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RAPORT Z BADANIA EFEKTÓW REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2016-2023 

Informacje wstępne 

 Badanie oceniające efekty realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta zostało 

przeprowadzone w dniach 14.10 – 20.10.2020 r. Zrealizowane zostało techniką CAWI 

(Computer-Assisted Web Interview). Respondenci – mieszkańcy Tarnobrzega - wypełniali 

elektroniczny kwestionariusz ankiety zamieszczony w sieci internetowej. Zaletą tej techniki 

jest możliwość wypełnienia ankiety w wybranym czasie i z dowolnego urządzenia z dostępem 

do Internetu. Badanie było całkowicie anonimowe, co ma znaczenie dla skłonności 

respondentów do udzielania szczerych odpowiedzi. Informacja o zamieszczeniu ankiety w 

sieci internetowej z zaproszeniem do udziału w badaniu została umieszczona na oficjalnej 

stronie internetowej miasta: www.tarnobrzeg.pl oraz na oficjalnym miejskim profilu 

Facebooka: „Miasto Tarnobrzeg”. Badanie miało na celu ocenę jakości życia w odniesieniu do 

celów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023. 

Cel programu 

 Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzeg na lata 2016-2023 jest 

wyprowadzenie miasta z sytuacji kryzysowej obejmującej degradację przestrzeni miejskiej, 

gospodarczej oraz ekologicznej poprzez znalezienie dla wyodrębnionych obszarów nowych 

funkcji oraz stworzenie warunków do bardziej dynamicznego i nastawionego na potrzeby 

lokalne rozwoju. 

 

 Obszar rewitalizacji miasta Tarnobrzega  składa się z 4 podobszarów: 

 

1. OSIEDLE PRZYWIŚLE – PODOBSZAR REWITALIZACJI: SKALNA GÓRA 

o Lokalizacja: ul. Skalna Góra (część) 

2. OSIEDLE WIELOPOLE– PODOBSZAR REWITALIZACJI: DEKUTOWSKIEGO 

o Lokalizacja: ul. St. Wyspiańskiego (część), H. Dekutowskiego (część), Targowa (część), 

Kochanowskiego, Moniuszki, Kościuszki 

3. OSIEDLE SERBINÓW – PODOBSZAR REWITALIZACJI: ZWIERZYNIECKA 

o Lokalizacja: ul. M. Dąbrowskiej (część), Zwierzyniecka (część), J. Matejki (część) 

4. PODOBSZAR REWITALIZACJI: JEZIORO 

o Lokalizacja: tereny wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, zlokalizowanego  

w południowej części miasta. 
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 W odpowiedzi na oczekiwany obraz obszaru rewitalizacji, ujęty w wizji zdefiniowano 4 

cele rewitalizacji. 

• Cel 1. Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

• Cel 2. Poprawa jakości życia na obszarze rewitalizacji. 

• Cel 3. Utworzenie regionalnego centrum rekreacji i wypoczynku w oparciu o 

potencjał Jeziora Tarnobrzeskiego. 

• Cel 4. Zwiększenie aktywności gospodarczej miasta Tarnobrzeg. 

Wizja: 

1. Osiedla Przywiśle, Serbinów i Wielopole to aktywne społecznie centrum miasta, 

o wysokiej jakości życia, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną oraz 

bogatą ofertą usług. 

2. Przestrzeń wokół Jeziora Tarnobrzeskiego to regionalne centrum rekreacji 

i  wypoczynku.  

 

Wyniki badania 

 W ankiecie wzięło udział 88 osób z czego 65 osób stanowili mieszkańcy osiedla 

Przywiśle, Serbinów, Wielopole oraz okolicy Jeziora Tarnobrzeskiego. 

 W badaniu respondenci oceniali poprawę środowiska naturalnego w latach 2016 -

2019. Zmiany dostrzegane w tym zakresie nie mają wyraźnego kierunku. Podobne odsetki 

badanych postrzega zmiany jako pozytywne lub negatywne. 8% badany oceniło zmiany 

w środowisku naturalnym, jako zdecydowanie pozytywne. Na raczej pozytywne wskazywało 

31,8%. Na raczej pozytywne zmiany wskazywało 23,9% badanych, zaś 17% oceniło zmiany 

zdecydowanie negatywnie. Pozostali respondenci nie mieli zdania w tej kwestii. 

 Odpowiadając na pytanie 2, dotyczące poprawy infrastruktury ochrony zdrowia oraz 

podniesienia dostępności i jakości usług medycznych na obszarze osiedla Przywiśle, Serbinów, 

Wielopole oraz na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego, mieszkańcy najczęściej nie zauważali 

poprawy w tym zakresie. 37,2% respondentów raczej nie zauważa poprawy, a  32,6% 

zdecydowanie nie widzi różnic w analizowanym okresie. Na odpowiedzi raczej tak wskazywało 

7 osób , 2 osoby na zdecydowanie nie. 

 Na pytanie 3 dotyczące rozwiązań mogących wpłynąć na poprawę infrastruktury 

ochrony zdrowia mieszkańcy wymienili: 

• Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego 37,5%  

• Możliwość zakupu lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego25 % 

• Likwidacja barier architektonicznych 18,8% 
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 Pytanie o poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na obszarze  osiedla 

Przywiśle, Serbinów, Wielopole oraz na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego sprawiło badanym 

dużą trudność. Co trzeci badany odpowiedział trudno powiedzieć. Odpowiedzi na to pytanie 

kształtowały się w następujący sposób: 

• raczej tak odpowiedziało 22,7% respondentów 

• trudno powiedzieć 34% 

• raczej nie 20% 

 

 Mieszkańcy podzielili się oceniając stan jakości infrastruktury mieszkaniowej 

i otoczenia na obszarze osiedla Przywiśle, Serbinów, Wielopole oraz na terenie Jeziora 

Tarnobrzeskiego: 

• Dobrze 30,7% badanych 

• Źle 34,1%, 

• Trudno powiedzieć 14,8% . 

 

 Odpowiedzi na pytanie 6, dotyczące stanu jakości infrastruktury komunikacyjnej 

w latach 2016-2019 obszarze osiedla Przywiśle, Serbinów, Wielopole oraz na terenie Jeziora 

Tarnobrzeskiego: 

• Bardzo dobrze odpowiedziało 11,4% badanych 

• Dobrze 20,5%   

• Źle 29,5% 

 

 Odpowiedzi na pytanie 7, jak oceniana jest zmiana przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizowanym:  

• Bardzo dobrze odpowiedziało 9,2 % badanych  

• Dobrze 23 %  

• Trudno powiedzieć 21 %  

• Źle 28,7 % 

 

 Odpowiedzi na pytanie 8 dotyczące oceny tworzenia nowych przestrzeni do 

wypoczynku i rekreacji na obszarze rewitalizowanym: 

• Bardzo dobrze oceniło ten zakres 11,4% badanych 

• Dobrze 31,8% 

• Źle 26,1% 
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 Odpowiedzi na pytanie 9, dotyczące zmiany aktywności gospodarczej na 

rewitalizowanym obszarze: 

• Ocena dobra 13,6 % badanych 

• Źle 29 % 

• Trudno powiedzieć 23,9 %. 

 

 Pytanie 10 dotyczyło elementów infrastruktury wymagającej usprawnienia w celu 

polepszenia jakości życia mieszkańców na obszarach rewitalizowanych. Najwięcej odpowiedzi 

(60 wskazań) dotyczyło zagospodarowania terenów zielonych, budowy parkingów (59), 

dostępności usług medycznych (39) oraz modernizacji oświetlenia (36). 

 

 Na pytanie dotyczące oceny dostępu do pomocy społecznej przez mieszkańców 

obszarów rewitalizowanych, bardzo dobrze oceniło zmiany 5,7% badanych, dobrze 11,4% 

osób, źle 9% osób. Na trudno powiedzieć wskazało 38,6% respondentów. 

 

 Na pytanie dotyczące oceny oferty instytucji kultury 20% badanych odpowiedziało, że 

zmiany w tym zakresie idą w dobrym kierunku. Odpowiedź trudno powiedzieć wybrało 20% 

mieszkańców. Najmniej, bo 18% przebadanych oceniło je, jako złe. 

 

Wnioski 

 W badaniu wzięło udział 88 osób, z czego 65 osób jest mieszkańcem zamieszkującym 

obszar rewitalizowany. Przeprowadzone badania pokazują, iż mieszkańcy zauważają 

zachodzące zmiany na obszarze rewitalizacji miasta Tarnobrzega składającego się z czterech 

podobszarów. Zauważają poprawę w zakresie zmian środowiska naturalnego (39,8% 

badanych), tworzenia nowych przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na obszarze 

rewitalizowanym (43,2%). 

 Ocena zmiany zachodzących w zakresie poprawy infrastruktury ochrony zdrowia oraz 

podniesienia dostępności i jakości usług medycznych oraz zmiany aktywności gospodarczej 

oceniane są przez mieszkańców negatywnie. Sytuacja ta jest wynikiem niedoinwestowania 

służby zdrowia oraz problemami na rynku pracy, na co ma wpływ również występująca od 

marca br. roku pandemia w kraju. 

 Zmiany w poprawie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, jakości infrastruktury 

mieszkaniowej i otoczenia, oceny oferty instytucji kultury, dostępu do pomocy społecznej 1/3 

badanych ocenia dobrze. Jednak identyczny odsetek badanych ocenia je negatywnie. 
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 Przeprowadzone badania pokazują, iż cele 1 i 3 rewitalizacji tj.: „Poprawa jakości życia 

na obszarze rewitalizacji” oraz „Utworzenie regionalnego centrum rekreacji i wypoczynku w 

oparciu o potencjał Jeziora Tarnobrzeskiego” są realizowane. 

 Jeśli chodzi o cel „Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców obszarów 

rewitalizacji”, to uznać należy, że nie jest on wyraźnie zauważalny. 

 Realizacja celu „Zwiększenie aktywności gospodarczej miasta 

Tarnobrzeg”, uzależniona jest od sytuacji gospodarczej w kraju oraz czynników 

makroekonomicznych, a zmiany wymagają dłuższej perspektywy czasu. Działania władz 

w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej nad jeziorem Tarnobrzeskim 

mogą przyczynić się w dłuższej perspektywie na poprawę sytuacji na rynku pracy oraz 

powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, działających w branżach turystycznych, 

rekreacyjnych, sportowych czy zdrowotnych. 
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ROZKŁAD ODPWIEDZI N APOCZCZEGÓLNE PYTANIA ZAWARTE W FORMULARZY ANKIETY 
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Zagospodarowanie terenów zielonych

Budowa parkingów

Dostępność do usług medycznych

Modernizacja oświetlenia

Poprawa bezpieczeństwa

Budowa placów zabaw

Więcej punktów usługowych

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Poprawa chodników

Budowa ścieżek rowerowych

Dokończenie scianki wspinaczkowej

Powstanie Galeri handlowych wraz z kinem

Remont/budowa basenu krytego/odkrytego

Rewitalizacja ulic w zasadzie w całym mieście

Sygnalizacja świetlna bez przycisków (covid) i wiele innych

Szersze drogi

Wiecej ławek i koszy na smieci osiedlach

Więcej miejsc pracy, propozycje dla młodych ludzi

Przestać blokować strefę. Dać szansę dla nowych firm

Czy Pana/Pani zdaniem na obszarze osiedla Przywiśle, 
Serbinów, Wielopole oraz na terenie wokół Jeziora 

Tarnobrzeskiego są rzeczy, które wymagają usprawnienia, w 
celu polepszenia jakości życia mieszkańców?
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