rolnych; 

 Wprowadzenie zakazu lokalizacji obiektów czy innej infrastruktury mającej wpływ na 

ograniczenie produkcji rolniczej tego terenu; 

 Lokowanie obiektów przetwórczych w najbliższym otoczeniu strefy rolniczej; 

 Możliwość zwielokrotnienia roli obszaru rolnego, w tym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

(prowadzenie ścieżek rowerowych, czy budowę instalacji OZE, parki i tereny zielone).  
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Rysunek 24. Model funkcjonalno - przestrzenny Gminy Jeżowe - rozmieszczenie planowanych kierunków działań 
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7. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI.  

7.1.OSI NA POZIOMIE KRAJOWYM. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 wyznaczyła obszary strategicznej interwencji na 

poziomie krajowym, do których zaliczają się 

obszary:   

 

 

1. Gminy zagrożone trwałą 

marginalizacją: w tej grupie 

znalazły się gminy z terenu 

powiatu niżańskiego, w tym 

Gmina Jeżowe oraz Harasiuki, 

Jarocin, Krzeszów i Ulanów; 

 

 

 

 

     

     

                                                                        Rysunek 25. OSI - Obszary zagrożone trwałą marginalizacją22 

2. Miasta średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze, w otoczeniu gminy Jeżowe do 

tego obszaru weszły miasta: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko. 

Do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją zaliczono obszary kraju, w tym głównie obszary 

wiejskie i małe miasteczka, w których kumulują się negatywne zjawiska przestrzenne, społeczne 

i gospodarcze w sposób wykraczający poza teren danej gminy. Na terenie powiatu niżańskiego, jak 

wskazano powyżej obszar ten został zaliczony do OSI ze względu na kumulowanie się negatywnych 

zjawisk ekonomicznych na obszarze pięciu gmin z grupy siedmiu gmin wchodzących w skład powiatu 

niżańskiego. Gminy powiatu niżańskiego ujęto w OSI ze względu na niższy status materialny 

i dochodowy mieszkańców, gminy wskaźniki dochodów własnych budżetów Gmin w przeliczeniu na 1 

mieszkańca gminy, co skutkuje odpływem mieszkańców, i trwałą degradacją. Powodem może być 

peryferyjne położenie oraz niższa produktywność lokalnych firm i gospodarstw rolnych,  co stanowi o 

zasobach lokalnej przedsiębiorczości. Przedstawione obszary wymagają dodatkowych działań 

prowadzących do wyeliminowania wskazanych zjawisk kryzysowych lub wykorzystania posiadanych 

potencjałów tych obszarów do rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawy obecnej sytuacji 

gospodarczej. W tej grupie OSI znajduje się obszar Gminy Jeżowe. 

 

                                                                 

22 Źródło: KSRR 2030, FEP 2021 - 2027; 
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7.2.OSI NA POZIOMIE REGIONALNYM. 

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 wyznaczyła Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI). Do tej grupy obszarów na poziomie regionalnym zaliczono: 

1. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF); 

2. Regionalne bieguny wzrostu (ROF oraz MOF-y); 

3. Miasta powiatowe i miasta małe; 

4. Obszary wiejskie (do tej grupy zalicza się Gmina Jeżowe);  

5. Obszary wymagające szczególnego wsparcia w kontekście zrównoważonego rozwoju, w 

tym: 

 obszary zagrożone trwałą marginalizacją (do tej grupy zalicza się Gmina Jeżowe); 

 obszar Bieszczad objęty Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad; 

 obszar gmin „Błękitnego Sanu” objęty Programem Strategicznym „Błękitny San” 

(do tej grupy zalicza się Gmina Jeżowe). 

Gmina Jeżowe na poziomie regionalnym została zaliczona do OSI: Obszary wiejskie oraz Obszary 

wymagające szczególnego wsparcia w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym obszarze Gminę 

Jeżowe zakwalifikowano do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz gmin „Błękitnego Sanu” 

OSI: OBSZARY WIEJSKIE 

Na poziomie regionalnym do obszarów strategicznej interwencji zakwalifikowano obszary wiejskie 

województwa podkarpackiego, ze względu na postępującą marginalizację tych obszarów i niższy 

poziom jakości życia. Do tego obszaru zalicza się również teren gminy Jeżowe, który na całym obszarze 

gminy składa się z obszarów wiejskich.  

Przeciwdziałanie postępującej 

marginalizacji na obszarach wiejskich 

województwa podkarpackiego powinno być 

związane z rozwojem podstawowej lokalnej 

infrastruktury, tworzącej podstawową ofertę 

jakości życia na terenie obszarów wiejskich, w 

tym w zakresie infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej, energetycznej, 

teleinformatycznej oraz transportowej. 

Ponadto w celach rozwojowych obszarów 

wiejskich uwzględniono rozwój 

przedsiębiorczości, dostępność do usług 

publicznych, mobilność zawodowa i 

przestrzenna, przy zachowaniu walorów 

lokalnego środowiska przyrodniczego. W 

obszarze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

uwzględnia się zarówno działalność 

pozarolniczą - usługową, produkcyjną i 

handlową, z istotnym naciskiem na 

wykorzystywanie posiadanych potencjałów endogennych, ale również bezpośrednią działalność 
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rolniczą. Ważnym aspektem jest również aktywizowanie mieszkańców do działalności kulturalnej i 

społecznej, czy właściwe kształtowanie ładu przestrzennego obszarów wiejskich, uwarunkowanego 

założeniami zrównoważonego rozwoju.  

 

      Rysunek 26. OSI: Obszary wiejskie.23 

Do głównych celów rozwojowych wskazano: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, integracja i 

aktywizacja społeczności wiejskiej w aspekcie społecznym i kulturowym, a także racjonalizacja 

przestrzeni wiejskiej.  

W ramach rozwoju infrastruktury technicznej do realizacji wskazano zadania: 

 poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym, 

regionalnym, krajowym i transgranicznym, w tym w relacji do najbliższego regionalnego 

bieguna wzrostu; 

 zwiększenie dostępności cyfrowej, poprzez rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej; 

 modernizacja i rozbudowa energetycznych linii przesyłowych jako podniesienie komfortu 

życia i bezpieczeństwa mieszkańców; 

 rozwój i poprawa dostępności do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej; 

 poprawa zarządzania sektorem gospodarki odpadami; 

 tworzenie korzystnych warunków w tym kompleksowej infrastruktury technicznej dla 

rozwoju przedsiębiorczości. 

W ramach rozwoju przedsiębiorczości uwzględniono zadania: 

 promowanie lokalnych zasobów (produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych) w 
celu powstawania alternatywnych źródeł dochodów; 

 aktywizacja lokalnych społeczności ukierunkowana na rozwój przedsiębiorczości jako 
element wzrostu dochodów ludności wiejskiej; 

 kreowanie postaw przedsiębiorczych i lokalnych inicjatorów działalności gospodarczej; 

 wspieranie i profilowanie specjalizacji regionalno-lokalnej oraz centrów produkcyjno- 
usługowych; 

 ukierunkowanie na dywersyfikację specjalizacji w celu podniesienia towarowości 
gospodarstw rolniczych; 

 rozwój funkcji turystycznych, kompleksowo wykorzystujących lokalne zasoby i specjalizacje. 
 

W ramach integracji i aktywizacji społeczności wiejskiej uwzględniono zadania: 

 wsparcie mieszkańców w realizacji działań wynikających z lokalnych dokumentów 
strategicznych mających na celu wzmocnienie tożsamości regionalnej; 

 podejmowanie współpracy na rzecz integracji społeczności lokalnej w planowaniu wspólnych 
działań i podejmowaniu wyzwań rozwojowych; 

 poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i usług czasu wolnego opartych na lokalnych 
zasobach przyczyniające się do zwiększenia poczucia tożsamości mieszkańców obszarów 

                                                                 

23 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030; 
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wiejskich, integracji społecznej i aktywizacji, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

 promocja lokalnej twórczości kulturalnej, rzemieślniczej z wykorzystaniem lokalnego 
dziedzictwa, przyczyniającej się do wykreowania produktów charakterystycznych dla 
poszczególnych miejscowości w oparciu o istniejące zasoby; 

 promocja regionalnych specjalizacji w rolnictwie, jego otoczeniu i rybactwie (winiarstwo, 
pszczelarstwo itp. oraz usługi socjalne i rzemiosło, handel, przetwórstwo produktów rolnych, 
rękodzieło itp.); 

 upowszechnianie dobrych praktyk przez społeczność lokalną na płaszczyźnie 
międzyregionalnej i międzynarodowej; 

 wzmocnienie powiązań funkcjonalnych obszarów wiejskich z lokalnymi ośrodkami 
osadniczymi. 

 
Zadania w ramach racjonalizacji przestrzeni wiejskiej: 

 dostosowanie przestrzeni wiejskiej do potrzeb gospodarczych i społecznych mieszkańców; 

 efektywne wykorzystanie przestrzeni poprzez rozwój funkcji rekreacyjnej, sportowej i 
społeczno - kulturalnej obejmującej budowę i adekwatne wyposażenie obiektów; 

 wykorzystanie potencjału uzdrowiskowego w projektowaniu przestrzeni wiejskiej; 

 poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wiejskiej uzyskana poprzez wspieranie 
projektów mających na celu urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych 
miejsc wypoczynku; 

 budowa oraz modernizacja infrastruktury wspierającej rozwój funkcji kulturowo-społecznych 
na terenach wiejskich; 

 racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej i osadniczej dzięki wspieraniu działań 
scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego. 

         

OSI: OBSZARY TRWALE ZAGROŻONE MARGINALIZACJĄ 

W grupie gmin zagrożonych trwałą marginalizacją znalazły się wszystkie gminy z terenu powiatu 

niżańskiego, w tym obszar gminy Jeżowe. Gminy wyselekcjonowano na podstawie syntetycznego 

wskaźnika ich poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego. W strategii wskazano również zakres 

zadań, które kierowane powinny być do wsparcia gmin z tego obszaru: 

 rozwój sektora inwestycji prywatnych w oparciu o lokalne zasoby; 
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 aktywizacja lokalnych inicjatyw 

gospodarczych i społecznych, poprzez 

wykorzystanie potencjału podmiotów 

publicznych, prywatnych, organizacji 

pozarządowych i mieszkańców; 

 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej 

poprzez zapewnienie przygotowanych 

terenów 

inwestycyjnych; 

 pobudzanie procesów rozwojowych 

poprzez zapewnienie lepszej 

dostępności komunikacyjnej na 

zewnątrz, w tym rozwój infrastruktury 

drogowej łączącej się z węzłami sieci 

dróg szybkiego ruchu oraz 

infrastruktury kolejowej; 

Rysunek 27. Obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją na poziomie regionalnym24 

 włączenie komunikacyjne obszarów o utrudnionej dostępności; 

 dostosowanie infrastruktury technicznej (energetycznej, telekomunikacyjnej, 

wodnokanalizacyjnej) i społecznej warunkującej rozwój gospodarczy i wyższą jakość życia 

mieszkańców; 

 wzmocnienie roli instytucji publicznych jako inicjatora nawiązywania partnerstw, 

współpracy z innymi instytucjami publicznymi, społeczeństwem i innymi interesariuszami 

na rzecz rozwoju regionu; 

 ograniczenie skutków peryferyjnego położenia obszarów przygranicznych poprzez 

wielopłaszczyznowe wykorzystanie potencjału współpracy transgranicznej; 

 intensyfikacja działań w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 

      

OSI: PROGRAM STRATEGICZNY „BŁĘKITNY SAN” 

Obszar gmin „Błękitnego Sanu” koncentruje się wokół walorów lokalnego środowiska 

naturalnego, w głównej mierze związanego z rzeką San i jej potencjałem do rozwoju jakości życia 

mieszkańców gmin tego obszaru. Do głównych działań podejmowanych w ramach programu należeć 

będzie gospodarka wodno – kanalizacyjna związana z całą zlewnią Sanu oraz turystycznego 

wykorzystania rzeki z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków przyrodniczo – kulturowych. W 

grupie gmin ujętych w Programie znajduje się również Gmina Jeżowe. W ramach Programu 

wyznaczono kluczowe do realizacji zadania: 

                                                                 

24 Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030; 
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 wykorzystanie biegu rzeki San dla rozwoju 

przedsiębiorczości i atrakcyjności turystycznej 

poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie i 

zagospodarowanie jego brzegów i obszarów 

nadbrzeżnych; 

 utrzymanie walorów środowiska 

przyrodniczego w zlewni rzeki San poprzez rozwiązanie 

w sposób skoordynowany problemu gospodarki 

wodno-ściekowej i składowania odpadów; 

 zabezpieczenia obszaru gmin „Błękitnego 

Sanu” przed zagrożeniem powodziowym. 

 

 

 

Rysunek 28. Program Strategiczny "Błękitny San" 

 

7.3.OSI NA POZIOMIE LOKALNYM/GMINNYM. 

Na terenie gminy Jeżowe analizując tereny problemowe oraz tereny potencjalnego wzrostu 

wskazano obszary strategicznej interwencji: 

1. OSI – MIEJSCOWOŚĆ JEŻOWE - CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ 

GMINY (OSI JEŻOWE CENTRUM) 

Obszar strategicznej interwencji terytorialnie ograniczony do granic miejscowości Jeżowe. Obszar 
został wyznaczony w oparciu o posiadane potencjały rozwojowe i aktualne znaczenie dla rozwoju 
społeczno – gospodarczego gminy Jeżowe. Na wyznaczonym terenie OSI koncentrują się usługi 
administracyjne (działa Urząd Gminy), usługi edukacyjne (dwa działające przedszkola, Samorządowa 
Szkoła Muzyczna, trzy szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe – Podgórze 
z oddziałem przedszkolnym, Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe - Kameralne z oddziałem 
przedszkolnym, Zespół Szkół Jeżowe Centrum oraz szkoła średnia Zespół Szkół Jeżowe) oraz usługi 
gospodarcze (plac targowy oraz kluczowi przedsiębiorcy gminy). Ponadto na terenie miejscowości 
Jeżowe mieszka ponad 50% mieszkańców całej Gminy Jeżowe. Miejscowość centralna gminy jest 
doskonale skomunikowana z kluczowymi ośrodkami gospodarczymi regionu, poprzez drogę 
ekspresową S-19 oraz drogi wojewódzkie nr 861 i nr 878. Do podstawowych potencjałów miejscowości 
Jeżowe, oprócz funkcji, które wskazane zostały powyżej należą sektory mieszkaniowe, społeczne 
i gospodarcze.  

Na terenie miejscowości znajdują się obszary stanowiące potencjały do rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej, w szczególności w obszarze budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, a także 
do rozwoju gospodarczego, w kierunku powstawania nowych firm na terenie gminy, m.in. poprzez 
zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych. Potencjał mieszkaniowy oraz gospodarczy 
miejscowości Jeżowe wynika z doskonałego skomunikowania miejscowości z najważniejszym 
ośrodkiem gospodarczym regionu – miastem Rzeszów oraz z sąsiednimi ośrodkami miejskimi jak 
Stalowa Wola i Nisko (centrum powiatu niżańskiego), poprzez bezpośrednie połączenie z drogą 
ekspresową S-19 Lublin – Rzeszów. To połączenie tworzy szansę do rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
i rozwoju gospodarczego gminy. Bardzo dobre skomunikowanie z Rzeszowem tworzy perspektywę 
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rozwoju gminy w obszarze mieszkaniowym, droga ekspresowa stanowi szansę do znalezienia 
zatrudnienia na terenie ROF Rzeszów oraz zamieszkania na terenie gminy Jeżowe (większa dostępność 
do terenów mieszkaniowych, przy niższych cenach za zakup działek mieszkaniowych, doskonała 
alternatywa dla ośrodków podmiejskich miasta Rzeszowa). Z drugiej strony doskonałe połączenie z 
Rzeszowem tworzy również szansę do rozwoju gospodarczego, na terenie gminy Jeżowe można 
prowadzić firmy produkcyjno – usługowe, dla których głównym rynkiem odbiorców może być obszar 
ROF Rzeszów.  

Wykorzystanie powyższego potencjału jest możliwe przy spełnieniu podstawowych warunków 
odnoszących się do jakości życia i zdolności do rozwoju gospodarczego, zachęcających do osiedlania 
się na terenie gminy oraz do tworzenia na tym terenie nowych firm. Spełnienie podstawowych 
warunków związane jest z zapewnieniem oczekiwanych przez nowych mieszkańców podstawowych 
warunków w obszarze dostępności komunikacyjnej, dostępności do podstawowych usług publicznych 
i komunalnych, wysokiej jakości lokalnej edukacji i oferty spędzania czasu wolnego. Perspektywa 
czystego środowiska na terenie gminy, bogatego w zasoby przyrodniczo - kulturowe i potencjały do 
rozwoju oferty rekreacyjno – wypoczynkowej tworzy przestrzeń do rozwoju gminy w obszarze 
mieszkaniowym. Potencjał miejscowości Jeżowe w powiązaniu z pozostałymi potencjałami gminy 
tworzy przestrzeń do przyciągania nowych mieszkańców, co jednak w dużej mierze uzależnione jest od 
wartości podstawowych usług publicznych, które koncentrują się na terenie miejscowości Jeżowe. Do 
nich należą potrzeby w obszarze podniesienia jakości lokalnej edukacji, tworzenia nowej i lepszej oferty 
spędzania czasu wolnego, przestrzeni do aktywizacji społecznej oraz uruchomienia nowych terenów 
mieszkaniowych z zapewnieniem podstawowej infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej (drogi + 
internet). Spełnienie tych warunków może przyczynić się do rozwoju całej gminy Jeżowe, które 
strategiczny rozwój  jest w dużej mierze uzależniony od rozwoju i znaczenia funkcjonalnego 
miejscowości Jeżowe – centrum administracyjno – społeczno – gospodarczego Gminy Jeżowe.  

Dla wykorzystania zdiagnozowanych potencjałów OSI – Jeżowe centrum gminy wskazano do 
realizacji następujące przedsięwzięcia: 

1. Wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

2. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i układu drogowego na terenie Gminy Jeżowe, w 

tym doprowadzenie sieci do nowych obszarów mieszkaniowych.  

3. Budowa i rozbudowa instalacji OZE na obiektach gminnych oraz budowa farm 

fotowoltaicznych. 

4. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem. 

6. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowem. 

7. Budowa bazy magazynowo – sprzętowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. 

8. Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżowe – w tym 

doprowadzenie sieci komunalnych do nowych obszarów mieszkaniowych. 

9. Budowa żłobka, klubu dziecięcego. 

10. Modernizacja placu targowego. 

11. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

12. Modernizacja i rozbudowa przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe 

(PSP Jeżowe – Podgórze, PSP Jeżowe – Kameralne, ZS Jeżowe Centrum). 

13. Doposażenie w kierunku prowadzenia kształcenia opartego o kluczowe kompetencje. 

14. Organizacja zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na kluczowe kompetencje i potencjały 

gminy.  

15. Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów oraz Klubu Seniora w msc. Jeżowe. 

16. Doposażanie w sprzęt OSP  z Gminy Jeżowe. 

17. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych. 

18. Budowa monitoringu publicznego i doświetlenie miejsc publicznych. 

19. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych i rowerzystów. 
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20. Budowa Gminnego Domu Pomocy Społecznej. 

21. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Jeżowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i 

pozyskaniem parkingu. 

22. Wdrażanie i rozwój nowych e-usług w obszarze usług publicznych i administracji. 

23. Modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej (Jeżowe). 

24. Modernizacja i rozbudowa parku gminnego w msc. Jeżowe. 

25. Budowa Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. 

26. Zagospodarowanie i zmodernizowanie przestrzeni publicznej (zabytki, tereny przestrzeni 

publicznej, parki, miejsca rekreacji i wypoczynku itp.) 

27. Odnowa zaplecza infrastrukturalnego na potrzeby działania organizacji pozarządowych i 

rozwijania miejsc aktywności społecznej.  

28. Odnowa i zachowanie od degradacji zabytków materialnych i niematerialnych, wykorzystanie 

ich potencjałów do rozwoju ponadlokalnej turystyki. 

 

Rysunek 29. Kierunki działań na obszarze OSI Jeżowe Centrum 
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2. OSI INWESTYCYJNE 

Drugi obszar strategicznej interwencji zdefiniowano w oparciu o posiadane potencjały 

przestrzenne do rozwoju inwestycyjnego gminy. OSI Inwestycyjne określono dla trzech kluczowych dla 

rozwoju Gminy Jeżowe sektorów:  

 tereny o potencjale do rozwoju działalności inwestycyjnej na terenie gminy,  

 tereny o potencjale do rozwoju mieszkaniowego, 

 tereny o potencjale do budowy instalacji OZE. 

 

Rysunek 30. Mapa OSI Inwestycyjne 

OSI Inwestycyjne obejmuje następujące działki na terenie gminy Jeżowe: 

A. Tereny o potencjale do rozwoju inwestycyjnego 

Potencjałem do rozwoju inwestycyjnego tego terenu jest jego dogodne położenie w bliskim 

otoczeniu przy drodze ekspresowej S-19. Tereny zlokalizowane są poza obszarem objętym ochroną 

prawną, w odległości od zabudowań mieszkaniowych, Tworzy to potencjał do rozwoju tych obszarów 

w zakresie inwestycyjnym – przemysłowym.  

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Obręb ewidencyjny Nr działki Powierzchnia terenów 

1 Groble 1283/38 10,1771 

1348/3 22,0676 

1347/3 2,2723 

1361 4,8694 

1349 0,5419 

1408,1 3,6943 

2. Groble 1421/3 23,1467 
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B. Tereny o potencjale do rozwoju mieszkaniowego 

Bardzo ważnym celem rozwojowym przedstawionym w niniejszej strategii rozwoju jest rozwój gminy oparty o 

potencjały i zasoby do rozwoju mieszkaniowego, w szczególności w zakresie tworzenia nowej oferty 

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową. Tereny zlokalizowane są na obszarze o potencjale do rozwoju 

mieszkaniowego, ze względu na położenie oraz dostępność do podstawowej sieci komunikacyjnej i komunalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Tereny o potencjale do budowy i rozbudowy instalacji OZE na budynkach gminnych oraz do 

budowy farm fotowoltaicznych  

Trzeci obszar wyselekcjonowany został na podstawie potencjału i możliwości budowy instalacji 

OZE oraz budowy farm fotowoltaicznych. Dotyczy to w głównej mierze otwartych przestrzeni, 

zlokalizowanych poza bezpośrednią zabudową, na których możliwa jest realizacja inwestycji w budowę 

elektrowni fotowoltaicznych. Jest to istotne działanie dla rozwoju Gminy w obszarze gospodarki 

niskoemisyjnej i dywersyfikacji źródeł energii. Potencjał tego obszaru wynika również z praw własności, 

jakie posiada do tych terenów Gmina Jeżowe.  

1499 2,1849 

3. Krzywdy 614/7 1,0507 

4. Jeżowe 4743/5 2,5882 

5. Krzywdy 614/6 0,4927 

614/9 0,5496 

614/12 0,1172 

6. Krzywdy 614/4 0,6526 

7. Jeżowe 4743/7 0,0964 

4745 0,1355 

RAZEM 74,6371 

L.p. Obręb Nr działki Powierzchnia terenów 

1 Jeżowe 8028/6 0,3775 

8197/13 0,9777 

7522/2 1,298 

7519 

2. Nowy Nart 171/3 5 

3. Cholewiana Góra 1516/2 1,9611 

1541 

1254/5 2,489 

1253 

1252/5 

1676/6 0,8 

61 1,5 

RAZEM 14,4033 
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Na obszarze OSI zdefiniowano cele do realizacji: 

Obszar strategiczny: Doskonałe warunki do mieszkania i życia (obszar mieszkaniowy, przestrzenny, 

środowiskowy, infrastrukturalny). 

Cel 1. Rozwój sektora mieszkaniowego na terenie gminy.    

Przedsięwzięcia: Wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (w głównej mierze na terenie 

Jeżowego, Pogorzałki, Jaty, Starego Nartu, Nowego Nartu). 

Cel 3. Zachowanie wartości przyrodniczych gminy. 

Cel 4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej 

Przedsięwzięcia: 2. Budowa i rozbudowa instalacji OZE na obiektach gminnych oraz budowa farm 

fotowoltaicznych. 

Cel 5. Zwiększenie dostępności do infrastruktury komunalnej. 

Przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżowe. 

Obszar strategiczny: Gmina Jeżowe bogata aktywnością mieszkańców (rozwój sektora 

przedsiębiorczości, społecznego, edukacyjnego i jakości życia mieszkańców). 

Cel. 7. Wsparcie lokalnego sektora przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie rozwoju firm 

rodzinnych i firm mikro. 

Przedsięwzięcia: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Obręb Nr działki Nr ewidencyjny 

1 Nowy Nart 1188 2,8289 

2. Stary Nart 235/2 6,8024 

519/5 3,8 

519/3 

RAZEM 13,4313 
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8. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII. 

 

7.4.SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII.  

 

Instytucjonalna struktura wdrażania strategii 

Podmiotem inicjującym przygotowanie strategii25, a następnie odpowiedzialnym za koordynację  

i integrowanie zasobów gminnych do jej realizacji jest Wójt Gminy Jeżowe. Wójt Gminy Jeżowe, jako 

organ wykonawczy odpowiedzialny jest za koordynację działań podejmowanych przez różnorodne 

podmioty i lokalne środowiska, w tym własne zasoby gminne, w pierwszej kolejności do zaplanowania, 

a następnie do realizacji zaplanowanych celów i kierunków rozwoju strategicznego Gminy Jeżowe.  

Kolejnym podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie strategii rozwoju gminy jest powołana przez 

mieszkańców Rada Gminy Jeżowe, organ uchwałodawczy, odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne 

przy realizacji określonych celów strategicznych oraz za ewaluację strategii i ewentualnie inicjowanie 

do zmian/aktualizacji strategii wynikających z jej ewaluacji. Rada Gminy odpowiada również za 

formalne przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe do jej realizacji.  

Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za zarządzanie procesem realizacji jest powołany 

Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżowe Zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030. 

Zespół odpowiedziany będzie za koordynowanie kierunków działań, tworzenie partnerstw służących 

realizacji strategii, czy poszukiwanie nowych źródeł finansowania strategii. Ważnym zadaniem zespołu 

będzie również prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych strategii.  

Podmiotami odpowiedzialnymi za bezpośrednią realizację poszczególnych celów i kierunków 

działań będą wyznaczone w procesie organizacji i wdrażania strategii podmioty instytucjonalne,  

w szczególności jednostki organizacyjne Gminy Jeżowe, zakłady budżetowe i komórki organizacyjne 

Urzędu. Rolę realizatorów pełnić będą również partnerzy zaangażowani w proces realizacji, m.in. 

organizacje społeczne, przedsiębiorcy, inne instytucje publiczne oraz główni interesariusze strategii – 

mieszkańcy gminy.  

Instytucjonalny system wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 - 2030 

przedstawia zamieszczony schemat w rysunku nr  17. 

Mechanizmy i narzędzia wdrażania strategii 

W procesie wdrażania i realizacji zapisów opracowanej strategii zostaną wykorzystane 

instrumenty zapewniające osiągniecie założonych celów i rezultatów przyjętej strategii. Do nich 

należeć będą: 

- instrumenty wdrożeniowe: w tym m.in.: gminne strategie sektorowe/branżowe, plany, modele, 

procedury, projekty, uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania w ramach konkretnych 

                                                                 

25 Zgodnie z Podręcznikiem Praktycznym MFiPR „Strategia Rozwoju Gminy” 
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obszarów rozwojowych – szczegółowo określonych w Wytycznych do sporządzania dokumentów 

wykonawczych; 

-  instrumenty organizacyjno – zarządcze:  np. aktualizacje regulaminów referatów i jednostek 

zaangażowanych we wdrażanie działań strategii,  czy powołanych zespołów roboczych i zadaniowych, 

w tym powołanie Zespołu ds. wdrażania i realizacji strategii oraz zespołów zadaniowych  

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych lub zespołów  międzyjednostkowych na poziomie 

gminy; 

-  instrumenty finansowe: w formie corocznie przyjmowanej uchwały budżetowej, uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej i innych dokumentów finansowych określających realizację 

poszczególnych działań strategii, ponadto projekty i dokumenty spójne, związane z pozyskiwaniem 

zewnętrznego finansowania na realizację działań strategii, czy ogłaszane konkursy na wspólną 

realizacje zadań publicznych z podmiotami zewnętrznymi, jak również budżety partnerów strategii; 

- instrumenty prawne wynikające z przepisów prawa:  wymagane uchwały Rady Gminy Jeżowe, w tym 

o przyjęciu i realizacji opracowanej strategii rozwoju,  zarządzenia Wójta Gminy Jeżowe, akty prawa 

miejscowego i decyzje administracyjne; 

- instrumenty planowania przestrzennego – aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania  Przestrzennego dla Gminy Jeżowe, aktualizacje miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające zapisy modelu struktury funkcjonalno – 

przestrzennej gminy Jeżowe;  

- instrumenty społeczne:  służące informacji i promocji opracowanej strategii rozwoju, poprzez 

umieszczenie  wersji elektronicznej strategii na stronie internetowej Gminy Jeżowe, informację 

i promocję strategii, poprzez organizowane spotkania z mieszkańcami, w tym konsultacje społeczne 

i wykorzystanie lokalnych mediów i portali informacyjnych i społecznościowych, zebrania wiejskie z 

mieszkańcami; 

- instrumenty kadrowe: promocja i informacja o strategii w poszczególnych referatach i jednostkach 

organizacyjnych gminy, w tym, poprzez zaangażowanie kierowników i dyrektorów w proces 

przygotowania i realizacji strategii;  

- instrumenty kontrolne: m.in.  w zakresie aktualizacji ewidencji i rejestrów, monitoringu stanu 

zagospodarowania przestrzennego, kontrola jakości itp. 

 

Szczegółowe informacje o procesie realizacji i wdrażania strategii zostały wskazane w Planie realizacji 

strategii, wg. podziału na poszczególne cele i kierunki działań oraz w Wytycznych do sporządzania 

dokumentów wykonawczych, w których zawarto szczegółowe informacje o niezbędnych dokumentach 

na etapie realizacji strategii. 
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Rysunek 31. Instytucjonalny schemat wdrażania strategii

WÓJT 
GMINY 

JEŻOWE
•odpowiedzialny za stymulowanie 

i koordynację działań

•integrowanie zasobów

RADA 
GMINY 

JEŻOWE
•wsparcie merytoryczne przy 
realizacji i ewaluacji strategii

•ustalanie kierunków 
rozwoju/decyzji strategicznych

Zespół ds. 
zarządzania 

procesem 
wdrażania 

strategii
•koordynacja działań

•harmonizowanie i poszerzanie 
partnerstw

•poszukiwanie źródeł 
finansowania

•monitoring 
i ewaluacja/przygotowanie 

zmian do aktualizacji

•promocja strategii

Komórki Urzędu, 
zakłady budżetowe 

i jednostki

Partnerzy

•realizacja celów i działań strategii
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Plan realizacji strategii 

Obszar strategiczny Doskonałe warunki do mieszkania i życia (obszar mieszkaniowy, 
przestrzenny, środowiskowy, infrastrukturalny). 

Cel operacyjny 1. Rozwój sektora mieszkaniowego na terenie gminy.    

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Tworzenie przestrzeni dla nowych 
terenów mieszkaniowych 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Radni, przedsiębiorcy, pozostałe 
referaty UG w Jeżowem, ZGK w 

Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Poprawa warunków 
mieszkaniowych 

 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Radni, przedsiębiorcy, pozostałe 
referaty UG w Jeżowem, ZGK w 

Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Budowa budownictwa 
wielorodzinnego 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Radni, przedsiębiorcy, pozostałe 
referaty UG w Jeżowem, ZGK w 

Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Cel operacyjny 2. Poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjnej dla mieszkańców, rozwój sieci dróg 
lokalnych i sieci internetowej.  

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Poprawa jakości dróg publicznych i 
wewnętrznych 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, Radni, 
przedsiębiorcy, pozostałe referaty 

UG w Jeżowem 

Zespół ds. wdrażania  i realizacji 
strategii, Rada Gminy  

Zwiększenie dostępności do sieci 
dróg publicznych o właściwych 
parametrach technicznych 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, Radni, 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  
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przedsiębiorcy, pozostałe referaty 
UG w Jeżowem 

Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej Gminy z innymi 
ośrodkami gospodarczymi regionu 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego, Powiat 
Niżański 

Przedsiębiorstwa transportowe Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Rozwój sieci internetowej na 
terenie gminy, rozwój sieci 
internetu szerokopasmowego, w 
szczególności na terenie „białych 
plam” 

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, 
dostawcy i operatorzy internetowi  

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

rozwoju gospodarczego, 
Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Rozwój e-usług, cyfryzacja usług 
publicznych i sektora społecznego 

Dostawcy e-usług, Urząd Gminy 
Jeżowe 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, 

pozostałe referaty i jednostki 
Gminy Jeżowe, przedsiębiorstwa, 
mieszkańcy, pozostałe instytucje 

publiczne, organizacje 
pozarządowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Cel operacyjny  3. Zachowanie wartości przyrodniczych gminy. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Tworzenie oferty turystyczno – 
rekreacyjnej w oparciu o zasoby 
przyrodnicze (ekoturystyka) 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, koła 
gospodyń wiejskich, organizacje 

pozarządowe,  

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Poprawa gospodarki odpadami, 
zwiększenie poziomu selektywnego 
zbierania odpadów i ich 
ograniczania u źródła 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy, ZGK w 
Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  
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Rozwój gospodarki o obiegu 
zamkniętym 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy, ZGK w 
Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego obszarów objętych 
ochroną prawną 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy, 
organizacje pozarządowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Ochrona przyrody i działania w 
kierunki ekologii, działania 
infrastrukturalne i edukacyjne 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu, szkoły, mieszkańcy, 
organizacje pozarządowe, 
Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, sołtysi 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Zachowanie bioróżnorodności Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy, ZGK w 
Jeżowem, organizacje 
pozarządowe,  

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Cel operacyjny 4. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Rozwój OZE (energia elektryczna i 
cieplna) 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
organizacje pozarządowe, klaster 

energii 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Ograniczenie zużycia energii w 
budynkach i infrastrukturze  

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy, 
jednostki organizacyjne i zakłady 
budżetowe Gminy Jeżowe 

, Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Zwiększenie dostępności do sieci 
gazowej 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Dostawcy i operatorzy sieci 
gazowej, spółki skarbu państwa 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Wzrost niskoemisyjnych źródeł 
energii, wymiana/modernizacja 
źródeł ciepła 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy, 
jednostki organizacyjne i zakłady 
budżetowe Gminy Jeżowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  
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Ograniczenie emisji pyłów u źródła Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, mieszkańcy, 
jednostki organizacyjne i zakłady 
budżetowe Gminy Jeżowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Budowa magazynów energii Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, klaster energii Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy, klaster energii Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Cel operacyjny 5. Zwiększenie dostępności do infrastruktury komunalnej. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Rozwój i poprawa jakości 
infrastruktury wodno – 
kanalizacyjnej 

ZGK w Jeżowem  Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

rozwoju gospodarczego, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy,  

ZGK w Jeżowem, Zespół ds. strategii, 
Rada Gminy,  

Poprawa jakości uzdatniania, 
magazynowania i dystrybucji wody 

ZGK w Jeżowem  Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

rozwoju gospodarczego, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy,  

ZGK w Jeżowem, Zespół ds. strategii, 
Rada Gminy  

Likwidacja strat wody ZGK w Jeżowem  Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

rozwoju gospodarczego, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy,  

ZGK w Jeżowem, Zespół ds. strategii, 
Rada Gminy  

Cel operacyjny 6. Ograniczenie zagrożenia i ryzyka powodziowego i zagrożenia suszą. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Ograniczenie inwestycji na terenach 
zagrożenia powodziowego 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Mieszkańcy, przedsiębiorcy,  Zespół ds. strategii, Rada Gminy,  
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rozwoju gospodarczego, Powiat 
Niżański 

Rozwój małej retencji, edukacja w 
zakresie oszczędzania wody i 
zbierania deszczówki 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego, Powiat 
Niżański,  

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu, mieszkańcy, 

przedsiębiorcy,  

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Zachowanie właściwej sprawności 
urządzeń melioracyjnych 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego,  

Powiat Niżański Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Budowa zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych cieku 
Jeżówka oraz Rudnia 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

rozwoju gospodarczego 

RZGW w Rzeszowie, Zespół ds. 
strategii, Rada Gminy 

Budowa zbiornika retencyjnego Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Budowa niebieskiej i zielonej 
infrastruktury 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, 

pozostałe referaty i jednostki 
Gminy Jeżowe, przedsiębiorstwa, 
mieszkańcy, pozostałe instytucje 

publiczne, organizacje 
pozarządowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Doposażenie podmiotów 
odpowiedzialnych za akcje 
ratownicze i usuwanie skutków 
zjawisk katastrofalnych lub 
poważnych awarii chemiczno – 
ekologicznych  

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa – 
pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych  

Jednostki OSP, Referat Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i rozwoju 
gospodarczego 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 
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Obszar strategiczny Gmina Jeżowe bogata aktywnością mieszkańców (rozwój sektora 
przedsiębiorczości, społecznego, edukacyjnego i jakości życia mieszkańców). 

Cel operacyjny 7. Wsparcie lokalnego sektora przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie rozwoju 
firm rodzinnych i firm mikro.   

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Wspieranie w powstawaniu nowych 
firm 

PUP w Nisku, RIG w Stalowej Woli, 
Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej 

Szkoły, inne instytucje otoczenia 
biznesu w okolicy,  

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Rozwój kultury przedsiębiorczości  Szkoły z terenu gminy Powiat Niżański, szkoły średnie, 
organizacje pozarządowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Tworzenie przestrzeni do rozwoju 
biznesu na terenie gminy 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Radni, przedsiębiorcy, pozostałe 
referaty UG w Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Promocja oferty gospodarczej 
gminy 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Radni, przedsiębiorcy, pozostałe 
referaty UG w Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Przeciwdziałanie bezrobociu PUP w Nisku, RIG w Stalowej Woli, 
Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej 

Szkoły, inne instytucje otoczenia 
biznesu w okolicy,  

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Cel operacyjny 8. Tworzenie oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb ryku pracy, podniesienie 
jakości nauczania. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Wspieranie w rozwoju bazy 
edukacyjnej dla mieszkańców 

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

rozwoju gospodarczego, 
przedsiębiorcy 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 
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Zapewnienie właściwego poziomu 
nauczania – jakość lokalnej edukacji 

Szkoły z terenu gminy Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu, mieszkańcy, 

przedsiębiorcy, 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów i w obszarze inteligentnych 
specjalizacji 

Szkoły z terenu gminy Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu, mieszkańcy, 

przedsiębiorcy, 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Zapewnienie edukacji od 
najmłodszych lat – zwiększenie 
dostępności do przedszkola i żłob 

Ka/klubu dziecięcego 

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

rozwoju gospodarczego, 
przedsiębiorcy 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Cel operacyjny 9. Dostosowanie oferty gminy do potrzeb osób w wieku senioralnym i do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Dostosowanie obecnej 
infrastruktury do potrzeb seniorów 
oraz osób z niepełnosprawnościami 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jeżowem, Stanowisko ds. 

pozyskiwania środków 
pozabudżetowych, radni, 

przedsiębiorcy, pozostałe referaty 
UG w Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Tworzenie nowej oferty usług i 
produktów dedykowanych 
bezpośrednio dla seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jeżowem, Stanowisko ds. 

pozyskiwania środków 
pozabudżetowych, radni, 

przedsiębiorcy, pozostałe referaty 
UG w Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Zwiększenie dostępności do oferty 
Gminy dla seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jeżowem, Stanowisko ds. 

pozyskiwania środków 
pozabudżetowych, radni, 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  
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przedsiębiorcy, pozostałe referaty 
UG w Jeżowem 

Cel operacyjny 10. Rozwój i wspieranie sektora rolno – spożywczego na terenie gminy. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Rozwój produktywności lokalnych 
gospodarstw rolnych; 

Rozwój sektora przetwórstwa i 
spożywczego; 

Wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań w branży rolnej na 
terenie gminy 

Rozwój agroturystyki 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego, radni, 
przedsiębiorcy, koła gospodyń 

wiejskich, organizacje 
pozarządowe, instytucje 

wspierające rozwój rolnictwa 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Cel operacyjny 11. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Dostosowanie jednostek OSP do 
nowych wyzwań i podniesienie 
jakości ich działania 

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa – 
pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych  

Jednostki OSP, Referat Gospodarki 
Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i rozwoju 
gospodarczego 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Komenda Powiatowa Policji w Nisku Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa – 

pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Ograniczenie ryzyka powodziowego Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa – 
pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, Referat 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i rozwoju 
gospodarczego, mieszkańcy, 

przedsiębiorcy, rolnicy 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 
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Obniżenie wskaźnika liczby 
przestępstw na terenie gminy i 
zwiększenie wykrywalności 
sprawców przestępstw  

Komenda Powiatowa Policji w Nisku Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa – 

pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Fizyczna odnowa i podniesienie 
bezpieczeństwa przestrzeni 
publicznych 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego i bezpieczeństwa – 

pełnomocnik ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych, Stanowisko 

ds. pozyskiwania środków 
pozabudżetowych, radni, 

przedsiębiorcy, pozostałe referaty 
UG w Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy  

Cel operacyjny 12. Ograniczenie problemów społecznych oraz poprawa warunków do świadczenia 
usług zdrowotnych na terenie gminy – zwiększenie dostępności do usług medycznych 
na terenie gminy. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Rewitalizacja obszarów 
zagrożonych degradacją społeczną 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jeżowem,  Stanowisko ds. 

pozyskiwania środków 
pozabudżetowych, radni, 

przedsiębiorcy, pozostałe referaty 
UG w Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Poprawa warunków 
infrastrukturalnych do świadczenia 
usług zdrowotnych dla 
mieszkańców 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Przedsiębiorcy świadczący usługi 
zdrowotne 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Zwiększenie dostępności do oferty 
usług zdrowotnych na terenie 
gminy 

Przedsiębiorcy świadczący usługi 
zdrowotne 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego, OPS w 

Jeżowem 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 
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Cel operacyjny  13. Rozwój sektora społecznego, jako ważnego Partnera w rozwoju oferty usług 
kierowanych do mieszkańców. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Rozszerzenie oferty działań 
podejmowanych przez lokalne 
organizacje społeczne 

Podniesienie jakości działania 
lokalnych ngo 

Zwiększenie udziału mieszkańców 
aktywnie włączających się w 
działalność organizacji społecznych 

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu, organizacje 
pozarządowe 

Gminne Centrum Kultury, sołtysi, 
lokalni liderzy 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Zwiększenie partycypacyjnego 
zarządzania Gminą 

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu, organizacje 
pozarządowe, Sekretarz 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

 

Obszar strategiczny Czas wolny to lepsza jakość życia. 

Cel operacyjny 14. Rozwój oferty spędzania czasu wolnego. 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Rozwój infrastruktury sportowej 
służącej aktywności ruchowej 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, radni, 
przedsiębiorcy, pozostałe referaty 

UG w Jeżowem, szkoły 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Rozwój oferty spędzania czasu 
wolnego tworzonej przez Gminę i 
podmioty społeczne 

Organizacje pozarządowe Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, 
kultury i sportu, Gminne Centrum 

Kultury, Sekretarz 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 
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Zapewnienie obszarów 
przeznaczonych pod aktywność 
ruchową i wypoczynkową  

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, radni,  

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Cel operacyjny 15. Tworzenie i rozwijanie oferty produktów o znaczeniu turystyki lokalnej i 
ponadlokalnej 

Kierunek działań Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

Budowa ścieżek rowerowych 

Budowa lokalnych i ponadlokalnych 
szlaków turystycznych 

Rozwój oferty produktowej w 
oparciu o zasoby dziedzictwa 
kulturowego 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, radni, 
przedsiębiorcy, pozostałe referaty 

UG w Jeżowem, organizacje 
pozarządowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Rozwój sektora publicznego 
wspierającego rozwój kultury 

Wspieranie w promocji i 
kultywowaniu tradycji i dziedzictwa 
kulturowego 

Gminne Centrum Kultury Koła Gospodyń Wiejskich i inne 
organizacje pozarządowe, Referat 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i rozwoju 

gospodarczego 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Zachowanie i promocja lokalnych 
zabytków kultury materialnej i 
niematerialnej 

Referat Gospodarki Komunalnej, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
rozwoju gospodarczego 

Stanowisko ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, radni, 
przedsiębiorcy, pozostałe referaty 

UG w Jeżowem, organizacje 
pozarządowe 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 

Wspieranie aktywizacji społecznej 
mieszkańców w oparciu o tradycję i 
lokalną kulturę 

Rozwój oferty wydarzeń 
kulturalnych i aktywizujących 
mieszkańców 

Gminne Centrum Kultury Koła Gospodyń Wiejskich i inne 
organizacje pozarządowe, Referat 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i rozwoju 

gospodarczego 

Zespół ds. strategii, Rada Gminy 
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Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

L.p. Obszar tematyczny Dokumenty na poziomie lokalnym Dokumenty na poziomie gminy Rekomendacje 

1.  Planowanie 

przestrzenne 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżowe. 

Załącznik nr I do Uchwały nr XXVIII/131/01 Rady 

Gminy Jeżowe z dnia 27 marca 2001 r. 

Dokument wymaga aktualizacji, 

doprowadzenia do spójności z 

projektowaną Strategią.  

 

Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów odwiertów gazowych 

oraz gazociągów kopalnianych położonych w 

gminie Jeżowe województwo podkarpackie - 

Uchwała Nr XLI/262/09 z dn. 30.12.2009 r. 

Dokument nie wymaga 

aktualizacji pod kątem nowej 

strategii gminy.  

 

2.  Energetyka Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe 

na lata 2016 - 2020 – ostatnia aktualizacja 

Uchwała Nr XL/221/17 z dn. 30.05.2017 r. 

Dokument dotyczący okresu 

realizacji 2014 – 2020. 

Wymagana aktualizacja  

i doprowadzenie do spójności  

z opracowaną Strategią Rozwoju 

Gminy.  

Założenia do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe 

Nie występuje na poziomie gminy.  Rekomenduje się opracowanie 

i dostosowanie do założeń 

strategii.  
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Plan zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe 

Nie występuje na poziomie gminy. Rekomenduje się opracowanie  

i dostosowanie do założeń 

strategii. 

3.  Gospodarka 

komunalna 

Wieloletni plan rozwoju  

i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych 

Nie występuje na poziomie gminy. Rekomendowane opracowanie i 

dostosowanie do zapisów nowej 

strategii.    

Plany gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym  

Nie występuje na poziomie gminy.  Rekomendowane opracowanie i 

dostosowanie do zapisów nowej 

strategii.    

4.  Ochrona i opieka 

nad zabytkami oraz 

zarządzanie 

dziedzictwem 

Gminny program opieki nad 

zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Jeżowe na lata 2021 – 2024 – Uchwała 

XXXVII/243/21 Rady Gminy Jeżowe z dn. 

26.02.2021 r. 

Dokument aktualny, zgodny z 

opracowaną Strategią Rozwoju 

Gminy.  

5.  Ochrona środowiska  

i adaptacja do zmian 

klimatu 

Gminny program ochrony 

środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jeżowe 

na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 

– Uchwała Nr L/324/22 z dn. 21.01.2022 r. 

Dokument aktualny, zgodny z 

opracowaną Strategią Rozwoju 

Gminy. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Jeżowe na lata 2016 - 2020 – ostatnia aktualizacja 

Uchwała Nr XL/221/17 z dn. 30.05.2017 r. 

Dokument dotyczący okresu 

realizacji 2014 – 2020. Wymagana 

aktualizacja i doprowadzenie do 

spójności z opracowaną Strategią 

Rozwoju Gminy.  

Program usuwania azbestu Program Usuwania Wyrobów Zawierających 

Azbest z Terenu Gminy Jeżowe na lata 2014 - 

2032  

Dokument obowiązujący.  
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Program małej retencji Nie występuje na poziomie gminy. Rekomendowane jest ujęcie 

celów i zadania związanych  

z „małą retencją w Gminnym 

Programie Ochrony Środowiska.  

6.  Transport Plany rozwoju sieci drogowej wraz  

z planami finansowania w zakresie 

dróg gminnych; 

Nie występuje na poziomie gminy. Rekomendowane jest 

opracowanie dokumentu wraz  

z wprowadzeniem założeń 

wynikających z niniejszej strategii.  

Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu 

zbiorowego; 

Nie występuje na poziomie gminy. Nie dotyczy obszaru gminy 

wiejskiej.  

Plan zrównoważonej mobilności; Nie występuje na poziomie gminy. Nie dotyczy obszaru gminy 

wiejskiej. 

Strategia rozwoju 

elektromobilności. 

Nie występuje na poziomie gminy. Nie dotyczy obszaru gminy 

wiejskiej. 

7.  Polityka społeczna Gminna strategia rozwiązywania 

problemów społecznych; 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Gminie Jeżowe na lata 2023 – 2028 – program 

w trakcie opracowywania.  

Rekomendowane jest ujęcie 

celów i zadań przedstawionych w 

strategii.   

Gminny program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie; 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Jeżowe na lata 2020 - 2022 

Wymagana aktualizacja i 

opracowanie dokumentu na 

nowy okres obowiązywania, 

wymagana aktualizacja w zakresie 

zapisów nowej Strategii Rozwoju 

Gminy. 

Gminny program wspierania 

rodziny; 

Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie 

Gminy Jeżowe na lata 2020 – 2022, Uchwała Nr 

Wymagana aktualizacja i 

opracowanie dokumentu na 
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XXVI/182/20 Rady Gminy Jeżowe z dn. 

16.04.2020 r. 

nowy okres obowiązywania, 

wymagana aktualizacja w zakresie 

zapisów nowej Strategii Rozwoju 

Gminy.  

Gminny program profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii; 

gminny program przeciwdziałania 

narkomanii; 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022- Uchwała Nr LIX/387/22 

Rady Gminy Jeżowe z dn. 28.09.2022 r. 

Dokument uchwalany corocznie, 

wymagana jest zgodność  

z zapisami strategii w kolejnych 

edycjach programu.  

Gminny program zdrowia 

psychicznego 

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Gminy Jeżowe na lata 2020 – 2022, Uchwała Nr 

XXVI/181/20 Rady Gminy Jeżowe z dn. 

16.04.2020 

Wymagana aktualizacja i 

opracowanie dokumentu na 

nowy okres obowiązywania, 

wymagana aktualizacja w zakresie 

zapisów nowej Strategii Rozwoju 

Gminy. 

Gminny program rewitalizacji. Nie występuje na poziomie gminy. Rekomenduje się opracowanie 

własnego programu rewitalizacji i 

dostosowania go do zapisów 

nowej strategii rozwoju.  

8.  Rozwój lokalny Program współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3. Ustawy  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie;  

Wieloletni program współpracy Gminy Jeżowe z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

lata 2021- 2023”  przyjęto do realizacji Uchwałą 

NR XXXIV/226/20 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 

grudnia 2020 r.  

Program przyjmowany corocznie. 

Rekomendowane jest 

uwzględnianie założeń i celów 

strategii w kolejnych edycjach 

programu, w szczególności pod 

kątem celów związanych  
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z pobudzeniem mieszkańców do 

aktywności społecznej  

i partycypacji społecznej  

w procesie realizacji strategii, czy 

rozwoju sektora społecznego.  

Plany odnowy miejscowości Opracowany został Plan Odnowy Miejscowości 

dla: 

 Jeżowego; 

 Cholewianej Góry; 

 Nowego Nartu; 

 Zalesia.  

Rekomendowane jest 

opracowanie indywidualnych 

planów odnowy miejscowości lub 

planów rozwoju wsi, w których 

formułowane będą szczegółowe 

zakresy działań, wpisujące się w 

cele niniejszej strategii, jeżeli 

wymagane są na etapie 

aplikowania o środki zewnętrzne. 

9.  Zarządzanie 

kryzysowe 

Gminny plan zarządzania 

kryzysowego 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. Dokument obowiązujący.  

10.  Finanse publiczne Wieloletnia prognoza 

finansowa 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżowe 

na lata 2022 – 2035 – ostatnia aktualizacja 

Uchwałą Nr LIX/391/22 Rady Gminy Jeżowe z dn. 

28.09.2022   

Dokument obowiązujący. 

Aktualizacja w zakresie 

wynikającym z realizacji 

kluczowych działań ujętych  

w strategii.  

11.  Oświata Kompleksowy plan rozwoju szkół 

na terenie gminy 

Nie występuje na poziomie gminy. Rekomenduje się opracowanie 

własnego programu i 

dostosowania go do zapisów 

nowej strategii rozwoju.  
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7.5.SYSTEM MONITOROWANIA, EWALUACJI I AKTUALIZACJI STRATEGII.  

 

Przedstawiony proces monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii służy skutecznemu 

wdrożeniu jej podstawowych założeń. Stałe monitorowanie procesu realizacji strategii umożliwi 

adekwatne reagowanie na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi celami strategii a 

uzyskiwanymi efektami.  

Monitoring postępu realizacji strategii w oparciu o analizę przedstawionych poniżej wskaźników 

realizacji strategii prowadzony będzie przez Zespół ds. strategii, Rada Gminy.  

Proces monitorowania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe prowadzony będzie w okresach rocznych 

na podstawie przyjętych wskaźników i narzędzi monitorowania. W ramach przygotowanej strategii 

rekomendowane jest wykonywanie tzw. raportów z wdrażania strategii w postaci „Raportu z realizacji 

działań” i „Raportu wdrożeniowego”. 

1) Raport wskaźnikowy wykonywany będzie w odstępach trzyletnich i na zakończenie wdrażania 

strategii. Obejmować będzie weryfikację realizacji strategii i założonych celów na podstawie analizy  

i weryfikacji według poniżej zmieszczonych wskaźników.  

2) Raport z realizacji działań opracowywany zostanie w okresach trzyletnich oraz po zakończeniu 

realizacji strategii, obejmujący analizę i zakres wykonania na moment weryfikacji zakresu 

zaplanowanych kierunków działań i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach niniejszej 

strategii. Raport z realizacji działań ograniczał będzie się jedynie do analizy postępu przedstawionych 

w strategii kierunków działań, obejmujących analizę stanu wykonania i realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć.  

Raporty składane będą na ręce Wójta Gminy Jeżowe do końca I kwartału za rok poprzedzający okres 

monitorowania. 

Rekomendowane terminy raportowania: 

„Raport z realizacji działań” 

2026 

2029 

2031 

„Raport wskaźnikowy” 

2026 

2029 

2031 

 

Poniżej przedstawiono kluczowe wskaźniki monitorujące postęp realizacji Strategii. Oczekiwany 

jest wzrost lub obniżenie (dotyczy wskaźników o oczekiwanym zmniejszeniu np. zużycia, emisji itp.) 

przedstawionych poniżej wskaźników bazowych. W analizie wskaźników wykorzystywane będą 
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tożsame do przedstawionych źródła pomiaru, adekwatne do roku opracowania raportu 

wdrożeniowego.  

Wskaźniki realizacji Strategii: 

Cel Wskaźnik Wartość 

bazowa  

2020 r. 

Rok 

bazowy 

Źródło 

pomiaru 

Doskonałe warunki do 

mieszkania i życia (obszar 

mieszkaniowy, 

przestrzenny, 

środowiskowy, 

infrastrukturalny). 

Liczba mieszkańców 

gminy 

10 077 osób 2021 Urząd Gminy 

Jeżowe/Urząd 

Stanu 

Cywilnego 

1. Rozwój sektora 

mieszkaniowego na terenie 

gminy.    

Liczba budynków 
mieszkalnych w gminie 

2 485 szt. 2020 GUS BDL 

2. Poprawa dostępności 

cyfrowej i komunikacyjnej 

dla mieszkańców, rozwój 

sieci dróg lokalnych i sieci 

internetowej. 

Poziom dostępności 
do Internetu 
szerokopasmowego o 
przepustowości 
minimum 30 mb/s 

59,16 % 2019 UKE 

3. Zachowanie wartości 

przyrodniczych gminy. 

Liczba zachowanych 
pomników przyrody 
na terenie gminy. 

10 szt. 2020 UG Jeżowe 

4. Rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej 

Moc zainstalowanych 
instalacji OZE na 
budynkach 
publicznych 

0,19 MW 2021 UG Jeżowe 

5. Zwiększenie dostępności 

do infrastruktury 

komunalnej. 

Poziom 
skanalizowania 

79,4% 2020 GUS BDL 

6. Ograniczenie zagrożenia 

i ryzyka powodziowego i 

zagrożenia suszą. 

Powierzchnia 
zbiorników retencji 

1 ha 2021 UG Jeżowe 

Gmina Jeżowe bogata 

aktywnością mieszkańców 

(rozwój sektora 

przedsiębiorczości, 

społecznego, 

edukacyjnego i jakości 

życia mieszkańców). 

Dochody bieżące 

Gminy Jeżowe 

59 293 546,5

0 PLN 

2021 Budżet Gminy 

Jeżowe 

7. Wsparcie lokalnego 
sektora przedsiębiorczości, 
w szczególności w zakresie 
rozwoju firm rodzinnych i 
firm mikro.   

Liczba podmiotów 
wpisanych do rejestru 
REGON  

682 2020 GUS BDL 
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8. Tworzenie oferty 
edukacyjnej dostosowanej 
do potrzeb ryku pracy, 
podniesienie jakości 
nauczania. 

Średnia gminna z 
wyników 
uzyskiwanych ze 
sprawdzianu 
ósmoklasisty z 
matematyki 

43 2021 OKE 

9. Dostosowanie oferty 
gminy do potrzeb osób w 
wieku senioralnym i do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

Liczba budynków 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościa
mi (minimum standard 
komunikacji i 
dostępność do toalet) 

7 2021 UG Jeżowe 

10. Rozwój i wspieranie 
sektora rolno – 
spożywczego na terenie 
gminy. 

Udział gruntów 
rolnych w powierzchni 
gminy  

21% 2021 UG Jeżowe 

11. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw 

45 szt. 2021 Posterunek 
Policji w 
Jeżowem (KPP 
w Nisku) 

12. Ograniczenie 
problemów społecznych 
oraz poprawa warunków 
do świadczenia usług 
zdrowotnych na terenie 
gminy – zwiększenie 
dostępności do usług 
medycznych na terenie 
gminy. 

Liczba osób 
pobierających zasiłek 
stały z terenu gminy 
Jeżowe 

60 osób 2021 OPS Jeżowe 

13. Rozwój sektora 
publicznego i społecznego, 
jako ważnego Partnera w 
rozwoju oferty usług 
kierowanych do 
mieszkańców. 

Liczba działających 
organizacji 
pozarządowych i kół 
gospodyń wiejskich 

34 podmioty 2022 KRS oraz 
ARiMR 

Czas wolny to lepsza jakość 

życia. 

Ocena dostępności do 

infrastruktury sportu i 

rekreacji  

 47% ocena 

na poziomie 

dobrym i 

bardzo 

dobrym 

2022 Badanie 

ankietowe 

Ocena dostępności do 

infrastruktury kultury 

i rozrywki 

24% ocena na 

poziomie 

dobrym i 

bardzo 

dobrym 

2022 Badanie 

ankietowe 

14. Rozwój oferty spędzania 
czasu wolnego. 

Liczba obiektów 
rekreacyjno – 
sportowych o 
minimalnym 

11 szt. 2022 UG Jeżowe 
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zadowalającym stanie 
technicznym 

15. Tworzenie i rozwijanie 
oferty produktów o 
znaczeniu turystyki 
lokalnej i ponadlokalnej 

Długość turystycznych 
ścieżek rowerowych 

0 km 2022  UG Jeżowe 

 

W połowie okresu oraz na koniec wdrażania strategii przewiduje się przeprowadzenie procesu 

ewaluacji, rozumianego, jako ocenę zgodności przyjętych kierunków działań z założonymi celami  

i oczekiwanymi rezultatami strategii, na podstawie oceny wskaźników monitorujących postęp realizacji 

strategii. Ewaluacja ma na celu podniesienie skuteczności wdrażania strategii i dostosowania do 

aktualnych wyzwań i potencjałów gminy.  

Na podstawie wyników przyjętej ewaluacji wprowadzane będą zmiany do strategii. Za proces 

ewaluacji odpowiadać będzie Zespół ds. strategii, który proponowane zmiany w zakresie niniejszej 

strategii będzie przedstawiał do akceptacji Wójtowi Gminy Jeżowe. 

Zmiany w obszarze uzupełniania kierunków działań wpisujących się w określone cele strategiczne 

Strategii zaliczane będą do zmian wynikających z bieżącej realizacji i podejmowane będą przez Zespół 

ds. strategii w procesie bieżącej realizacji strategii. Wnioskowane zmiany wraz z aktualizowaną wersją 

Strategii przedstawiane będą do akceptacji Wójtowi Gminy Jeżowe.  Zaktualizowana wersja Strategii 

wymagać będzie przyjęcia przez Radę Gminy Jeżowe.   

 

7.6.RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII.  

 

Ramy finansowe i źródła finansowania strategii stanowią realną i rzeczywistą wartość strategii, 

definiując jej zdolność do realizacji i osiągnięcia założonych celów i efektów.  

W okresie zmieniających się cen rynkowych oraz występujących ponadnormatywnych zjawisk 

ekonomicznych, które w chwili obecnej wywierają istotny wpływ na rzeczywistą wartość strategii, 

trudno oszacować jej obecną, realną wartość. W ten sposób wycena poszczególnych zaplanowanych 

kierunków działań dokonywana będzie na bieżąco, dobierając ostateczny zakres przedmiotowy danego 

przedsięwzięcia do aktualnych zdolności i możliwości finansowych głównych interesariuszy 

i realizatorów strategii. Zakłada się również, iż nadal istotnym źródłem finansowania wielu 

zaplanowanych działań będą środki zewnętrzne, o które ubiegać się będzie Gmina Jeżowe 

i poszczególni interesariusze strategii.  

Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023 – 2030 finansowana będzie ze środków własnych 

Gminy Jeżowe, środków własnych podmiotów zaangażowanych w jej realizację, a także ze środków 

zewnętrznych, które jak wskazano wyżej pozyskiwane będą w procesie przygotowania danego 

przedsięwzięcia.  

Realna wartość finansowana podejmowanej do realizacji Strategii w okresie 2023 – 2030 została 

jednak ograniczona zdolnością finansową Gminy Jeżowe na podstawie opracowanej analizy finansowej 



str. 139 

 

szczegółowo przedstawionej w diagnozie. Jednocześnie należy jednak podkreślić, iż istotny udział 

w finansowaniu zaplanowanych działań w strategii, które nie zostały uwzględnione w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej należeć będzie do źródeł zewnętrznych, w tym środków pochodzących z budżetu 

krajowego, UE czy innych źródeł, w tym również z budżetów pozostałych interesariuszy strategii. 

Analiza finansowa Gminy Jeżowe w okresie historycznym i planowanym do okresu realizacji 

strategii przedstawiła finansowe możliwości Gminy do prowadzenia własnej polityki rozwoju w oparciu 

o posiadane zasoby finansowe. Związane jest to w głównej mierze z wykazaną płynnością finansową, 

pokrywaniem wydatków bieżących dochodami bieżącymi przez cały okres analizy i doświadczeniem w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych na kluczowe inwestycje rozwojowe przez Gminę Jeżowe. W 

wieloletniej prognozie finansowej nie projektowano wsparcia zewnętrznego w okresie prognozy 

finansowej, co nastąpi w momencie faktycznego pozyskania kapitału zewnętrznego. W ten sposób 

pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zaplanowanych działań wpłynie w sposób 

zdecydowany na podniesienie wartości finansowej strategii i zdolności do jej realizacji w 

zaplanowanym zakresie. 

Ważnym elementem finansowania strategii w okresie 2023 – 2030 będą środki pochodzące ze 

źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności środki krajowe z budżetu państwa oraz fundusze 

europejskie z budżetu Unii Europejskiej oraz państw współtworzących programy wsparcia finansowego 

w ramach rynku gospodarczego Unii.  

ŚRODKI KRAJOWE 

1. Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) 

Obszary wsparcia:  

 dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych; 

 dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych; 

 finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych o znaczeniu obronnym; 

 dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pieszych  

w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – w ramach zadań powiatowych i gminnych; 

 dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich; 

 dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg 

powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach 

powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. 

2. Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Obszary wsparcia:  

 Priorytet 1: 

 budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej; 
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 budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; 

 budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; 

 budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, 

przetwarzanie biologiczne, segregacja; 

 odnawialne źródła energii; 

 Priorytet 2: 

 tabor z napędem zeroemisyjnym; 

 budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego; 

 budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej; 

 cyfryzacja usług publicznych i komunalnych; 

 poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych; 

 innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce; 

 rewitalizacja obszarów miejskich; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej; 

 Priorytet 3: 

 budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-

naprawczej; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego; 

 tabor transportu kolejowego; 

 tabor transportu tramwajowego; 

 tabor z napędem niskoemisyjnym; 

 budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej; 

 gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie; 

 budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego; 

 budowa i modernizacja infrastruktury społecznej; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej; 

 rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych; 

 Priorytet 4: 

 tabor zbiorowego transportu drogowego; 

 tabor zbiorowego transportu wodnego; 

 budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej; 

 budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości; 

 budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych; 
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 inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych. 

3. Budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Programy:  

 Program Sportowa Polska – inwestycje w infrastrukturę sportową lokalną; 

 Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu; 

 Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich; 

4. Budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Programy:  

 Infrastruktura domów kultury; 

 Infrastruktura kultury; 

 Kultura cyfrowa; 

 Kultura Dostępna; 

 Ochrona zabytków; 

 

5. Budżet Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  

 

Kluczowym dla realizacji niniejszej strategii będzie nowy program Fundusze Europejskie dla 

Podkarpacia 2021 – 2027, który zastąpi obecny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Źródłem finansowania będą mogły być również przygotowywane 

programy dofinansowane ze środków europejskich.  

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021 - 2027 

Priorytet 2 – ENERGIA I ŚRODOWISKO 

 Cel szczegółowy 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów 
cieplarnianych; 

 Cel szczegółowy 2(ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w 
tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju; 

 Cel szczegółowy 2(iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku 
związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem 
podejścia ekosystemowego; 

 Cel szczegółowy 2(v) Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej; 
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 Cel szczegółowy 2(vi) Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o 

obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej; 

 Cel szczegółowy 2(vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 
biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie 
wszelkich rodzajów zanieczyszczenia; 

PRIORYTET 5 – INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI 

 Cel szczegółowy 4(ii) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających 
włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie 
kształcenia i szkolenia na odległość oraz online; 

 Cel szczegółowy 4(iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności 
marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom 
obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne; 

 Cel szczegółowy 4(v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie 
odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz 
wspieranie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej; 

 Cel szczegółowy69 4(vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych; 

PRIORYTET 6 – ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE 

 Cel szczegółowy 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 
zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich; 

 Cel szczegółowy 5(ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, 
dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż 
miejskie; 

 Cel szczegółowy 4(e) (EFS+) poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności 
systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację 
uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji 
kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz 
przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego; 

 Cel szczegółowy 4(f) (EFS+) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup 
w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w 
tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami; 

PRIORYTET 8 – ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

 Cel szczegółowy 4(f) (EFS+) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup 
w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w 
tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
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POZOSTAŁE FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

1. Program: Krajowy Plan Odbudowy 

Obszary wsparcia:  

 Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki – rozwój sektora gospodarczego; 

 Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności (Czyste powietrze, 

poprawa warunków dla rozwoju OZE, zrównoważone wykorzystanie środowiska 

naturalnego; 

 Komponent C: Transformacja cyfrowa (dostęp do Internetu szerokopasmowego, 

cyfryzacja  

i cyberbezpieczeństwo); 

 Komponent D. Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; 

 Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. 

Budżet: 23,9 mld euro w formie bezzwrotnych grantów i 34,2 mld na pożyczki.  

2. Program: Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – Program regionalny na lata 2021 - 

2027 

Obszary wsparcia:  

 Priorytet 1. Konkurencyjna gospodarka; 

 Priorytet 2. Region przyjazny dla środowiska; 

 Priorytet 3. Mobilność miejska; 

 Priorytet 4. Dostępne świętokrzyskie; 

 Priorytet 5. Świętokrzyskie dla mieszkańców; 

 Priorytet 6. Wspólnota i przestrzeń; 

 Priorytet 7. Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców; 

 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia; 

 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne; 

 Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy.  

Budżet: ok. 1,43 mld euro. 

3. Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 - 2027 

Obszary wsparcia:  

 przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, 

automatyzacja i robotyzacja MŚP, transformacja modeli biznesowych w kierunku 

Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę; 

 energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmian 

klimatu, bioróżnorodność, zrównoważona mobilność miejska; 

 transport: ponadregionalna infrastruktury drogowa i kolejowa; 

 uzdrowiska oraz ponadregionalne produkty turystyczne (szlaki). 

Budżet: ok. 2,5 mld euro. 
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4. Program: Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021 - 2027 

 

Obszary wsparcia:  

 budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce, 

 udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne 

załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług), 

 zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego 

obszaru interwencji, 

 rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, 

 rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-

gospodarczych, 

 wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze 

cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców. 

Budżet: ok. 2 mld euro. 
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