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Wstęp   

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 
na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań związanych z procesem 
wychodzenia ze stanu kryzysowego obszaru kryzysowego.  

Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, tj. w taki sposób, 
który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, ale także w sposób 
pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale całej gminy, jak 
również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych jako szanse rozwoju. Takie kompleksowe 
podejście do rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane na rzecz wychodzenia ze stanu 
kryzysowego powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji polityki rozwoju całej gminy  
i jego otoczenia, w szczególności otoczenia powiązanego funkcjonalnie z gminą.  

Po drugie proces rewitalizacji powinien być prowadzony w sferach społecznej, przestrzennej  
i gospodarczej, tj. być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. Kluczowe dla 
właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór zawężonych 
terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą. Diagnoza 
powinna wskazać stany kryzysowe na obszarze miasta, zarówno w sferze terytorialnej, ale przede 
wszystkim w sferze kategorii problemów. Ostateczny wybór obszarów do rewitalizacji powinien być 
wyborem najefektywniejszej ścieżki działań, w kontekście oczekiwanych rezultatów, tj. wynikać  
z rangi lub znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.  

Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja 
społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 
aktywny udział interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji dąży się, aby 
działania, skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich interesariuszy. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 
społecznego; 

2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej,  

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,  
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6. organy władzy publicznej; 
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7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 
Skarbu Państwa. 

Oznacza to, że sam proces powinien być tak zaplanowany, aby umożliwić czynny udział wybranych grup 
społecznych i tzw. aktorów rozwoju lokalnego. Udział interesariuszy powinien zostać zaplanowany 
zarówno na etapie tworzenia programu rewitalizacji, jak również na etapie jego realizacji, w tym 
ewaluacji. Na etapie tworzenia programu rewitalizacji wskazany jest udział interesariuszy zarówno na 
etapie diagnozy, jak również planowania poszczególnych celów i działań rewitalizacyjnych.  

Miasto Mielec przystępuje do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z zapisami Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 Ministra Rozwoju z 6 sierpnia 

2016 roku oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.). 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zostały wydane na 

podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 217). 

Program rewitalizacji realizowany na poziomie gminy wpisuje się w szereg założeń krajowych  

i regionalnych dokumentów strategicznych:  

Nazwa dokumentu  Cele odnoszące się do rewitalizacji  

Strategia Rozwoju Kraju 

2020 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej 

II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

Cel III.1. Integracja społeczna. III.1.1. Zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 

rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych 

III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, 

subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 

wiejskich. 

Wspieranie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie 

działań rewitalizacyjnych, rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza 

komunikacyjnej,  

a także poprawy usług użyteczności publicznej  



 

5 

i innych funkcji niezbędnych dla inicjowania procesów rozwojowych 

na poziomie lokalnym. 

Krajowa Polityka Miejska 

2023 

Cel 1. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego  

i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich,  

w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych. 

Cel 2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich,  

w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej 

suburbanizacji. 

Cel 3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację 

zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów 

miejskich. 

Cel 4. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków 

miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia. 

Cel 5. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 

miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki 

regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich) poprzez 

wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi 

ekonomicznemu. 

Strategia Innowacyjności  

i Efektywności 

Gospodarki „Dynamiczna 

Polska 2020” 

Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do 

potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki. 

Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności 

wiedzy  

i pracy. 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  

i surowców. 

Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego 

2020 

Cel 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

Cel 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego  

i kreatywnego. 

Strategia 

Bezpieczeństwo 

Energetyczne i 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. 
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Środowisko perspektywa 

do 2020 r. 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego  

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. 

Cel 3.Poprawa stanu środowiska. 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010- 2020: Regiony, 

Miasta, Obszary 

wiejskie. 

Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

(konkurencyjność). 

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych (spójność). 

Cel 3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej 

realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie 

(sprawność). 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030 

Cel 2: Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialnej, równoważenie 

rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 

tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich. 

Cel 4: Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

osiągnięcie  

i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego  

i walorów krajobrazowych Polski. 

Narodowy Plan 

Rewitalizacji 

 

Cel główny: poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych  

w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym  

i gospodarczym. Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie 

korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce  

i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do 

prowadzenia takich działań. 

Strategia Rozwoju 

województwa 

Podkarpackie 2020 

Cel 1 Rozwijanie przewag regionu w oparciu o kreatywne 

specjalizacje jako przejaw budowania konkurencyjności krajowej  

i międzynarodowej 

Cel 2 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jako czynników: 

innowacyjności regionu oraz poprawy poziomu życia mieszkańców 

Cel 3 Podniesienie dostępności oraz poprawa spójności funkcjonalno-

przestrzennej jako element budowania potencjału rozwojowego 

regionu 

Cel 4 Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów  

z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie 
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bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz 

rozwoju gospodarczego województwa 

A. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi gminy 

 

A.1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 
2015-2020 z prognozą do roku 2025 
 

Dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju podmiotowej jednostki terytorialnej jest 
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 
2025. Strategia została opracowana zgodnie z obowiązującym prawem, w oparciu o podejście 
partycypacyjno-eksperckie oraz z myślą o zapewnieniu długofalowego wzrostu jakości życia 
mieszkańców miasta. Bezpośrednią przesłankę do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Miasta Mielca na lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025 stanowiły nowe szanse oraz 
wyzwania dla samorządu, związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-
2020, jak również dobiegający końca okres realizacji strategii rozwoju miasta na lata 2007-2015. Przed 
opracowaniem aktualnie obowiązującego dokumentu dokonano oceny efektów realizacji strategii 
rozwoju w okresie 2007-2015, a także redefinicji wizji rozwoju, misji i celów strategicznych Miasta 
Mielca w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Dzięki tym działaniom zapisy strategii stanowią 
odpowiedź na aktualne wyzwania i szanse płynące z otoczenia oraz oczekiwania mieszkańców gminy. 

Zgodnie z przyjętymi w dokumencie założeniami rozwój Mielca do 2020 roku będzie koncentrował się 
wokół 8 pól strategicznych: 

 Przedsiębiorczość i rynek pracy, 

 Edukacja i kultura, 

 Ochrona środowiska, 

 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, 

 Infrastruktura techniczna i komunikacja, 

 Zagospodarowanie przestrzenne, 

 Sport i rekreacja, 

 Integracja społeczna. 

Misją władz miasta jest kształtowanie Mielca jako obszaru dynamicznego, zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego, ukierunkowanego na zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia 
i wszechstronnego rozwoju przy zachowaniu zasobów środowiska naturalnego. Przyszły wizerunek 
miasta został określony następująco: 

Do roku 2025 Mielec pozostanie bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie funkcjonujące 
podmioty gospodarcze, w dużej mierze oparte na zaawansowanych technologiach, będą zapewniały 
dobrze płatne miejsca pracy. Będzie to miasto bezpieczne i przyjazne dla mieszkańców, promujące 
zdrowy styl życia, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą rekreacyjną, zapewniającą doskonałe 
warunki do wypoczynku. Ochrona środowiska będzie ważnym obszarem troski władz i mieszkańców, 
stąd w nowych decyzjach inwestycyjnych preferowane będą rozwiązania proekologiczne. 
Równocześnie czynnikiem przyciągającym i aktywizującym mieszkańców będą liczne wydarzenia 
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kulturalne i sportowe, często wspierane przez funkcjonujące przedsiębiorstwa. Znacznej poprawie 
ulegnie bezpieczeństwo zdrowotne i efektywność systemu ochrony zdrowia. Zapewnione zostaną 
warunki efektywnej edukacji oraz rozwoju kulturowego mieszkańców. Rozbudowana infrastruktura 
komunalna będzie zapewniać właściwe warunki życia dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
zabezpieczając ich przed wykluczeniem społecznym. Miasto będzie bardzo dobrze skomunikowane 
(drogowo i kolejowo) z otoczeniem. 

Osiągnięcie sformułowanej wizji i misji nastąpi w efekcie realizacji założeń wynikających z przyjętych 
priorytetów strategicznych i celów strategicznych: 

Obszar Przedsiębiorczość i rynek pracy: 

Priorytet strategiczny nr 1. Poszerzenie lokalnego rynku pracy i rozwijanie postaw 
przedsiębiorczych wśród mieszkańców 

Cel strategiczny 1.1. Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenie miasta 

Obszar Kultura i edukacja: 

Priorytet strategiczny nr 2. Tworzenie warunków efektywnej edukacji oraz rozwoju 
kulturowego mieszkańców 

Cel strategiczny 2.1. Poprawa warunków prowadzenia edukacji i opieki nad małym 
dzieckiem w mieście 
Cel strategiczny 2.2. Wzrost poziomu partycypacji społeczeństwa w wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych na terenie miasta 

Obszar Ochrona środowiska: 

Priorytet strategiczny nr 3. Obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska 

Cel strategiczny 3.1. Wyraźna poprawa czystości ekologicznej miasta 

Obszar Pomoc społeczna i ochrona zdrowia: 

Priorytet strategiczny nr 4. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zdrowotnego 
mieszkańcom 

Cel strategiczny 4.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób 
korzystających z form zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienie mieszkańcom 
optymalnej jakości życia a także rozwijanie nowych usług i form oparcia społecznego. 
Cel strategiczny 4.2. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

Obszar Infrastruktura techniczna i komunikacja: 

Priorytet strategiczny nr 5. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb miasta oraz 
usprawnienie systemu komunikacji. 

Cel strategiczny 5.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 
Cel strategiczny 5.2. Poprawa jakości transportu publicznego 
Cel strategiczny 5.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego  
w mieście 

Obszar Zagospodarowanie przestrzenne: 

Priorytet strategiczny nr 6. Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w kontekście spełnianych 
przez nią funkcji 
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Cel strategiczny 6.1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta 

Obszar Sport i rekreacja: 

Priorytet strategiczny nr 7. Stworzenie warunków dla rozwijania aktywności fizycznej przez 
różne grupy mieszkańców 

Cel strategiczny 7.1. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z różnych form 
rozwoju fizycznego 

Obszar Integracja społeczna: 

Priorytet strategiczny nr 8. Zwiększenie zakresu współpracy mieszkańców i instytucji 

Cel strategiczny 8.1. Wzrost poziomu partycypacji społecznej w działania 
podejmowane na terenie miasta. 

 

Wśród istotnych priorytetów strategicznych, specyficznych dla programów rewitalizacji, należy 
wskazać następujące, zdefiniowane w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Mielca na 
lata 2015-2020 z prognozą do roku 2025: 

W sferze społecznej: 

 Cel strategiczny 4.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób 

korzystających z form zabezpieczenia społecznego oraz zapewnienie mieszkańcom optymalnej 

jakości życia a także rozwijanie nowych usług i form oparcia społecznego. 

 Cel strategiczny 8.1. Wzrost poziomu partycypacji społecznej w działania podejmowane na 

terenie miasta. 

W sferze gospodarczej: 

 Cel strategiczny 1.1. Zwiększenie liczby miejsc pracy na terenie miasta 

W sferze środowiskowej: 

 Cel strategiczny 3.1. Wyraźna poprawa czystości ekologicznej miasta 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

 Cel strategiczny 2.1. Poprawa warunków prowadzenia edukacji i opieki nad małym dzieckiem 

w mieście 

 Cel strategiczny 2.2. Wzrost poziomu partycypacji społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych na terenie miasta 

 Cel strategiczny 4.2. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

 Cel strategiczny 5.2. Poprawa jakości transportu publicznego 

 Cel strategiczny 5.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście 

 Cel strategiczny 6.1. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta 



 

10 

 Cel strategiczny 7.1. Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z różnych form rozwoju 

fizycznego 

W sferze technicznej:  

 Cel strategiczny 5.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

 

A.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mielca 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca określa politykę 
przestrzenną miasta przy uwzględnieniu uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej 
państwa na obszarze województwa. Zakres opracowania obejmuje: 

 analizę stanu istniejącego zagospodarowania i zainwestowania miasta oraz problemów  
i uwarunkowań związanych z jego rozwojem, 

 przedstawienie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (kierunkowe powiązania 
miasta z jego otoczeniem, kierunki ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania środowiska 
przyrodniczego, kierunki ochrony, rozwoju zasobów i kształtowania środowiska kulturowego, 
kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, kierunki 
rozwoju i przekształceń infrastruktury społecznej, kierunki rozwoju gospodarczego, kierunki 
rozwoju komunikacji, kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej), 

 przedstawienie zasad polityki przestrzennej. 

Nadrzędnym celem rozwoju miasta Mielca, sformułowanym w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, jest zapewnienie mieszkańcom wzrostu poziomu życia poprzez: 

 umacnianie pozycji miasta w regionie jako znaczącego ośrodka przemysłu wymiany handlowej, 
usług ponadlokalnych i ośrodka mieszkaniowego, sprzyjającego inicjowaniu i rozwijaniu 
przedsiębiorczości 

 dążenie do zrównoważonego rozwoju funkcji i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ładu przestrzennego. 

Główne strategiczne cele rozwoju uwzględniające przedstawiony powyżej cel nadrzędny to: 

 systematyczna poprawa warunków i poziomu życia mieszkańców oraz łagodzenie 
negatywnych skutków transformacji systemowej poprzez: 

 zmniejszenie i przeciwdziałanie dalszemu bezrobociu oraz przeciwdziałanie zjawiskom 
patologii społecznej, 

 podnoszenie poziomu wykształcenia oraz przystosowanie go do aktualnych potrzeb 
rynku pracy, 

 modernizacja infrastruktury społecznej, 

 zaktywizowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, 

 ochrona środowiska naturalnego i łagodzenie wpływu skutków rozwoju zainwestowania 
miasta na środowisko naturalne, 

 stymulowanie trwałych tendencji rozwojowych gospodarki poprzez: 
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 wspomaganie jej przekształcenia i przystosowania do potrzeb gospodarki rynkowej, 

 tworzenie warunków do restrukturyzacji i unowocześnienia przemysłu, 

 podniesienie atrakcyjności miasta dla lokalizacji nowych inwestycji, 

 tworzenie warunków dla rozwoju miasta jako ośrodka usług ponad-lokalnych, 

 tworzenie warunków dla dostosowania sprawności w funkcjonowaniu układów 
komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej do wzrastających potrzeb społeczności 
miejskiej, 

 doskonalenie struktury przestrzennej miasta pod kątem jej funkcjonalności oraz racjonalne jej 
przekształcenie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju 

Mapa 1. Stan zagospodarowania i użytkowania terenów w Mielcu  

 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca 
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A.3 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (Aktualizacja)  
 
 
Obecnie opracowywany program rewitalizacji stanowi kontynuację działań realizowanych w mieście 
Mielcu w latach wcześniejszych. Horyzont czasowy poprzedniego dokumentu ustalono na lata 2007-
2013, przy uwzględnieniu perspektywy lat objętych kolejnym okresem programowania, tj. 2014-2018. 
W okresie obowiązywania dokument był aktualizowany, po raz ostatni w 2011 roku.  

W Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Mielca wyznaczono obszary, które powinny zostać 
objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Aby obszar mógł być poddany rewitalizacji musiał 
charakteryzować się przynajmniej jednym z poniższych zjawisk (przy czym wskazane było, aby obszary 
cechowały się większą liczbą negatywnych zjawisk): 

 wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

 wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 

 niekorzystne trendy demograficzne, 

 niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 
kształcenia, 

 wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 

 szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska, 

 niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

 wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, 

 porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, 

 niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

Przeprowadzona analiza występowania negatywnych zjawisk pozwoliła wyznaczyć trzy obszary 
wskazane do intensyfikacji działań rewitalizacyjnych: 

 Obszar A: Stare Miasto – jest to obszar najstarszej części miasta, obejmujący swym zasięgiem 
średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem w centrum. Obszar ten, zaklasyfikowany jako 
miejski, zamyka się w granicach ulic: Sękowskiego, Staszica, Lelewela, Wąskiej, Obrońców 
Pokoju, Jadernych, Lwowskiej, Kościuszki, Połanieckiej, Zagrody, Sobieskiego oraz Kilińskiego. 

 Obszar B: Osiedle Niepodległości – obszar ten obejmuje osiedle barakowe wybudowane na 
początku lat pięćdziesiątych (tzw. „Miasteczko Młodego Robotnika”) i przyległą do niego Górę 
Cyranowską, porośniętą laskiem. Osiedle Niepodległości jest obszarem poprzemysłowym. Jest 
to teren pomiędzy ulicami: Żeromskiego, Al. Niepodległości, Przemysłową. Od południa (od ul. 
Żeromskiego do Al. Niepodległości) obszar obejmuje swym zasięgiem Górę Cyranowską, od 
południowego zachodu ul. Miasteczko Młodego Robotnika przy ul. Przemysłowej, od 
północnego-wschodu graniczy z PKS VEOLIA Mielec od wschodu i od południowego wschodu 
graniczy z ogrodami działkowymi „Metalowiec”. 

 Obszar C: Osiedla Mieszkaniowe Lotnik – zgłoszony do objęcia LPR przez Mielecką Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Mielcu. Jest to teren ograniczony ulicami: Bajana, Dąbrowskiego, Al. Ducha 
Świętego, ul. Kocjana, Staszica, Warszawską, 6 Sierpnia i Wysockiego, na którym znajduje się 
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. 
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Mapa 2. Graficzne przedstawienie obszarów rewitalizacji. 

 
Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca (Aktualizacja) 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca zaplanowano realizację następujących 
zadań: 

1. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca 
zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza. Zakres rzeczowy 
zadania obejmuje: 

 Przebudowa rynku Starego Miasta 

 Remont ul. Kościuszki od rynku do ul. Połanieckiej 

 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej 

 Odnowa Parku Inwalidów Wojennych 

 Poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i ul. 3 Maja 

 Rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami 

 Etap I remontu Bazyliki Mniejszej św. Mateusza oraz otoczenia 

 Etap I remontu kościółka św. Marka wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą 

2. Odnowa zabytków, rewitalizacja terenów zielonych parafii św. Mateusza w Mielcu. 
Obejmuje zadania: 

 Etap II remontu Bazyliki Mniejszej św. Mateusza oraz otoczenia 



 

14 

 Etap II remontu kościoła św. Marka oraz otoczenia 

3. Modernizacja SDH „Ikar”, ul. Mickiewicza 15 

4. Rewitalizacja zabytkowego budynku, w którym się mieści Państwowa Szkoła Muzyczna  
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu (ul. Kościuszki 10) 

5. Modernizacja i adaptacja „Jadernówki” – historycznego zakładu fotograficznego przy  
ul. Jadernych 19 

6. Remont zabytkowej strażnicy (ul. Kilińskiego 27) 

7. Renowacja zabytkowej kamienicy, posiadającą unikalną oprawę architektoniczną w skali 
miasta i regionu (ul. Rynek 22) 

8. Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, 
wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników. 
Projekt obejmuje: 

 Remont części ul. Miasteczko Młodego Robotnika oraz wybranych dróg wewnętrznych  

 Wymianę sieci kanalizacji wraz z instalacją nowej sieci wysokoprężnej  

 Remont budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Miasteczko Młodego 
Robotnika 34, 

 Odnowienie Górki Cyranowskiej (teren położony pomiędzy ul. Kwiatkowskiego  
a ul. Parkową). 

9. Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu 

W związku jednak z dużym zapotrzebowaniem przy ograniczonych środkach finansowych, wśród 
projektów zgłoszonych do programu rewitalizacji wybrano te, które w połączeniu ze sobą utworzą 
spójne i kompleksowe projekty, spełniające kryteria formalne wyboru projektów, jak również mające 
największe szanse na otrzymanie dofinansowania. W wyniku wielostronnych konsultacji za kluczowe 
uznano następujące projekty: 

1. Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo-rekreacyjnego miasta Mielca 
zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza – projekt będący 
inicjatywą Gminy Miejskiej Mielec, ale realizowany w formie partnerstwa. Do zadań w ramach 
niniejszego przedsięwzięcia należą: 

 przebudowa Rynku Starego Miasta, 

 remont ul. Kościuszki od Rynku do ul. Połanieckiej, 

 budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Rzecznej, 

 odnowa parku Inwalidów Wojennych, 

 poprawa bezpieczeństwa i estetyki ul. Połanieckiej i 3 Maja, 

 rewitalizacja terenów zielonych między ul. Rzeczną a wałami, 

 modernizacja bazyliki mniejszej wraz z otoczeniem, 

 modernizacja kościółka św. Marka wraz z otoczeniem. 

2. Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, 
wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 
– beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Mielec. Zakres projektu obejmuje: 

 remont części ul. Miasteczko Młodego Robotnika oraz wybranych dróg wewnętrznych 
na terenie tzw. „Miasteczka Młodego Robotnika” (części osiedla Niepodległości), 
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 wymianę sieci kanalizacji wraz z instalacją nowej sieci wysokoprężnej na terenie tzw. 
„Miasteczka Młodego Robotnika”, 

 remont budynku handlowo-usługowego położonego przy ul. Miasteczko Młodego 
Robotnika 34, 

 odnowienie Górki Cyranowskiej (teren położony pomiędzy ul. Kwiatkowskiego  
a ul. Parkową). 

3. Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu – projekt realizowany przez Mielecką Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Obszar projektu obejmuje 61 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na 
osiedlu Lotników w Mielcu:  

 ul. Ducha Świętego 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 26, 28, 30, 32, 36, 
38, 40, 

 ul. Tańskiego 6, 4, 7, 9, 

 ul. Kocjana 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 

 ul. Pisarka 13, 15, 17, 19, 25, 

 ul. Dąbrowskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

 ul. Bajana 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

 ul. Sękowskiego 4A, 6A, 11, 

 ul. Warszawska 6A, 6B. 
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A.4 Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca  

 

Na Miejski Obszar Funkcjonalny Mielca składają się cztery z dziesięciu gmin powiatu mieleckiego: 
miasto Mielec, gmina Mielec, gmina Tuszów Narodowy i gmina Przecław.  

Misją opracowanego dokumentu jest ułatwienie czterem samorządom koordynacji działań służących 
podejmowaniu wspólnych wyzwań i rozwiązywaniu wspólnych problemów, jakie pojawiają się w 
obszarach miejskich i w ich otoczeniu, w oparciu o środki publiczne (pochodzące głównie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz krajowych programów 
operacyjnych). Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca ma być podstawą wspólnych 
działań samorządów w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na jej realizację.  

Strategia MOF określa następującą wizję rozwoju obszaru czterech tworzących go jednostek 
samorządu terytorialnego w 2020 roku: Obszar funkcjonalny Mielca kluczowym ośrodkiem 
subregionalnym województwa podkarpackiego skutecznie konkurującym w gospodarce opartej na 
wiedzy wysoką atrakcyjnością inwestycyjną oraz wysoką jakością życia. 

W Strategii zawarto trzy poziomy celów: celu głównego, celów strategicznych i priorytetów. Cele są 
współzależne, a ich osiąganie i realizacja są wzajemnie warunkowane.  

Główny cel Strategii został sformułowany następująco: Wzmocnienie procesów rozwoju społeczno-
gospodarczego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja celu głównego nastąpi w wyniku 
osiągnięcia celów strategicznych, które są dekompozycją celu głównego i wskazują na zasadnicze 
obszary problemowe, z którymi związana jest realizacja Strategii: 

Cel I Wzrost konkurencyjności gospodarczej. 
Cel II Wzrost jakości życia. 
Cel III Spójność komunikacyjna.  

Z kolei w ramach celów strategicznych realizowane są priorytety, których charakter odpowiada 
jednemu bądź dwóm celom strategicznym. Priorytety przybliżają logikę interwencji (osiągania celów) 
do kierunków działań i projektów. W ramach Strategii wyznaczono pięć priorytetów (dla których 
zaprezentowano również główne kierunki działań): 

Priorytet 1. Wsparcie przedsiębiorczości: 

1.1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. 
1.2. Promocja gospodarcza i budowanie wizerunku. 
1.3. Infrastruktura i otoczenie biznesu. 

Priorytet 2. Edukacja: 

2.1. Rozwój kompetencji biznesowych. 
2.2. Dostęp do wysokiej jakości edukacji. 

Priorytet 3. Rozwój społeczny: 

3.1. Przestrzenie aktywnego wypoczynku. 
3.2. Integracja społeczna w MOF. 
3.3. Kultura w MOF. 
3.4. Ochrona i konserwacja dóbr kultury MOF. 
3.5. Wzmacnianie organizacji pozarządowych. 
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Priorytet 4. Infrastruktura ochrony środowiska: 

4.1. Inwestycje na rzecz ochrony bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i promowania 
ochrony przyrody. 
4.2. Czysta i zdrowa woda w MOF. 
4.3. Melioracja i działania towarzyszące. 

Priorytet 5. Bezpieczne ciągi komunikacyjne: 

5.1. Transport publiczny w MOF. 
5.2. Sieć bezpiecznych połączeń drogowych. 
5.3. Sieć bezpiecznych dróg rowerowych. 

 

Z perspektywy tworzonego dokumentu należy podkreślić, iż w Priorytecie 3 Rozwój społeczny wśród 
narzędzi realizacji autorzy Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca wskazali na szczególne 
znaczenie rewitalizacji. Rewitalizację zdefiniowano jako kompleksowe działania miękkie i twarde, 
które nakierowane będą na ożywienie zdegradowanych terenów MOF i zmianę ich funkcji. Właśnie z 
uwagi na kompleksowość projekty rewitalizacyjne dl MOF będą realizować szereg kierunków działań, 
należących do różnych priorytetów Strategii. Również wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji 
w ramach RIT zaplanowano przedsięwzięcia i projekty dotyczące rewitalizacji: 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych na terenie MOF Mielec – infrastruktura: 

 projekt Rewitalizacja/Przebudowa zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych 
funkcji społecznych; 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obszarów zdegradowanych na terenie MOF Mielec – działania EFS: 

 projekt Tworzenie nowych usług społecznych na obszarach zdegradowanych; 

 projekt Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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B. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych 
 

B1. Diagnoza zjawisk społecznych 
 

LUDNOŚĆ  

Mielec jest gminą miejską o powierzchni 46,89 km2, położoną w środkowej części Kotliny 
Sandomierskiej w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim. Pierwsze wzmianki o Mielcu 
pojawiły się około 1229 roku. Około 1373 roku utworzono w Mielcu parafię rzymskokatolicką. 
Zezwolenie na założenie miasta wydał król Kazimierz Jagiellończyk w 1457 roku, ale dokument 
lokacyjny został wystawiony przez braci Jana i Bernardyna Mieleckich dopiero w 1470 roku. 

Współcześnie Mielec jest siedzibą powiatu mieleckiego, a jednocześnie jednym z najważniejszych 
ośrodków przemysłowych południowo-wschodniej Polski. Miasto graniczy:  

 od północy – z gminą Tuszów Narodowy (powiat mielecki) 

 od południa – z gminą Przecław (powiat mielecki) 

 od zachodu i wschodu miasto otacza gmina wiejska Mielec (powiat mielecki) 
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Mapa 3. Położenie Mielca na tle powiatu mieleckiego 

 

Źródło: http://www.powiat-mielecki.pl/pl/0,21/21/ (09.06.2016) 

 

Pod względem administracyjnym miasto Mielec jest podzielone na 18 osiedli, obejmujących cały obszar 
miasta. Przy wyznaczaniu podziału na osiedla pod uwagę brano jednorodność układu osadniczego, 
układ przestrzenny miasta oraz możliwość wykonywania zadań publicznych. Jednostkami 
pomocniczymi gminy są osiedla: Borek, Cyranka, Dziubków, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, 
Kopernika, Kościuszki, Kusocińskiego, Lotników, Mościska, Niepodległości, Rzochów, Smoczka, 
Smoczka I, Szafera, Wojsław, Wolności i Żeromskiego.  
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Mapa 4. Plan osiedli w Mielcu 

 

Źródło: http://www.mielec.pl/article.php?id=175 (09.06.2016) 

Miasto Mielec, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31.12.2014 roku liczyło  
60 827 mieszkańców. Dane statystyczne wskazują na występowanie w mieście zjawiska depopulacji  
– na przestrzeni ostatnich pięciu lat rysuje się tendencja spadkowa w zakresie liczby ludności. Ogółem 
w latach 2010-2014 w mieście ubyło 760 mieszkańców, co oznacza spadek na poziomie nieco ponad 
1,2%. Dynamika depopulacji Mielca była większa niż skala tego zjawiska w Polsce (-0,1%), 
województwie podkarpackim (0,1%) oraz powiecie mieleckim (0,2%), natomiast była to wartość 
zbliżona do średniej dla wszystkich miast w Polsce (-0,9%). 
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Wykres 1. Ludność faktycznie zamieszkała w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL 

Dane Urzędu Miejskiego w Mielcu dotyczące liczby osób zameldowanych wskazują, że w 2015 roku 
miasto zamieszkiwało 60 122 osoby. Była to liczba o 2% niższa niż w 2010 roku, gdy miasto liczyło 
61 341 mieszkańców. Niemal połowa obszarów Mielca (tj. 8) doświadczyła w latach 2010-2015 spadku 
liczby ludności, w pozostałych 7 obszarach nastąpił wzrost liczby mieszkańców. Najszybciej ubywało 
mieszkańców obszarów: Warszawska (-6,6%), Stare Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego (-6,1%), 
Centrum Żeromskiego (-6,1%) oraz Szafera (-5,9%) i Borek-Lotników (-5,3%). Z kolei najszybciej 
przybywało mieszkańców obszaru Smoczka, gdzie liczba ludności wzrosła w latach 2010-2015 o 20%. 
Znaczący przyrost mieszkańców stwierdzono również na obszarze Wolności, gdzie przybyło 9% 
ludności. W przypadku pozostałych obszarów wzrosty liczby mieszkańców wahały się od 0,4% 
(Smoczka I) do 4,9% (Mielecko-Wojsławski). 

Tabela 1. Ilość zameldowanych osób w latach 2010-2015 wg obszarów 

Obszar 
Liczba mieszkańców 

Udział w ogóle 
mieszkańców 

2010 2015 Zmiana 2010 2015 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 10 925 10 344 -5,32% 17,81% 17,21% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 7 315 7 087 -3,12% 11,93% 11,79% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 2 921 2 744 -6,06% 4,76% 4,56% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 2 180 2 266 3,94% 3,55% 3,77% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 2 249 2 101 -6,58% 3,67% 3,49% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM 
Kopernika-Drzewieckiego 

7 340 6 894 -6,08% 11,97% 11,47% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 1 439 1 510 4,93% 2,35% 2,51% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 2 586 2 643 2,20% 4,22% 4,40% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 1 752 1 911 9,08% 2,86% 3,18% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 757 745 -1,59% 1,23% 1,24% 
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Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 6 483 6 191 -4,50% 10,57% 10,30% 

Obszar 12 SZAFERA 3 343 3 146 -5,89% 5,45% 5,23% 

Obszar 13 SMOCZKA I 5770 5793 0,40% 9,41% 9,64% 

Obszar 14 SMOCZKA 2 110 2 532 20,00% 3,44% 4,21% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 4 171 4 215 1,05% 6,80% 7,01% 

RAZEM 61 341 60 122 -2,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: dane gminne  

Zmiany struktury wiekowej ludności Mielca w latach 2004-2014 można zaobserwować na poniższym 
wykresie. Widoczny jest na nim falowy układ piramidy wieku mieszkańców miasta, z wyraźnie 
zaznaczonymi rocznikami wyżowymi i niżowymi – odpowiada on strukturze wieku ludności w całym 
kraju. Ponadto zauważalny jest wzrost liczebności starszych grup wiekowych i spadek, poza najmłodszą 
kategorią wiekową od 0 do 4 lat, liczebności młodszych grup wiekowych. W 2004 roku w Mielcu 
zamieszkiwało 4 634 osób mających 70 i więcej lat, co stanowiło 7,6% ówczesnej liczby ludności. 
Natomiast w 2014 roku do tej kategorii wiekowej należało 6 346 osób, co stanowiło już 10,4% 
mieszkańców. W analizowanym liczba dzieci z grupy wiekowej 0-4 lata wzrosła. W 2004 roku 
kształtowała się ona na poziomie 2 700 osób, natomiast w 2014 roku – 2 842, oznacza to wzrost o 5,3%. 
Spadek liczebności dzieci i młodzieży dotyczył kategorii wiekowych od 10 do 14 lat (-41,2%), a także od 
15 do 19 lat (-50,3%). Wśród dorosłych mieszkańców Mielca największy spadek liczby ludności nastąpił 
w grupie wiekowej 40-49 lat, zaś największy wzrost obserwowany był wśród osób w wieku 55 i więcej 
lat. 

Wykres 2. Struktura ludność według grup wiekowych w Mielcu w 2004 i 2014 roku 
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Źródło: GUS/BDL 

 

W 2014 roku gęstość zaludnienia w Mielcu wynosiła 1 297 osób na 1 km2. Była to wartość 
zdecydowanie wyższa niż średnia gęstość zaludnienia w Polsce (123 osoby/km2). W tym samym okresie 
średnia gęstość zaludnienia w województwie podkarpackim wynosiła 119 osób/km2, w miastach 
Podkarpacia 735 osób/km2, a w powiecie mieleckim (155 osób/ km2). Na tle innych miast w kraju  
i województwie Mielec jawi się jako obszar o nieznacznie wyższej gęstości zaludnienia. Wskaźnik 
gęstości zaludnienia dla miast w całym kraju kształtował się bowiem na poziomie 1 074 osób na 1 km2, 
tj. o 223 osoby na 1 km2 mniej niż w Mielcu. W stosunku do pozostałych miast województwa 
podkarpackiego różnica była większa i wynosiła 562 osoby na 1 km2. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na sukcesywne zmniejszanie się gęstości zaludnienia na przestrzeni lat, 
co jest efektem ubytku liczby ludności. Jak wskazano powyżej w 2014 roku na 1 km2 powierzchni miasta 
przypadało 1 297 osób, podczas gdy w 2010 roku było to o 16 osób więcej, tj. 1 313 osób. Spadek 
gęstości zaludnienia w analizowanym okresie dotyczył również obszarów miejskich w kraju, 
województwie i powiecie.  

Tabela 2. Ludność na 1 km2 w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ludność na 1 km2 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 123 123 123 123 123 

POLSKA - MIASTO 1 089 1 084 1 082 1 078 1 074 

PODKARPACKIE 119 119 119 119 119 

PODKARPACKIE - MIASTO 754 743 743 741 735 

Powiat mielecki 155 155 155 155 155 

Powiat mielecki - MIASTO     920 919 915 

Mielec 1313 1311 1306 1303 1297 

Źródło: GUS/BDL 

Analiza ludności Mielca ze względu na płeć wskazuje na niewielką przewagę kobiet wśród 
mieszkańców. W 2014 roku wśród mieszkańców miasta znajdowało się 31 494 kobiet, co stanowiło 
52% ogółu ludności. Minimalnie niższe odsetki kobiet w ogóle mieszkańców występowały  
w województwie podkarpackim i powiecie mieleckim (51%), natomiast minimalnie wyższy był on  
w miastach kraju (53%).  

Tabela 3. Odsetek kobiet w ludności faktycznie zamieszkałej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek kobiet w ludności ogółem 
faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII 

kobiety 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 52% 52% 52% 52% 52% 

POLSKA - MIASTO 53% 53% 53% 53% 53% 

PODKARPACKIE 51% 51% 51% 51% 51% 

PODKARPACKIE - MIASTO 52% 52% 52% 52% 52% 

Powiat mielecki 51% 51% 51% 51% 51% 
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Powiat mielecki - MIASTO   52% 52% 52% 

Mielec 52% 52% 52% 52% 52% 

Źródło: GUS/BDL 

Nie stwierdzono silnego zróżnicowania odsetka kobiet w ogóle zameldowanych w zależności od 
obszaru miasta. W większości obszarów kobiety miały nieznaczną przewagę liczebną w stosunku do 
mężczyzn. W 2015 roku udział kobiet wśród mieszkańców tych obszarów mieścił w przedziale od 50,1% 
(obszar Mielecko-Wojsławski, obszar Borek-Lotników) do 53,9% (obszar Centrum Niepodległości). 
Jedynie na trzech obszarach kobiety stanowiły w 2015 roku mniej niż połowę mieszkańców. Niewielka 
przewaga mężczyzn wystąpiła w obszarze Szafera (48,9% mieszkańców to kobiety), Smoczka (49,5%) i 
Wolności (49,7%).  

Tabela 4. Udział kobiet w ogóle mieszkańców w latach 2010-2015 wg obszarów 

Obszar 
Udział kobiet w ogóle mieszkańców 

2010 2015 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 50,43% 50,12% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 53,27% 53,35% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 51,22% 52,00% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 52,39% 52,38% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 50,16% 50,79% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

51,20% 51,65% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 50,66% 50,07% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 50,50% 50,17% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 50,34% 49,71% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 51,65% 51,68% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 53,52% 53,93% 

Obszar 12 SZAFERA 49,75% 48,86% 

Obszar 13 SMOCZKA I 50,54% 50,27% 

Obszar 14 SMOCZKA 49,48% 49,49% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 50,04% 50,27% 

RAZEM 51,20% 51,20% 

Źródło: dane gminne 

Wyższy odsetek kobiet w ogóle ludności znajduje swoje potwierdzenie w wartościach współczynnika 
feminizacji, tj. liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn. W Mielcu wynosił on 107 i był równy 
średniej krajowej, nieco wyższy od średniej wojewódzkiej (104) oraz powiatowej (103). Na tle miast 
większych jednostek administracyjnych sytuacja Mielca w zakresie współczynnika feminizacji jest 
korzystniejsza – w miastach kraju w 2014 roku na 100 mężczyzn przypadało 111 kobiet, zaś w miastach 
Podkarpacia – 109 kobiet. Na przestrzeni lat 2010-2014 współczynnik feminizacji w Mielcu, w Polsce i 
w województwie podkarpackim utrzymywał się na stałym poziomie. 

Tabela 5. Współczynnik feminizacji ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

współczynnik feminizacji ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 107 107 107 107 107 

POLSKA - MIASTO 111 111 111 111 111 

PODKARPACKIE 104 104 104 104 104 
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PODKARPACKIE - MIASTO 109 109 109 109 109 

Powiat mielecki 103 103 103 103 103 

Powiat mielecki - MIASTO     107 107 107 

Mielec 107 107 107 107 107 

Źródło: GUS/BDL 

Oprócz wykazanego powyżej ubytku ludności, dane statystyczne wskazują, że miasto Mielec 
doświadcza również zjawiska starzenia się społeczeństwa. Na przestrzeni lat 2010-2014 wystąpiły 
jednocześnie trzy procesy, warunkujące negatywne zmiany struktury społeczności lokalnej: 

 Spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat włącznie) – liczba ludności  
w tym wieku zmniejszyła się z 10 745 do 10 094 osób, co oznacza spadek na poziomie 6,1%. 
Udział tej grupy w ogóle ludności miasta zmniejszył się natomiast z 17,4% do 16,6%. 

 Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-60/65 lat) – liczba ludności w tym wieku 
zmniejszyła się z 40 902 do 38 969 osób, co oznacza spadek na poziomie 4,7%. Udział tej grupy 
w ogóle ludności miasta zmniejszył się z 66,4% do 64,1%. 

 Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – liczba ludności w tym wieku zwiększyła się 
z 9 940 do 11 764 osób, co oznacza wzrost na poziomie 18,4%. Udział tej grupy w ogóle ludności 
miasta wzrósł z 16,1% do 19,3%. 

Wykres 3. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL 
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Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła w 2015 roku 17% mieszkańców miasta, choć udział tej 
kategorii wykazywał silne zróżnicowanie w zależności od obszaru. Liderem w tym przypadku jest obszar 
Smoczka, gdzie co czwarty mieszkaniec (24,9%) należał do kategorii dzieci i młodzieży do lat 17. Wysoki 
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Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w Mielcu w 2015 roku ukształtował się na poziomie 19%. 
Również ten odsetek wykazywał silne zróżnicowanie w zależności od obszaru zamieszkania. Relatywnie 
najstarszymi pod względem demograficznym społecznościami są mieszkańcy obszarów Centrum 
Żeromskiego (30,7%) i Cyranka-Centrum Kusocińskiego (28,2%), ale ponadprzeciętny odsetek 
najstarszej kategorii wiekowej wystąpił również na obszarach: Kazimierza Wielkiego (24,6%), Stare 
Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego (23,6%), Stare Miasto Kilińskiego (21,4%) i Borek-Lotników 
(20,5%). Natomiast kilkukrotnie niższy udział ludności w wieku poprodukcyjnym dotyczył obszaru 
Szafera i Smoczka I, gdzie osoby te stanowiły zaledwie 8,6% i 4,9% mieszkańców.  

Tabela 6. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2015 wg 
obszarów 

Obszar 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 17,44% 17,65% 72,09% 61,81% 10,47% 20,54% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM 
Kusocińskiego 

15,98% 14,72% 55,96% 57,13% 28,06% 28,15% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 14,90% 14,15% 59,35% 55,17% 25,75% 30,67% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 17,52% 16,73% 64,37% 61,91% 18,12% 21,35% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 15,96% 16,30% 72,80% 65,30% 11,24% 18,39% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM 
Kopernika-Drzewieckiego 

16,71% 15,08% 64,54% 61,28% 18,74% 23,64% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 19,09% 20,12% 66,25% 62,31% 14,67% 17,57% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 19,59% 18,38% 62,56% 63,35% 17,84% 18,27% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 16,66% 17,82% 67,49% 63,29% 15,85% 18,89% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 15,28% 14,34% 62,06% 61,07% 22,65% 24,59% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 19,93% 18,00% 61,72% 62,85% 18,35% 19,15% 

Obszar 12 SZAFERA 15,53% 16,75% 80,71% 74,67% 3,76% 8,58% 

Obszar 13 SMOCZKA I 16,36% 15,78% 81,81% 79,32% 1,83% 4,89% 

Obszar 14 SMOCZKA 24,46% 24,86% 63,81% 63,23% 11,73% 11,91% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 18,49% 17,82% 69,88% 67,27% 11,63% 14,91% 

RAZEM 17,50% 17,00% 67,50% 64,10% 15,10% 19,00% 

Źródło: dane gminne 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje, że Mielec nieznacznie różni się pod 
tym względem od pozostałych analizowanych jednostek administracyjnych. Na ich tle miasto 
charakteryzowało się niższym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców. 
W 2014 roku wynosił on 16,6%, podczas gdy w skali kraju ukształtował się na poziomie 18%,  
a w województwie podkarpackim – 18,8%. Również na obszarach miejskich tych jednostek notowane 
były wyższe odsetki dzieci i młodzieży (odpowiednio 16,7% i 17,1%) niż w samym Mielcu, choć różnica 
była mniejsza. 

We wszystkich jednostkach administracyjnych w latach 2010-2014 obserwowany był trend spadkowy 
w zakresie udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności, przy czym proces ten 
najszybciej postępował w województwie podkarpackim. W przypadku kraju odsetek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym zmniejszył się w analizowanym okresie z 18,8% do 18,0% (dynamika spadku liczby 
dzieci i młodzieży na poziomie -4,3%, w tym -2,3% w miastach), a w przypadku województwa 
podkarpackiego – z 20,3% do 18,8% (dynamika -7,4%, w tym -4,5% w miastach). Natomiast w Mielcu 
odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się w latach 2010-2014 o 4,6%, z 17,4%  
w roku 2010 do 16,6% w roku 2014.  
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Tabela 7. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku przedprodukcyjnym do ogółu ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 18,8 18,5 18,3 18,2 18,0 

POLSKA - MIASTO 17,1 16,9 16,8 16,7 16,7 

PODKARPACKIE 20,3 19,8 19,5 19,1 18,8 

PODKARPACKIE - MIASTO 17,9 17,6 17,4 17,3 17,1 

Powiat mielecki 20,4 20,0 19,5 19,3 19,0 

Powiat mielecki - MIASTO   17,3 17,1 17,0 

Mielec 17,4 17,2 16,8 16,7 16,6 

Źródło: GUS/BDL 

Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła w 2014 roku 64,1% mieszkańców Mielca, co okazało się 
wartością nieco w wyższą od średniej krajowej (63,0%), również dla miast w Polsce (62,8%), a także 
wyższą niż średnia w województwie podkarpackim (63,5%) oraz w miastach regionu (63,9%). We 
wszystkich jednostkach administracyjnych w latach 2010-2014 liczba osób w wieku produkcyjnym 
zmniejszała się, choć tempo spadku było zróżnicowane: -2,2% w kraju (w tym -3,8% w miastach), -0,6% 
w województwie (w tym -3,3% w miastach) oraz -3,5% w Mielcu.  

Tabela 8. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku produkcyjnym do ogółu ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 64,4 64,2 63,9 63,4 63,0 

POLSKA - MIASTO 65,3 64,8 64,2 63,5 62,8 

PODKARPACKIE 63,9 63,9 63,8 63,7 63,5 

PODKARPACKIE - MIASTO 66,1 65,8 65,2 64,5 63,9 

Powiat mielecki 63,9 63,8 63,8 63,6 63,4 

Powiat mielecki - MIASTO     65,5 64,8 64,1 

Mielec 66,4 66,0 65,5 64,8 64,1 

Źródło: GUS/BDL 

W 2014 roku 19,3% mieszkańców Mielca należało do kategorii osób w wieku poprodukcyjnym. Była to 
wartość nieznacznie wyższa niż średnia krajowa (19%) i wyższa niż średnia wojewódzka (17,7%). 
Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym był zbliżony do wartości dla miast Podkarpacia, gdzie wyniósł 
19%, i nieco niższy niż dla ogółu miast w Polsce (20,6%). Należy podkreślić, iż choć Mielec cechował się 
zbliżonym do średniej udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności, to tempo wzrostu 
liczebności tej kategorii w latach 2010-2014 był najwyższe wśród analizowanych jednostek. W okresie 
2010-2014 wyniosło ono 19,9%, podczas gdy w skali kraju przyrost wyniósł 13,1% (w tym 17,0% w 
miastach), w województwie podkarpackim – 11,3% (w tym 19,5% w miastach), a w powiecie mieleckim 
– 12,1%.  
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Tabela 9. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku poprodukcyjnym do ogółu ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 16,8 17,3 17,8 18,4 19,0 

POLSKA - MIASTO 17,6 18,3 19,0 19,8 20,6 

PODKARPACKIE 15,9 16,3 16,7 17,2 17,7 

PODKARPACKIE - MIASTO 15,9 16,6 17,4 18,2 19,0 

Powiat mielecki 15,7 16,2 16,6 17,1 17,6 

Powiat mielecki - MIASTO   17,2 18,1 18,8 

Mielec 16,1 16,9 17,7 18,5 19,3 

Źródło: GUS/BDL 

Ocenę sytuacji demograficznej uzupełniają wskaźniki obciążenia demograficznego. Pierwszy z nich 
określa liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym.  
W przypadku Mielca na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56,1 osoby w wieku 
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Była to wartość niższa niż średnia krajowa (58,8), wojewódzka 
(57,6) i powiatowa (57,8). Jedynie w miastach powiatu mieleckiego wskaźnik ludności w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym okazał się niższy (55,9) niż w Mielcu.  

Drugi ze wskaźników określa, ile osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym. Również w przypadku tego wskaźnika Mielec wyróżnia się negatywnie na tle 
kraju, województwa oraz powiatu. W 2014 roku na 100 dzieci i młodzieży do lat 17 w mieście 
przypadało 116,5 osoby w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy średnia dla Polski wynosiła 105,2 osoby 
w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym, średnia dla Podkarpacia – 94,1 
osób, a średnia dla powiatu mieleckiego – 92,8 osoby. Jedynie na obszarach miejskich kraju osiągano 
wyższą wartość wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym (123,1) niż w Mielcu.  

Trzeci ze wskaźników określa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Także w tym przypadku Mielec cechuje się relatywnie trudniejszą sytuacją na tle innych 
jednostek administracyjnych. W 2014 roku na 100 mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym 
przypadało 30,2 osoby w wieku poprodukcyjnym, i wartość ta była równa średniej krajowej, podczas 
gdy w skali województwa było to 27,9 osób, a w skali powiatu – 27,8 osoby. Charakterystyczne jest, że 
na tle obszarów miejskich w skali całego kraju wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym w Mielcu przyjmował wartości niższe, zaś w odniesieniu do terenów miejskich 
Podkarpacia nieznacznie wyższe. W miastach całego kraju było to 32,8 osoby, a w miastach 
województwa podkarpackiego – 29,7 osoby. 
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Tabela 10. Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2014 roku 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 
produkcyjnym 

ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 

produkcyjnym 

2014 2014 2014 

osoba osoba osoba 

POLSKA 58,8 105,2 30,2 

POLSKA - MIASTO 59,4 123,1 32,8 

PODKARPACKIE 57,6 94,1 27,9 

PODKARPACKIE - MIASTO 56,6 110,7 29,7 

Powiat mielecki 57,8 92,8 27,8 

Powiat mielecki - MIASTO 55,9 110,7 29,4 

Mielec 56,1 116,5 30,2 

Źródło: GUS/BDL 

W 2014 roku w Mielcu urodziło się 527 dzieci oraz odnotowano 508 zgonów mieszkańców. W latach 
poprzednich liczba urodzeń mieściła się w przedziale od 532 (2012 rok) do 583 (2010 rok), natomiast 
liczba zgonów od 415 (2011 rok) do 473 (2013 rok). Obserwując rokroczne fluktuacje liczby urodzeń  
i zgonów w mieście można wyraźnie zaobserwować tendencję spadkową przyrostu naturalnego, mimo 
utrzymującej się jeszcze przewagi liczby urodzeń nad zgonami. Przyrost naturalny w mieście między 
2010 a 2014 rokiem stale przyjmował wartości dodatnie, jednak o ile w 2010 roku przewaga urodzeń 
nad zgonami wynosiła 145, o tyle w 2014 roku zaledwie 19.  

Tabela 11. Ruch naturalny w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
Ruch naturalny ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

 Urodzenia żywe 

Mielec 583 544 532 551 527 
 Zgony ogółem 

Mielec 438 415 444 473 508 
 Przyrost naturalny 

Mielec 145 129 88 78 19 

Źródło: GUS/BDL 

W 2014 roku wskaźnik urodzeń żywych na 1000 ludności miasta ukształtował się na poziomie 8,6, tj. 
poniżej średniej powiatowej (9,1), wojewódzkiej (9,4) i krajowej (9,7). Również w miastach kraju  
i województwa wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców był wyższy niż w Mielcu (odpowiednio 
9,4 i 8,9). Charakterystyczne to, że przez cały analizowany okres między rokiem 2010 a 2014 wskaźnik 
dla miasta przyjmował wartości niższe niż średnia powiatowa i wojewódzka, a te z kolei były niższe od 
wartości krajowych. 
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Tabela 12. Urodzenia żywe na 1000 ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

urodzenia żywe na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 10,7 10,1 10,0 9,6 9,7 

POLSKA - MIASTO 10,3 9,6 9,6 9,2 9,4 

PODKARPACKIE 10,3 9,9 9,9 9,6 9,4 

PODKARPACKIE - MIASTO 9,8 9,3 9,3 9,0 8,9 

Powiat mielecki 9,9 9,7 9,5 9,6 9,1 

Powiat mielecki - MIASTO   8,8 9,2 8,7 

Mielec 9,5 8,8 8,7 9,0 8,6 

Źródło: GUS/BDL 

W przypadku wskaźnika zgonów na 1000 ludności Mielca osiągał on wartości niższe niż w pozostałych 
jednostkach, co jest tendencją pozytywną. W 2014 roku na 1000 mieszkańców gminy przypadało 8,33 
zgonów. Wyższe okazały się wartości dla województwa i kraju (odpowiednio 8,63 i 9,78 zgonów na 
1000 ludności). Również w powiecie mieleckim wskaźnik zgonów na 1000 mieszkańców był nieznacznie 
wyższy niż w Mielcu i wynosił 8,76.  

Tabela 13. Zgony na 1000 ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

zgony na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 9,83 9,75 9,99 10,06 9,78 

POLSKA - MIASTO 9,71 9,64 9,97 10,09 9,88 

PODKARPACKIE 8,60 8,56 8,64 8,73 8,63 

PODKARPACKIE - MIASTO 7,76 7,73 7,72 7,99 8,05 

Powiat mielecki 8,20 7,55 8,02 8,33 8,76 

Powiat mielecki - MIASTO   7,17 7,61 8,26 

Mielec 7,11 6,74 7,23 7,74 8,33 

Źródło: GUS/BDL 

Na tle analizowanych jednostek administracyjnych zarówno Mielec, jak i powiat mielecki, wyróżniały 
się pozytywnie pod względem wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności. W 2014 roku 
przyrost naturalny na 1000 mieszkańców miasta ukształtował się na poziomie 0,3, zaś w powiecie 
mieleckim wynosił 0,4. Były to wartości nieco niższe niż dla województwa podkarpackiego (0,7) oraz 
miast Podkarpacia (0,8). Tymczasem w kraju wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności 
oscylował wokół 0, co oznacza, że jednostki administracyjne należące do województwa 
podkarpackiego cechowała lepsza sytuacja demograficzna niż miało to miejsce w innych rejonach 
kraju.  
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Tabela 14. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

przyrost naturalny na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 0,9 0,3 0,0 -0,5 0,0 

POLSKA - MIASTO 0,6 0,0 -0,4 -0,9 -0,5 

PODKARPACKIE 1,7 1,4 1,3 0,8 0,7 

PODKARPACKIE - MIASTO 2,0 1,6 1,6 1,0 0,8 

Powiat mielecki 1,7 2,2 1,5 1,3 0,4 

Powiat mielecki - MIASTO   1,6 1,6 0,5 

Mielec 2,4 2,1 1,4 1,3 0,3 

Źródło: GUS/BDL 

Równocześnie należy jednak zauważyć, że w analizowanym okresie obejmującym lata 2010-2014 
tempo przyrostu naturalnego wyraźnie spadło, z 2,4 w roku 2010 do 0,3 w roku 2014. W analizowanym 
okresie spadek wskaźnika przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł 0,42 rocznie, co oznacza, że 
jeśli tendencja ta utrzyma się, to w 2015 roku wskaźnik przyjmie wartości ujemne. 

Wykres 4. Przyrost naturalny na 1000 ludności w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL 

W 2014 roku w Mielcu zawarto 355 małżeństw. Była to liczba nieodbiegająca znacząco od wyników 
notowanych w latach 2010-2014. W omawianym okresie najwięcej małżeństw zostało zawartych  
w 2010 roku (372). Najniższą, wyraźnie odbiegającą od średniej, ilość małżeństw zanotowano w 2013 
roku, było ich jedynie 275. 
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Wykres 5. Małżeństwa zawarte w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL 

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Mielcu w 2014 roku zawarto 5,8 małżeństwa. Miasto nie 
odbiegało pod tym względem od powiatu mieleckiego, natomiast w stosunku do średniej krajowej ilość 
małżeństw zawartych na 1000 mieszkańców w Mielcu była wyższa. W 2014 roku w kraju zawarto 
średnio 4,9 małżeństw na 1000 mieszkańców (w tym 4,7 w miastach), na Podkarpaciu – 5,3 małżeństw 
(w tym 5,2 w miastach), zaś w powiecie – 5,7 małżeństw. 

Tabela 15. Małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

małżeństwa zawarte na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 5,9 5,4 5,3 4,7 4,9 

POLSKA - MIASTO 5,9 5,2 5,1 4,5 4,7 

PODKARPACKIE 6,2 5,8 5,6 5,0 5,3 

PODKARPACKIE - MIASTO 6,4 5,6 5,4 4,9 5,2 

Powiat mielecki 6,0 5,6 5,7 4,7 5,7 

Powiat mielecki - MIASTO   5,9 4,4 5,9 

Mielec 6,0 5,6 5,8 4,5 5,8 

Źródło: GUS/BDL 

Dane dotyczące migracji, tj. zameldowań i wymeldowań, pozwalają stwierdzić, iż z Mielca więcej osób 
wyjeżdża niż do niego przyjeżdża. Ujemne saldo migracji występowało przez cały analizowany okres, a 
dodatkowo w latach 2010-2013 sytuacja systematycznie się pogarszała. W 2014 roku saldo migracji 
było niższe niż w 2013 roku, nadal jednak pozostawało znacznie poniżej 0 (-248). 
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Wykres 6. Saldo migracji w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL 

W 2014 roku saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mielca wynosiło -4,1. Choć  
w porównaniu do poprzedniego roku, sytuacja nieznacznie się poprawiła (-5,3 w 2013 roku), nadal była 
to wartość najniższa w porównaniu z innymi jednostkami. W przypadku kraju saldo migracji na 1000 
osób ukształtowało się w 2014 roku na poziomie -0,4 (w tym -1,8 w miastach), w województwie 
podkarpackim było to -1,1 (w tym -2,9 w miastach), zaś w powiecie mieleckim -1,0 (w tym -3,4  
w miastach).  

Tabela 16. Saldo migracji na 1000 osób w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

saldo migracji na 1000 osób 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA -0,1 -0,1 -0,2 -0,5 -0,4 

POLSKA - MIASTO -2,1 -1,9 -1,7 -2,2 -1,8 

PODKARPACKIE -0,9 -1,0 -0,9 -1,5 -1,1 

PODKARPACKIE - MIASTO -3,2 -3,3 -2,6 -4,0 -2,9 

Powiat mielecki -1,2 -1,2 -0,7 -1,7 -1,0 

Powiat mielecki - MIASTO     -3,6 -4,8 -3,4 

Mielec -3,3 -3,8 -4,4 -5,3 -4,1 

Źródło: GUS/BDL 

Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób w latach 2010-2014 w Mielcu przyjmowało wartości 
dodatnie, oprócz 2013 roku. W latach 2010-2012 saldo migracji na 1000 osób utrzymywało się na 
dodatnim poziomie, mieszcząc się w granicach 0,19-0,16. W 2013 roku wskaźnik osiągnął wartość  
-0,38, tj. minimalną w analizowanym okresie. W 2014 roku saldo migracji zagranicznych na 1000 
mieszkańców miasta wynosiło 0,56 i była to wartość najwyższa w analizowanym okresie oraz wyższa 
niż średnia krajowa (-0,41), także dla miast (-0,51), wyższa niż średnia dla województwa 
podkarpackiego (-0,14), w tym także miast (-0,34) oraz wyższa niż średnia w powiecie mieleckim (0,21).  
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Tabela 17. Saldo migracji zagranicznych na 1000 osób w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA -0,05 -0,11 -0,17 -0,52 -0,41 

POLSKA - MIASTO -0,09 -0,16 -0,22 -0,60 -0,51 

PODKARPACKIE 0,02 0,02 0,00 -0,39 -0,14 

PODKARPACKIE - MIASTO -0,13 -0,12 -0,15 -0,70 -0,34 

Powiat mielecki 0,37 0,41 0,19 -0,27 0,21 

Powiat mielecki - MIASTO     0,26 -0,46 0,53 

Mielec 0,19 0,19 0,16 -0,38 0,56 

Źródło: GUS/BDL 

 

BEZROBOCIE 

W dniu 31.12.2014 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu bez pracy pozostawały 3 192 
osoby będące mieszkańcami Mielca. W porównaniu do 2010 roku liczba bezrobotnych w mieście 
spadła ogółem o 514 osób, tj. o 14,5%. Należy podkreślić, że poprawa sytuacji następuje sukcesywnie 
od 2011 roku, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych była najwyższa w analizowanym okresie  
i osiągnęła 4 033 osoby. 

Wykres 7. Bezrobotni ogółem w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL  

Przedstawiony powyżej spadek liczby bezrobotnych w Mielcu w latach 2010-2014 przyczynił się do 
spadku udziału tej kategorii ludności w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym. W 2010 roku 
bezrobotni stanowili 9,1% ludności w wieku produkcyjnym, a w kolejnym 2011 roku odsetek ten wzrósł 
do poziomu 9,9%. Od 2012 roku odsetek bezrobotnych w ogólnej licznie osób w wieku produkcyjnym 
systematycznie zmniejszał się, osiągając wartości 9,2% w 2012 roku, 8,4% w 2013 roku i 8,2% w 2014 
roku. Była to wartość wyższa od średniej krajowej (7,5%), ale jednocześnie niższa od średniej 
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wojewódzkiej (10,2%) oraz średniej powiatowej (8,5%). Oznacza to, że w Mielcu sytuacja w zakresie 
udziału bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym była gorsza niż przeciętnie w kraju, ale 
lepsza niż w powiecie czy województwie.  

Tabela 18. Udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 7,9 8,0 8,7 8,8 7,5 

PODKARPACKIE 10,5 10,7 11,3 11,4 10,2 

Powiat mielecki 9,7 10,8 9,7 8,9 8,5 

Mielec 9,1 9,9 9,2 8,4 8,2 

Źródło: GUS/BDL 

W 2015 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Mielcu ukształtowała się na poziomie 3 068 
osób, tj. o 6,2% mniej niż w 2013 roku. Spadek liczby bezrobotnych w latach 2013-2015 nastąpił niemal 
we wszystkich obszarach miasta, przy czym tempo spadku okazało się silnie zróżnicowane, wahając się 
od -0,9% (obszar Warszawska) do -23,4% (obszar Centrum Żeromskiego). Tendencję wzrostową liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2013-2015 zaobserwowano jedynie w trzech obszarach. W 
obszarze Cyranka-Centrum Kusocińskiego liczba osób bezrobotnych wzrosła o 5%, w obszarze 
Kazimierza Wielkiego – o 3,4%, zaś największy wzrost, na poziomie 24,2%, dotyczył obszaru Smoczka.  

Analiza udziału liczby zarejestrowanych bezrobotnych w ogóle ludności pozwala porównać sytuację  
w poszczególnych obszarach. Najwyższy udział bezrobotnych w stosunku do ogółu mieszkańców 
występuje w obszarze Centrum Niepodległości – w 2015 roku 7,5% mieszkańców tego obszaru 
pozostawało zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Odsetek powyżej 5% obserwowany był również 
na obszarach: Smoczka I (5,7%), Szafera (5,3%), Warszawska (5,3%), Cyranka-Centrum Kusocińskiego 
(5,1%), Stare Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego (5,1%) i Rzochowsko-Wojsławskim (5,1%). W 
przypadku pozostałych obszarów miasta odsetek bezrobotnych mieszkańców mieścił się w przedziale 
od 3,6% (obszar Centrum Żeromskiego) do 4,6% (obszar Borek-Lotników, obszar Dziubków). Średnia 
dla całego miasta wynosiła w 2015 roku 5,1%, tj. minimalnie mniej niż w 2014 roku (5,2%).  

Tabela 19. Liczba bezrobotnych w latach 2013-2015 wg obszarów 

Obszar 
Liczba bezrobotnych 

Udział w ogóle 
ludności 

zameldowanej 

2013 2014 2015 Zmiana 2014 2015 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 532 510 473 -11,09% 4,86% 4,57% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 343 353 360 4,96% 4,92% 5,08% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 128 111 98 -23,44% 4,01% 3,57% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 111 102 103 -7,21% 4,55% 4,55% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 112 109 111 -0,89% 5,11% 5,28% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM 
Kopernika-Drzewieckiego 

361 356 351 -2,77% 5,11% 5,09% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 71 57 62 -12,68% 3,83% 4,11% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 156 140 135 -13,46% 5,30% 5,11% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 91 86 76 -16,48% 4,61% 3,98% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 29 26 30 3,45% 3,48% 4,03% 
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Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 492 475 463 -5,89% 7,61% 7,48% 

Obszar 12 SZAFERA 198 168 167 -15,66% 5,26% 5,31% 

Obszar 13 SMOCZKA I 353 347 332 -5,95% 6,05% 5,73% 

Obszar 14 SMOCZKA 91 98 113 24,18% 3,98% 4,46% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 203 210 194 -4,43% 4,97% 4,60% 

RAZEM 3 271 3 148 3 068 -6,20% 5,20% 5,10% 

Źródło: dane gminne 

Szczególną kategorię bezrobotnych stanowią osoby bezrobotne długotrwale. W 2015 roku w Mielcu 
zamieszkiwały 1 602 osoby długotrwałe bezrobotne, co stanowiło 52,2% zarejestrowanych 
bezrobotnych. W porównaniu do 2014 roku liczebność tej kategorii zmniejszyła się o 4,7%. Spadek 
liczby długotrwale bezrobotnych w latach 2014-2015 nastąpił w zdecydowanej większości obszarów 
miasta. Sytuacja taka dotyczyła 12 obszarów, przy czym tempo spadku było zróżnicowane, wahając się 
od -1,2% (obszar Szafera) do -27,3% (obszar Kazimierza Wielkiego). W przypadku pozostałych 3 
obszarów miasta liczba długotrwale bezrobotnych w latach 2014-2015 zwiększyła się. Tendencja 
wzrostowa wystąpiła na obszarach: Mielecko-Wojsławskim (wzrost o 2,9%), Cyranka-Centrum 
Kusocińskiego (o 8,9%) i Smoczka (o 9,4%).  

Poszczególne obszary miasta charakteryzowały się zróżnicowanym udziałem długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. Jak wskazano powyżej w 2015 roku 
średnia dla Mielca wynosiła 52,2%, przy czym w siedmiu obszarach wystąpiła wartość wyższa od 
średniej miejskiej, a w ośmiu – niższa. Najwyższy udział długotrwale bezrobotnych w ogóle 
zarejestrowanych dotyczył obszaru Centrum Niepodległości (59,2%), ale wysoki był również na 
obszarze Wolności (57,9%), Rzochowsko-Wojsławskim (57%) i Mielecko-Wojsławskim (56,5%). Na tle 
wszystkich obszarów w 2015 roku wyróżniał się obszar Kazimierza Wielkiego, gdzie długotrwale 
bezrobotni stanowili jedynie 26,7% zarejestrowanych bezrobotnych.  

Tabela 20. Liczba długotrwale bezrobotnych w latach 2014-2015 wg obszarów 

Obszar 
Liczba długotrwale bezrobotnych 

Udział w ogóle 
bezrobotnych 

2014 2015 Zmiana 2014 2015 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 254 234 -7,87% 49,80% 49,47% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 180 196 8,89% 50,99% 54,44% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 59 53 -10,17% 53,15% 54,08% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 63 54 -14,29% 61,76% 52,43% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 65 54 -16,92% 59,63% 48,65% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM 
Kopernika-Drzewieckiego 

197 182 -7,61% 55,34% 51,85% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 34 35 2,94% 59,65% 56,45% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 81 77 -4,94% 57,86% 57,04% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 46 44 -4,35% 53,49% 57,89% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 11 8 -27,27% 42,31% 26,67% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 279 274 -1,79% 58,74% 59,18% 

Obszar 12 SZAFERA 82 81 -1,22% 48,81% 48,50% 

Obszar 13 SMOCZKA I 168 164 -2,38% 48,41% 49,40% 

Obszar 14 SMOCZKA 53 58 9,43% 54,08% 51,33% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 109 88 -19,27% 51,90% 45,36% 

RAZEM 1 681 1 602 -4,70% 53,40% 52,20% 

Źródło: dane gminne 
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POMOC SPOŁECZNA 

Głównym realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c. MOPS w Mielcu działa na podstawie następujących 
przepisów: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.). 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zm.). 

 Innych ustaw i rozporządzeń określających zadania z zakresu pomocy społecznej. 

 Uchwały Nr X/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Mielcu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie 
powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu z późn. zm. 

 Statutu Ośrodka. 

Swoje zadania MOPS w Mielcu realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, 
stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami 
wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi. Rodzaje świadczonej pomocy 
obejmują pomoc finansową, świadczenia pieniężne, świadczenia niepieniężne, pracę socjalną oraz 
usługi opiekuńcze. 

Realizacja zadań pomocy społecznej przez pracowników socjalnych odbywa się w ramach 5 rejonów: 

 Rejon I – osiedla: Kilińskiego, Kościuszki, Rzochów, Wojsław 

 Rejon II – osiedla: Niepodległości, Cyranka, K. Wielkiego, Żeromskiego 

 Rejon III – osiedla: Kopernika, Kusocińskiego, Żeromskiego, Wolności 

 Rejon IV – osiedla: Dziubków, Szafera, Smoczka, Łuże 

 Rejon V – osiedla: Lotników, Borek1. 

Jednostkami podległymi MOPS w Mielcu są: 

 Dom Dziennego Pobytu (ul. Kocjana 15) – ośrodek wsparcia zapewniający dzienny pobyt 
emerytom i rencistom skierowanym przez MOPS w Mielcu. DDP jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, zapewnia swoim podopiecznym zaspakajanie potrzeb 
kulturalno-oświatowych, terapię zajęciową, terapię ruchową oraz wyżywienie osobom 
zakwalifikowanym do korzystania z tej formy pomocy2. 

 Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Biernackiego 4a) – ośrodek wsparcia dla osób mających 
problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób z upośledzeniem umysłowym. ŚDS jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Ośrodek wspiera swoich uczestników 
w podtrzymywaniu efektów leczenia, w dążeniach do odzyskania aktywności, rozwoju 
własnych uzdolnień i zainteresowań. Dysponuje siłownią, pracownią komputerową, kulinarną, 
plastyczną, muzykoterapii oraz ogólnotechniczną3. 

 Warsztat Terapii Zajęciowej (ul. Kocjana 15) – placówka pobytu dziennego, w której 
prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym. WTZ dysponuje kilkoma pracowniami: 
rękodzieła artystycznego, komputerową, introligatorsko-papierniczą, stolarsko-tapicerską, 

                                                           
1 Za: http://www.mops.mielec.pl/ (05.06.2016) 
2 Za: http://www.mops.mielec.pl/ddp/ (05.06.2016) 
3 Za: http://sds.mielec.pl/?page_id=54 (05.06.2016) 

http://www.mops.mielec.pl/
http://www.mops.mielec.pl/ddp/
http://sds.mielec.pl/?page_id=54


 

39 

krawiecko-dziewiarską, plastyczną, tkacką, przystosowania do życia codziennego, plastyczno-
ogrodniczą, gospodarstwa domowego i technik różnych4.  

Instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierającymi podmioty pomocy 
społecznej w realizacji ich zadań w mieście Mielcu są również: Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Klub 
Integracji Społecznej (funkcjonujący w ramach MOPS w Mielcu), ośrodki wsparcia (DDP, ŚDS, WTZ), 
placówki edukacyjne, placówki służby zdrowia, funkcjonariusze policji, sąd, prokuratura oraz 
organizacje pozarządowe. 

W 2015 roku z opieki społecznej korzystało 1 110 mieleckich rodzin. Co piąta z nich (20,5%) 
zamieszkiwała na obszarze Centrum Niepodległości – opieką społeczną objęto tam 227 rodzin.  
W porównaniu do 2014 roku liczba rodzin korzystających z opieki społecznej w Mielcu wzrosła ogółem 
o 8,8%, przy czym występowały obszary zarówno z tendencją wzrostową, jak i malejącą. Największą 
dynamikę wzrostu liczby rodzin korzystających z opieki społecznej w latach 2014-2015 stwierdzono na 
obszarze Centrum Żeromskiego (wzrost o 50%), ale również Szafera (o 38,3%) i Smoczka I (o 32,3%). 
Liczba rodzin objętych opieką społeczną zwiększyła się również na obszarach: Smoczka (o 19,7%), 
Warszawska (14,8%), Centrum Niepodległości (12,9%) i Stare Miasto Kilińskiego (4,5%). Natomiast na 
7 obszarach Mielca liczba rodzin korzystających z opieki społecznej w latach 2014-2015 zmniejszyła się. 
Spadek dotyczył obszarów: Mielecko-Wojsławskiego (-9,1%), Rzochowsko-Wojsławskiego (-6,6%), 
Wolności (-6,3%), Cyranka-Centrum Kusocińskiego (-4%), Dziubków (-3,9%), Borek-Lotników (-3,4%) 
oraz Stare Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego (-1,4%). W przypadku obszaru Kazimierza 
Wielkiego liczba rodzin objętych opieką społeczną w latach 2014-2015 utrzymywała się na tym samym 
poziomie, tj. 9 rodzin. 

Tabela 21. Liczba rodzin korzystających z opieki społecznej w latach 2014-2015 wg obszarów 

Obszar 
Liczba rodzin korzystających z opieki społecznej 

2014 2015 Zmiana 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 148 143 -3,38% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 124 119 -4,03% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 38 57 50,00% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 22 23 4,55% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 27 31 14,81% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

142 140 -1,41% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 11 10 -9,09% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 61 57 -6,56% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 16 15 -6,25% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 9 0,00% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 201 227 12,94% 

Obszar 12 SZAFERA 47 65 38,30% 

Obszar 13 SMOCZKA I 62 82 32,26% 

Obszar 14 SMOCZKA 61 73 19,67% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 51 49 -3,92% 

RAZEM 1 020 1 110 8,80% 

Źródło: dane gminne 

Liczba osób w rodzinach korzystających w Mielcu z opieki społecznej w 2015 roku ukształtowała się na 
poziomie 2 636 osób, tj. o 7,9% więcej niż w 2014 roku. W przypadku 9 obszarów stwierdzono wzrost 

                                                           
4 Za: http://wtz.mielec.pl/home (05.06.2016) 

http://wtz.mielec.pl/home
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liczby osób w rodzinach korzystających z opieki społecznej, przy czym tempo wzrostu wahało się od 
4,3% (obszar Stare Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego) do 71,2% (obszar Centrum 
Żeromskiego). Natomiast tendencja malejąca wystąpiła na 5 obszarach miasta, przyjmując wartości od 
-1,1% (obszar Borek-Lotników) do -27,3% (obszar Rzochowsko-Wojsławski).  

Osoby w rodzinach korzystających z opieki społecznej w Mielcu w 2015 roku stanowiły 4,4% ogółu 
zameldowanej ludności. W 2014 roku ich udział był minimalnie niższy i wynosił 4%. Poszczególne 
obszary miasta są zróżnicowane pod względem udziału osób w rodzinach objętych opieką społeczną  
w ogóle ludności. Najniższy odsetek, na poziomie 1,5%, stwierdzono na obszarze Mielecko-
Wojsławskim, natomiast poniżej średniej miejskiej (tj. 4,4%) znalazły się również obszary: Wolności 
(1,6%), Kazimierza Wielkiego (2,1%), Stare Miasto Kilińskiego (2,8%), Dziubków (3%), Borek-Lotników 
(3,4%), Cyranka-Centrum Kusocińskiego (3,8%), Warszawska (4%) i Stare Miasto-Centrum Kopernika-
Drzewieckiego (4,2%)   

Z kolei obszarem o najwyższym udziale osób w rodzinach korzystających z opieki społecznej w ogóle 
ludności jest obszar Centrum Niepodległości, gdzie odsetek ukształtował się na poziomie 9,2%. Wysoki 
udział objętych opieką społeczną w ogóle ludności wystąpił również na obszarze Szafera (5,9%), a 
ponadto Rzochowsko-Wojsławskim (4,8%), Smoczka (4,7%) i Centrum Żeromskiego (4,6%). 

 

Tabela 22. Liczba osób w rodzinach korzystających z opieki społecznej w latach 2014-2015 wg 

obszarów 

Obszar 

Liczba osób w rodzinach 
korzystających z opieki 

społecznej 

Udział w ogóle 
ludności 

zameldowanej 

2014 2015 Zmiana 2014 2015 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 354 350 -1,13% 3,38% 3,38% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 254 267 5,12% 3,54% 3,77% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 73 125 71,23% 2,64% 4,56% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 57 63 10,53% 2,54% 2,78% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 72 84 16,67% 3,37% 4,00% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

280 292 4,29% 4,02% 4,24% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 24 22 -8,33% 1,61% 1,46% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 176 128 -27,27% 6,66% 4,84% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 34 30 -11,76% 1,82% 1,57% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 16 16 0,00% 2,14% 2,15% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 530 572 7,92% 8,50% 9,24% 

Obszar 12 SZAFERA 147 185 25,85% 4,61% 5,88% 

Obszar 13 SMOCZKA I 179 255 42,46% 3,12% 4,40% 

Obszar 14 SMOCZKA 109 120 10,09% 4,42% 4,74% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 139 127 -8,63% 3,29% 3,01% 

RAZEM 2 444 2636 7,90% 4,00% 4,40% 

Źródło: dane gminne 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2014 roku w Mielcu z pomocy społecznej 
korzystały 633 gospodarstwa domowe, liczące łącznie 1 484 osoby. Zarówno liczba gospodarstw 
domowych, jak i osób korzystających z pomocy społecznej była niższa niż w 2012 i 2013 roku, co jest 
tendencją pozytywną. Ogółem liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej  
w Mielcu w latach 2010-2014 zmniejszyła się o 0,3% (w powiecie spadek wyniósł -1,6%,  
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w województwie -4,9%, zaś w kraju -4,8%). W tym samym okresie liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej spadła o 15,0% (-11,2% w powiecie, -12,2% w województwie i -11,5% w kraju). 

Tabela 23. Osoby korzystające z pomocy społecznej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

osoby korzystające z pomocy społecznej 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 3 338 703 3 103 832 3 111 054 3 204 830 2 953 964 

POLSKA - MIASTO     1 442 733 1 493 482 1 387 544 

PODKARPACKIE 253 249 230 283 233 915 241 099 222 432 

PODKARPACKIE - MIASTO     61 451 65 509 61 468 

Powiat mielecki 11 214 11 241 11 347 10 871 9 963 

Powiat mielecki - MIASTO     2 439 2 385 2 071 

Mielec 1 745 1 787 1 927 1 862 1 484 

Źródło: GUS/BDL 

Tabela 24. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium 
dochodowego w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg 
kryterium dochodowego 

2010 2011 2012 2013 2014 

gosp. gosp. gosp. gosp. gosp. 

POLSKA 1 203 497 1 147 913 1 165 811 1 211 290 1 145 794 

POLSKA - MIASTO     645 821 669 130 635 132 

PODKARPACKIE 75 851 69 601 72 183 75 629 72 118 

PODKARPACKIE - MIASTO     24 097 25 848 25 066 

Powiat mielecki 3 193 3 240 3 344 3 345 3 143 

Powiat mielecki - MIASTO     921 921 814 

Mielec 635 682 767 755 633 

Źródło: GUS/BDL 

Jak wskazano powyżej w 2014 roku z pomocy społecznej w mieście Mielec korzystało 1 484 osoby, co 
stanowiło 2,4% ludności miasta. Zdecydowanie wyższe odsetki korzystających z pomocy społecznej 
odnotowano w przypadku województwa (10,4%) i powiatu (7,3%). Również w miastach Podkarpacia 
odsetek osób korzystających z pomocy społecznej do ludności ogółem kształtował się na poziomie 
wyższym (7,0%) niż w Mielcu.  

Porównanie danych z 2010 i 2014 roku pozwala zauważyć, iż zasięg korzystania z pomocy społecznej  
w mieście nieznacznie się zmniejszył. W 2010 roku osoby korzystające z pomocy społecznej stanowiły 
2,8% mieszkańców Mielca (najmniej wśród wszystkich jednostek), a w kolejnych dwóch latach ich 
udział zwiększał się do poziomu 3,1% w 2012 roku. Od 2013 roku odsetek osób korzystających  
z pomocy społecznej do ogółu ludności zaczął się zmniejszać, do poziomu 2,4% w 2014 roku (nadal była 
to wartość najniższa wśród analizowanych jednostek terytorialnych).  
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Tabela 25. Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek osób korzystających z pomocy społecznej do 
ludności ogółem 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 8,7% 8,1% 8,1% 8,3% 7,7% 

POLSKA - MIASTO     6,2% 6,4% 6,0% 

PODKARPACKIE 11,9% 10,8% 11,0% 11,3% 10,4% 

PODKARPACKIE - MIASTO     7,0% 7,5% 7,0% 

Powiat mielecki 8,2% 8,3% 8,3% 8,0% 7,3% 

Powiat mielecki - MIASTO     3,7% 3,6% 3,2% 

Mielec 2,8% 2,9% 3,1% 3,0% 2,4% 

Źródło: GUS/BDL 

Główne założenia polityki społecznej zostały określone w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Mielca na lata 2014-2021, przyjętej Uchwałą Nr XLIII/379/2014 Rady Miejskiej  
w Mielcu z dnia 26 września 2014 roku. Zgodnie z powyższym dokumentem misją miasta jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia 
społecznego oraz zapewnianie mieszkańcom optymalnej jakości życia, rozwijanie nowych usług i form 
oparcia społecznego realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, grupy samopomocy, 
wysoko wykwalifikowaną kadrę i wolontariat. O realizacji misji zadecyduje urzeczywistnienie 
sformułowanej wizji: w gminie funkcjonuje sprawny system pomocy społecznej odpowiadający 
współczesnym wymaganiom pracy socjalnej, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 
możliwości i uprawnienia.  

Celem głównym strategii jest sprawne funkcjonowanie sytemu zabezpieczenia społecznego we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zapewniającego komplementarną sieć usług w ramach 
nowoczesnego modelu pomocy społecznej. Natomiast cele strategiczne i operacyjne obejmują: 

1. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa 

1.1. Podjęcie działań łagodzących skutki ubóstwa 
1.2. Zapobieganie zjawisku ubóstwa 

2. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc na rzecz osób bezrobotnych 

2.1. System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych 
2.2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pozostawania bez pracy 

3. Wsparcie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie w rodzinach 
dysfunkcyjnych: wielodzietnych i niepełnych wymagających pomocy w rozwiązywaniu 
trudności rzutujących na rozwój dzieci i młodzieży 

3.1. Wsparcie dziecka i rodziny, w tym dysfunkcyjnej 

4. Stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, długotrwale 
lub ciężko chorych, zapewniającego im właściwą opiekę 
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4.1. Poprawa warunków materialno-bytowych osób niepełnosprawnych długotrwale lub 
ciężko chorych oraz ich rodzin 

4.2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych  
w środowisku lokalnym 

5. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie  
i narkomanii 

5.1. Organizowanie wsparcia na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy 
w rodzinie 

6. Stworzenie sprawnego sytemu pomocy na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych sieroctwem, 
zarówno naturalnym jak i społecznym 

6.1. System wsparcia na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych problemem sieroctwa 

7. Zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w łagodzeniu trudności 
wynikających z wieku i stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 

7.1. Poprawa jakości życia ludzi starszych. Wspieranie aktywności tych osób i ich rodzin 

8. Organizacja wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

8.1. Zapobieganie bezdomności 

9. Podwyższanie jakości pracy kadry pomocy społecznej 

9.1. Poprawa kwalifikacji, organizacji i jakości pracy5. 

 

W celu pomocy rodzinom w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz wsparcia rodzin w poprawnym 
wypełnieniu funkcji rodzicielskich opracowany został Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2015-2018, przyjęty Uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 roku. 

Adresatami Programu są rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze. Cel strategiczny 
programu, tj. wielopłaszczyznowe wsparcie rodzin zagrożonych lub przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych osiągnięty zostanie poprzez: kształtowanie 
prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny, tworzenie nowych oraz doskonalenie 
dotychczasowych form pomocy rodzinie, aktywizowanie społeczności do harmonijnej współpracy na 
rzecz rodziny oraz pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Realizacji celu strategicznego służyć będzie 
osiągnięcie celów operacyjnych: 

1. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin doświadczających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

1.1. Analiza sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem 
1.2. Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinach przeżywających lub zagrożonych kryzysem 
1.3. Interdyscyplinarna współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się wsparciem 

rodzin i dzieci 

2. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin doświadczających trudności 
opiekuńczo-wychowawczych 

                                                           
5 Za: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mielca na lata 2014-2021 
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2.1. Edukacja służąca wzmocnieniu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz 
upowszechnianie funkcji i zwiększenie zatrudnienia asystentów rodziny 

2.2. Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, umożliwiającego 
korzystanie z różnorodnych form wsparcia: 

 prawnego 

 psychologicznego 

 pedagogicznego 

 w zakresie uzależnień 

 terapii indywidualnej 

 przeciwdziałania przemocy 

2.3. Ustanowienie rodzin wspierających 

3. Opieka nad dziećmi z rodzin z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji 

3.1. Monitorowanie funkcjonowania rodzin, w których zakończył pracę asystent rodziny 
3.2. Umożliwienie dzieciom z rodzin niewydolnych oraz usamodzielnianych korzystania  

z pobytu w placówkach wsparcia dziennego 
3.3. Tworzenie stosownie do zdiagnozowanych potrzeb grup wsparcia oraz grup 

samopomocowych w celu wzmocnienia w wypełnianiu ról społecznych 
3.4. Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze 
3.5. Doskonalenie zawodowe pracowników podmiotów zajmujących się pomocą dziecku  

i rodzinie6. 

 

W celu ograniczenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ograniczania jej negatywnych skutków na 
terenie miasta Mielca opracowany został Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą Nr 
XVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 4 lutego 2016 roku. Adresatami Programu są: ogół 
mieszkańców gminy miejskiej Mielec, ofiary przemocy w rodzinie (w tym dzieci, współmałżonkowie lub 
partnerzy w związkach nieformalnych, osoby starsze, osoby niepełnosprawne), sprawcy przemocy w 
rodzinie, świadkowie przemocy w rodzinie oraz służby pracujące z osobami i rodzinami zagrożonymi 
bądź dotkniętymi przemocą.  

Cele szczegółowe Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Gminie Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 wyznaczają kierunki działań zawarte w 4 
obszarach tematycznych: 

1. Profilaktyka i edukacja społeczna: 

1.1. Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie: 
1.2. Podniesienie poziomu wiedzy, świadomości i wrażliwości społecznej mieszkańców miasta 

Mielca na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
1.3. Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych 

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie: 

2.1. Rozwój infrastruktury i współpracy instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz 
organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie 

                                                           
6 Za: Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2018 
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2.2. Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy 
osobom dotkniętym prze-mocą w rodzinie 

2.3. Udzielenie pomocy i wsparcia osobom do-tkniętym przemocą w rodzinie 
2.4. Monitoring skuteczności działań pomocowych 

3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie: 

3.1. Interweniowanie i reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy w rodzinie, 
stosowanie proce-dury „Niebieskie Karty” 

3.2. Realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie zmierzających do zmiany wzorców zachowań 

4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

4.1. Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 
osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie7. 

 

Władze samorządowe Mielca rokrocznie uchwalają program działań profilaktycznych w zakresie 
uzależnień. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 
grudnia 2015 roku.  

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy miasta Mielca, a w szczególności dzieci i młodzież, 
rodzice, opiekunowie i wychowawcy, konsumenci i sprzedawcy napojów alkoholowych, osoby pijące 
w sposób ryzykowny, szkodliwy oraz osoby uzależnione, rodziny osób z problemem alkoholowym, 
kobiety w ciąży, pracownicy podmiotów zajmujący się zawodowo lub służbowo profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów uzależnień. Obszary działań Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok obejmują: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych 
i socjoterapeutycznych, 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii, 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 
społecznej oraz pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

                                                           
7 Za: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 
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dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie się ze środowiskiem 
lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego8.  

 

BEZPIECZEŃSTWO I PRZESTĘPCZOŚĆ 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta Mielca czuwają funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji, Straży Miejskiej oraz jednostek Straży Pożarnej. 

Siedziba Straży Miejskiej w Mielcu znajduje się przy ul. Żeromskiego 26. Straż Miejska jest 
umundurowaną formacją samorządową, realizującą zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych, 
aktów prawa miejscowego oraz poleceń i wytycznych Prezydenta Miasta Mielca. Na koniec 2015 roku 
mielecka Straż Miejska liczyła 9 funkcjonariuszy, pracujących w systemie dwuzmianowym, w godzinach 
7:00-22.00. Działania jednostki obejmowały interwencje podejmowane w toku pełnienia służby, ale 
również uwagi i wnioski zgłaszane przez mieszkańców. W 2015 roku strażnicy miejscy w Mielcu przyjęli 
2 602 zgłoszenia, w tym dotyczące: 

 zakłócenia porządku i spokoju publicznego – 132 

 zagrożeń w ruchu drogowym – 658 

 zaśmiecenia terenów, ochrony środowiska – 160 

 zagrożeń zdrowia i życia – 95 

 zagrożeń pożarowych (katastrofy) – 2 

 awarii technicznych – 53 

 zwierząt – 291 

 pozostałe zgłoszenia – 1 211. 

Całość funkcjonowania Straży Miejskiej w Mielcu w 2015 roku objęła 3 366 działań. Zdecydowaną 
większość stanowiły środki oddziaływania wychowawczego – w 2015 roku ich liczba wynosiła 2 791, co 
stanowiło niemal 83% działań Straży Miejskiej w Mielcu. Strażnicy wystawili ponadto 532 mandaty 
karne o łącznej wartości 54 950 zł oraz skierowali 43 wnioski do sądu.  

Przyczyną podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej są najczęściej wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W 2015 roku w tym obszarze podjęto 1 367 
działań, w tym w 1 247 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, w 102 
przypadkach ukarano grzywną, a w 18 przypadkach skierowano wniosek do sądu. Kolejne pod 
względem częstotliwości podejmowania interwencji są wykroczenia zawarte w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (716 działań, w tym 263 mandaty), wykroczenia 
przeciwko urządzeniom użytku publicznego (429 działań), wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu (349 działań), wykroczenia przeciwko zdrowiu (245 działań) czy wykroczenia 
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (130 działań). Całość dokonań Straży Miejskiej w Mielcu w 
2015 roku przedstawia poniższa tabela: 

  

                                                           
8 Za: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 
2016 rok 
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Tabela 26. Działalność Straży Miejskiej w Mielcu w 2015 roku 

Lp. Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41kw) 

Grzywna nałożona w 
drodze mandatu 

karnego 
Wnioski 
do sądu 

Razem 

liczba kwota 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń      

  
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu 326 23 5 050  349 

  
b) wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym, 
społecznym 1 5 1 200 1 7 

  
c) wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 88 39 3 450 3 130 

  
d) wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji, w tym:      

  
- ujawnione przez urządzenia 
rejestrujące      

  - pozostałe naruszenia 1 247 102 10 400 18 1 367 

  e) wykroczenia przeciwko osobie      
  f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 245    245 

  g) wykroczenia przeciwko mieniu      

  
h) wykroczenia przeciwko interesom 
konsumentów      

  
i) wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej 24 3 300  27 

  
j) wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego 344 80 6 350 5 429 

  k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 1     
2 przepisy wprowadzające Kodeks pracy      

3 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 438 263 26 300 15 716 

4 
ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych 19 11 1 100  30 

5 
ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 10   1 11 

6 ustawie o ochronie zwierząt 5    5 

7 ustawie o odpadach 24 5 300  29 

8 ustawie –Prawo ochrony środowiska 9    9 

9 ustawie – Prawo o miarach      
10 ustawie – Prawo wodne      

11 
ustawie o publicznym transporcie 
drogowym 1    1 

12 
ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami      

13 
ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt 3    3 

14 ustawie o ochronie przyrody  1 500  1 
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15 
ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 3    3 

16 

ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych      

17 
ustawie o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym      

18 ustawie o bateriach i akumulatorach      
19 ustawie – Kodeks wyborczy      

20 
aktach prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe ) 3    3 

21 innych      
  OGÓŁEM 2 791 532 54 950 43 3 366 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2015 r.  

Pozostałe działania Straży Miejskiej w Mielcu w 2015 roku obejmowały:  

 osoby odprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania (1 osoba) 

 ujawnione przestępstwa (1 przestępstwo) 

 osoby ujęte i przekazane Policji (1 osoba) 

 zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca 
zagrożonego takim zdarzeniem (2 zdarzenia) 

 chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej (14 obiektów) 

 konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na 
potrzeby gminy (1 działanie).  

Strażnicy miejscy podejmują interwencje zarówno w ramach działań własnych, jak w ramach 
wspólnych służb z Policją – w 2015 roku odbyło się 260 wspólnych patroli. Strażnicy miejscy nadzorują 
również system monitoringu wizyjnego miasta. W ramach systemu funkcjonują 32 kamery 
monitorujące rejon Starego Miasta oraz Park Leśny. W 2015 roku w wyniku obserwacji ujawniono 50 
zdarzeń, które wymagały interwencji strażników, a ponadto na wniosek Komendy Powiatowej Policji 
zabezpieczono 17 zapisów z monitoringu9. 

W Mielcu znajduje się Komenda Powiatowa Policji w Mielcu, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 8. 
Obszar miasta jest podzielony na 12 rewirów, podlegających funkcjonariuszom Wydziału Prewencji KPP 
w Mielcu10.  

Aktualnie mieleccy policjanci prowadzą działania związane z tworzeniem „Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”. Obejmują one m.in. konsultacje społeczne z mieszkańcami lokalnych społeczności 
oraz przedstawicielami instytucji działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Debata społeczna 
na temat zagrożeń na terenie gminy miejskiej Mielec odbyła się w dniu 26 lutego 2016 roku. Wśród 
problemów zgłaszanych przez uczestników konsultacji społecznych znalazły się: 

 potrzeba kontynuacji wspólnych patroli Policji i Straży Miejskiej,  

                                                           
9 Za: Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2015 r., http://www.mielec.pl/straz-miejska-w-mielcu/ 
(06.06.2016) 
10 Za: http://bip.mielec.kpp.policja.gov.pl/298/struktura-organizacyjn/8915,Struktura-organizacyjna-Komendy-
Powiatowej-Policji-w-Mielcu.html (06.06.2016) 

http://www.mielec.pl/straz-miejska-w-mielcu/
http://bip.mielec.kpp.policja.gov.pl/298/struktura-organizacyjn/8915,Struktura-organizacyjna-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Mielcu.html
http://bip.mielec.kpp.policja.gov.pl/298/struktura-organizacyjn/8915,Struktura-organizacyjna-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Mielcu.html
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 potrzeba organizowania szkoleń i „pogadanek” dla osób starszych w związku z oszustwami „na 
wnuczka” i kradzieżami, 

 potrzeba stworzenia parkingu dla samochodów ciężarowych przewożących materiały 
niebezpieczne  

 problemy związane z grupującą się młodzieżą – os. Lotników, ul. Łąkowa (problem 
gromadzenia się młodzieży przed i po lekcjach, zaczepianie dzieci młodszych klas w rejonie 
transformatora) 

 problem kradzieży z nowo wybudowanych domów – os. Wolności, 

 problem osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, w tym młodzieży – w rejonie 
sklepu „Orzech”, Szkoły Podstawowej nr 11 oraz między blokami przy ulicy Dąbrówki,  
ul. Partyzantów, okolice boiska „Gryf”, ul. Inwestorów (rejon sklepu spożywczego), opuszczona 
budowa kompleksu handlowego przy ul. Wolności,  

 zakłócenia porządku i ciszy nocnej: w sąsiedztwie lokalu „Studio 8” (ul. Pułaskiego), okolice 
sklepu Tesco (os. Żeromskiego), osoby powracające z imprez z lokalu „Tropicana”  
(os. Rzochów), 

 problemy związane z ruchem drogowym: niebezpieczne przejście dla pieszych na  
ul. Sienkiewicza, autobusy jeżdżące pomimo zakazu i nadmierna prędkość pojazdów na  
ul. Drzewieckiego, niedostosowanie do obecnego natężenia ruchu na ul. Wojska Polskiego, 
zakłócenia spoczynku nocnego i stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym przez motocykle na 
ul. Dąbrówki i ul. Zygmuntowskiej, niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, duża liczba zdarzeń 
drogowych oraz potrzeba sygnalizacji świetlnej na ul. Sienkiewicza, pojazdy parkujące  
w miejscach niedozwolonych – na trawnikach i chodnikach przy ul. Pułaskiego, w rejonie tzw. 
„blaszaka”11. 

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu funkcjonariusze policji w Mielcu jako miejsca 
zagrożenia bezpieczeństwa wskazali następujące ulice miasta: 

 Obszar 1 Borek-Lotników – al. Ducha Świętego, ul. Pisarka 

 Obszar 2 Cyranka-Centrum Kusocińskiego – ul. Przemysłowa, ul. Wojska Polskiego, ul. 
Biernackiego 

 Obszar 3 Centrum Żeromskiego – ul. Pułaskiego, ul. Żeromskiego 

 Obszar 4 Stare Miasto Kilińskiego – ul. Kilińskiego 

 Obszar 6 Stare Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego – ul. Krótka, ul. Mickiewicza, ul. ks. 
Piotra Skargi 

 Obszar 8 Rzochowsko-Wojsławski – ul. Wojsławska 

 Obszar 11 Centrum Niepodległości – al. Niepodległości, ul. Miasteczko Młodego Robotnika 

 Obszar 13 Smoczka I – ul. Dąbrówki, ul. Zygmuntowska 

 Obszar 14 Smoczka – ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 

 Obszar 15 Dziubków – ul. Wolności.  

W 2015 roku na terenie miasta Mielec w zakończonych postępowaniach przygotowawczych 
stwierdzono ogółem 365 przestępstw. W Mielcu występowało największe w powiecie mieleckim 
zagrożenie przestępczością kryminalną w siedmiu podstawowych kategoriach: udział w bójce lub 

                                                           
11 Za: Sprawozdanie z konsultacji społecznych w Mielcu, http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-
miejskie-i-powiatowe/kpp-mielec/mapy-zagrozen/ (06.06.2016) 

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-mielec/mapy-zagrozen/
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-mielec/mapy-zagrozen/
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pobiciu, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież 
z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze i uszkodzenie rzeczy: 

 w kategorii udział w bójce lub pobiciu najwięcej przestępstw miało miejsce na ul. Krótkiej,  
ul. Wolności, ul. Miasteczko Młodego Robotnika, 

 w kategorii spowodowanie uszczerbku na zdrowiu najwięcej przestępstw miało miejsce na  
Al. Niepodległości, następnie na ul. Pułaskiego, ul. Jagiellończyka, ul. Wojska Polskiego,  
ul. Biernackiego, 

 w kategorii kradzież cudzej rzeczy najwięcej przestępstw miało miejsce na Al. Niepodległości, 
następnie na ul. Żeromskiego, ul. Pisarka, ul. Mickiewicza, ul. Wojska Polskiego, 

 w kategorii kradzież z włamaniem najwięcej przestępstw miało miejsce na ul. Dąbrówki,  
ul. Jana Kilińskiego, ul. Przemysłowej, Al. Ducha Świętego, ul. Wojsławskiej, 

 w kategorii przestępstw rozbójniczych najwięcej przestępstw miało miejsce na ul. ks. Piotra 
Skargi, ul. Wyszyńskiego, ul. Jagiellończyka, 

 w kategorii uszkodzenie rzeczy najwięcej przestępstw miało miejsce na Al. Ducha Św.,  
ul. Zygmuntowskiej, Al. Niepodległości, ul. Dąbrówki, ul. Pisarka i ul. Żeromskiego. 

Najwięcej przestępstw kryminalnych w 2015 roku stwierdzono na ulicach włączonych do obszarów: 
Centrum Niepodległości (39 przestępstw; 11,4%), Lotników (37 przestępstw; 10,8%), Centrum 
Żeromskiego (35 przestępstw; 10,2%) i Stare Miasto (31 przestępstw; 91,%). Z kolei do obszarów  
o najmniejszej liczbie stwierdzonych przestępstw kryminalnych należą: Borek (3 przestępstwa; 0,9%) 
oraz Stare Miasto Kilińskiego, Mielecko-Wojsławski i Wolności (po 5 przestępstw; 1,5%).  

Tabela 27. Przestępstwa kryminalne w 2015 roku wg obszarów 

Obszar 
Przestępstwa 
kryminalne 

% 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 40 11,70% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 48 14,04% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 35 10,23% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 5 1,46% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 15 4,39% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

54 15,79% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 5 1,46% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 10 2,92% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 5 1,46% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 10 2,92% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 39 11,40% 

Obszar 12 SZAFERA 10 2,92% 

Obszar 13 SMOCZKA I 27 7,89% 

Obszar 14 SMOCZKA 12 3,51% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 27 7,89% 

RAZEM 342 100% 

Źródło: dane gminne 

Straż pożarną na terenie miasta reprezentują jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Mielcu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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Siedziba KP PSP w Mielcu znajduje się przy ul. Sienkiewicza 54. W jej ramach funkcjonują dwie jednostki 
ratowniczo-gaśnicze: 

 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 1, ul. Sienkiewicza 54 

 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 2, ul. Wojska Polskiego 312.  

Wsparcie dla jednostek PSP w Mielcu zapewniają funkcjonariusze Ochotniczych Straży Pożarnych. Na 
terenie miasta znajduje się 5 jednostek OSP, funkcjonujących jako stowarzyszenia: 

 Ochotnicza Straż Pożarna Mielec Smoczka w Mielcu, ul. Smoczka 35 

 Ochotnicza Straż Pożarna Osiedla Mościska w Mielcu, ul. Pogodna 16 

 Ochotnicza Straż Pożarna Osiedla Rzochów w Mielcu, ul. Rynek Rzochowski 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu, ul. Kilińskiego 27 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu – Cyranka, ul. Cyranowska 66 

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA  

Analiza aktywności społecznej mieszkańców Mielca obejmie dane dotyczące organizacji 
pozarządowych, udziału w wyborach samorządowych oraz działań w ramach budżetu obywatelskiego. 

Dane dotyczące frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 2006, 2010 i 2014 roku w Mielcu 
wskazują na raczej stały, ale niższy niż w pozostałych analizowanych jednostkach poziom 
zainteresowania mieszkańców sferą polityki lokalnej. W 2006 roku w I turze wyborów uczestniczyło 
42,7% uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta, w 2010 roku frekwencja wyborcza w Mielcu 
okazała się wyższa niż w 2006 roku i wynosiła 43,59%, zaś w kolejnych wyborach samorządowych  
w 2014 roku spadła, do poziomu 40,82%. Również w II turze frekwencja wyborcza wahała się z każdym 
wyborami, z wynikami 32,53% w 2006 roku do 28,33% w 2010 roku i 31,6% w 2014 roku.  

W porównaniu z innymi jednostkami, mieszkańcy Mielca jawią się jako osoby mniej chętnie 
uczestniczące w wyborach samorządowych. Podczas wyborów w analizowanym okresie odsetek 
uczestniczących w nich mieszkańców miasta był niższy niż frekwencja w skali kraju, województwa  
i powiatu. Najwyższe różnice były obserwowane w przypadku porównania Mielca z obszarami 
miejskimi województwa podkarpackiego. 

Tabela 28. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w latach 2006, 2010 i 2014 

Jednostka terytorialna 

I tura II tura 

frekwencja wyborcza frekwencja wyborcza 

2006 2010 2014* 2006 2010 2014* 

% % % % % % 

POLSKA 45,99 47,32 47,34 39,56 35,31 39,97 

PODKARPACKIE - MIASTO 48,60 50,75 50,72 42,58 40,96 42,35 

Powiat mielecki 45,35 48,63 47,83 35,16 29,82 37,34 

Mielec 42,70 43,59 40,82 32,53 28,33 31,6 

Źródło: PKW '* wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast 

Na terenie miasta Mielec zarejestrowanych jest ok. 150 organizacji pozarządowych. Zdecydowaną 
większość z nich stanowią stowarzyszenia, w tym licznie występujące stowarzyszenia kultury fizycznej, 

                                                           
12 Za: http://www.kppsp.mielec.pl/serwis/index.php/start (06.06.2016) 

http://www.kppsp.mielec.pl/serwis/index.php/start
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znacznie rzadziej działalność prowadzona jest w formie fundacji. Wiek podmiotów tworzących III sektor 
w Mielcu jest bardzo zróżnicowany – znajdują się wśród nich jednostki o bardzo długiej historii (np.  
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu czy Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. 
Władysława Szafera), jak i podmioty nowo zarejestrowane (np. Fundacja „Kubek Biznesu”). Obszary 
działania mieleckich NGO również są rozmaite, oprócz wskazanego już sportu i kultury fizycznej, 
obejmują one m.in. obszary pomocy społecznej, kultury, zdrowia, edukacji czy rozwoju regionalnego. 
Część organizacji III sektora skupia członków określonych grup społecznych, podmioty o podobnych 
interesach gospodarczych czy hobbystów13. 

Najwięcej organizacji pozarządowych w Mielcu zarejestrowanych jest na ulicach należących do obszaru 
Cyranka-Centrum Kusocińskiego (32 podmioty, 23%). Mniej jest ich na obszarach Rzochowsko-
Wojsławskim (18 podmiotów, 12,9%), Centrum Niepodległości (16 podmiotów, 11,5%) oraz Stare 
Miasto Kilińskiego (11 podmiotów, 7,9%). Z kolei najmniej organizacji posiada lokalizację na ulicach 
obszaru Szafera (1 podmiot), Mielecko-Wojsławskim (2 podmioty), Kazimierza Wielkiego (4 podmioty), 
Warszawskim (5 podmiotów) oraz Centrum Żeromskiego i Dziubków (po 6 podmiotów). Warto dodać, 
iż żadna z organizacji pozarządowych nie mieści się na ulicach tworzących obszar Smoczka I. 

Tabela 29. Liczba zarejestrowanych stowarzyszeń tj. rejestrowanych w sądzie, zwykłych, 

klubów sportowych, fundacji wg obszarów 

Obszar 
Liczba 

zarejestrowanych 
stowarzyszeń 

% 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 7 5,04% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 32 23,02% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 6 4,32% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 11 7,91% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 5 3,60% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

11 7,91% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 2 1,44% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 18 12,95% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 9 6,47% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 4 2,88% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 16 11,51% 

Obszar 12 SZAFERA 1 0,72% 

Obszar 13 SMOCZKA I 0 0,00% 

Obszar 14 SMOCZKA 11 7,91% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 6 4,32% 

RAZEM 139 100,00% 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Mielcu 

Wśród podmiotów NGO zarejestrowanych w Mielcu status OPP (organizacji pożytku publicznego), 
uprawniający do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, posiada dwadzieścia jeden 
jednostek: 

1. Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, ul. Sienkiewicza 1 
2. Fundacja Promocji Twórców Kultury i Sztuki im. Andrzeja Zauchy, ul. Mickiewicza 8 
3. Klub Brydżowy Hotel Polski – Mielec, ul. Biernackiego 12 
4. Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Fredry 51 

                                                           
13 Wykaz organizacji pozarządowych w mieście Mielec znajduje się w Załączniku B 
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5. Klub Żeglarski „Orkan”, ul. Kossaka 6 lok. 4 
6. Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec, ul. Solskiego 1 
7. Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Mielcu, ul. Biernackiego 4a 
8. Międzyszkolny Klub Sportowy „Ikar” Mielec, ul. Solskiego 1 
9. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Mielcu,  

ul. Wojsławska 278 
10. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1893 w Mielcu, ul. Sękowskiego 1 
11. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Mielcu, ul. Chopina 8 
12. Stowarzyszenie „Godne Życie dla Dzieci”, ul. Sienkiewicza 50 lok. 19 
13. Stowarzyszenie „Jedno Życie”, ul. ks. Piotra Skargi 19 
14. Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego, ul. Tańskiego 2 
15. Stowarzyszenie Dla Was, ul. Królowej Jadwigi 1 
16. Stowarzyszenie Kulturalne JARTE, ul. Dworcowa 10 lok. 13 
17. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu, ul. Solskiego 1 
18. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise, ul. Botaniczna 

4 
19. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy W.T.Z.,  

ul. Kocjana 15 
20. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie” ul. Chopina 8 
21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu , ul. Mickiewicza 51. 

Miasto Mielec dysponuje rokrocznie uchwalanym Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Celem głównym Programu na 2016 rok jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i pełniejsze 
zaspokojenie potrzeb społecznych mielczan poprzez wspieranie rozwoju potencjału organizacji 
pozarządowych działających na terenie miasta Mielca. 

Współpraca gminy miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności, a 
dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym 
zadaniom Gminy. Przyjmuje ona postać współpracy finansowej oraz współpracy pozafinansowej.  

Na 2016 rok przyjęto, że konkursy ofert na dotacje zostaną ogłoszone na zadania z niżej wymienionych 
obszarów (obszary pokrywają się z priorytetowymi zadaniami publicznymi, które mogą być zlecane do 
realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność statutową w określonych 
dziedzinach): 

1. Kultury i oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie: 
działań promujących dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną, 

a) wspierania inicjatyw poprzez przygotowanie i uczestnictwo w wydarzeniach 
artystycznych, 

b) prezentacji dorobku stowarzyszeń kulturalnych, 
c) wspierania pracy twórczej artystów profesjonalnych i twórczości amatorskiej, 
d) wspierania współpracy artystycznej między miastami i współorganizowanie kontaktów 

międzynarodowych, 
e) wspierania działań na rzecz ochrony, poznania i promocji wiedzy o przeszłości  

i współczesnych walorach kulturowych „małej ojczyzny”, 
f) działań zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, 

organizacji warsztatów i zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych rozwijających 
zainteresowania dzieci i młodzieży, w tym programów integrujących i aktywizujących 
młodzież, 
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g) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, 
h) edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, 
i) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
j) realizacji programów służących aktywizacji i integracji społecznej seniorów, w tym 

osób samotnych 

2. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w zakresie: 
a) organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, w tym w klubach sportowych, 
b) szkolenia i doskonalenia instruktorów, trenerów, organizatorów kultury fizycznej oraz 

animatorów aktywnego wypoczynku, 
c) organizacji przygotowań i uczestnictwo w imprezach sportowych, 
d) promocji sportu dzieci i młodzieży, 
e) organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych, 
f) utrzymania i wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych, 
g) działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych, 
h) organizacji masowych imprez sportowo - rekreacyjnych, 
i) propagowania idei olimpijskich, 
j) działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną, 
k) uczestnictwa zawodników, klubów i stowarzyszeń sportowych w imprezach  

i zawodach sportowych 
l) zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
m) organizacji ogólnopolskich, regionalnych i miejskich imprez sportowych, zawodów 

sportowych oraz ogólnie dostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych, realizowanych 
na terenie miasta Mielca, 

n) promowanie postaw proobronnych oraz szkolenie młodzieży w zakresie działań 
związanych z obronnością naszego kraju 

3. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, w zakresie: 

a) wymiany w szczególności dzieci i młodzieży z przedstawicielami innych miast, 
b) organizacji wspólnych działań, imprez, zawodów sportowych 

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie: 
a) zapewnienia dostępu do dóbr i usług, umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym, 
b) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji, 
c) zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji społecznej, 

kultury, sportu i rekreacji i turystyki 

5. Pomocy społecznej, w zakresie: 
a) realizacji programów wychodzenia z bezdomności oraz programów terapeutycznych 

dla osób bezdomnych, 
b) realizacji programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym 

6. Działalności na rzecz rodziny, rodzicielstwa. 

7. Działalności na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, w zakresie: 
a) realizacji programów profilaktycznych terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 

zagrożonej patologiami społecznymi, a w szczególności uzależnieniem od środków 
psychoaktywnych, 
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b) realizacji programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

c) wspierania placówek wsparcia dziennego 

8. Działalności na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia. 

9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w szczególności promocji przedsiębiorczości 
i przedsiębiorczości społecznej wśród mieszkańców oraz promocji gospodarczej miasta Mielca. 

10. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

11. Działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, wzmacniania postaw obywatelskich  
i dialogu społecznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy. 

12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Na realizację zadań publicznych przewidzianych do realizacji w ramach Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2016 przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 168 990 zł14.  

Uchwałą Nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 roku powołano Mielecką 
Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada składa się z 12 członków, w tym 3 przedstawicieli Rady 
Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Mielca oraz 6 przedstawicieli organizacji. 
Przedstawiciele organizacji są wybierani wśród kandydatów zgłaszanych przez organizacje – każdy 
podmiot prowadzący działalność na terenie miasta może zgłosić jednego kandydata. Kandydaci 
zgłaszani są do jednej z sześciu kategorii, zgodnie ze swoimi celami statutowymi i działaniami:  

1. sport, rekreacja i turystyka 
2. pomoc społeczna 
3. edukacja i kultura 
4. zdrowie i profilaktyka 
5. działalność na rzecz wspólnot lokalnych 
6. pozostałe 

RDPP ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie dotyczącym pożytku publicznego  
i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów 
strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektówuchwał  
i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie15. 
 

Ocenę aktywności społecznej mieszkańców miasta Mielca na tle mieszkańców innych jednostek 
administracyjnych umożliwia wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. 
mieszkańców. Na ich podstawie mieszkańców miasta można uznać za najmniej aktywną społeczność. 
W 2014 roku na 10 tys. ludności Mielca przypadało jedynie 23,8 fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

                                                           
14 Za: Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 
15 Za: Uchwała Nr XVI/150/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia trybu 
powoływania członków, organizacji i trybu działania Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
http://www.mielec.pl/inauguracyjne-posiedzenie-mieleckiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/ 
(04.06.2016) 

http://www.mielec.pl/inauguracyjne-posiedzenie-mieleckiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/
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społecznych. Znacznie wyższe okazały się wartości wskaźników dla kraju i województwa: na 10 tys. 
mieszkańców Polski w 2014 roku przypadały ponad 33 podmioty trzeciego sektora (w miastach niemal 
37 podmiotów), a na 10 tys. mieszkańców Podkarpacia – ponad 32 jednostki (w miastach aż 39,1). 
Również w powiecie mieleckim wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. 
mieszkańców osiągał wartości wyższe (29,9) niż w Mielcu. 

Niewątpliwie pozytywnym jest natomiast fakt, iż podmiotów III sektora w mieście rokrocznie 
przybywa, na co wskazuje również rosnący wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 
na 10 tys. mieszkańców. Tendencja wzrostowa obserwowana była we wszystkich jednostkach 
administracyjnych, choć tempo zmian było zróżnicowane. W latach 2010-2014 wskaźnik dla Mielca 
wzrósł o 21,3% (z 19,6% do 23,8%), natomiast w kraju nastąpił wzrost o 21,9% (w tym 23,7%  
w miastach), na Podkarpaciu – o 18,0% (w tym 20,8% w miastach), a w powiecie mieleckim o 20,2%.  

Tabela 30. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców w latach 
2010-2014 

Jednostka terytorialna 
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 27,1 28,4 30,0 31,5 33,1 

POLSKA - MIASTO 29,7 31,1 32,9 34,8 36,8 

PODKARPACKIE 27,6 28,7 30,1 31,3 32,5 

PODKARPACKIE - MIASTO 32,3 33,6 35,4 37,3 39,1 

Powiat mielecki 24,8 26,1 28,1 29,0 29,9 

Powiat mielecki - MIASTO   22,9 24,0 24,8 

Mielec 19,6 20,5 22,0 23,1 23,8 

 Źródło: GUS/BDL 

  

W 2015 roku mieszkańcy Mielca mogli po raz pierwszy w sposób bezpośredni decydować  
o przeznaczeniu części budżetu publicznego. Działania te realizowane były w ramach Mieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego, na które przeznaczono kwotę w wysokości 700 000 zł. Wśród 57 projektów 
zgłoszonych do pierwszej edycji MBO ocenę formalną przeszło 29 projektów, które zostały poddane 
głosowaniu mieszkańców. W głosowaniu uczestniczyło 6 270 mieszkańców Mielca (w tym 475 głosów 
nieważnych), a dofinansowanie zdobyły trzy projekty: boisko przy Stadionie „Gryf”, Schronisko dla 
zwierząt oraz dodatkowa stacja monitoringu powietrza16.   

                                                           
16 Za: http://www.obywatelski.mielec.pl (04.06.2016) 

http://www.obywatelski.mielec.pl/


 

57 

B2. Diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej  
 

GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  

W 2014 roku na terenie Mielca działalność prowadziło 6 199 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 
REGON. Liczba przedsiębiorstw w mieście od 2011 roku sukcesywnie rosła. Jedynie w latach 2010-2011 
nastąpił niewielki spadek ilości podmiotów, z 5 896 do 5 859 jednostek. Niemniej jednak w całym 
analizowanym okresie nastąpił ponad 5% wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 
REGON na terenie Mielca. Wynoszący 5,1% wzrost liczby podmiotów był nieznacznie niższy od średniej 
dla Polski (5,4%), niższy od średniej dla Podkarpacia (6,5%) oraz wyraźnie niższy niż średnia dla powiatu 
mieleckiego (9,0%). 

Zasoby podmiotów gospodarczych w mieście tworzone są przede wszystkim przez jednoosobowe 
działalności gospodarcze oraz firmy mikro, tj. podmioty zatrudniające od 0 do 9 pracowników. 
Stanowiły one ok. 95% wszystkich funkcjonujących przedsiębiorstw. Znacznie mniejsza jest liczba 
podmiotów gospodarczych zatrudniających więcej niż 10 pracowników. W kategorii 10-49 pracujących 
mieściło się 217 podmiotów (3,5%), w kategorii 50-249 zatrudnionych – 79 podmiotów (1,3%), a 
ponadto na terenie miasta działalność prowadziło 9 jednostek zatrudniających od 250 do 999 
pracowników oraz 2 podmioty zatrudniające więcej niż 1000 osób.  

Jak wskazano powyżej, liczba podmiotów gospodarczych w mieście w 2014 roku była o 5,1% wyższa 
niż w 2010 roku. Najwyższy wzrost ilości podmiotów dotyczył kategorii jednostek zatrudniających od 0 
do 9 osób (315; tj. o 5,6%), a także 50-249 pracowników (8; tj. o 11,3%) i od 250 do 999 pracowników 
(1; tj. o 12,5%). W kategorii podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników nastąpił spadek 
ilości podmiotów o 21 (tj. -8,8%). Natomiast liczba zakładów pracy zatrudniających więcej niż 1000 
osób była w latach 2010-2014 stabilna i wynosiła 2. 

Tabela 31. Podmioty gospodarcze według liczby pracowników w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 

Mielec 5 896 5 859 6 003 6 147 6 199 

  0-9 pracowników 

Mielec 5 577 5 543 5 699 5 843 5 892 

  10-49 pracowników 

Mielec 238 235 216 216 217 

  50-249 pracowników 

Mielec 71 71 78 77 79 

  250-999 pracowników 

Mielec 8 8 8 9 9 

  1000 i więcej pracowników 

Mielec 2 2 2 2 2 
Źródło: GUS/BDL  

Wśród podmiotów gospodarczych w Mielcu dominują jednostki sektora prywatnego. Prywatne firmy 
stanowiły w 2014 roku niemal 97% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w REGON, a ich liczba 
wynosiła 5 998, tj. o 5,5% więcej niż w 2010 roku. Natomiast sektor publiczny w Mielcu w 2014 roku 
tworzyło 201 podmiotów, co oznacza, że ich liczba była o 5,6% niższa niż w 2010 roku. 
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Tabela 32. Podmioty gospodarcze wg sektora własności w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 

Mielec 5 896 5 859 6 003 6 147 6 199 

  sektor publiczny 

Mielec 213 208 215 209 201 

  sektor prywatny 

Mielec 5683 5651 5788 5938 5998 

Źródło: GUS/BDL  

Struktura podmiotów gospodarczych pod względem podstawowych profili działalności wykazuje 
podobieństwa we wszystkich jednostkach administracyjnych. Rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem  
i rybactwem w Mielcu zajmowało się w 2014 roku 25 podmiotów, co stanowiło 0,4% ogólnej liczby 
firm. Nieco wyższe odsetki dla tego rodzaju działalności stwierdzono na obszarach miejskich powiatu 
mieleckiego (0,6%) oraz w miastach województwa (0,6%) i kraju (0,7%).  

Mielec cechuje się nieco wyższym niż w pozostałych analizowanych jednostkach odsetkiem 
przedsiębiorstw działających w sferze przemysłu i budownictwa, szczególnie w porównaniu  
z obszarami miejskimi. W 2014 roku w sekcjach B-H działalność prowadziła niemal co czwarta mielecka 
firma (23%), podczas gdy średnia dla kraju kształtowała się na poziomie 21% (w tym 19% w miastach), 
dla województwa podkarpackiego – 23% (w tym 17% w miastach), a dla powiatu mieleckiego – 27%. 

We wszystkich jednostkach przeważają podmioty prowadzące pozostałą działalność (sekcje G-U PKD 
2007), jednak ich udział jest nieznacznie zróżnicowany. W Mielcu pozostałą działalność prowadziło 77% 
podmiotów gospodarczych, tj. dokładnie tyle, ile wynosiła średnia krajowa (77%), więcej niż wynosiła 
średnia powiatowa (72%) a także wojewódzka (75%). Natomiast w miastach kraju i województwa 
odsetek firm z sekcji G-U był wyższy niż w Mielcu i wynosił odpowiednio 81% i 82%. 
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Wykres 8. Podmioty gospodarcze według podstawowych profili działalności – stan na 
31.XII.2014 

 

Źródło: GUS/BDL  

Wśród podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Mielcu najliczniej reprezentowane są jednostki 
działające w sekcji G, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle – w 2014 roku handlem i naprawą pojazdów zajmowało się 1 816 podmiotów 
gospodarczych, co stanowiło 29,3% ogółu przedsiębiorstw. Na kolejnych miejscach pod względem 
liczebności znalazły się sekcje C, przetwórstwo przemysłowe (771 podmiotów, 12,4%) i M, działalność 
profesjonalna, naukowa i techniczna (630 podmiotów, 10,2%) oraz F, budownictwo (609 podmiotów, 
9,8%) i Q, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (458 podmiotów, 7,4%). Z kolei najrzadziej mieleckie 
firmy prowadziły działalność w sekcji D, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (7 podmiotów), B, górnictwo  
i wydobywanie (8 podmiotów), a także O, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne (22 podmioty) i E, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją (22 podmioty). 

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Mielcu w poszczególnych sekcjach 
podlegała fluktuacjom w latach 2010-2014, ale możliwe jest wskazanie sekcji z tendencją wzrostową 
oraz malejącą. Największą dynamiką wzrostu w analizowanym okresie cechowały się sekcje D (o 75%) 
i E (o 27%). Wzrost dotyczył również podmiotów prowadzących działalność w innych sekcjach: N  
(o 37,1%), P (o 29,1%), J (17,1%), Q (o 12,8%), I (o 12,7%), M (o 12,1%), L (o 8,4%), C (o 6,5%), S i T  
(o 6,0%), A (o 4,2%), R (o 3,3%) oraz F (o 0,7%). W przypadku sekcji B i U ilość podmiotów nie uległa 
zmianie wynosząc odpowiednio 8 i 0. Natomiast spadek liczby przedsiębiorstw w latach 2010-2014 
nastąpił zwłaszcza w sekcji K (-12,4%) oraz w mniejszym stopniu w sekcjach O (-4,3%), H (-1,7%) i G  
(-1,1%).  
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Tabela 33. Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD w Mielcu w latach 2010-2014 

Sekcje wg PKD 2007 
podmioty gospodarcze wg sekcji 

2010 2011 2012 2013 2014 Zmiana 

Sekcja A 24 25 25 24 25 4,2% 

Sekcja B 8 9 8 8 8 0,0% 

Sekcja C 724 712 734 762 771 6,5% 

Sekcja D 4 4 5 7 7 75,0% 

Sekcja E 14 21 21 21 22 57,1% 

Sekcja F 605 609 605 607 609 0,7% 

Sekcja G 1 836 1 808 1 811 1 820 1816 -1,1% 

Sekcja H 303 287 289 298 298 -1,7% 

Sekcja I 166 169 178 182 187 12,7% 

Sekcja J 140 145 146 154 164 17,1% 

Sekcja K 185 172 165 167 162 -12,4% 

Sekcja L 191 199 204 206 207 8,4% 

Sekcja M 562 558 601 613 630 12,1% 

Sekcja N 89 93 98 118 122 37,1% 

Sekcja O 23 23 23 22 22 -4,3% 

Sekcja P 175 174 202 219 226 29,1% 

Sekcja Q 406 421 441 458 458 12,8% 

Sekcja R 90 90 93 98 93 3,3% 

Sekcje S, T 351 340 354 363 372 6,0% 

Sekcje U 0 0 0 0 0 0,0% 

RAZEM 5 896 5 859 6 003 6 147 6 199 5,1% 

Źródło: GUS/BDL  

Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 wskazuje na podobieństwo profili działalności 
przedsiębiorstw ze wszystkich jednostek administracyjnych. Największy jest udział podmiotów z sekcji 
G (na poziomie 26–29%), a następnie C (8-12%), F (9-10%) i M (10-11%). Mielec wyróżnia się na tle 
kraju, województwa relatywnie większym udziałem podmiotów z sekcji C i G. W przypadku pozostałych 
sekcji różnice między gminą a innymi jednostkami nie są znaczące statystycznie.  

Tabela 34. Struktura podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 w latach 2010-2014 

Sekcje wg PKD 
2007 

2010 2014 

struktura sekcji podmiotów gospodarczych struktura sekcji podmiotów gospodarczych 

POLSKA 
PODKARP

ACKIE 
Powiat 

mielecki 
Mielec POLSKA 

PODKAR
PACKIE 

Powiat 
mielecki 

Mielec 

Sekcja A 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 

Sekcja B 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sekcja C 8% 8% 14% 12% 8% 8% 12% 12% 

Sekcja D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sekcja E 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Sekcja F 11% 9% 13% 10% 10% 9% 10% 10% 

Sekcja G 28% 32% 29% 31% 26% 28% 30% 29% 
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Sekcja H 7% 6% 6% 5% 6% 5% 5% 5% 

Sekcja I 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 

Sekcja J 3% 2% 2% 2% 4% 3% 3% 3% 

Sekcja K 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Sekcja L 6% 4% 2% 3% 7% 4% 3% 3% 

Sekcja M 10% 10% 8% 10% 11% 10% 10% 10% 

Sekcja N 3% 2% 1% 2% 3% 3% 2% 2% 

Sekcja O 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

Sekcja P 3% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 

Sekcja Q 5% 7% 5% 7% 6% 7% 7% 7% 

Sekcja R 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Sekcje S, T 6% 7% 6% 6% 7% 8% 6% 6% 

Sekcje U 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Źródło: GUS/BDL  

Analiza wskaźników dotyczących podmiotów gospodarczych wskazuje, że miasto Mielec cechuje się 
niższym poziomem przedsiębiorczości w porównaniu z krajem i obszarami miejskimi innych jednostek 
administracyjnych. W 2014 roku na 10 tys. mieszkańców miasta przypadało 1 019 podmiotów 
wpisanych do rejestru REGON i była to wartość niższa od średniej krajowej (1 071 podmiotów), ale 
wyraźnie wyższa od średniej wojewódzkiej (763 przedsiębiorstwa) i powiatowej (767 podmiotów). 
Mniej korzystnie przedstawiała się sytuacja Mielca na tle obszarów miejskich kraju i województwa, 
gdzie wskaźniki podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności przyjmowały wartości 
wyższe niż w gminie – odpowiednio 1 297 i 1 060.  

Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast tendencja rosnąca, jaka charakteryzowała zmiany 
analizowanego wskaźnika w latach 2010-2014. Mimo minimalnych spadków w 2011 roku, we 
wszystkich jednostkach jego wartość w 2014 roku była wyższa niż w 2010 roku. Tempo wzrostu okazało 
się jednak zróżnicowane. W przypadku Mielca wartość wskaźnika podmiotów wpisanych do rejestru 
REGON na 10 tys. ludności wzrosła na przestrzeni lat 2010-2014 o 6,5%, podczas gdy w skali kraju 
wzrost wyniósł 5,5% (w tym 4,3% w miastach), w skali województwa – 6,4% (w tym 4,5% w miastach), 
a w skali powiatu aż – 8,7%. 

Tabela 35. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 1 015 1 004 1 032 1 057 1 071 

POLSKA - MIASTO 1 244 1 225 1 257 1 285 1 297 

PODKARPACKIE 717 710 728 750 763 

PODKARPACKIE - MIASTO 1 014 995 1 016 1 044 1 060 

Powiat mielecki 705 707 729 755 767 

Powiat mielecki - MIASTO   970 997 1 009 

Mielec 957 953 980 1 006 1 019 

Źródło: GUS/BDL  

Wskaźnik jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2014 roku 
ukształtował się w Mielcu na poziomie 64 i była to wartość najniższa w całym analizowanym okresie. 
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Choć pogorszenie sytuacji nastąpiło we wszystkich jednostkach, można zauważyć, iż w skali kraju 
rejestrowanych było relatywnie więcej nowych podmiotów niż województwie podkarpackim, powiecie 
mieleckim i Mielcu. Wskaźnik dla Polski w 2014 roku wynosił bowiem 93 (w tym 106 w miastach), 
natomiast na Podkarpaciu był nieco niższy – 70 (w tym 90 w miastach), a w powiecie okazał się najniższy 
i wyniósł jedynie 56.  

Tabela 36. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w latach 
2010-2014 

Jednostka terytorialna 

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. 
ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 104 90 93 95 93 

POLSKA – MIASTO 122 104 109 110 106 

PODKARPACKIE 75 65 66 72 70 

PODKARPACKIE – MIASTO 98 84 87 94 90 

Powiat mielecki 64 55 60 65 56 

Powiat mielecki – MIASTO   73 76 65 

Mielec 77 67 72 77 64 

Źródło: GUS/BDL  

W przypadku wskaźnika jednostek wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności w Mielcu w 2014 
roku osiągnięto niższą wartość niż w województwie i kraju. Oznacza to, że na terenie miasta 
likwidowanych było relatywnie mniej przedsiębiorstw niż w większych jednostkach. W 2014 roku na 
10 tys. ludności miasta przypadało 51 wykreślonych firm, podczas gdy w skali kraju było to 79 
podmiotów, a w województwie – 54 jednostki. Jedynie w powiecie wskaźnik ukształtował się na 
poziomie niższym niż w gminie i wynosił 43. Wskaźnik podmiotów wykreślonych z rejestru REGON na 
10 tys. mieszkańców podlegał w latach 2010-2014 licznym fluktuacjom, przyjmując wartości niższe  
i wyższe – wyraźnie widoczne jest jednak maksimum przypadające na 2011 rok, w którym we 
wszystkich jednostkach nastąpiło najwięcej wykreśleń jednostek z rejestru REGON w przeliczeniu na 
10 tys. ludności.  

Tabela 37. Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 62 100 65 70 79 

POLSKA - MIASTO 74 121 77 83 94 

PODKARPACKIE 39 70 47 49 54 

PODKARPACKIE - MIASTO 55 99 62 66 72 

Powiat mielecki 30 51 37 37 43 

Powiat mielecki - MIASTO   47 49 51 

Mielec 41 68 46 49 51 

Źródło: GUS/BDL  
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Na podstawie powyższych danych określono saldo jednostek nowych i wykreślonych na 10 tys. 
ludności. Krytycznym był 2011 rok, gdy we wszystkich jednostkach (poza powiatem mieleckim) saldo 
było ujemne: relatywnie najlepszą sytuację stwierdzono w powiecie mieleckim (+4), gorzej 
przedstawiała się ona w Mielcu (-1), województwie podkarpackim (-6) i kraju (-10). W 2014 roku saldo 
jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców Mielca wynosiło 13 i było 
ponad dwukrotnie niższe niż w 2013 roku oraz niemal trzykrotnie niższe niż w 2010 roku.  

Tabela 38. Saldo jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON na 10 tys. ludności  
w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

saldo jednostek nowych i wykreślonych z rejestru REGON na 10 
tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 43 -10 28 25 14 

POLSKA - MIASTO 48 -16 32 27 12 

PODKARPACKIE 35 -6 20 23 16 

PODKARPACKIE – MIASTO 43 -15 25 28 19 

Powiat mielecki 34 4 23 28 13 

Powiat mielecki – MIASTO   26 27 14 

Mielec 36 -1 25 28 13 

Źródło: GUS/BDL  

Wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 
wskazuje na przeciętny poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta na tle mieszkańców innych 
jednostek. W 2014 roku na 100 ludności Mielca w wieku produkcyjnym przypadało 11,8 osób 
prowadzących działalność gospodarczą. W skali kraju wskaźnik przyjął wartość wyższą (12,2), zaś  
w województwie podkarpackim i powiecie mieleckim – niższą (odpowiednio 9,0 i 9,2). Analiza wartości 
wskaźnika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 
w latach 2010-2014 wskazuje na powolny rozwój przedsiębiorczości w Mielcu – wskaźnik przyjmował 
rokrocznie wartości minimalnie wyższe i niższe, jednak ogółem w latach 2010-2014 wzrósł z 11,0 do 
11,8, czyli o 7,2%.  

Tabela 39. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 11,9 11,6 11,9 12,1 12,2 

POLSKA – MIASTO 13,9 13,6 13,8 14,1 14,2 

PODKARPACKIE 8,7 8,5 8,7 8,9 9,0 

PODKARPACKIE – MIASTO 11,4 11,1 11,3 11,6 11,6 

Powiat mielecki 8,5 8,5 8,7 9,0 9,2 

Powiat mielecki – MIASTO   11,1 11,5 11,7 

Mielec 11,0 10,9 11,2 11,6 11,8 

Źródło: GUS/BDL  
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Dane rejestrowe Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazują, iż wg stanu 
na dzień 11.05.2016 roku liczba aktywnych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby 
fizyczne w Mielcu wynosiła 3 656 podmiotów. Najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą zarejestrowanych było na ulicach tworzących obszar Stare Miasto-Centrum Kopernika-
Drzewieckiego (643 podmioty; 17,6%), a w dalszej kolejności obszary: Borek-Lotników (446 
podmiotów; 12,2%) oraz Cyranka-Centrum Kusocińskiego (433 podmioty; 11,8%). Z kolei obszarem  
o najmniejszej liczbie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą okazał się obszar 
Kazimierza Wielkiego, gdzie zarejestrowanych było 41 jednoosobowych działalności gospodarczej.  

Biorąc pod uwagę podział miasta na ulice największe zbiorowiska osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą stwierdzono na ulicach: Wolności (150 osób), al. Niepodległości (130 osób), 
ul. Pisarka (105 osób), al. Ducha Świętego (103 osoby) oraz Władysława Warneńczyka (101 osób).  

Tabela 40. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez zawieszonych), 
stan na dzień 11.05.2016 

Obszar 

Liczba osób fizycznych 
prowadzących 

działalność 
gospodarczą  

% 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 446 12,20% 
Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 433 11,84% 
Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 171 4,68% 
Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 174 4,76% 
Obszar 5 WARSZAWSKA 150 4,10% 
Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

643 17,59% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 147 4,02% 
Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 151 4,13% 
Obszar 9  WOLNOŚCI 168 4,60% 
Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 41 1,12% 
Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 317 8,67% 
Obszar 12 SZAFERA 113 3,09% 
Obszar 13 SMOCZKA I 199 5,44% 
Obszar 14 SMOCZKA 145 3,97% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 358 9,79% 

RAZEM 3 656 100,00% 

Źródło: CEIDG  

W 2014 roku na terenie miasta Mielec działalność prowadziło 1 512 podmiotów gospodarczych 
zatrudniających 0-9 pracowników w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Pod 
tym względem miasto nie wyróżniało się na tle pozostałych jednostek, gdzie średnie wartości 
wskaźnika były zarówno wyższe, jak i niższe niż w Mielcu. Jednak na tle miast kraju i województwa 
sytuacja miasta była mniej korzystna. W obu tych jednostkach wskaźnik podmiotów gospodarczych 
zatrudniających 0-9 pracowników na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym osiągnął wartość powyżej 
wartości dla Mielca (odpowiednio 1 973,8 i 1 576,2). 

Tabela 41. Podmioty gospodarcze zatrudniające 0-9 pracowników na 10 tys. mieszkańców  
w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
podmioty gospodarcze zatrudniające 0-9 pracowników na 10 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 



 

65 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 1 495,6 1 485,5 1 542,1 1 593,1 1 625,5 

POLSKA - MIASTO 1 808,5 1 795,0 1 867,7 1 932,8 1 973,8 

PODKARPACKIE 1 062,8 1 050,9 1 085,9 1 123,7 1 148,3 

PODKARPACKIE - MIASTO 1 446,4 1 425,9 1 477,9 1 538,0 1 576,2 

Powiat mielecki 1 043,4 1 047,8 1 082,4 1 128,5 1 148,9 

Powiat mielecki - MIASTO   1 404,5 1 459,7 1 493,3 

Mielec 1 363,5 1 366,7 1 420,2 1 476,5 1 512,0 

Źródło: GUS/BDL  

W przypadku podmiotów gospodarczych zatrudniających 10-49 pracowników na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym sytuacja w Mielcu jest korzystniejsza niż w powiecie i województwie, ale 
jednocześnie trudniejsza niż kraju. W 2014 roku wskaźnik dla miasta ukształtował się na poziomie 55,7 
podmiotów, podczas gdy średnia dla kraju wynosiła 60,6 podmiotów, średnia dla Podkarpacia – 43,7 
podmiotów, a średnia dla powiatu mieleckiego – 48,5 podmiotów. Porównanie Mielca z miastami 
innych obszarów wskazuje na mniej korzystną sytuację w gminie będącej przedmiotem analizy. W 
miastach kraju na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało 74 podmiotów 
gospodarczych zatrudniających 10-49 pracowników, zaś w miastach Podkarpacia – 61,5 podmiotów.  

Tabela 42. Podmioty gospodarcze zatrudniające 10-49 pracowników na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

podmioty gospodarcze zatrudniające 10-49 pracowników na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 65,1 65,0 59,5 59,5 60,6 

POLSKA - MIASTO 76,8 76,9 71,4 72,1 73,9 

PODKARPACKIE 49,7 49,4 43,5 43,0 43,7 

PODKARPACKIE - MIASTO 67,2 66,6 59,7 59,8 61,5 

Powiat mielecki 49,8 49,4 48,0 47,3 48,5 

Powiat mielecki - MIASTO   56,2 56,9 57,9 

Mielec 58,2 57,9 53,8 54,6 55,7 

Źródło: GUS/BDL  

Mielec charakteryzował się natomiast relatywnie najwyższymi wskaźnikami podmiotów 
gospodarczych zatrudniających 50-249 pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. 
W 2014 roku wynosił on 20,3 i był znacząco wyższy niż średnia krajowa (12,2), wojewódzka (9,4)  
i powiatowa (11,0). W Mielcu wskaźniki podmiotów gospodarczych zatrudniających 50-249 
pracowników na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym okazały się wyższe także niż na obszarach 
miejskich kraju (17,0) i województwa (18,3). Warto zwrócić również uwagę, że o ile na przestrzeni lat 
2010-2014 sytuacja w kraju poprawiła się w tempie ok. 2% (w miastach ok. 4%), to w przypadku 
powiatu mieleckiego (13,7%) i miasta Mielec (16,8%) dynamika tych pozytywnych zmian była znacznie 
wyższa niż w pozostałych analizowanych jednostkach administracyjnych. 
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Tabela 43. Podmioty gospodarcze zatrudniające 50-249 pracowników na 10 tys. mieszkańców 
w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

podmioty gospodarcze zatrudniające 50-249 pracowników na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 12,0 11,9 12,1 12,1 12,2 

POLSKA - MIASTO 16,4 16,3 16,7 16,8 17,0 

PODKARPACKIE 9,1 9,0 9,3 9,4 9,4 

PODKARPACKIE - MIASTO 17,3 17,2 17,9 18,2 18,3 

Powiat mielecki 9,7 9,8 10,7 10,6 11,0 

Powiat mielecki - MIASTO   18,7 18,7 19,5 

Mielec 17,4 17,5 19,4 19,5 20,3 

Źródło: GUS/BDL  

Ostatni ze wskaźników dotyczy podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 250 pracowników 
na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. W 2014 roku w Mielcu wynosił on 2,8, i była to wartość 
najwyższa w całym analizowanym okresie. W powiecie mieleckim i województwie podkarpackim na 10 
tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało odpowiednio 1,5 i 1,4 podmiotów gospodarczych 
zatrudniających powyżej 250 pracowników. Najwyższe – porównywalne z wynikiem Mielca – wartości 
osiągnięto w miastach kraju (2,8) i Podkarpacia (3,0). 

Tabela 44. Podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 250 pracowników na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 250 pracowników na 10 
tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 

POLSKA - MIASTO 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 

PODKARPACKIE 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

PODKARPACKIE - MIASTO 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 

Powiat mielecki 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 

Powiat mielecki - MIASTO   2,3 2,6 2,6 

Mielec 2,4 2,5 2,5 2,8 2,8 

 Źródło: GUS/BDL  

Liczba osób pracujących17 mieszkańców Mielca wynosiła w 2014 roku 27 970 osób. Rok 2014 był 
kolejnym w analizowanym okresie, w którym liczba pracujących w mieście wzrosła. Jedynie w 2011 

                                                           
17 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 
w organizacjach, fundacjach i związkach; bez zakładów osób fizycznych o liczbie pracujących do 5 osób, (dla lat 
1995-1998); bez zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących do 9 
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roku zanotowano spadek liczby osób pracujących, z minimum na poziomie 23 319 osób. Ogółem  
w latach 2010-2014 liczba pracujących w mieście wzrosła o 16,2%.  

Wśród pracujących w Mielcu przewagę mieli mężczyźni, których liczba wynosiła 15 495, co stanowiło 
55,4% ogółu pracujących w mieście. Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, liczba osób 
pracujących zmniejszała się w okresie 2010-2011, a w latach 2012-2014 nastąpiła poprawa sytuacji. Na 
uwagę zasługuje jednak fakt, że o ile liczba pracujących mężczyzn w 2014 roku była o 7,3% wyższa niż 
w 2010 roku, to liczba pracujących kobiet zwiększyła się w tym samym okresie o 29,7%. W wyniku tych 
zjawisk, mimo że mężczyźni ciągle stanowili większość pracujących w Mielcu, udział kobiet w ogóle 
pracujących w mieście zwiększył się z 40,0% w 2010 roku do 44,6% w 2014 roku.  

Tabela 45. Liczba pracujących w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 

Mielec 24 063 23 319 24 904 27 004 27 970 

  kobiety 

Mielec 9 618 9 433 10 704 11 932 12 475 

  mężczyźni 

Mielec 14 445 13 886 14 200 15 072 15 495 

Źródło: GUS/BDL  

Wskaźnik pracujących na 1000 ludności pozwala porównać sytuację w mieście oraz innych jednostkach 
administracyjnych. W 2014 roku w Mielcu na 1000 mieszkańców przypadało 460 osób pracujących. 
Średnie ogólne dla kraju (230 osób pracujących na 1000 ludności), województwa podkarpackiego (201) 
i powiatu mieleckiego (264) pozostawały na poziomie wyraźnie niższym niż w Mielcu, natomiast w 
przypadku obszarów miejskich różnica nie była już tak znacząca. W miastach kraju w 2014 roku na 1000 
mieszkańców przypadało 310 pracujących, natomiast w miastach Podkarpacia – 366 pracujących. 
Wskaźnik dla Mielca na poziomie 460 pracujących na 1000 ludności był najwyższy w całym 
analizowanym okresie i wykazywał wysoką, 17,7% dynamikę, w porównaniu z 2010 rokiem. 

Tabela 46. Pracujący na 1000 ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

pracujący ogółem na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba Osoba 

POLSKA 223 224 223 226 230 

POLSKA - MIASTO 304 304 302 304 310 

PODKARPACKIE 196 198 196 199 201 

PODKARPACKIE - MIASTO 364 365 361 365 366 

Powiat mielecki 227 225 237 254 264 

Powiat mielecki - MIASTO   392 425 443 

Mielec 391 379 407 442 460 

 Źródło: GUS/BDL 

                                                           
osób (dla 1999 r.); bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.). W 2004 i 2005 r. 
dla gmin miejsko-wiejskich sporządzane jest jedno sprawozdanie, brak informacji dla części miejskiej i części 
wiejskiej. Wg faktycznego miejsca pracy (dla lat 1995-2003); wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju 
działalności (od 2004 r.) – wyjaśnienie GUS. 
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Podsumowując kwestie gospodarcze, należy podkreślić fakt, że Mielec jest miastem o tradycjach 
przemysłowych, których egzemplifikacją są Państwowe Zakłady Lotnicze – Wytwórnia Płatowców nr 2, 
fabryka płatowców, powstała w Mielcu w okresie tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego w 
latach 30.XX wieku. Kontynuacja tego rodzaju działalności w latach późniejszych sprawiła, że z Mielcem 
kojarzony jest przede wszystkim przemysł lotniczy. Reprezentują go m.in. Polskie Zakłady Lotnicze, 
które wraz z kilkoma innymi mieleckimi firmami wchodzą w skład Doliny Lotniczej.  

Uchwałą z dnia 17 marca 2005 r. Rady Miejskiej w Mielcu utworzono Mielecki Park Przemysłowy. MPP 
zlokalizowany jest w dwóch obszarach: obszar „A” przy lotnisku, oraz obszar „B” w dzielnicy Wojsław, 
położony przy drodze Mielec – Dębica. Obszar MPP objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-
PARK MIELEC, co umożliwia korzystnie z zwolnień z podatku dochodowego od działalności w strefie. 
Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. 
na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest Partnerem w Projekcie18. 

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta jest Specjalna Strefa 
Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC. Jest to najstarsza strefa ekonomiczna w Polsce, powstała w 1995 
roku, pozostająca pod zarządem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. SSE EURO-PARK MIELEC obejmuje 
obszar o powierzchni 1 495,6519 ha, położony w 28 podstrefach w województwie podkarpackim, 
lubelskim, zachodniopomorskim, śląskim i małopolskim: Mielec, Gorlice, Dębica, Sanok, Zagórz, 
Leżajsk, Jarosław, Głogów Małopolski, Ostrów, Lubaczów, Trzebownisko, Ropczyce, Lublin, 
Kolbuszowa, Radzyń Podlaski, Zamość, Rzeszów, Szczecin, Lubartów, Krosno, Łańcut, Radymno, 
Sędziszów Małopolski, Chełm, Częstochowa, Rejowiec Fabryczny, Kraśnik oraz Międzyrzecz Podlaski. 
Zachętą do inwestycji w strefie jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego. 
Obecne pułapy pomocy publicznej w mieleckiej strefie wahają się od 25% (województwo śląskie) do 
50% (województwo podkarpackie i lubelskie), przy czym dla średnich i małych firm bazowe pułapy 
zwiększane są odpowiednio o 10% i 20%.  

Podstrefa Mielec zajmuje obszar ok. 606 ha, obejmujący 5 kompleksów przemysłowych: 

 Kompleks 1: obręb ewidencyjny Mielec Przemysłowy (5 obszarów), 

 Kompleks 2: obręb ewidencyjny Mielec-Mościska (7 obszarów), 

 Kompleks 3: obręb ewidencyjny Mielec-Lasy, 

 Kompleks 4: obręb ewidencyjny Mielec-Osiedle 

 Kompleks 5: obręb ewidencyjny Mielec-Smoczka19. 

Podstrefa mielecka powstawała na gruzach dawnej fabryki lotniczej, stanowiącej o monokulturze 
lokalnego przemysłu. Dzięki inwestycjom, SSE przyczyniła się do dywersyfikacji przemysłu w mieście  
i ustabilizowania sytuacji gospodarczej. Aktualnie w Podstrefie Mielec w oparciu o ważne zezwolenie 
na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE funkcjonują 53 firmy.  

Szczególne wsparcie dla przedsiębiorców z obszaru Mielca zapewnia Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR S.A. (ul. Chopina 18), założona 16 grudnia 1991 roku. Zadaniem Agencji jest inicjowanie, 
organizowanie oraz wspieranie restrukturyzacji i rozwoju ekonomicznego powiatu mieleckiego 
poprzez integrację ludzi i instytucji na rzecz tych działań. Akcjonariuszami Agencji są: Gmina Miejska 

                                                           
18 Za: http://www.mielec.pl/dla-inwestorow/mielecki-park-przemyslowy/ (08.06.2016) 
19 Za: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z dnia 11 lutego 
2016 r., poz. 173) 

http://www.mielec.pl/dla-inwestorow/mielecki-park-przemyslowy/
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Mielec, ARP S.A. w Warszawie, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Padew Narodowa, Gmina Wiejska 
Mielec, Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz KM NSZZ Solidarność przy WSK PZL Mielec S.A. 

MARR S.A. świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą na zasadach komercyjnych (w ramach usługi klienci mogą skorzystać z asysty 
w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej),  
a także odpłatne usługi audytu środowiskowego oraz opracowania sprawozdań i dokumentacji 
środowiskowej, niezbędnej do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. W Agencji 
funkcjonuje również Fundusz Pożyczkowy. Na podstawie umowy podpisanej przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego MARR S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie projektu „Pożyczka 
Globalna” uruchomiona została nowa ścieżka pożyczek dla MŚP z terenu województwa 
podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego z oprocentowaniem 0%. Pożyczka może być 
przeznaczona na cele inwestycyjno-obrotowe (w przypadku przedsiębiorstw działających do 1 roku) 
lub cele inwestycyjne (w przypadku przedsiębiorstw działających powyżej 1 roku).  

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. otrzymała akredytację Ministerstwa Rozwoju jako Ośrodek 
Innowacji świadczący proinnowacyjne usługi dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
System akredytacji został opracowany m.in. na potrzeby wdrażanego przez PARP Poddziałania 2.3.1 
„Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W ramach 
poddziałania, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie proinnowacyjnych usług doradczych, 
które są świadczone wyłącznie przez akredytowane ośrodki innowacji. 

Od 30.01.2015 roku Agencja Rozwoju Regionu Regionalnego MARR S.A. została operatorem 
„Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Strzyżowie”. Jest to nowo 
wybudowane centrum edukacyjne, oferujące kształcenie w nowoczesnych laboratoriach, 
wyposażonych w maszyny i urządzenia o wysokich parametrach technicznych i dydaktycznych. 
Umożliwiają one kształcenie w tematach: obróbka skrawaniem (operatorzy: tokarek i frezarek 
uniwersalnych i CNC, centrum obróbczego), metrologia (podstawy metrologii, współrzędnościowej 
techniki pomiarowej, rysunku technicznego), tworzenie stron internetowych, CorelDRAW Graphics 
Suite X6, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych oraz inne, dedykowane dla firmy 
szkolenia20. 

MARR S.A. nadzoruje również działalność dwóch Inkubatorów Nowych Technologii21: 

 Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 1 – powstał z przekształcenia Inkubatora 
Przedsiębiorczości IN-MARR, który funkcjonował od 1992 roku. W tym okresie ze wsparcia 
technologicznego skorzystało ok. 200 firm, dzięki czemu stworzono ok. 1000 miejsc pracy. 
Obecnie w IN-TECH 1 działalność prowadzi 45 przedsiębiorstw. Oferta inkubatora obejmuje 
usługi z zakresu wynajmu powierzchni biurowych, socjalnych i gospodarczych z pełną 
podstawową infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną oraz wynajmu klimatyzowanych sal 
konferencyjnych o powierzchni 60m2 i 300 m2, wyposażonych w rzutnik, ekran, mikrofony oraz 
nagłośnienie, z możliwością sektorowego oświetlenia i całkowitego zaciemnienia. W IN-TECH 
1 uruchomione zostało również laboratorium do kontroli sprzętu pomiarowego (usługi w 
zakresie wzorcowania przyrządów suwmiarkowych, przyrządów mikrometrycznych, 
przyrządów czujnikowych, wzorców i sprawdzianów, kątomierzy, przymiarów zwijanych  
i kreskowych) oraz prototypownię umożliwiającą stosowanie inżynierii odwrotnej i szybkie 
wytworzenie prototypu (skanowanie 3D, drukowanie 3D, pomiary maszyną 

                                                           
20 Informacje o ARR MARR S.A. za: http://www.marr.com.pl/index.html (08.06.2016) 
21 Za: http://www.intech-mielec.pl/ (08.06.2016) 

http://www.marr.com.pl/index.html
http://www.intech-mielec.pl/
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współrzędnościową, obróbka skrawaniem w 5 osiach pomiary chropowatości, drukowanie 
wielkoformatowe); 

 Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 – powstał w 2012 roku w budynku po byłej szkole 
zawodowej. Na powierzchni ponad 4 tys. m2 utworzono pomieszczenia biurowe, gospodarcze 
i sale konferencyjne. Lokale znajdujące się w budynku zostały wyposażone w instalację 
elektryczną, grzewczą i klimatyzacyjną, okablowanie strukturalne, urządzenia informatyczne 
oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, a także system automatyki BMS. Oferta wynajmu 
lokali w IN-TECH 2 obejmuje lokale biurowe o powierzchni od 30 m2 do ponad 80 m2, lokale 
gospodarcze o powierzchni od 5 m2 do ponad 50 m2, klimatyzowane sale konferencyjne o 
powierzchni od 60 m2 do ponad 300 m2, wyposażone w rzutnik, ekran, mikrofony oraz 
nagłośnienie, z możliwością sektorowego oświetlenia i całkowitego zaciemnienia oraz lokal 
„cafeteria”, wyposażony w salę konsumpcyjną, zaplecze kuchenne, sanitariaty i pomieszczenia 
techniczno-magazynowe o łącznej powierzchni 180 m2. Obecnie w IN-TECH 2 działalność 
prowadzi 17 przedsiębiorstw.   
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B3. Diagnoza zjawisk w sferze środowiskowej 
 

WARUNKI NATURALNE I ŚRODOWISKO 

Ukształtowanie powierzchni, rzeźba terenu i budowa geologiczna22 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego teren miasta Mielca jest 
położony w obrębie Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Północnego Podkarpacia, 
Makroregionu Kotliny Sandomierskiej oraz Mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej, Doliny Dolnej 
Wisłoki i Płaskowyżu Kolbuszowskiego. 

Miasto znajduje się w pobliżu Zapadliska Przedkarpackiego, które ukształtowało się w okresie fałdowań 
alpejskich (przełom kredy i trzeciorzędu). Zapadlisko Przedkarpackie budują osady mioceńskie oraz 
przykrywające je utwory czwartorzędowe. Wśród osadów mioceńskich wyróżnia się: mady rzeczne 
(gliny o różnej zawartości frakcji piaszczystej, bezwapieniste, o bardzo brązowych w różnych 
odcieniach, piaski drobno ziarniste gliniaste, sporadycznie piaski mulaste, lokalnie wzdłuż trasy kanału 
zrzutowego namuły i grunty próchniczne) oraz piaski rzeczne. 

Rzeźba terenu jest stosunkowo monotonna i równinna, urozmaicona jedynie niewielkimi laskami 
zadrzewionymi i zakrzewionymi. W skład Wisłoczyzny Kolbuszowskiej wchodzi niewielka enklawa 
miasta położona przy granicy z gminą Niwiska. Obszar enklawy jest raczej płaski, jedynie w otaczających 
ją lasach zaczynają się większe pofałdowania terenu związane z występowaniem zwałów wydmowych. 
Południowa część miasta ograniczona wałami przeciwpowodziowymi (osiedla Wojsław) to region 
Doliny Wisłoki. Ma ona formę niecki o płaskim dnie. Pozostały obszar miasta to Odcinek Wschodni 
regionu. Jest to płasko równinny teren, charakteryzujący się niewielkimi deniwelacjami i nieznacznym 
nachyleniem, ukształtowany m.in. poprzez tworzenie różnego rodzaju nasypów, wykopów, budowę 
kanałów melioracyjnych, wałów przeciwpowodziowych itp. Centrum miasta znajduje się na wysokości 
160-190 m n.p.m. na wzgórzu ostańcowym utworzonym z osadów mioceńskich. 

Obszar miasta Mielca jest ubogi w surowce naturalne. Na terenie gminy zlokalizowane są głównie 
surowce budowalne, ale złoża nie są eksploatowane na skalę przemysłową. 

 Kruszywa naturalne: 

 Złoże Mielec – złoże o powierzchni 1,8322 ha, eksploatowane okresowo 

 Złoże Poręby Rzochowskie – złoże o powierzchni 16,83 ha, eksploatacja złoża została 
zaniechana 

 Złoże Poręby Rzochowskie II – złoże o powierzchni 9,38 ha, rozpoznane szczegółowo 

 Złoże Poręby Rzochowskie III – złoże o powierzchni 2,04 ha, eksploatacja złoża została 
zaniechana 

 Surowce ilaste ceramiki budowlanej:  

 Złoże Cyranka – złoże o zasobach prognostycznych 

 Gazy ziemne: 

 Złoże Niwiska – złoże o powierzchni 23 ha, eksploatacja złoża została zaniechana23. 

 

Wody podziemne 

                                                           
22 Jeśli nie wskazano inaczej cyt. za: Załącznik nr 1 do POŚ – Diagnoza stanu środowiska miasta Mielca 
23 Za: http://igs.pgi.gov.pl/zloza.asp (09.06.2016) 

http://igs.pgi.gov.pl/zloza.asp
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W podziale na jednostki hydrogeologiczne Paczyńskiego (Paczyński, red., 1995) Mielec znajduje się  
w regionie nr XIII, tj. Regionie Przedkarpackim. Na terenie Mielca występuje jedno piętro wodonośne 
o charakterze użytkowym. Jest to poziom czwartorzędowy, które charakteryzuje się względnie łatwą 
dostępnością i podatnością na zanieczyszczenia antropogeniczne. Podstawę warstwy wodonośnej 
stanowią nieprzepuszczalne iły trzeciorzędowe. Miąższość warstwy wodonośnej w obrębie miasta 
zawiera się przeważnie w przedziale od 5 do 15 m, przy średniej wydajności studni ok. 5–40 m3/h. 
Zwierciadło wód występuje na głębokości kilku metrów (<5 m) i ma charakter swobodny. Wody tego 
poziomu na terenie miasta i w okolicy charakteryzują się znacznie podwyższonymi wartościami Fe  
i Mn. 

Większość gminy (północna i wschodnia część) jest położona w obrębie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. Całkowita powierzchnia zbiornika GZWP nr 425 
wynosi 2 250 km2, natomiast jego zasoby dyspozycyjne – 591 700 m3/d. GZWP nr 425 charakteryzuje 
się słabą izolacją od powierzchni terenu, co sprawia, że jest podatny na zagrożenia antropogeniczne. 
Jest to jednocześnie największy i najbardziej zasobny w wodę zbiornik czwartorzędowy regionu 
Zapadliska Przedkarpackiego. Powierzchnia zbiornika w obrębie samego Mielca wynosi 28 km2. GZWP 
nr 425 wyznaczony w rejonie miasta Mielca związany jest głównie z utworami klastycznymi pradolin 
Wisłoki i Wisły24.  

Według obowiązującego od 2016 roku podział Polski na jednolite części wód podziemnych miasto 
Mielec znajduje się na obszarze JCWPd nr 134. Według dotychczas obowiązującego podziału JCWPd 
gmina Mielec położona była w obrębie jednostek nr 126 i 139. W wyniku przeprowadzonego w latach 
2010 i 2012 monitoringu jakości wód podziemnych stan wód JCWPd nr 139 oceniany był jako dobry 
chemicznie i dobry ilościowo. Gorsze oceny dotyczyły JCWPd nr 126: stan chemiczny wód podziemnych 
w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 oceniany był jako słaby, zaś stan ilościowy – słaby lub dobry (2010, 
2012 rok)25. 

W 2015 roku w Mielcu znajdował się punkt pomiarowy nr 84 monitoringu operacyjnego stanu 
chemicznego wód podziemnych JCWPd nr 126. W wyniku przeprowadzonych pomiarów woda w 
mieleckim punkcie uzyskała IV klasę jakości (surowa) i III klasę jakości (końcowa). O zmianie klasy 
jakości wody „surowej” na klasę jakości wody „końcową” w przypadku Mielca zadecydowały 
następujące czynniki: geogeniczne pochodzenie wskaźników w IV klasie jakości, brak wskaźników w III 
klasie jakości, głębokość otworu 16,3 m oraz brak izolacji z powierzchni terenu. Na podstawie badań i 
pomiarów wykonanych w 2015 roku wody podziemne JCWPd nr 126 w punkcie nr 84 zostały uznane 
za odpowiadające III klasie jakości, co oznacza dobry stan wód26.  

 

Wody powierzchniowe27 

Najważniejszym ciekiem wodnym miasta Mielca jest rzeka Wisłoka, prawy dopływ Wisły. Niemal cały 
obszar miasta należy do zlewni Wisłoki, jedynie niewielkie jej fragmenty północno-wschodnie stanowią 
dorzecze Babulówki, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają mniejsze 
cieki, m.in. Dopływ z Rzochowa (Rów Trześń Główna), Rów Złotnicko-Berdechowski, Rów Ługi czy Rów 

                                                           
24 Cyt. za: Z. Nowicki (red.), Wody podziemne miast Polski – miasta powyżej 50 000 mieszkańców, Informator 
PSH, 2009  
25 Za: http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/ (08.06.2016) 
26 Za: Ocena wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu operacyjnego stanu chemicznego wód 
podziemnych w 2015 roku, http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-
srodowisku/klasyfikacja-ogolna-jakosci-wod-podziemnych/ (08.06.2016) 
27 Za: Załącznik nr 1 do POŚ – Diagnoza stanu środowiska miasta Mielca 

http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/klasyfikacja-ogolna-jakosci-wod-podziemnych/
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/klasyfikacja-ogolna-jakosci-wod-podziemnych/
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Żarówieński. Nieliczne na terenie miasta są cieki wodne o naturalnych kształtach (co jest efektem 
intensywnej melioracji), większość stanowią proste rowy odprowadzające nadmiar wód do głównej 
rzeki gminy, Wisłoki.  

Do wód powierzchniowych zalicza się również kompleks stawów rybnych „Stawy Cyranowskie”, 
zlokalizowanych w północno-wschodniej części miasta, na osiedlu Cyranka oraz zbiornik wodny po 
wyrobisku kruszywa na osiedlu Rzochów. 

Obszar miasta Mielca położony jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych silnie 
zmienionej (JCWP) o nazwie Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia (kod PLRW20001921899), 
należącej do SJCW Wisłoka, w regionie wodnym Górnej Wisły. Badania i ocena jakości wód 
powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W 2014 roku na JCWP Wisłoka od Potoku 
Kiełkowskiego do ujścia znajdował się jeden punkt kontrolno-pomiarowy, o nazwie Wisłoka-
Gawłuszowice, w którym prowadzony był monitoring diagnostyczny. Uzyskano w nim następujące 
wyniki: 

 w przypadku elementów biologicznych – II klasa (stan ekologiczny dobry) 

 w przypadku elementów hydromorfologicznych – II klasa (stan ekologiczny dobry) 

 w przypadku elementów fizykochemicznych – II klasa (stan ekologiczny dobry) 

 stan/potencjał ekonomiczny – dobry 

 stan chemiczny – dobry  

 stan ogólny – dobry28.  

 

Gleby29 

Na terenie Mielca występuje znaczne zróżnicowanie naturalnej struktury gleb, co wynika  
z różnorodności struktur czwartorzędowych: od piasków eolicznych na wydmach, przez piaski 
neoplejstoceńskie, lessy i torfy, aż po holoceńskie mułki, piaski i żwiry rzeczne. W zasięgu naturalnych 
zalewów rzecznych ukształtowały się żyzne mady. Na siedliskach zajętych dawniej przez lasy liściaste  
i mieszane ukształtowały się gleby brunatnoziemne; na dawnych siedliskach lasu świeżego rozwinęły 
się gleby brunatne wyługowane. Najliczniej jednak na piaszczystych utworach czwartorzędowych 
(dawne siedliska borowe) rozwinęły się gleby bielicoziemne o znacznej przepuszczalności i ubóstwie 
składników pokarmowych, wysoce podatne na zakwaszenie. Spośród gleb bielicoziemnych, na terenie 
miasta występują zarówno gleby rdzawe jak i bielicowe. W lokalnych obniżeniach terenu zachowały się 
niewielkie obszary gleb bagiennych. Na obszarach poddanych intensywnej zabudowie zanikła 
naturalna struktura gleb; zostały one zastąpione przez grunty antropogeniczne o silnie niejednorodnej 
strukturze. 

Według klasyfikacji bonitacyjnej, na obszarach rolniczych miasta zaznacza się znaczny udział gleb 
wysokiej klasy, podlegających ochronie (II i III klasa bonitacyjna) stanowiący 12% ogólnej powierzchni 
miasta i 27,5% powierzchni użytków rolnych. Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowią 16,8% powierzchni 
miasta, a zarazem 38,5% powierzchni użytków rolnych. Według klasyfikacji rolniczych kompleksów 
produkcyjnych na obszarze Mielca przeważają kompleksy żytnie. 

                                                           
28 Za: http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/ocena-
stanu-wod-powierzchniowych-w-2014-r/ (08.06.2016) 
29 Cyt. za: Załącznik nr 1 do POŚ – Diagnoza stanu środowiska miasta Mielca 

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/ocena-stanu-wod-powierzchniowych-w-2014-r/
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/ocena-stanu-wod-powierzchniowych-w-2014-r/
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Klimat30 

Miasto Mielec znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, którego cechą charakterystyczną jest 
duża zmienność i nieregularność sytuacji meteorologicznych.  

Klimat panujący na terenie miasta wynika z centralnego położenia w Kotlinie Sandomierskiej  
i sąsiedztwa dużego kompleksu leśnego osłaniającego miasto od wschodu. Teren Kotliny jest 
wyjątkowo nasłoneczniony. Jest to klimat nizinny, charakteryzuje się dość długim i ciepłym latem, 
ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów, w ciągu roku przeważają wiatry zachodnie. Klimat 
Mielca charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 przeciętna temperatura w ciągu roku wynosi +7-8 °C, 

 średnia temperatura latem kształtuje się na poziomie +18 °C, w zimie wynosi -3 °C, 

 liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 40-55, 

 liczba dni z przymrozkami wynosi 90-110 dni, 

 przeciętna wysokość opadów wynosi 700 mm, 

 okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 50-70 dni, 

 długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni, 

 w ciągu roku przeważają wiatry zachodnie. 

 

Powietrze 

Ocena jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego prowadzona jest przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w oparciu o kryteria ustanowione ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Pod względem stref, dla których dokonuje się oceny jakości 
powietrza w województwie podkarpackim, miasto Mielec należy do strefy podkarpackiej, o kodzie 
PL1802.  

W odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia strefa podkarpacka wykazała w 2014 roku następujące 
klasy: 

 klasa A: SO2, NO2, CO, benzen, Pb, As, Cd, Ni, ozon (dla klasy A poziom stężeń nie przekracza 
wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza); 

 klasa C: pył PM10, PM2.5, benzo(a)piren (dla klasy C poziom stężeń przekracza wartość 
dopuszczalną/docelową; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia 
wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP); 

Natomiast w odniesieniu do kryterium ochrony roślin: 

 klasa A: SO2, NOX, ozon. 

Badania monitoringu jakości powietrza w Mielcu wykonywane były podczas oceny jakości powietrza  
w województwie podkarpackim w 2014 roku prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie. W mieście 
znajdowała się wówczas jedna stacja o nazwie Mielec – Zarząd Strefy. W punkcie odbywały się pomiary: 

 benzenu – stężenie średnioroczne 0,97 µg/m3 (pomiar pasywny, niepełna sesja pomiarowa) 

 pyłu zawieszonego PM10 – stężenie średnioroczne z pomiarów 33,9 µg/m3 (pomiar manualny) 

                                                           
30 Za: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
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 benzo(a)pirenu – stężenie średnioroczne z pomiarów 3,3 µg/m3 (pomiar manualny, niepełna 
sesja pomiarowa)31.  

Jesienią 2014 roku na terenie Mielca, na ulicy Solskiego, uruchomiono stację automatycznego 
monitoringu jakości powietrza nadzorowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie. W mieleckiej stacji prowadzone są pomiary: benzenu, tlenku azotu, dwutlenku azotu, 
tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz dwutlenku siarki. 
Stacja prowadzi również pomiary warunków meteorologicznych. Wyniki pomiarów są na bieżąco 
udostępniane na stronie internetowej WIOŚ (http://stacje2.wios.rzeszow.pl/).  

Poprawie jakości powietrza w gminie będzie służyła realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla miasta Mielca. PGN jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele  
i kierunki działań w zakresie poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych, w perspektywie do 2020 roku. 
Priorytetowymi celami Planu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych substancji 
zanieczyszczających powietrze, ale także uzyskanie efektywności energetycznej i zastosowania 
odnawialnych źródeł energii (OZE) czy poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez realizację 
zadań i celów określonych w Programie ochrony powietrza. 

Celem głównym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Miasta Mielca. Osiągnięcie celu 
głównego możliwe będzie dzięki realizacji założeń składających się na cele strategiczne i operacyjne: 

1. Zmniejszenie emisyjności na terenie miasta 

1.1. Wsparcie działań na rzecz wymiany i modernizacji indywidualnych źródeł ogrzewania wraz 
z poprawą efektywności energetycznej przesyłu ciepła, poprzez modernizacje miejskiego 
systemu ciepłowniczego oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. 

1.2. Promowanie, rozwijanie i wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań w transporcie 
publicznym. 

1.3. Poprawa jakości infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia 
płynności i przepustowości dróg oraz poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 

2.1. Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii poprzez zwiększenie udziału energii 
produkowanej ze źródeł odnawialnych. 

2.2. Wsparcie wartości energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii m.in. 
poprzez redukcję gazów oraz energii finalnej. 

2.3. Podejmowanie zadań mających na celu poprawę stanu jakości środowiska na terenie 
miasta. 

3. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię finalną 

3.1. Termomodernizacja obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na energię oraz poprawa 
jakości powietrza atmosferycznego. 

Zgodnie z przedstawionymi działaniami w harmonogramie rzeczowo-finansowym PGN, do 2020 roku 
miasto Mielec zrealizuje następujące cele: 

                                                           
31 Za: Ocena jakości powietrza w 2014 roku, http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-
srodowisku/ocena-jakosci-powietrza/ocena-jakosci-powietrza-w-2014-roku/ (08.06.2016) 

http://stacje2.wios.rzeszow.pl/
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/ocena-jakosci-powietrza/ocena-jakosci-powietrza-w-2014-roku/
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/ocena-jakosci-powietrza/ocena-jakosci-powietrza-w-2014-roku/


 

76 

 cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 14 911,17 MgCO2/rok, co przełoży się na efekt 
redukcji emisji na poziomie 3,05% w stosunku do emisji z 2012 roku (w 2012 roku emisja CO2 
wynosiła 488 451,9 Mg CO2), 

 cel zwiększenia udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji o 653,35 MWh/rok, co 
przełoży się na zwiększenie wykorzystania energii z OZE na poziomie 0,05% w całkowitym 
zużyciu energii w stosunku do roku 2012 roku (w 2012 roku produkcja energii z OZE wyniosła 
3 457,7 MWh), 

 cel redukcji zużycia energii o 40 845,81 MWh/rok (147 043,74 GJ/rok), co przełoży się na 
zmniejszenie zużycia energii o 3,16% w stosunku do zużycia energii w 2012 roku32. 

 

Hałas komunikacyjny 

Hałas jest jednym z czynników zanieczyszczających środowisko. Do oceny akustycznej stosuje się 
poziom równoważny dźwięku (LAeq), tj. uśredniony poziom dźwięku w funkcji czasu, mierzony  
w decybelach. Dopuszczalny poziom hałasu uzależniony jest od źródła hałasu, pory dnia i przeznaczenia 
terenu. Na terenach zabudowy zagrodowej, terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego dopuszczalny poziom hałasu wzdłuż dróg wynosi 65dB w porze dziennej  
i 56 dB w porze nocnej, a w przypadku pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasów  
– 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Natomiast na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej poziom hałasu wzdłuż dróg nie może przekraczać 61 dB w porze dziennej i 56 dB  
w porze nocnej, a w pozostałych przypadkach – 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej33.  

Oceny poziomu hałasu komunikacyjnego są jednym z elementów monitoringu środowiska 
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Programu 
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015. Ostatnie 
badanie klimatu akustycznego na terenie miasta Mielca prowadzone było przez WIOŚ w 2013 roku  
w siedmiu punktach pomiarowych34: 

 ul. Wolności, długookresowe wskaźniki hałasu:  

 LDWN: dopuszczalny poziom 68 dB, przy wyniku pomiaru 72,3 dB (przekroczenie normy 
o 4,3 dB) 

 LN: dopuszczalny poziom 59 dB, przy wyniku pomiaru 63,8 dB (przekroczenie normy  
o 4,8 dB) 

                                                           
32 Za: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca 
33 Za: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz.U. z dnia 22 
stycznia 2014 r., poz. 112. 
34 Objaśnienia wykorzystanych skrótów:  
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich 
dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory 
wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział 
czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór 
nocy w roku (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 
2200). 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 
600). 
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 al. Ducha Świętego, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 63,6 dB (brak przekroczenia 
normy) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 56,8 dB (przekroczenie normy 
o 0,8 dB) 

 ul. Kazimierza Jagiellończyka, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 67,3 dB (przekroczenie normy 
o 2,3 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 58,0 dB (przekroczenie normy 
o 2,0 dB) 

 ul. Jana Kilińskiego, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 61 dB, przy wyniku pomiaru 67,1 dB (przekroczenie normy 
o 6,1 dB)    

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 57,9 dB (przekroczenie normy 
o 1,9 dB) 

 ul. Adama Mickiewicza, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 69,6 dB (przekroczenie normy 
o 4,6 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 61,7 dB (przekroczenie normy 
o 5,7 dB) 

 al. Niepodległości, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 66,5 dB (przekroczenie normy 
o 1,5 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 63,8 dB (przekroczenie normy 
o 7,8 dB) 

 ul. Wincentego Witosa, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 61 dB, przy wyniku pomiaru 66,7 dB (przekroczenie normy 
o 5,7 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 61,4 dB (przekroczenie normy 
o 5,4 dB). 

Jak wynika z powyższych danych niemal we wszystkich punktach pomiarowych hałasu 
komunikacyjnego w Mielcu w 2013 roku stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno 
dla pory dnia, jak i pory nocy. Jedynie w punkcie na al. Ducha Świętego nie odnotowano przekroczeń 
standardów akustycznych dla pory dnia35.  

 

                                                           
35 Za: Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa podkarpackiego 
w 2013 r.; http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/halas/ (08.06.2016) 

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/halas/
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Promieniowanie elektromagnetyczne36 

W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 
z późn. zm.), pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Głównym źródłem pól elektromagnetycznych występujących 
w środowisku są elektromagnetyczne linie wysokiego napięcia i instalacje radiokomunikacyjne, takie 
jak: stacje bazowe radiokomunikacji (w tym telefonii komórkowej) i stacje nadające programy radiowe 
i telewizyjne. 

Badanie poziomu pól elektromagnetycznych w 2015 roku zostały wykonane przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015. Badanie zostało przeprowadzone w 45 
punktach pomiarowych, w tym 2 zlokalizowanych na terenie miasta Mielca: 

 ul. Akacjowa (osiedle Borek) 

 ul. Zwycięstwa (osiedle Wolności) 

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 
elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych dla 
obu punktów pomiarowych w Mielcu wynosiła 0 V/m (wartości zmierzone na poziomie poniżej dolnego 
progu oznaczalności sondy, tj. <0,4 V/m).  

Na podstawie wyników pomiarów promieniowania elektromagnetycznego można stwierdzić, iż normy 
środowiskowe dla PEM w Mielcu (podobnie jak w pozostałych punktach pomiarowych województwa 
podkarpackiego) zostały dotrzymane – nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku na wyznaczonych obszarach województwa. 

 

Odpady37 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Mielec należy do regionu zachodniego. W 2015 
roku w regionie zachodnim funkcjonowała jedna instalacja mająca status Regionalnej Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie zagospodarowania odpadów zmieszanych (Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy) oraz jedna instalacja w zakresie odpadów zielonych i innych 
bioodpadów (Kompostownia bębnowa w Paszczynie). 

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Mielca, podobnie jak w całym kraju, weszła w życie znowelizowana 
ustawa „śmieciowa”. Na mocy nowych przepisów odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów powstających na poszczególnych obszarach została scedowana na samorządy. W przypadku 
Mielca jednostką wywozową odbierającą odpady komunalne z terenu miasta jest spółka Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o, ul. Wolności 44.  

Odpady z terenu miasta są zagospodarowywane poza jego granicami. W przypadku zmieszanych 
odpadów komunalnych są to Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie i Zakład Produkcji Paliw 
Alternatywnych EURO-EKO Sp. z o.o., w przypadku odpadów zielonych – Przedsiębiorstwo 

                                                           
36 Za: Informacja o wynikach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze 
województwa podkarpackiego w 2015 r.; http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-
srodowisku/pola-elektromagnetyczne/pola-elektromagnetyczne-w-roku-2015/ (08.06.2016) 
37 Za: Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2015 
oraz http://www.mielec.pl/nowy-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-miasta-
mielca/#oplata (08.06.2016) 

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/pola-elektromagnetyczne/pola-elektromagnetyczne-w-roku-2015/
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/pola-elektromagnetyczne/pola-elektromagnetyczne-w-roku-2015/
http://www.mielec.pl/nowy-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-miasta-mielca/#oplata
http://www.mielec.pl/nowy-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-miasta-mielca/#oplata
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Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna, zaś w przypadku pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych – Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie.  

Zbiórka odpadów komunalnych w mieście Mielcu prowadzona jest obecnie w następujących 
systemach: 

1. odpady bezpośrednio odbierane od właścicieli nieruchomości; 

 zmieszane odpady komunalne,  

 odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: papier i tekturę, 
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, 
metale,  

 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony 
(odbiór w systemie „wystawki”),  

 odpady zielone (trawa, liście). 

2. odpady odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielcu, 
prowadzonym przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171, 
obejmujące dodatkowo, oprócz selektywnie gromadzonych odpadów, odbieranych u źródła: 
odpady ulegające biodegradacji, tekstylia, metale, komunalne odpady niebezpieczne (np. 
przeterminowane leki, farby, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki 
ochrony roślin), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone (trawa, liście, drobne 
gałęzie). 

3. odpady odbierane z 17 tzw. poletek ekologicznych usytuowanych na terenie Gminy Miejskiej 
Mielec: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne 
i kolorowe, metale. 

4. odpady odbierane z wybranych aptek usytuowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec: 
przeterminowane lekarstwa, 

5. odpady odbierane w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów Problemowych obejmujące 
odpady niebezpieczne tj.: farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, 
środki ochrony roślin, kwasy, alkalia, środki chemiczne, termometry, przeterminowane leki, 

6. odpady odbierane w Punktach Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii usytuowanych na 
terenie Gminy Miejskiej Mielec: zużyte baterie. 

Mieszkańcy miasta mają możliwość zbierania odpadów w sposób nieselektywny lub selektywny. W 
zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów, rodzaju nieruchomości (zamieszkałe lub 
niezamieszkałe), liczby osób oraz wielkości pojemników (w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne) naliczana jest stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W 2015 roku w Mielcu zostały osiągnięte następujące wymagane poziomy recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 

 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania: 4,3%. 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła: 41,11% 
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 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy 
odpadów komunalnych: 100%. 

 

Zasoby przyrodnicze38 

Miasto Mielec jest położone w zasięgu korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki oraz w bliskim sąsiedztwie 
lasów, stanowiących pozostałość po dawnej Puszczy Sandomierskiej (lasy pomiędzy Mielcem a 
Kolbuszową). Stwarza to doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku mieszkańców na łonie natury.  

Obszary leśne zajmuje głównie suboceaniczny bór świeży, natomiast przy ciekach wodnych zachowały 
się fragmenty łęgu jesionowo-olszowego. W kompleksach leśnych dominują drzewostany sosnowe z 
domieszką dębów. Istotny udział mają także młode monokultury sosnowe. W administracyjnych 
granicach miasta na obszarach leśnych odnotowano niewiele stanowisk roślin chronionych lub 
rzadkich, występują m.in.: długosz królewski czy mącznica lekarska. Niewielkie jest także zróżnicowanie 
leśnych zbiorowisk roślinnych. 

W dolinie Wisłoki zachowały się znaczne obszary wilgotnych łąk, a wśród nich cenne przyrodniczo łąki 
ostrożeniowe, kaczyńcowe, trzęślicowe oraz zespół sitowia leśnego. Na niewielkich powierzchniach pól 
zachowały się naturalne zespoły pastwiskowe. W miejscach szczególnie wilgotnych, np. przy 
niedrożnych rowach melioracyjnych występują płaty roślinności z wiązówką błotną i bodziszkiem 
błotnym. Wśród półnaturalnych zbiorowisk nieleśnych ukształtowanych na ugorach i suchych 
pastwiskach, zwracają uwagę murawy piaszczyskowe z macierzanką piaskową, goździkiem 
kropkowanym i kostrzewą owczą. Na najuboższych siedliskach (wyrobiska, odlesione wydmy) 
rozwinęły się murawy bliźniczkowe. 

Niewielki udział w szacie roślinnej Mielca mają zbiorowiska bagienne i szuwarowe; zachowały się one 
w dolinie Wisłoki oraz w kilku miejscach nad potokami i na obrzeżach zbiorników wód stojących; są to 
szuwary trzcinowe, mozgowe, kosaćcowe, pałkowe, tatarakowe, jeżogłówkowe oraz turzycowe. 

Największy udział w skali miasta mają różnorodne zbiorowiska synantropijne: segetalne  
– towarzyszące uprawom zbożowym (np. zespół chłodka drobnego i czerwca rocznego, zespół wyki 
czteronasiennej) i okopowym (np. zespół chwastnicy jednostronnej i włośnicy sinej), a także ruderalne 
– towarzyszące obszarom zabudowanym (wśród tych ostatnich zidentyfikowano na terenie miasta 
kilkanaście zespołów roślinnych). Na terenach nieleśnych stwierdzono występowanie nielicznych 
gatunków roślin chronionych lub rzadkich, np. centurii pospolitej (na ugorach w Rzochowie). 

Na terenie miasta zachowały się liczne ostoje dzikich zwierząt. Spośród nich najważniejsze są lasy, 
szczególnie w otoczeniu kompleksu „Stawów Cyranowskich”. Na obszarach leśnych stwierdzono 
występowanie m.in.: różnych gatunków ptaków (bocian czarny, jastrząb, myszołów zwyczajny, dzięcioł 
czarny, kruk, puszczyk) oraz ssaków (jeż wschodni, gronostaj, łasica, ryjówka aksamitna). Natomiast 
najcenniejsze ostoje związane ze środowiskiem wodnym to doliny rzeczne: Wisłoki i jej dopływów. Na 
tych terenach stwierdzono występowanie spośród ptaków m.in. następujących gatunków: zimorodka, 
strumieniówki, perkoza zausznika, łozówki. Z kolei z terenami nieleśnymi związane jest występowanie 
takich gatunków ptaków jak: skowronek polny, dzierlatka, sokół pustułka, srokosz, dzierzba 
czarnoczelna, świergotek łąkowy, dzięcioł zielony i inne. Na terenie Mielca odnotowywane było także 
występowanie gadów (jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej, zaskrońca) czy płazów (m.in. ropucha 
szara, ropucha zielona i kumak nizinny).  

                                                           
38 Jeśli nie wskazano inaczej, cyt. za: Załącznik nr 1 do POŚ – Diagnoza stanu środowiska miasta Mielca 
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Zasoby przyrodnicze miasta tworzy również zieleń urządzona. Obejmuje ona obszary m.in. Parku 
Leśnego „Góra Cyranowska”, Parku Oborskich, Parku Wypoczynku i Kultury, Parku Stulecia Harcerstwa, 
Parku Miejskiego „Ufo”, Parku Inwalidów Wojennych, kompleksów sportowo-rekreacyjnych (tereny 
MOSiR i innych placówek) czy tereny ogródków działkowych.  

Wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej miasto Mielec przylega do Mielecko-Kolbuszowsko-
Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Powierzchnia OChK wynosi 50 099 ha i obejmuje 
teren w gminach: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Mielec, Przecław, Tuszów Narodowy, Ostrów, 
Sędziszów Małopolski, Głogów Małopolski i Świlcza. Ponad połowę obszaru pokrywają lasy będące 
pozostałością dawnej wielkiej Puszczy Sandomierskiej, ale spotykane są także bagna, torfowiska  
i piaszczyste wydmy. Tereny podmokłe są bardzo interesujące przyrodniczo ze względu na 
występowanie wielu gatunków ptaków i rzadkich gatunków roślin. Natomiast w lasach często można 
zobaczyć sarny, jelenie i dziki, a także łosie. Najcenniejsze fragmenty Mielecko-Kolbuszowsko-
Głogowskiego Obszarzu Chronionego Krajobrazu posiadają status rezerwatów przyrody: „Zabłocie” 
„Pateraki”, „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim” oraz „Jaźwiana Góra”39.  

Do Mielecko-Kolbuszowsko-Głodowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu włączona została 
większość powierzchni Nadleśnictwa Mielec i Nadleśnictwa Tuszyma, do których należą lasy znajdujące 
w obrębie miasta Mielec. Na terenie mieleckiego nadleśnictwa wyznaczono ścieżki przyrodniczo-
edukacyjne, które spełniają zarówno rolę ochronną, rekreacyjno-wypoczynkową, jak i edukacyjną: 

 Podróżnik – ścieżka o długości 7 km zlokalizowana w okolicach Mielca. Pokazuje pozostałości 
Puszczy Sandomierskiej. Początek usytuowany został przy osadzie leśnej w Mościskach, dalej 
znajdują się przystanki: kapliczka, las – skarbiec człowieka, mrowiska, fazy rozwojowe 
drzewostanów, uroczysko jodły, uprawa leśna, urządzenia łowieckie, pomnikowy dąb, sosna, 
zbiornik przeciwpożarowy.  

 Trześń – okolice Mielca. Na ścieżce można zapoznać się z biologią i zwyczajami różnych 
gatunków zwierząt leśnych. Trasa o długości 1,2 km biegnie po trudnych, ale malowniczych, 
bagiennych terenach. Ścieżka łączy się ze ścieżką Podróżnik. 

 Do bobra – okolice miasta Mielca. Ścieżka przybliża informacje o biologii, zwyczajach, siedlisku 
bobra, który pojawił się na terenie miasta w wyniku introdukcji przeprowadzonej przez 
leśników w roku 1997. Ścieżka znajduje się w leśnictwie Cyranka, wyposażona jest w tablice  
i ławki. Na trasie znajdują się przystanki: historia bobra, wygląd bobra, biologia bobra, wpływ 
bobrów na środowisko, dieta bobra, podglądamy bobra. Na tablicach można znaleźć również 
informacje o spotykanej na ścieżce roślinności.  

 Ostrowy – k. wsi Ostrowy Baranowskie w gminie Cmolas. Przybliża informacje o miejscowych 
lasach, roślinności leśnej oraz ich społecznej roli. Mieszkańcy Ostrów Baranowskich zawsze byli 
związani z lasem, specjalizowali się w bednarstwie. Początek ścieżki zlokalizowany został przy 
szkole podstawowej w Ostrowach, a koniec w rezerwacie przyrody „Jaźwiana Góra”. Nazwa 
rezerwatu pochodzi od jaźców – borsuków, które upodobały sobie to najwyższe w okolicy 
wzniesienie. Rezerwat chroni fragment lasu jodłowo-bukowego w różnym wieku40. 

Wśród istniejących w Polsce form ochrony przyrody w mieście Mielec występują pomniki przyrody. Na 
terenie miasta ustanowiono 18 pomników przyrody. Są to pomniki przyrody ożywionej, głównie 
pojedyncze drzewa (14 okazów), ale także 4 grupy drzew. Najliczniejsze zbiorowiska drzew o statusie 

                                                           
39 Za: http://www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/obszary-chronionego-krajobrazu/ (08.06.2016) 
40 Za: http://www.mosir.mielec.pl/?rekreacja,41 (09.06.2016) 

http://www.zielonepodkarpacie.pl/obszary-chronione/obszary-chronionego-krajobrazu/
http://www.mosir.mielec.pl/?rekreacja,41
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pomników przyrody zlokalizowane są na błoniach nad Wisłoką, w Parku Podworskim w Wojsławiu oraz 
Parku Oborskich: 

1. ul. Sękowskiego 11 – dąb szypułkowy 
2. ul. Jędrusiów – dąb szypułkowy 
3. Park Oborskich – grupa 2 drzew: olsza czarna, wierzba biała 
4. wał Wisłoki – topola kanadyjska 
5. ul. Cyranowska 80 – dąb szypułkowy 
6. ul. Zamoyskiego 1 – lipa drobnolistna 
7. ul. Cyranowska 2 – dąb szypułkowy 
8. ul. Sienkiewicza 50 – dąb szypułkowy 
9. ul. Rudnik (przyst. PKS) – jesion wyniosły 
10. teren Kościoła, starówka – lipa drobnolistna 
11. Park Oborskich – grupa 2 drzew: klon srebrzysty, klon jawor 
12. ul. Sienkiewicza – dąb szypułkowy 
13. Błonia Rzochowskie nad Wisłoką – grupa 20 drzew: topola biała (13x), topola kanadyjska (2x), 

topola szara (2x), olsza czarna (3x) 
14. ul. Kolejowa 23 (pod lasem) – lipa szerokolistna 
15. Park Podworski w Wojsławiu – grupa 19 drzew: żywotnik zachodni (2x), lipa drobnolistna (7x), 

kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy, grab zwyczajny (6x), jesion wyniosły, klon polny 
16. ul. Jędrusiów – dąb szypułkowy 
17. ul. Żwirki i Wigury – jesion wyniosły 
18. ul. Żeromskiego – bluszcz pospolity41. 

 

UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO-ŚRODOWISKOWE: WYBRANE WSKAŹNIKI  

Gmina miejska Mielec jest jedną z mniejszych jednostek tworzących powiat mielecki. Miasto rozciąga 
się na obszarze o powierzchni 4 689 ha (niecałe 47 km2), co stanowi 5,3% powierzchni powiatu i 0,3% 
powierzchni województwa podkarpackiego.  

Grunty zabudowane i zurbanizowane w 2014 roku zajmowały w Mielcu obszar o powierzchni 1 827 ha, 
stanowiąc 39,0% ogólnej powierzchni gminy. Odsetek gruntów zabudowanych i zurbanizowanych  
w mieście był znacznie wyższy niż wynosiła ogólna średnia krajowa (5,2%), wojewódzka (4,6%) czy 
powiatowa (5,8%). Również gdy porówna się sytuację na obszarach miejskich kraju (27,8%)  
i województwa (20,2%) przewaga Mielca zostaje utrzymana. Należy dodać, iż w całym analizowanym 
okresie, obejmującym lata 2012-2014, powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych  
w gminie nieznacznie wzrosła (o 25 ha, tj. 1,4%)  

Tabela 47. Grunty zabudowane i zurbanizowane ogółem – udział w powierzchni ogółem  
w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i  zurbanizowane ogółem - udział w powierzchni ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 5,0% 5,0% 5,1% 5,2% 5,2% 

POLSKA - MIASTO     27,8% 

PODKARPACKIE 4,3% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 

                                                           
41 Za: http://www.mielec.pl/ochrona-srodowiska/ (08.06.2016) 

http://www.mielec.pl/ochrona-srodowiska/
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PODKARPACKIE - MIASTO     20,2% 

Powiat mielecki   5,7% 5,8% 5,8% 

Powiat mielecki - MIASTO   27,7% 27,9% 28,2% 

Mielec   38,4% 38,6% 39,0% 

Źródło: GUS/BDL  

Tereny mieszkaniowe w Mielcu zajmowały w 2014 roku obszar o powierzchni 547 ha, tj. o 13 ha więcej 
niż w 2012 roku i o 5 ha więcej niż w 2013 roku. W wyniku tego zjawiska udział terenów 
mieszkaniowych w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych w mieście zwiększył się z 29,6% w 2012 
roku do 29,9% w 2014 roku. Była to wartość wyższa niż w kraju (19,3%), województwie (16,5%),  
a nawet w powiecie (23,2%). Jednak w porównaniu z terenami miejskimi analizowanych jednostek 
administracyjnych różnice są minimalne. W miastach całego kraju tereny mieszkaniowe zajmowały 
bowiem 30,7% powierzchni, zaś w miastach Podkarpacia – 31,5% powierzchni.  

W analizowanym okresie w Mielcu zachodziły procesy charakterystyczne dla całego kraju. Podobnie 
jak w pozostałych jednostkach (kraju, województwie i powiecie) zarówno powierzchnia terenów 
mieszkaniowych, jak i ich udział w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych, rokrocznie wzrastały.  

Tabela 48. Odsetek terenów mieszkaniowych – udział w gruntach zabudowanych  
i zurbanizowanych ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i  zurbanizowane - odsetek terenów mieszkaniowych 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 18,0% 18,3% 18,7% 19,0% 19,3% 

POLSKA - MIASTO     30,7% 

PODKARPACKIE 14,2% 15,1% 15,8% 16,2% 16,5% 

PODKARPACKIE - MIASTO     31,5% 

Powiat mielecki   23,2% 23,3% 23,2% 

Powiat mielecki - MIASTO   30,1% 30,3% 30,4% 

Mielec   29,6% 29,9% 29,9% 

Źródło: GUS/BDL  

Tym, co wyróżnia Mielec na tle innych jednostek, jest wysoki udział terenów przemysłowych  
w powierzchni ogółem. W 2014 roku powierzchnia obszarów przemysłowych w mieście wynosiła 324 
ha, o 6 ha (0,5%) więcej niż w 2012 roku. Tym samym udział tej kategorii gruntów zwiększył się  
w analizowanym okresie z 17,6% do 17,7%.  

Mimo symbolicznego wzrostu powierzchni terenów przemysłowych oraz ich udziału w powierzchni 
miasta w latach 2012-2014, Mielec nadal charakteryzował się znacznie wyższym odsetkiem takich 
terenów w porównaniu z pozostałymi jednostkami. W skali kraju tereny przemysłowe stanowiły 7,1% 
powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w tym 13,5% w miastach), w skali 
województwa podkarpackiego – 6,0% (w tym 13,5% w miastach), a w skali powiatu – 8,2%.  

Tabela 49. Odsetek terenów przemysłowych – udział w gruntach zabudowanych  
i zurbanizowanych ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i  zurbanizowane - odsetek terenów przemysłowych 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,1% 
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POLSKA - MIASTO     13,5% 

PODKARPACKIE 6,2% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0% 

PODKARPACKIE - MIASTO     13,5% 

Powiat mielecki   8,1% 8,2% 8,2% 

Powiat mielecki - MIASTO   16,1% 16,2% 16,2% 

Mielec   17,6% 17,8% 17,7% 

Źródło: GUS/BDL  

W przypadku udziału terenów rekreacji i wypoczynku w powierzchni ogółem sytuacja w Mielcu nie 
odbiegała znacząco od sytuacji w pozostałych jednostkach. Tereny rekreacji i wypoczynku w mieście  
w 2014 roku zlokalizowane były na obszarze 84 ha (o 1 ha mniej niż w latach poprzednich), co stanowiło 
4,6% całkowitej powierzchni miasta. Była to wartość wyższa niż wynosiła średnia krajowa (4,0%), 
wojewódzka (3,8%) i powiatowa (3,5%). Należy jednak zwrócić uwagę, że wyższy odsetek terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych stwierdzono na obszarach miejskich pozostałych analizowanych 
jednostek. W 2014 roku tereny rekreacji i wypoczynku stanowiły 6,1% powierzchni polskich miast, zaś 
na Podkarpaciu udział ten wzrastał do 6,0%. 

Tabela 50. Odsetek terenów rekreacji i wypoczynku – udział w gruntach zabudowanych  
i zurbanizowanych ogółem w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

grunty zabudowane i  zurbanizowane - odsetek terenów rekreacji i wypoczynku 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 4,0% 

POLSKA - MIASTO         6,1% 

PODKARPACKIE 4,1% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 

PODKARPACKIE - MIASTO         6,0% 

Powiat mielecki     3,7% 3,6% 3,5% 

Powiat mielecki - MIASTO     5,3% 5,2% 5,1% 

Mielec     4,7% 4,7% 4,6% 

Źródło: GUS/BDL  

Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej zajmowały w 2014 roku 126,7 ha powierzchni Mielca,  
a w porównaniu do 2010 roku powierzchnia ww. terenów zieleni w mieście zmniejszyła się  
o symboliczne 0,01 ha. Tym samym udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej  
w powierzchni miasta pozostał na poziomie 2,7%. Pod tym względem Mielec wyróżniał się bardzo 
pozytywnie na tle kraju (0,18%), województwa (0,11%) i powiatu (0,25%), gdzie tereny zieleni 
stanowiły znacznie niższy odsetek powierzchni. Podobnie przedstawiała się sytuacja w porównaniu 
Mielca do obszarów miejskich. W miastach kraju i Podkarpacia udział terenów parków, zieleńców  
i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem wynosił odpowiednio 2,21% i 1,26%, co oznacza, 
że był niższy niż w gminie  
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Wykres 9. Udział terenów zieleni w powierzchni ogółem w 2014 roku 

 

Źródło: GUS/BDL  

Tereny zielone zajmowały w 2014 roku 207,26 ha powierzchni miasta Mielca. Znajdowało się wśród 
nich 39,2 ha parków, 75,86 ha zieleni osiedlowej, 31,5 ha cmentarzy, 11,60 ha zieleńców i 49,1 ha 
zieleni ulicznej. Na tle pozostałych jednostek administracyjnych miasto wyróżniało się relatywnie 
wyższymi udziałami poszczególnych terenów zielonych w powierzchni ogółem. Parki stanowiły 0,84% 
powierzchni miasta (0,07% w kraju, 0,04% w województwie i 0,15% w powiecie), zieleń osiedlowa  
– 1,26% (0,08% w kraju, 0,03% w województwie i 0,09% w powiecie), cmentarze – 0,67% (0,06%  
w kraju, 0,07% w województwie, i 0,08% w powiecie), zieleńce – 0,25% (0,03% w kraju, 0,02%  
w województwie i powiecie), a zieleń uliczna – 1,05% (0,5% w kraju, 0,03% w województwie i 0,06%  
w powiecie).  

W miastach Polski i Podkarpacia udział poszczególnych rodzajów terenów zielonych w powierzchni 
ogółem był porównywalny z wynikami w gminie. Dla przykładu można wskazać, że parki zajmowały 
0,8% powierzchni miast kraju i 0,41% powierzchni miast województwa, podczas gdy w Mielcu było to 
0,84%. Przewaga Mielca nad obszarami miejskimi większych jednostek terytorialnych dotyczyła 
również udziału zieleni ulicznej, zieleni osiedlowej i cmentarzy. Mniejsze różnice występowały  
w przypadku zieleńców (0,35% w miastach kraju i 0,25% w gminie). 

Tabela 51. Tereny zielone – udział w powierzchni ogółem wg stanu na 31.12.2014 roku 

Jednostka terytorialna 

tereny zielone wg stanu na 31.12.2014 

udział do powierzchni ogółem 

parki zieleńce zieleń uliczna 
zieleń 

osiedlowa 
cmentarze 

% % % % % 

POLSKA 0,07% 0,03% 0,05% 0,08% 0,06% 

POLSKA - MIASTO 0,80% 0,35% 0,62% 1,06% 0,38% 

PODKARPACKIE 0,04% 0,02% 0,03% 0,05% 0,07% 

PODKARPACKIE - MIASTO 0,41% 0,19% 0,41% 0,66% 0,33% 

Powiat mielecki 0,15% 0,02% 0,06% 0,09% 0,08% 

Powiat mielecki - MIASTO 0,67% 0,20% 0,68% 1,08% 0,50% 

Mielec 0,84% 0,25% 1,05% 1,62% 0,67% 

Źródło: GUS/BDL  
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Największą powierzchnią publicznie dostępnych terenów zieleni charakteryzuje się obszar Centrum 
Niepodległości. W obrębie tego obszaru znajduje się 327 836 m2 publicznie dostępnych terenów 
zieleni, co stanowi 27,2% ich ogólnej powierzchni w całym mieście. Znaczące pod względem 
powierzchni publicznie dostępne tereny zieleni w Mielcu zlokalizowane są również w granicach 
obszarów: Centrum Żeromskiego (247 544 m2; 20,6%), Dziubków (185 999 m2; 15,5%) oraz Kazimierza 
Wielkiego (108 616 m2; 9%). W przypadku pozostałych obszarów powierzchnia publicznie dostępnych 
terenów zieleni nie przekracza kilkudziesięciu, kilkunastu lub kilku m2. Na tle przedstawionych 
obszarów wyróżnia się obszar Smoczka, gdzie nie stwierdzono obecności publicznie dostępnych 
terenów zieleni. 

Tabela 52. Powierzchnia publicznie dostępnych terenów zieleni (m2) wg obszarów 

Obszar 
Powierzchnia 

publicznie dostępnych 
terenów zieleni (m2) 

% 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 54 452 4,53% 
Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 51 835 4,31% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 247 544 20,57% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 44 978 3,74% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 12 108 1,01% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

48 514 4,03% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 23 408 1,95% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 2 855 0,24% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 51 542 4,28% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 108 616 9,03% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 327 836 27,25% 

Obszar 12 SZAFERA 1 482 0,12% 

Obszar 13 SMOCZKA I 42 080 3,50% 

Obszar 14 SMOCZKA 0 0,00% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 185 999 15,46% 

RAZEM 1 203 249 100% 

Źródło: dane gminne  

Miasto Mielec na tle pozostałych jednostek administracyjnych wyróżnia się relatywnie niskim 
poziomem lesistości. Lasy zajmują jedynie jedną siódmą powierzchni miasta (14,0%), podczas gdy 
lesistość kraju wynosiła 29,4%, lesistość województwa podkarpackiego – 38,0%, zaś lesistość powiatu 
mieleckiego – 24,3%. Również średnie dla obszarów miejskich kraju i Podkarpacia pozostawały na 
poziomie wyższym niż w Mielcu i wynosiły odpowiednio: 20,8% i 20,2%.  
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Wykres 10. Lesistość obszarów w 2014 roku 

 

Źródło: GUS/BDL  

W 2014 roku na 1 mieszkańca Mielca przypadało ponad 277 kg odpadów zmieszanych. Oznacza to, że 
1 mieszkaniec miasta produkował stosunkowo więcej odpadów niż przeciętny mieszkaniec kraju (215 
kg), województwa (145 kg) i powiatu (177 kg). W miastach Podkarpacia uzyskano wskaźnik na poziomie 
234 kg odpadów na 1 mieszkańca, zaś w skali kraju mieszkańcy wytwarzali średnio 266 kg odpadów 
zmieszanych.  

W latach 2010-2014 wskaźnik odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca przyjmował rokrocznie coraz 
niższe wartości, przy czym największe tempo spadku dotyczyło Mielca. W 2014 roku wartość wskaźnika 
dla miasta była o 17,7% niższa niż w 2010 roku, a przeciętny mieszkaniec wytworzył o 59,5 kg odpadów 
mniej. W pozostałych jednostkach dynamika zmian wskaźnika odpadów zmieszanych na 1 mieszkańca 
okazała się niższa i wynosiła -12% w powiecie mieleckim, -3,7% w województwie podkarpackim (w tym 
-9,7% na obszarach miejskich) i -9,7% w skali kraju (w tym -16% na obszarach miejskich). 

Tabela 53. Odpady zmieszane na 1 mieszkańca w kg w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odpady zmieszane na 1 mieszkańca 

2010 2011 2012 2013 2014 

kg kg kg kg kg 

POLSKA 238,3 229,5 222,5 212,9 215,2 

POLSKA - MIASTO 316,9 302,3 291,5 272,9 266,3 

PODKARPACKIE 151,1 156,3 151,9 142,6 145,5 

PODKARPACKIE - MIASTO 259,2 268,5 259,4 238,6 234,0 

Powiat mielecki 201,0 194,5 184,7 174,0 176,9 

Powiat mielecki - MIASTO   288,0 267,3 265,1 

Mielec 336,6 319,3 299,4 279,0 277,1 

Źródło: GUS/BDL 
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B4. Diagnoza zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 
 

INFRASTRUKTURA OPIEKI ZDROWOTNEJ  

Opiekę zdrowotną dla mieszkańców Mielca zabezpieczają placówki medyczne oraz apteki. Na terenie 
miasta realizowane są usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, a także 
leczenie szpitalne. Wykaz podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie ochrony zdrowia 
na terenie miasta Mielca został przedstawiony w Załączniku. 

W 2014 roku na terenie Mielca znajdowały się 2 przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu. 
Na jedną taką przychodnię przypadało zatem 30 413,5 mieszkańca miasta, co oznacza, że sytuacja  
w gminie w zakresie dostępu do przychodni podległych samorządowi była mniej korzystna niż  
w pozostałych jednostkach. W skali kraju na jedną tego typu przychodnię przypadało 15,9 tys. osób,  
w skali województwa – 9,9 tys. osób, zaś w powiecie, najwięcej, ponad 45,5 tys. osób. W miastach 
Podkarpacia wskaźnik liczby mieszkańców na jedną przychodnię podległą samorządowi przyjął wartość 
niższą niż w Mielcu i wynosił ok. 9 tys. osób. Podsumowując, należy zauważyć, że ilość mieszkańców 
przypadających na jedną przychodnię samorządową była w Mielcu zdecydowanie wyższa niż w 
pozostałych analizowanych jednostkach (oprócz powiatu mieleckiego). 

W latach 2010-2014 w gminie obserwowany był spadek wartości wskaźnika mieszkańców na jedną 
przychodnię podległą samorządowi. Jako że sieć przychodni podlegających władzom samorządowym 
w Mielcu wzrosła w analizowanym okresie o 1, spadek wartości wskaźnika wywołany został zarówno 
rozwojem infrastruktury, jak i spadkiem liczby mieszkańców miasta.  

Tabela 54. Liczba mieszkańców na 1 przychodnię w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

liczba mieszkańców na 1 przychodnię 

2010 2011 2012 2013 2014 

ob. ob. ob. ob. ob. 

POLSKA 14 842,0 14 765,7 15 315,3 15 802,8 15 906,8 

POLSKA - MIASTO 15 705,2 15 611,4 15 578,3 15 995,8 16 044,5 

PODKARPACKIE 9 851,6 9 632,1 9 725,8 9 767,4 9 949,5 

PODKARPACKIE - MIASTO 9 151,9 8 987,1 8 896,2 8 783,0 8 982,9 

Powiat mielecki 68 021,0 45 393,0 45 432,0 45 467,7 45 437,7 

Powiat mielecki - MIASTO     32 999,5 32 943,5 32 827,0 

Mielec 61 587,0 30 739,5 30 619,0 30 548,0 30 413,5 

Źródło: GUS/BDL  

W placówkach medycznych zlokalizowanych na terenie Mielca udzielono w 2014 roku łącznie 325 365 
porad lekarskich. Liczba udzielanych porad lekarskich podlegała fluktuacjom w latach 2010-2014, 
przyjmując wartość minimalną w 2012 roku (297 481 porad) i sukcesywnie rosnąc w kolejnych latach. 
Ogółem w 2014 roku liczba porad okazała się o 7,6% wyższa niż w 2010 roku.  

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców miasta w 2014 roku udzielono 5 349 porad lekarskich, tj. więcej 
niż miało to miejsce w powiecie mieleckim (4 022 porady), województwie podkarpackim (4 056 
porady) oraz całym kraju (4 151 porad). Wskaźnik porad lekarskich na 1000 mieszkańców miasta okazał 
się jednak niższy niż średnia dla obszarów miejskich Podkarpacia (6 003 porad) i wyższy od średniej dla 
obszarów miejskich kraju (5 202 porady). 
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Tabela 55. Porady lekarskie na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

porady lekarskie na 1000 mieszkańców 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 3 951 4 073 4 005 4 104 4 151 

POLSKA - MIASTO 4 865 5 024 4 989 5 117 5 202 

PODKARPACKIE 3 733 3 900 3 897 4 029 4 056 

PODKARPACKIE - MIASTO 5 293 5 567 5 787 5 972 6 003 

Powiat mielecki 3 861 3 974 3 779 3 938 4 022 

Powiat mielecki - MIASTO     5 536 5 829 6 031 

Mielec 4 908 5 122 4 858 5 110 5 349 

Źródło: GUS/BDL 

Sieć placówek aptecznych na terenie Mielca tworzą apteki ogólnodostępne oraz działy farmacji 
szpitalnej zlokalizowane w placówkach szpitalnych i opiekuńczych: 

 apteki ogólnodostępne: 

1. Apteka „Pasaż”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8a 
2. Apteka Prywatna, ul. Mariana Raciborskiego 7 
3. Apteka „Milenium”, ul. Rynek 26 
4. Apteka „Arnika”, al. Niepodległości 9 
5. Apteka „Prolek”, ul. Piaskowa 2 
6. Apteka „Foxpharma 3”, ul. Legionów 80a 
7. Apteka „Niezapominajka dla całej rodziny”, al. Niepodległości 1 
8. Apteka „Różana”, ul. Wolności 26 
9. Apteka Prywatna, ul. Jagiellończyka 6 
10. Apteka „Gelena”, ul. Zygmuntowska 4 
11. Apteka „Borek”, ul. Pisarka 14 
12. Apteka „Magnolia”, ul. Ducha Świętego 38 
13. Apteka „Słoneczna”, al. Niepodległości 11a 
14. Apteka „Inter Apteka”, ul. Biernackiego 2 
15. Apteka „Apteka-Nova Centrum Taniego Leczenia”, ul. Mickiewicza 44 
16. Apteka, ul. Wolności 66a 
17. Apteka „Dr. Max”, al. Niepodległości 9 
18. Apteka „Centrum”, ul. Batorego 20 
19. Apteka „Centrum”, ul. Wolności 27c 
20. Apteka „Pod Orłem”, ul. Wolności 2a 
21. Apteka „Pod Koroną”, ul. Rynek 1 
22. Apteka „Centrum”, ul. Żeromskiego 19 
23. Apteka „Milenium”, ul. Żeromskiego 19a 
24. Apteka „Euro-Apteka”, ul. Żeromskiego 15 
25. Apteka „Alfarm”, ul. Szeroka 6 
26. Apteka Prywatna, ul. Piotra Skargi 4 
27. Apteka „Milenium”, ul. Pisarka 1b 
28. Apteka „Twoje Leki”, ul. Kocjana 2 
29. Apteka „Remedium”, ul. Chałubińskiego 6 

 działy farmacji szpitalnej: 
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1. Dział farmacji szpitalnej w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, 
ul. Żeromskiego 22 

2. Dział farmacji szpitalnej w American Heart of Poland Spółka Akcyjna, ul. Żeromskiego 
22 

3. Dział farmacji szpitalnej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym „Przystań” Sp. z o.o., 
ul. Piotra Skargi 1942. 

W 2014 roku na terenie Mielca działalność prowadziło 26 aptek ogólnodostępnych. W porównaniu do 
2010 roku sieć aptek zwiększyła się w mieście o 1 jednostkę (4%). Tendencja wzrostowa 
charakteryzowała również powiat mielecki (5,1%), oraz województwo podkarpackie (2,9%).  
W analizowanym okresie w kraju nastąpił szybszy, wynoszący 10,3%, wzrost (w tym 10% w miastach). 

Zmiany liczby placówek aptecznych w Mielcu oraz ubytek ludności spowodowały fluktuacje wartości 
wskaźnika osób przypadających na 1 aptekę ogólnodostępną. W 2010 roku na 1 aptekę w mieście 
przypadało 2 463 mieszkańców, zaś w 2014 roku było to 2 340 osób. Wyższe wartości wskaźnika 
stwierdzane były w skali kraju, województwa i powiatu, choć w porównaniu z obszarami miejskimi tych 
jednostek sytuacja Mielca okazała się mniej korzystna.  

Tabela 56. Ludność na aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ludność na aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 3 093 2 988 2 915 2 850 2 799 

POLSKA - MIASTO 2 471 2 373 2 315 2 267 2 227 

PODKARPACKIE 3 084 2 986 2 950 2 824 2 765 

PODKARPACKIE - MIASTO 1 988 1 931 1 906 1 811 1 775 

Powiat mielecki 3 488 3 492 3 407 3 248 3 325 

Powiat mielecki - MIASTO   2 276 2 196 2 264 

Mielec 2 463 2 365 2 450 2 350 2 340 

Źródło: GUS/BDL 

W trosce o zdrowie najmłodszych mieszkańców miasta Mielca Uchwałą nr XX/203/2016 Rady Miejskiej 
w Mielcu z dnia 27 kwietnia 2016 roku uchwalono program polityki zdrowotnej pn.: Program 
profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mielca na 
lata 2016 – 2017. Program jest adresowany do dzieci w wieku 24-36 miesięcy, tj. urodzonych w okresie 
od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku (586 osób) oraz urodzonych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 
roku (547 osób). Po uwzględnieniu dzieci z grup podwyższonego ryzyka (ok. 5%) oraz dzieci 
indywidualnie zaszczepionych przez rodziców we wcześniejszym okresie (ok. 20%), populację 
podlegającą bezpośredniej kwalifikacji do szczepień oszacowano na ok. 439 dzieci w 2016 roku i 410 
dzieci w 2017 roku. Celem głównym Programu jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na 
terenie miasta Mielca poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym, 
zaś wśród celów szczegółowych znajdują się: 

 objęcie programem możliwie dużej liczby dzieci, 

 uzyskanie możliwie dużej frekwencji, 

 zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci, 

 zmniejszenie zapadalności na nieinwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci, 

                                                           
42 Za: http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RA/glowna.aspx (stan na 04.06.2016) 

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RA/glowna.aspx
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 podniesienie odporności populacyjnej43. 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA   

Infrastrukturę edukacyjną na terenie Mielca tworzą: placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe44. W zależności od jednostki 
organem prowadzącym jest gmina Mielec, powiat mielecki lub osoby prywatne.  

Opieka instytucjonalna nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie miasta Mielce realizowana jest obecnie 
w 6 placówkach żłobkowych, w tym trzech publicznych i trzech niepublicznych45: 

1. Żłobek Miejski Nr 3, ul. Mariana Pisarka 9 
2. Żłobek Miejski Nr 5, ul. Marii Konopnickiej 2 
3. Żłobek Miejski Nr 7, ul. Botaniczna 6 
4. Żłobek Niepubliczny „Mistrzowie Zabawy”, ul. Budowlana 12 
5. Żłobek Niepubliczny „Bajkowa Akademia”, ul. Wojsławska 23 
6. Żłobek Niepubliczny „Szczęśliwe Dziecko”, ul. Zygmuntowska 3 

Mielec wyróżnia się na tle innych jednostek, również miejskich, relatywnie wysokim odsetkiem dzieci 
objętych opieką w żłobkach. W 2014 roku dotyczyła ona co piątego dziecka w wieku do 3 lat 
mieszkającego w mieście (20,8%). Znacznie niższe odsetki dzieci objętych opieką w żłobkach 
odnotowano zarówno w powiecie (9,3%), jak i województwie (4,8%) oraz kraju (5,9%). W miastach 
kraju do żłobków uczęszczało 9,5% dzieci w wieku do 3 lat, zaś w miastach województwa odsetek ten 
wynosił 11,3%. 

Analiza danych dotyczących opieki żłobkowej w latach 2010-2014 wskazuje na rozwój infrastruktury  
i wzrost zainteresowania instytucjonalnymi formami opieki nad dziećmi do lat 3. Obrazuje to 
systematycznie rosnący odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach. Zjawisko takie występowało we 
wszystkich jednostkach, niezależnie również od typu obszaru.  

Tabela 57. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek dzieci objętych opieka w żłobkach 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 2,6 3,0 3,8 4,8 5,9 

POLSKA - MIASTO 4,5 5,1 6,4 7,8 9,5 

PODKARPACKIE 2,3 3,0 3,3 4,0 4,8 

PODKARPACKIE - MIASTO 5,8 7,7 8,3 9,9 11,3 

Powiat mielecki 6,4 12,5 6,9 8,2 9,3 

Powiat mielecki - MIASTO   15,1 17,8 19,8 

Mielec 15,5 30,4 16,6 18,9 20,8 

 Źródło: GUS/BDL 

                                                           
43 Za: Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta 
Mielca na lata 2016 – 2017 
44 Dane o placówkach oświatowych za: Wykaz szkół i placówek oświatowych według województw (stan na 
21.03.2016), System Informacji Oświatowej, Centrum Informatyczne Edukacji 
45 Za: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow (04.06.2016) 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
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Wychowanie przedszkolne w Mielcu realizowane jest w przedszkolach publicznych (których liczba 
wynosi 12) oraz niepublicznych (których liczba wynosi 9). Edukację przedszkolną dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewniają dwie placówki specjalne. Ogółem opiekę 
przedszkolną świadczy 21 placówek: 

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 im. „Kubusia Puchatka”, ul. Mickiewicza 51 
2. Przedszkole Miejskie Nr 12 im. „Marii Konopnickiej”, ul. Marii Konopnickiej 4 
3. Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Łukasiewicza 1 
4. Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i Małgosi”, ul. Chałubińskiego 1 
5. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Lwowska 3 
6. Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia”, ul. Warneńczyka 

2 
7. Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Ossolińskich 1 
8. Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Spółdzielcza 2 
9. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. P. Skargi 15 
10. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Pułaskiego 3 
11. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Tańskiego 5 
12. Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy”, ul. Pisarka 23 
13. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Akademia”, ul. Wojsławska 23 
14. Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”, ul. Dworcowa, 4/052 
15. Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwe dziecko”    
16. Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Żaczek”, ul. Chopina 18A 
17. Niepubliczne Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, ul. Dębicka 2 
18. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” Fabiola Słyś-Rolek, ul. Metalowców 19 
19. Niepubliczne Przedszkole „Mistrzowie Zabawy”, ul. Budowlana 12 
20. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczko”, ul. Botaniczna 4 (przedszkole specjalne) 
21. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Jeżyk”, ul. Wojsławska 278 (przedszkole specjalne). 

W 2014 roku odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Mielcu wynosił 88%, tj. najwięcej 
w analizowanym okresie. Sytuacja w gminie okazała się korzystniejsza niż w kraju, województwie czy 
powiecie, gdzie odsetki dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym wynosiły 
odpowiednio 79,4%, 73,6% i 77,0%. Natomiast w miastach kraju i Podkarpacia odsetki te wzrastały do 
92,9% i 95,2%, tj. wartości wyższych niż w Mielcu. Warto zauważyć, iż dostęp do placówek wychowania 
przedszkolnego systematycznie się poprawia i coraz więcej dzieci w wieku 3-5 lat korzysta z oferty 
placówek przedszkolnych. Zjawisko to występuje we wszystkich jednostkach administracyjnych.  

Tabela 58. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 62,6 69,2 69,7 74,1 79,4 

POLSKA - MIASTO 78,8 84,0 83,7 87,6 92,9 

PODKARPACKIE 54,3 61,7 63,8 68,2 73,6 

PODKARPACKIE - MIASTO 78,9 84,3 84,5 89,3 95,2 

Powiat mielecki 54,5 65,0 66,7 74,4 77,0 

Powiat mielecki - MIASTO   81,9 87,3 91,3 

Mielec 76,2 79,5 78,9 84,6 88,2 
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 Źródło: GUS/BDL  

Na 1 miejsce w placówkach wychowania przedszkolnego w Mielcu przypadało w 2014 roku 0,81 dzieci 
w wieku 3-5 lat, co oznacza, że miejsc było więcej niż dzieci w tym wieku. Średnia dla miasta okazała 
się wartością niższą od średniej krajowej (1,17 dzieci na 1 miejsce), wojewódzkiej (0,91 dzieci na 1 
miejsce), a także zdecydowanie niższą od średniej powiatowej (1,21 dzieci na 1 miejsce). Również w 
miastach Podkarpacia wskaźnik dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce 
wychowania przedszkolnego okazał się wyższy niż w Mielcu i wynosił 0,85.  

Analizowany wskaźnik w latach 2010-2014 wykazywał się pewnymi fluktuacjami, przyjmując wartości 
nieznacznie niższe lub wyższe, jednak we wszystkich jednostkach w 2014 roku na 1 miejsce w placówce 
przedszkolnej przypadało mniej dzieci niż w 2010 roku.  

Tabela 59. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce 
wychowania przedszkolnego 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 1,35 1,34 1,31 1,24 1,17 

POLSKA - MIASTO 1,01 1,01 1,00 0,95 0,91 

PODKARPACKIE 1,65 1,61 1,52 1,40 1,32 

PODKARPACKIE - MIASTO 0,98 0,97 0,96 0,89 0,85 

Powiat mielecki 1,58 1,54 1,46 1,29 1,21 

Powiat mielecki - MIASTO   0,94 0,82 0,79 

Mielec 0,93 0,97 0,96 0,86 0,81 

 Źródło: GUS/BDL  

Edukacja na etapie szkoły podstawowej w mieście Mielcu realizowana jest w 10 placówkach. 
Większość z nich to szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Mielec  
(8 jednostek), ale działalność prowadzą także dwie szkoły niepubliczne, w tym jedna o profilu 
sportowym: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Szafera, ul. Kilińskiego 37 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki, ul. Kościuszki  4 
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego, ul. Żeromskiego 30 
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury, ul. Solskiego 8 
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia”, ul. Drzewieckiego 11 
6. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2 
7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Wandy 11 
8. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego”, ul. Łąkowa 6 (w Zespole Szkół nr 2) 
9. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu im. Grzegorza Lato,  

ul. Drzewieckiego 11 
10. Niepubliczna Szkoła Podstawowa o Uprawnieniach Szkoły Publicznej, ul. Jagiellończyka 13/2. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do szkół podstawowych na terenie Mielca w 2014 
roku uczęszczało łącznie 3 502 uczniów, zaś ukończyło je 491 absolwentów. W latach 2010-2014 liczba 
uczniów mieleckich szkół podstawowych fluktuowała. Początkowo liczba uczniów zmniejszała się, do 
minimalnego poziomu 3 240 osób w 2013 roku, by następnie wzrosnąć w kolejnym roku. W 2014 roku 
osiągnięto najwyższą w latach 2010-2014 liczbę uczniów szkół podstawowych. Od 2011 roku 
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obserwowana jest tendencja malejąca w zakresie liczba absolwentów edukacji na etapie 
podstawowym – maksymalnie, 581 absolwentów, zanotowano w 2011 roku, zaś minimalnie, 491 
absolwentów, w 2014 roku. 

Wykres 11. Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL  

Na jeden oddział w szkole podstawowej w Mielcu w 2014 roku przypadało 20,7 uczniów i była to 
wartość nieznacznie niższa niż w latach 2011-2013, a jednocześnie zdecydowanie wyższa niż w 2010 
roku. Tak samo liczne jak w Mielcu okazały się klasy w szkołach podstawowych na terenach miejskich, 
zarówno w skali województwa podkarpackiego jak i całego kraju (20,7 osób). Średnio o 4,6 osoby mniej 
liczyły natomiast oddziały w szkołach podstawowych w województwie (16,1 osób) i powiecie (16,2 
osoby), natomiast klasy w skali całego kraju składały się średnio z 2,6 ucznia mniej .  

Tabela 60. Uczniowie szkoły podstawowej przypadający na 1 oddział (klasę) w latach 2010-
2014 

Jednostka terytorialna 
uczniowie szkoły podstawowe przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA  18,0 18,1 18,1 18,1 

POLSKA - MIASTO  20,9 21,0 20,9 20,7 

PODKARPACKIE 8,2 16,2 16,2 16,0 16,1 

PODKARPACKIE - MIASTO 10,9 20,8 20,9 20,8 20,7 

Powiat mielecki 8,3 16,4 16,6 16,4 16,2 

Powiat mielecki - MIASTO   21,5 21,0 20,7 

Mielec 11,5 21,9 21,6 21,2 20,7 

 Źródło: GUS/BDL  

Edukacja gimnazjalna dla dzieci i młodzieży w Mielcu prowadzona jest w sześciu placówkach: czterech 
publicznych i dwóch niepublicznych, w tym jednej o profilu sportowym: 

1. Gimnazjum nr 1 w Mielcu, ul. Biernackiego 6 
2. Gimnazjum nr 2 w Mielcu, ul. Grunwaldzka 7 
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3. Gimnazjum nr 3 w Mielcu, ul. Tańskiego 3 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.  
st. sierż. Pilota Stanisława Działowskiego) 

4. Gimnazjum nr 4 w Mielcu, ul. Łąkowa 6 (w Zespole Szkół nr 2) 
5. Niepubliczne Gimnazjum, ul. Sękowskiego 1 
6. Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato, ul. Tańskiego 3. 

W 2014 roku do mieleckich szkół gimnazjalnych uczęszczało 1 723 uczniów, zaś edukację na tym 
poziomie ukończyło 604 osób. W latach 2010-2014 liczba uczniów i absolwentów gimnazjów (mimo 
drobnych wahnięć w przypadku absolwentów) stale się zmniejszała. W przypadku uczniów spadek 
wyniósł 11,5%, zaś liczba absolwentów w 2014 roku była o 19,4% niższa niż w 2010 roku. 

Wykres 12. Uczniowie i absolwenci szkół gimnazjalnych w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL  

Mieleckie gimnazja cechują się relatywnie największą liczebnością klas, wyższą do średniej dla 
obszarów miejskich powiatu, województwa i kraju. W 2014 roku na jeden oddział gimnazjalny w Mielcu 
przypadało 24,3 uczniów, podczas gdy w powiecie było to 22,6 uczniów. W przypadku kraju przeciętna 
klasa w gimnazjum liczyła 21,3 uczniów, zaś w przypadku województwa podkarpackiego było to 20,5 
uczniów. W miastach kraju liczebność klas gimnazjalnych wzrastała do 22 osób, w województwie do 
23 osób, natomiast w powiecie mieleckim do niewiele ponad 24 osób. Spadek liczby uczniów szkół 
gimnazjalnych w latach 2010-2014 nie spowodował zmniejszenia się średniej liczby uczniów w klasach 
w Mielcu – w analizowanym okresie średnia liczba uczniów w klasie w gimnazjum wzrosła o 1,4 osoby, 
czyli niemal 6%.  

Tabela 61. Uczniowie gimnazjum przypadający na 1 oddział (klasę) w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

uczniowie gimnazjum przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 21,7 21,6 21,6 21,5 21,3 

POLSKA - MIASTO 22,4 22,3 22,3 22,2 22,0 

PODKARPACKIE 21,2 20,9 20,9 20,8 20,5 
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PODKARPACKIE - MIASTO 22,7 22,5 22,9 23,0 23,0 

Powiat mielecki 22,1 21,8 22,4 22,1 22,6 

Powiat mielecki - MIASTO   23,7 23,8 24,1 

Mielec 22,9 22,4 23,4 23,6 24,3 

 Źródło: GUS/BDL  

W mieście Mielcu dostępna jest szeroka oferta edukacji na etapie ponadgimnazjalnym. Obejmuje ona 
zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły policealne. Występują 
placówki zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. 

Młodzież chcąca kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w Mielcu może to uczynić w jednej 
z pięciu placówek, w tym jednej o profilu sportowym: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu, ul. Jędrusiów 1 (organ prowadzący: 
powiat ziemski) 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Żeromskiego 28 (organ prowadzący: 
powiat ziemski) 

3. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 
(organ prowadzący: powiat) 

4. V Liceum Ogólnokształcące im. st. sierż. Pilota Stanisława Działowskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1, ul. Tańskiego 3 (organ prowadzący: gmina Mielec) 

5. Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato, ul. Tańskiego 3 (organ 
prowadzący: osoba prywatna). 

W latach 2010-2014 o jedną piątą zmniejszyła się liczba uczniów uczęszczających do liceów 
ogólnokształcących w Mielcu. W 2010 roku nauka w placówkach tego rodzaju objęła 2 260 osób, zaś w 
2014 roku – 1 789 osób, co oznacza spadek na poziomie -20,8%. W analizowanym okresie rokrocznie 
zmniejszała się również liczba absolwentów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących dla 
młodzieży: w 2014 roku licea ukończyło o 31,8% absolwentów mniej niż w 2010 roku. 

Wykres 13. Uczniowie i absolwenci liceów ogólnokształcących w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL  
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Liczebność oddziałów w liceach ogólnokształcących w Mielcu kształtowała się na poziomie wyższym od 
średniej dla innych jednostek. W 2014 roku 1 oddział licealny w mieście liczył przeciętnie 30,8 uczniów 
(o 0,8 osoby mniej niż w 2010 roku), niemal tożsamą wartość uzyskano dla powiatu mieleckiego (30,4 
osoby). W województwie podkarpackim średnia liczebność klasy w liceum ogólnokształcącym wynosiła 
28,4 osób, zaś w skali kraju było to niemal 27 uczniów. W porównaniu z Mielcem również mniej liczne 
okazały się klasy licealne w miastach tych jednostek– na obszarach miejskich kraju do 1 klasy 
uczęszczało przeciętnie 27 licealistów, zaś w miastach Podkarpacia – niemal 29 osób. 

Tabela 62. Uczniowie szkół ogólnokształcących przypadający na 1 oddział (klasę) w latach 
2010-2014 

Jednostka terytorialna 

uczniowie szkół ogólnokształcących dla młodzieży przypadający na 1 oddział 
(klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 27,4 27,2 27,1 27,1 26,9 

POLSKA - MIASTO 27,6 27,4 27,3 27,2 27,0 

PODKARPACKIE 29,1 28,9 29,1 29,0 28,4 

PODKARPACKIE - MIASTO 29,5 29,3 29,4 29,5 28,7 

Powiat mielecki 31,3 30,0 30,3 30,3 30,4 

Powiat mielecki - MIASTO   30,3 30,3 30,4 

Mielec 31,7 30,3 30,6 30,6 30,8 

 Źródło: GUS/BDL  

W mieście Mielec kształcenie na poziomie zasadniczym zawodowym dla młodzieży realizują cztery 
placówki: 

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki,  
ul. Warszawska 1 

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, 
ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Technicznych, ul. Kazimierza Jagiellończyka 
3 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego,  
ul. Kilińskiego 24. 

Do zasadniczych szkół zawodowych w Mielcu w 2014 roku uczęszczało 959 uczniów. Mimo iż była to 
liczba o 35 osób wyższa niż w 2013 roku, w porównaniu do 2010 roku naukę w zasadniczych szkołach 
zawodowych pobierało o 23,6% osób mniej. W latach 2010-2014 zmniejszyła się również znacznie 
liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w mieście – w 2014 roku ZSZ ukończyło o połowę 
mniej osób niż w 2010 roku (-50,3%).  
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Wykres 14. Uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w Mielcu w latach 2010-
2014 

 

Źródło: GUS/BDL  

Oddziały w zasadniczych szkołach zawodowych w Mielcu okazały się znacznie bardziej liczne niż  
w większych jednostkach administracyjnych. Od 2012 roku na 1 oddział w mieście przypada 28 
uczniów, co jest wartością przewyższającą średnią krajową (20 uczniów) i wojewódzką (24 uczniów), 
także na obszarach miejskich tych jednostek (odpowiednio 20 i 25 uczniów).  

Tabela 63. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych przypadający na 1 oddział (klasę)  
w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży przypadający na 
1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 22,0 22,0 21,0 20,0 20,0 

POLSKA - MIASTO 22,0 22,0 21,0 21,0 20,0 

PODKARPACKIE 27,0 25,0 25,0 25,0 24,0 

PODKARPACKIE - MIASTO 28,0 25,0 26,0 26,0 25,0 

Powiat mielecki 27,0 26,0 28,0 27,0 27,0 

Powiat mielecki - MIASTO     28,0 28,0 27,0 

Mielec 27,0 27,0 28,0 28,0 28,0 

Źródło: GUS/BDL  

Kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej dla młodzieży realizowane jest w mieście Mielec  
w 4 technikach: 

 Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki, ul. Warszawska 1 

 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Kazimierza 
Jagiellończyka 3 

 Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3 

 Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, ul. Kilińskiego 24. 
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Technikum to jedyny typ szkoły ponadgimnazjalnej, w której w latach 2010-2014 liczba uczniów 
zwiększyła się. W 2014 roku do techników w Mielcu uczęszczało 1 957 osób, tj. o 3,8% więcej niż  
w 2010 roku. Również w przypadku absolwentów techników obserwowany był trend rosnący. W 2010 
roku technika ukończyły 394 osoby, zaś w 2014 roku – 450 osób. Oznacza to wzrost na poziomie 14,2%.  

Wykres 15. Uczniowie i absolwenci techników w Mielcu w latach 2010-2014 

 

Źródło: GUS/BDL  

Oddziały w technikach cechowały się zróżnicowaną liczebnością klas, w zależności od jednostki 
administracyjnej. W kraju do 1 klasy technikum uczęszczało przeciętnie 24 uczniów, zaś  
w województwie podkarpackim i powiecie mieleckim – 27 uczniów. Najliczniejsze są klasy w Mielcu, 
gdzie od 2012 roku przeciętny oddział w technikum liczy 28 uczniów.  

Tabela 64. Uczniowie technikum przypadający na 1 oddział (klasę) w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

uczniowie techników dla młodzieży przypadający na 1 oddział (klasę) 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

POLSKA - MIASTO 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

PODKARPACKIE 26,0 26,0 26,0 27,0 27,0 

PODKARPACKIE - MIASTO 27,0 26,0 27,0 27,0 27,0 

Powiat mielecki 26,0 26,0 27,0 28,0 27,0 

Powiat mielecki - MIASTO     28,0 28,0 28,0 

Mielec 27,0 27,0 28,0 29,0 28,0 

Źródło: GUS/BDL 
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 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana 
Sitki, ul. Warszawska 1 (organ prowadzący: powiat) 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu ZDZ w Rzeszowie, ul. Żeromskiego 38 (organ 
prowadzący: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie) 

 Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, ul. Szeroka 4 (organ prowadzący: osoba prywatna) 

 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mielcu, ul. Biernackiego 6 (organ 
prowadzący: osoba prywatna) 

 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja-Szkoła”, Tańskiego 3 (organ 
prowadzący: spółka prywatna). 

Ponadto na terenie miasta Mielec zarejestrowanych jest osiem szkół policealnych, w tym dwie dla 
młodzieży i sześć dla osób dorosłych: 

1. Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki, 
ul. Warszawska 1 (organ prowadzący: powiat) 

2. IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, 
ul. Kilińskiego 24 (organ prowadzący: powiat) 

3. Medyczna Szkoła Policealna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Mielcu, ul. Kościuszki 7 (organ prowadzący: samorząd województwa) 

4. Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Medyczno-Społecznym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu, ul. Kościuszki 7 (organ prowadzący: 
samorząd województwa) 

5. Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu, ul. Szeroka 4 (organ prowadzący: osoba prywatna) 
6. Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych, ul. Biernackiego 6 

(organ prowadzący: osoba prywatna) 
7. Policealna Szkoła w Mielcu, ul. Szeroka 4 (organ prowadzący: osoba prywatna) 
8. Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych „Twoja-Szkoła”, ul. Tańskiego 3 (organ 

prowadzący: osoba prywatna). 

W Mielcu istnieje również możliwość kontynuowania nauki na poziomie wyższym w jednej  
z poniższych placówek: 

 Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  
(ul. Skłodowskiej 4) – utworzony w 2015 roku po przekształceniu Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego AGH w Mielcu,  

 Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie – Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu 
(ul. Warszawska 1), 

 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wydział Zamiejscowy w Mielcu (ul. Sękowskiego 1). 

Sieć placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Mielca uzupełniają: 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Królowej Jadwigi 1 (organ prowadzący: powiat) 

 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 

 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wyspiańskiego 6 (organ 
prowadzący: powiat) 

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”, ul. Legionów 33 (organ 
prowadzący: spółka prywatna) 

 Poradnia specjalistyczna: 
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 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,  
ul. Wojsławska 278 (organ prowadzący: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym) 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. św. Jadwigi Królowej 1 (organ prowadzący: 
powiat): 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w SOSW 
 Gimnazjum Specjalne Nr 2 w SOSW 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 w SOSW 
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym 

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Wojsławska 278 (organ prowadzący: 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) 

 Niepubliczna Bursa Międzyszkolna, ul. Kościuszki 12 (organ prowadzący: osoba prywatna) 

 Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego: 

 Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek, ul. Biernackiego 1/40 (organ 
prowadzący: osoba prywatna) 

 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu ZDZ Rzeszów, ul. Żeromskiego 38 (organ 
prowadzący: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie) 

 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 
2B (organ prowadzący: powiat): 

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu 

 Powiatowy Ośrodek Metodyczny w Mielcu 

 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu,  
ul. Kościuszki 7 (organ prowadzący: samorząd województwa): 

 Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu 

 Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu 

 Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Mielcu 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu, ul. Kościuszki 10 (organ 
prowadzący: minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego) 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, Filia w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 (organ 
prowadzący: samorząd województwa). 

 

INFRASTRUKTURA CZASU WOLNEGO (KULTURA, SPORT, REKREACJA) 

Głównym organizatorem życia kulturalnego na terenie miasta jest samorządowa instytucja kultury, 
Samorządowe Centrum Kultury, al. Niepodległości 7, wykonująca zadania w zakresie tworzenia, 
upowszechniania i ochrony kultury. W skład SCK wchodzą: 

 Dom Kultury 

 Muzeum Regionalne 
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 Miejska Biblioteka Publiczna 

Do podstawowych zadań Samorządowego Centrum Kultury należy: 

 edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę, 

 gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

 tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 
wiedzą i sztuką, 

 działanie na rzecz ochrony i edukacyjnej prezentacji kultury ludowej,  

 rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,   

 koordynowanie działalności kulturalnej w Mielcu z ofertą kulturalną innych ośrodków Kultury 
w kraju i za granicą, tworzenie warunków dla istnienia i rozwoju twórczości profesjonalnej  
i amatorskiej.  

Główne obszary działalności SCK związane z realizacją statutowych zadań obejmują następujące 
zagadnienia: 

 organizacja imprez, wystaw i innych form aktywności kulturotwórczej, 

 prowadzenie zespołów artystycznych, warsztatów i kół zainteresowań, 

 gromadzenie, opracowywanie, konserwowanie i eksponowanie muzealiów z zakresu 
archeologii, etnografii, sztuki, historii i fotografii oraz prowadzenie badań naukowych w tych 
dyscyplinach, 

 gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie 
działalności informacyjno-bibliograficznej, 

 współpraca z zawodowymi instytucjami tworzenia i upowszechniania kultury zarówno w kraju 
jak i poza jego granicami,  

 współpraca z miejscowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi zarówno 
profesjonalne jak i amatorskie środowiska twórcze46. 

Dom Kultury mieści się przy al. Niepodległości 7. W budynku DK znajduje się: sala widowiskowa 
teatralno-kinowa na 408 miejsc (ze sceną, kanałem orkiestrowym i zapleczem scenicznym oraz 
nowoczesną aparaturą nagłaśniającą dolby stereo digital), Centrum Wystawienniczo-Promocyjne  
o powierzchni użytkowej 560 m2, sala koncertowo-konferencyjna na 198 miejsc, dwie sale baletowe, 
galeria wystaw artystycznych o powierzchni 120 m2, trzy sale prób wokalno-muzycznych, dwie sale 
klubowe, pracownia plastyczna oraz pracownie techniczne (kostiumeria zespołów artystycznych, 
pracownia krawiecka, pracownia plastyczna, pracownia elektro-akustyczna).  

Działalność Domu Kultury obejmuje m.in.  

 organizację imprez (o znaczeniu lokalnym, a także międzynarodowym) – w 2015 roku odbyło 
się 98 imprez kulturalnych, w tym 90 imprez własnych i 8 imprez współorganizowanych.  
W imprezach własnych uczestniczyło 100 068 osób, w tym 66 880 w imprezach plenerowych 
oraz 33 188 w pozostałych. Wśród imprez własnych DK w Mielcu znajdowały się: imprezy 
plenerowe, spektakle teatralne i kabarety, koncerty o wysokich walorach artystycznych, 
koncerty pozostałe, koncerty popisy, spotkania, odczyty i benefisy, imprezy dla dzieci  
i młodzieży, konkursy i przeglądy, eliminacje konkursowe, warsztaty dla dorosłych, produkcje 
DK oraz projekty zrealizowane w ramach dotacji MKiDN; 

 prowadzenie zespołów artystycznych – w 2015 roku w zajęciach grup artystycznych 
uczestniczyło łącznie 986 osób (tygodniowo). W strukturze DK działa 15 grup i zespołów 

                                                           
46 Za: Strategia Rozwoju Kultury dla Miasta Mielca na lata 2015-2020 
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artystycznych, teatralnych, tanecznych, muzycznych i plastycznych: Szkoła Tańca „Gala” 
Mielec, Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” (chór, balet, orkiestra), Zespół Muzyki Dawnej 
„Hortus Musicus”, Zespół Tańca „Mali Rzeszowiacy”, Big Band SCK, Dziecięcy Zespół Tańca 
„Abrakadabra”, Zespół Tańca „Feniks”, Grupa Tańca „Beznazwy”, Zespół Tańca Nowoczesnego 
„Flamingi”, Teatr Tańca „AleToNic”, Grupa Teatralna „Antrakt”, Chór Nauczycielski „Akord” 
SCK i ZNP, Warsztaty plastyczne SCK, Warsztaty tańca „Breakdance”, Warsztaty wokalne, 
Zespół wokalny „Cisza przed burzą”; 

 działalność wystawienniczą – w 2015 roku odbyły się 24 wystawy, które odwiedziło łącznie 
24 120 osób. Wśród wystaw znajdowały się wystawy o charakterze edukacyjnym, o wysokich 
walorach artystycznych, o wysokich walorach artystycznych i edukacyjne, środowiskowe  
i dziecięce.  

Ponadto w DK w Mielcu funkcjonuje kino „Galaktyka”, które w 2015 roku odwiedziło 104 115 widzów. 
Oprócz projekcji filmów dla dorosłych i dzieci, odbywały się dopołudniowe projekcje na zamówienie 
szkół i przedszkoli, projekcje w ramach programu edukacyjnego oraz nowości filmowe wyświetlane w 
godzinach dopołudniowych w okresie ferii zimowych i wakacji. DK realizuje również kolejne edycje 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” dedykowanego dla przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla gron pedagogicznych i rodziców, a od 
roku szkolnego 2015/2016 program poszerzono o ofertę dla seniorów. W ramach programu odbywają 
się spotkania filmowe i zajęcia warsztatowe. W okresie wakacyjnym przy Pałacyku Oborskim 
funkcjonuje dodatkowo Kino Letnie, w którym seanse organizowane są podczas weekendowych 
wieczorów47.  

Miejska Biblioteka Publiczna posiada główną siedzibą przy ul. Kusocińskiego 2. Misją Miejskiej 
Biblioteki Publicznej SCK jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego, 
upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz świadczenie usług informacyjnych dla mieszkańców miasta 
i regionu48.  

Sieć biblioteczną na terenie miasta Mielca tworzy 12 agend udostępniania zbiorów: 

1. Biblioteka Główna, ul. Kusocińskiego 2  

 Czytelnia Główna 

 Wypożyczalnia Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej 

 Wypożyczalnia Literatury Popularnonaukowej 

 Wypożyczalnia Literatury Pięknej 

2. Filia nr 1 (dla dorosłych), ul. Botaniczna 4 (osiedle Szafera) 

3. Filia nr 2, ul. Żeromskiego 22 (Szpital Powiatowy w Mielcu) 

4. Filia nr 4 (dla dzieci), ul. Mickiewicza 2 (osiedle Kościuszki) 

5. Filia nr 5, ul. Mickiewicza 2 (osiedle Kościuszki): 

 Dla dorosłych 

 Czytelnia 

6. Filia nr 6, ul. Tańskiego 4a (osiedle Lotników): 

                                                           
47 Za: http://www.kultura.mielec.pl/dom_kultury (07.06.2016) oraz Sprawozdanie z działalności merytorycznej 
Domu Kultury za 2015 rok 
48 Za: http://www.biblioteki.mielec.pl/o-nas.html (07.06.2016) 

http://www.kultura.mielec.pl/dom_kultury
http://www.biblioteki.mielec.pl/o-nas.html
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 Dla dorosłych 

 Oddział dla Dzieci 

7. Filia nr 7 (dla dzieci), ul. Zygmuntowska 14 (osiedle Smoczka I) 

Wg stanu na 31.12.2015 roku liczba zarejestrowanych czytelników mieleckich bibliotek wynosiła 
16 729 osób. Przy MBP funkcjonuje ponadto Dyskusyjny Klub Książki oraz Koło Mielec Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Oprócz aktywności związanej z udostępnianiem zbiorów, działalność Miejskiej 
Biblioteki Publicznej obejmuje promocję książki i czytelnictwa, poprzez m.in. spotkania autorskie, 
pogadanki i odczyty, konkursy, dyskusje nad książką, lekcje biblioteczne, wycieczki, wystawy, wystawki 
oraz inne imprezy literackie49. 

Muzeum Regionalne w Mielcu z główną siedzibą mieszczącą się przy ul. Legionów 73. Działalność 
Muzeum prowadzona jest w dwóch placówkach: 

 Pałacyk Oborskich, ul. Legionów 73 

 Jadernówka, ul. Jadernych 19 (Oddział Historii Fotografii) 

Oprócz działalności muzealnej, wśród działań Muzeum Regionalnego znajduje się: działalność 
wystawiennicza, wydawnicza, redakcyjna, naukowa i promocyjna, prace badawcze, współpraca  
z instytucjami, gromadzenie, upowszechnianie i naukowe opracowanie dóbr kultury, udostępnianie 
zbiorów i organizacja imprez, działalność edukacyjna oraz porządkowanie zbiorów50.  

Inicjatywą Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu jest również funkcjonujący od 2013 roku 
Mielecki Uniwersytet Dziecięcy. Twórcą i realizatorem MUD jest Samorządowe Centrum Kultury  
w Mielcu, a jego działalność została objęta Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Prezydenta Miasta Mielca. 
Celem działania MUD jest rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań i umiejętności dzieci przez 
popularyzację wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych a także 
sięganie do światowej skarbnicy kultury i sztuki. Działalność Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego 
obejmuje cykl zajęć wzorowanych na wykładach i warsztatach akademickich51. 

Oprócz Samorządowego Centrum Kultury działalność w obszarze kultury na terenie miasta Mielca 
prowadzą również m.in. następujące placówki: 

 Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego, 
prowadzący różne formy działalności i zajęć dla dzieci i młodzieży (plastyczne, taneczne, 
muzyczne, teatralne, modelarskie, szachy), a także Poranny Klub Malucha i Kluby Seniora (Złota 
Jesień, Pogodna Jesień, Wrzos): 

 Filia nr I, ul. Bajana 20 (osiedle Lotników) 

 Filia nr II, ul. Botaniczna 1 (osiedle Szafera)52 

 Katolicki Ośrodek Kulturalny „Tchnienie”, ul. Pisarka 16a (przy Parafii pw. Ducha Świętego  
w Mielcu). 

                                                           
49 Za: Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu 
50 Za: http://www.muzeum-mielec.pl/ (07.06.2016), Sprawozdanie z działalności SCK Muzeum Regionalnego  
w Mielcu za 2015 rok 
51 Za: http://www.kultura.mielec.pl/mielecki_uniwersytet_dzieciecy (07.06.2016) 
52 Za: http://www.sdk.mm.pl/index.html (07.06.2016) 

http://www.muzeum-mielec.pl/
http://www.kultura.mielec.pl/mielecki_uniwersytet_dzieciecy
http://www.sdk.mm.pl/index.html
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Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są galerie (Galeria „Art-Studio”, Galeria Obrazów „Studio Foto 
Lab”, Galeria Obrazów w Hotelu Polskim, Galeria Obrazów i Rękodzieła Artystycznego „Kram Ram”) czy 
kluby muzyczne (Klub Muzyczny „Papillon”, Klub Muzyczny „Studio”).  

Według danych Urzędu Miejskiego w Mielcu w popołudniowych zajęciach artystycznych w Domu 
Kultury SCK i Filii na os. Lotników uczestniczyło 665 mieszkańców miasta. Stosunkowo największą grupę 
stanowili wśród nich mieszkańcy obszaru Borek-Lotników – więcej niż co czwarty uczestnik zajęć 
artystycznych (25,6%) zamieszkiwał na ulicach wchodzących w skład tego obszaru. Kolejne pod 
względem liczby osób uczestniczących w zajęciach artystycznych DK w Mielcu okazały się obszary 
Smoczka I (81 osób; 12,2%), Stare Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego (77 osób; 11,6%) oraz 
Centrum Niepodległości (76 osób; 11,4%). Z kolei najrzadziej wśród uczestników zajęć artystycznych 
reprezentowali byli mieszkańcy obszarów: Kazimierza Wielkiego (3 osoby), Mielecko-Wojsławskiego  
(6 osób). 

Tabela 65. Liczba uczestników popołudniowych zajęć artystycznych Domu Kultury SCK 
i Filii na Os. Lotników wg obszarów  

Obszar Liczba uczestników % 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 170 25,56% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 36 5,41% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 44 6,62% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 35 5,26% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 33 4,96% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

77 11,58% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 6 0,90% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 10 1,50% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 12 1,80% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 3 0,45% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 76 11,43% 

Obszar 12 SZAFERA 23 3,46% 

Obszar 13 SMOCZKA I 81 12,18% 

Obszar 14 SMOCZKA 22 3,31% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 37 5,56% 

RAZEM 665 100,00% 

Źródło: dane gminne 

Gmina posiada aktualny dokument strategiczny dotyczący rozwoju kultury w najbliższym okresie.  
W Strategii Rozwoju Kultury dla Miasta Mielca na lata 2015-2020 za cel główny uznano wykorzystanie 
potencjały kultury do kreatywnego i zrównoważonego rozwoju zarówno mieszkańców Mielca  
(w wymiarze osobistym), jak i miasta w wymiarze wspólnotowym. Zgodnie z przyjętą w SRK wizją 
kultura jest źródłem wysokiej jakości życia w Mielcu, zaś misję sformułowano następująco: rozwój 
zróżnicowanej i bogatej oferty kulturalnej miasta oraz stwarzanie warunków dla kreacji artystycznej 
mieszkańców i profesjonalizacji działań w sferze kultury.  

Jako obszary strategiczne, tj. pokazujące zestawy problemów, które wymagają szczególnej interwencji, 
na które stawia się akcenty, wskazano: 

 Oferta kulturalna Mielca 

 Przestrzeń kultury i Smart Kultura 

 Funkcjonowanie kultury 

Uszczegółowieniem powyższych obszarów są cele strategiczne i operacyjne: 
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I. Mielec miejscem dla kreatywnych podmiotów kultury 

I.1. Edukacja kulturalno-artystyczna 
I.2. Rozwój oferty kulturalnej Mielca 
I.3. Rozwój zróżnicowanych form twórczości 

II. Mielec miejscem prestiżowych wydarzeń 

II.1. Kreowanie produktów kulturowych 
II.2. Rozwój turystyki 

III. Smart Kultura i przestrzeń dla kultury 

III.1. Smart rozwiązania 
III.2. Rozszerzenie bazy lokalowej dla kultury 

IV. Efektywne zarządzanie kulturą  

IV.1. Promocja 

W Strategii Rozwoju Kultury dla Miasta Mielca na lata 2015-2020 sformułowano 6 programów: 

 Program Kreatywna Edukacja Kulturalna i Artystyczna – celem programu jest kontynuacja 
dotychczasowych wysiłków w kierunku budowania kompetencji odbioru i współtworzenia 
działań kulturalno-artystycznych dzieci i młodzieży zarówno w dotychczasowy sposób, jak  
i poprzez urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć. 

 Program Mielec 3.0 – celem programu jest stworzenie i utrzymanie nowej przestrzeni dla 
kultury, sztuki i edukacji kulturalnej na styku internetu i świata materialnego, będącej dla 
Mielca początkiem zmian w kierunku inteligentnego miasta przyszłości oraz czynnikiem 
pobudzającym rozwój sektora kreatywnego i elementem promocji miasta. 

 Program Przestrzenie dla Kultury – celem programu jest poprawa infrastruktury kulturalnej 
miasta z jednej strony oraz określenie nowych przestrzeni da działalności kulturalnej z drugiej 
strony. Pamiętać należy, iż przestrzenie te są powiązane z innego rodzaju działalnością  
i różnymi aspektami życia miasta takimi jak: sport, turystyka, rekreacja, wypoczynek, 
środowisko naturalne, itp. 

 Program Mielec dla dzieci – program ten powinien zająć się zrewidowaniem a następnie 
skoordynowaniem przygotowania szerokiej oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci  
i opiekunów. Przy czym, ofertę należy uzupełniać i rozwijać, włączając w to działania 
wspierające aktywność NGO i prywatnej przedsiębiorczości. 

 Program Wydarzenia Kulturalne – rokrocznie w Mielcu odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń 
kulturalnych, w których biorą udział mieszkańcy miasta oraz okoliczna ludność. Są także takie 
wydarzenia, na które publiczność przybywa z terenu województwa podkarpackiego, a także  
i ościennych województw. Imprezą posiadającą potencjał wiodącej marki jest 
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, ponadto istotne znaczenie mają wydarzenia kulturalne 
realizowane przez „Jadernówkę”. 
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 Program Promocja – wykorzystanie zasad i reguł marketingowych w sferze kultury (przy 
wytwarzaniu i sprzedaży oraz oferowaniu produktów kultury). Obejmuje zarówno „marketing 
kultury”, jak i „marketing przez kulturę” (in. sponsoring kultury)53.  

 

W 2014 roku na 1 dom, ośrodek kultury, klub i świetlicę w Mielcu przypadało 15 027 mieszkańców 
miasta. Niższe wartości wskaźnika występowały zarówno w przypadku kraju (9 574 osoby), 
województwa podkarpackiego (5 914 osób), jak i powiatu mieleckiego (9 737 osób). Jedynie  
w miastach kraju wskaźnik liczby mieszkańców na 1 dom, ośrodek kultury, klub i świetlicę kształtował 
się na poziomie wyższym niż w Mielcu i wynosił w 2014 roku 15 592 osoby. 

Tabela 66. Liczba mieszkańców na 1 dom, ośrodek kultury, klub i świetlicę w latach 2011-

2014 

Jednostka terytorialna 

liczba mieszkańców na 1 dom, ośrodek kultury, klub i 
świetlicę 

2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 10 393 9 957 9 868 9 574 

POLSKA - MIASTO 15 887 15 694 15 704 15 592 

PODKARPACKIE 6 867 6 302 6 300 5 914 

PODKARPACKIE - MIASTO 12 232 10 008 9 869 9 674 

Powiat mielecki 9 727 9 735 9 743 9 737 

Powiat mielecki - MIASTO  11 000 10 981 10 942 

Mielec 15 370 15 310 15 274 15 207 

Źródło: GUS/BDL  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku w Mielcu działalność prowadziło 39 
grup artystycznych. W 2011 roku ich liczba wynosiła 30, co oznacza, że w latach 2011-2014 nastąpił 
wzrost o 30%. W wyniku zwiększenia liczby grup artystycznych w mieście, nastąpił również wzrost 
wskaźnika grup artystycznych na 10 tys. mieszkańców – z 4,9 w 2011 roku do 6,4 w 2014 roku. Tym 
samym sytuacja w Mielcu była korzystniejsza niż przeciętnie w skali kraju (4,1), ale mniej korzystna niż 
w skali województwa (6,9) czy tym bardziej powiatu (9,1). 

Tabela 67. Grupy artystyczne na 10 tys. mieszkańców w latach 2011-2014 

Jednostka terytorialna 

grupy artystyczne na 10 tys. mieszkańców 

2011 2012 2013 2014 

szt. szt. szt. szt. 

POLSKA 3,7 4,0 4,0 4,1 

POLSKA - MIASTO 3,8 4,1 4,1 4,1 

PODKARPACKIE 6,1 6,4 6,6 6,9 

PODKARPACKIE - MIASTO 7,1 6,9 7,3 7,5 

Powiat mielecki 7,4 8,6 8,7 9,1 

Powiat mielecki - MIASTO  8,0 8,0 8,4 

Mielec 4,9 6,0 5,9 6,4 

                                                           
53 Za: Strategia Rozwoju Kultury dla Miasta Mielca na lata 2015-2020 
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Źródło: GUS/BDL  

W 2014 roku w Mielcu odbyło się 311 imprez artystycznych, tj. o 5,8% więcej niż w 2011 roku. Tym 
samym, na 10 tys. mieszkańców miasta w 2014 roku przypadało 51,1 imprez. Była to najniższa wartość 
wśród wszystkich analizowanych jednostek. Więcej imprez artystycznych odbywało się w przeliczeniu 
na 10 tys. mieszkańców powiatu mieleckiego (56,3 imprezy), kraju (57,5 imprez) oraz województwa 
(67,7 imprez). Warto zauważyć, że w miastach podkarpackich wskaźnik wzrastał do 72,6 imprez 
artystycznych na 10 tys. mieszkańców.  
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Tabela 68. Imprezy artystyczne na 10 tys. mieszkańców w latach 2011-2014 

Jednostka terytorialna 

imprezy artystyczne na 10 tys. mieszkańców 

2011 2012 2013 2014 

szt. szt. szt. szt. 

POLSKA 48,2 50,6 53,5 57,5 

POLSKA - MIASTO 53,4 55,9 57,6 62,3 

PODKARPACKIE 56,9 56,7 59,6 67,7 

PODKARPACKIE - MIASTO 59,0 61,8 64,1 72,6 

Powiat mielecki 54,3 54,4 55,1 56,3 

Powiat mielecki - MIASTO  61,7 59,0 56,2 

Mielec 47,8 45,7 46,8 51,1 

Źródło: GUS/BDL  

Na tle pozostałych jednostek Mielec wyróżnia się najwyższą wartością wskaźnika liczby ludności 
przypadającej na 1 placówkę biblioteczną. W 2014 roku było to 8 690 mieszkańców, tj. znacznie 
powyżej średniej krajowej (4 100 osób), wojewódzkiej (2 862 osoby) i powiatowej (2 963 osób), także 
dla obszarów miejskich kraju (6 733 osoby) i Podkarpacia (5 948 osoby).  

W latach 2010-2014 wskaźnik ludności na 1 placówkę biblioteczną w mieście przyjmował coraz niższe 
wartości, co wynikało z ubytku ludności zamieszkującej w Mielcu. Ogółem zmniejszył się on z 8 798 
osób w 2010 roku do 8 690 osób w 2014 roku, co oznacza spadek na poziomie 1,2%. W przypadku kraju 
i województwa liczba osób przypadających na 1 bibliotekę zlokalizowaną na tych terenach w 2014 roku 
była wyższa niż w 2010 roku, choć w miastach, podobnie jak w Mielcu stwierdzono tendencję malejącą 
(-3,8% w miastach kraju i -3,9% w miastach województwa podkarpackiego). 

Tabela 69. Ludność na 1 placówkę biblioteczną w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie z punktami bibliotecznymi 
ujętymi zgodnie z siedzibą jednostki macierzystej) 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 3 940 3 990 4 072 4 103 4 100 

POLSKA - MIASTO 7 000 7 061 7 139 6 801 6 733 

PODKARPACKIE 2 841 2 896 2 890 2 874 2 862 

PODKARPACKIE - MIASTO 6 187 6 476 6 573 6 319 5 948 

Powiat mielecki 2 721 2 779 2 840 2 842 2 963 

Powiat mielecki - MIASTO   7 333 7 321 7 295 

Mielec 8 798 8 783 8 748 8 728 8 690 

 Źródło: GUS/BDL  

Biblioteki publiczne w Mielcu dysponują relatywnie dużym księgozbiorem w przeliczeniu na 1000 
ludności. W 2014 roku na 1000 mieszkańców miasta przypadało 3 976 woluminów, tj. więcej niż  
w kraju (3 398 woluminów), a jednocześnie mniej niż w województwie (4 072 woluminów) i powiecie 
(4 527 woluminów). Również w miastach powiatu i województwa wskaźnik księgozbioru bibliotek na 
1000 ludności przyjmował wartości wyższe niż w Mielcu: 4 401 woluminów na 1000 mieszkańców miast 
powiatu mieleckiego i 4 127 woluminów na 1000 mieszkańców miast województwa podkarpackiego. 
Natomiast wskaźnik księgozbioru na 1000 ludności w Mielcu był wyższy w porównaniu z miastami 
całego kraju, gdzie na 1000 mieszkańców przypadało 3 396 woluminów. 
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Tabela 70. Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

wol. wol. wol. wol. wol. 

POLSKA 3 458 3 439 3 416 3 402 3 398 

POLSKA - MIASTO 3 385 3 379 3 378 3 378 3 396 

PODKARPACKIE 4 141 4 087 4 101 4 075 4 072 

PODKARPACKIE - MIASTO 4 204 4 160 4 168 4 123 4 127 

Powiat mielecki 4 771 4 708 4 562 4 510 4 527 

Powiat mielecki - MIASTO   4 601 4 417 4 401 

Mielec 4 465 4 390 4 205 4 009 3 976 

 Źródło: GUS/BDL  

Wśród mieszkańców Mielca znajduje się relatywnie wielu czytelników bibliotek publicznych. Wskaźnik 
czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców gminy wykazywał się w latach 2010-2014 zmiennością, 
wahając się od 272 w 2011 roku do 278 w 2013 roku. Mimo wahnięć, przez cały analizowany okres 
miasto cechowało się wysokim poziomem czytelnictwa w porównaniu z innymi jednostkami. W 2014 
roku na 1000 mieszkańców Mielca przypadało 276 czytelników bibliotek publicznych, podczas gdy  
w powiecie mieleckim wskaźnik wynosił 212 osób, w województwie podkarpackim – 162 osoby, zaś  
w skali kraju – 164 osoby. Mniej wyraźna, choć nadal występująca, jest różnica między Mielcem  
a miastami kraju i województwa. W 2014 roku wśród 1000 mieszkańców miast całego kraju znajdowało 
się 202 czytelników bibliotek (o 74 mniej niż w gminie), natomiast wśród 1000 ludności miast 
Podkarpacia – 230 czytelników (o 36 mniej niż w gminie).  

Tabela 71. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 169 168 168 167 164 

POLSKA - MIASTO 207 206 207 207 202 

PODKARPACKIE 168 164 168 169 162 

PODKARPACKIE - MIASTO 236 232 240 245 230 

Powiat mielecki 215 214 213 216 212 

Powiat mielecki - MIASTO   294 303 300 

Mielec 274 272 272 278 276 

 Źródło: GUS/BDL  

Bardzo pozytywnym jest również fakt, że relatywnie wysokiej liczbie czytelników bibliotek publicznych 
w Mielcu odpowiada ich duża aktywność czytelnicza – osoby te wypożyczają znacznie więcej książek 
niż czytelnicy z innych jednostek. W latach 2010-2014 przeciętny czytelnik w mieście wypożyczał 
rokrocznie 21-23 woluminy, podczas gdy w kraju i województwie wskaźnik przyjmował znacznie niższe 
wartości: 18,3 woluminu na 1 czytelnika w kraju (w tym tylko 18 w miastach) i 19,7 woluminu na 1 
czytelnika w województwie podkarpackim (w tym 19,6 w miastach).  

  



 

111 

Tabela 72. Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach 

2010 2011 2012 2013 2014 

wol. wol. wol. wol. wol. 

POLSKA 18,4 18,6 18,9 18,5 18,3 

POLSKA - MIASTO 18,0 18,2 18,6 18,2 18,0 

PODKARPACKIE 19,3 19,8 20,1 19,4 19,7 

PODKARPACKIE - MIASTO 18,8 19,4 19,1 18,8 19,6 

Powiat mielecki 20,6 19,5 21,7 22,5 22,1 

Powiat mielecki - MIASTO   22,0 22,6 21,7 

Mielec 20,9 20,1 23,4 24,1 23,0 

 Źródło: GUS/BDL 

Infrastrukturą sportową, stanowiącą własność gminy, zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mielcu, ul. Solskiego 154. Od grudnia 2015 roku w strukturach Urzędu Miejskiego w Mielcu 
funkcjonuje Biuro Sportu i Rekreacji, któremu powierzona została znaczna część zadań gminy  
w zakresie sportu i rekreacji. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mielcu  
w kompetencjach kierownika Biura Sportu i Rekreacji znajdują się: 

1) inicjowanie, koordynowanie i promowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu  
i rekreacji, 

2) planowanie dotacji z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych działających w zakresie 
sportu i rekreacji dla mieszkańców Miasta, 

3) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi  
w zakresie sportu i rekreacji, 

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych  
w zakresie sportu i rekreacji, 

5) prowadzenie działań promujących Miasto poprzez sport i turystykę, 
6) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności 

gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań, 
7) nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich 

klubów sportowych w zakresie powierzonych działań, 
8) prowadzenie spraw z zakresu wspierania i upowszechniania sportu wśród mieszkańców Miasta 

poprzez współpracę z klubami sportowymi, związkami oraz podmiotami działającymi  
w zakresie sportu, 

9) prowadzenie spraw związanych ze współorganizowaniem imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych, 

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem: 
a. stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we 

współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów prowadzących szkolenie 
zawodników, 

b. nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie 
sportowym i trenerów prowadzących szkolenie tych zawodników oraz dla trenerów  
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, 

11) współudział w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej oraz 
sportowo-rekreacyjnej Miasta, 

12) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów 
dotyczących sportu, 

                                                           
54 Za: http://www.mosir.mielec.pl/ (04.06.2016) 

http://www.mosir.mielec.pl/
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13) realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu i wykonywaniem budżetu 
Miasta w zakresie realizowanych przez Biuro zadań oraz opiniowaniem projektów planów 
finansowych, planów finansowych i sprawozdań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mielcu, 

14) prowadzenie działań mających wpływ na rozwój turystyki w mieście. 

Aktualnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentu strategicznego dotyczącego 
rozwoju sportu na terenie gminy, Strategii Rozwoju Sportu dla Miasta Mielca do 2020 roku.  

Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie miasta Mielca tworzą m.in. poniższe obiekty: 

 Stadion Miejski, ul. Solskiego 1; z trybunami krytymi na 6 849 miejsc siedzących, 
pomieszczeniami usługowymi, lożą VIP, stanowiskiem monitoringu, kabinami dla dziennikarzy 
i spikera oraz kabiną LA 

 stadion piłkarski: boisko piłkarskie o wymiarach: 105 m x 68 m, 

 stadion lekkoatletyczny: 6-torowa okólna bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią typu 
Mondo i prosta z 9 torami, dwie skocznie do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku 
wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, rzutnia do rzutu 
oszczepem, rzutnia do rzutu młotem – boisko boczne, hala lekkoatletyczna z bieżnią 
60-cio metrową 4-torową, blok odnowy biologicznej 

 Stadion „Gryf”, ul. Warszawska 5; boisko ze sztuczną trawą 100 m x 55 m i trybuną na 500 
widzów, bieżnia syntetyczna okólna 400 m, zaplecze szatniowe, boisko treningowe trawiaste, 
plac zabaw dla dzieci. 

 Stadion KS „Smoczanka”, ul. Szafera 2/25; boisko o wymiarach 100 m x 65 m, pojemność 1600 
miejsc. Nowy budynek szatniowo-sanitarny, brak oświetlenia. 

 Kompleks boisk sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Drzewieckiego 11  

 Pozostałe boiska sportowe i rekreacyjne zlokalizowane przy placówkach oświatowych i na 
osiedlach  

 Hale sportowe i sale gimnastyczne zlokalizowane przy placówkach oświatowych 

 Pływalnia rekreacyjna „Smoczka”, ul. Powstańców Warszawy 2, z restauracją, kręgielnią  
z barem i placem zabaw dla dzieci w pobliżu: 

 kryta pływalnia: niecka sportowa o wymiarach 25 m × 12,5 m, niecka rekreacyjna  
z trzema torami do nauki pływania oraz trakcje wodne: zjeżdżalnia rurowa o długości 
74 m, sztuczna rzeka, jacuzzi, masaż wodny, bicze wodne. 

 strefa fitness i spa: sauny, solarium turbo, fitness siłownia (wiosła, rowery, orbitreki, 
ścieżki biegowe), masaż, masaż relaksacyjny, masaż leczniczy, aerobic, ćwiczenia 
aerobowe przy muzyce, relaksacyjne i poprawiające samopoczucie, wzmacniające 
partie mięśniowe, pilates ćwiczenia relaksacyjne na piłkach gumowych Teraband, aqua 
aerobik – ćwiczenia relaksacyjne w wodzie, wzmacniające partie mięśniowe, 
odchudzające i polepszające samopoczucie, nauka pływania dla niemowląt i dzieci do 
lat 3, nauka pływania dla dzieci i dorosłych (grupowe i indywidualne) 

 Kąpielisko letnie, ul. Solskiego 1; kompleks basenów: basen główny 50 m x 20 m, basen średni 
20 m x 8 m, brodzik dla dzieci 10 m x 7 m, basen rekreacyjny o powierzchni 439,5 m2,  
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z atrakcjami: dwie zjeżdżalnie proste o długości 17 m, zjeżdżalnia kręta o długości 55,5 m, 
rwąca rzeka, ławeczki napowietrzające, wyspa, fontanna w kształcie grzybka, przeciwprądy, 
bicze wodne, grota sztucznej fali, basen „cichy” o powierzchni 149,2 m2, z atrakcjami: bicze 
wodne, fontanna w kształcie grzybka, ławeczka z masażem. Ponadto na terenie kąpieliska 
znajdują się także 2 boiska do siatkówki, darmowy bezprzewodowy dostęp do Internetu 
(hotspot Wi-Fi), tereny zielone oraz wypożyczalnia leżaków i parasoli. 

 Sztuczne lodowisko o wymiarach 40 m x 20 m zlokalizowane między halą sportową  
a ul. Kusocińskiego. Lodowisko jest czynne od grudnia do końca marca (w zależności od 
warunków atmosferycznych). 

 Korty tenisowe: ceglane przy ul. Kusocińskiego i ul. Warszawskiej 5, asfaltowe przy  
ul. Jagiellończyka 

 Siłownie outdoor: 

 siłownia zewnętrzna zlokalizowana na terenach rekreacyjnych MOSiR, sąsiadująca  
z kompleksem basenów odkrytych i kortami tenisowymi (10 przyrządów do ćwiczeń 
wzmacniających mięśnie nóg, ramion i tułowia: orbitrek, motyl AB, koła tai chi, prasa 
nożna/twister, jeździec, wyciąg górny podwójny, wioślarz, wahadło, zestaw ćwiczeń 
typu MOB2030; stół do gry w szachy, stół do gry w tenisa stołowego), 

 urządzenia fitness na terenie Parku Leśnego, 

 siłownia zewnętrzna w pobliżu boisk sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 
1, na ul. Tańskiego 3 (przyrządy do ćwiczeń, stoły do tenisa stołowego), 

 siłownia zewnętrzna na osiedlu Szafera (zbieg ulic Szafera i Brekieszów), o powierzchni 
ok. 1600 m2, na której znajduje się 10 urządzeń (biegacz, orbitrek, poręcze, drabinki, 
rowerek, ławeczki do pompek, wioślarz, prasa nożna, drążki do podciągania, twister). 

 Siłownie w placówkach edukacyjnych: Zespół Szkół Nr 2, ul. Łąkowa 6, Liceum 
Ogólnokształcące Nr 1, ul. Jędrusiów 1, II Liceum Ogólnokształcące, ul. Żeromskiego 28, Zespół 
Szkół Technicznych, ul. Jagiellończyka 3 (3 obiekty) 

 Siłownie i fitness prywatne: Extreme Fitness, ul. Jagiellończyka 13/30 (fitness, siłownia, cardio, 
sauna), Artemis Fitness Club, ul. Piotra Skargi 9 (fitness, siłownia, sauna), Olimpia 
Fitness&Siłownia, ul. Reja 7A (sala cardio, sala siłowa), Joy Fitness Club, ul. Szafera 33 (fintess, 
siłownia, cardio, sauna), Crossfit Mielec, ul. Zygmuntowska 3 (crossfit), Hotel Polski,  
ul. Biernackiego 12  (sauna, sala fitness), Hotel Atena, ul. Przemysłowa 67 (fitness, sala do 
gimnastyki), Hotel Iskierka, ul. Wojska Polskiego 3 (siłownia, sauny) 

 4 korty do squasha w Hotelu Atena, ul. Przemysłowa 67 (z wypożyczalnią rakiet i piłeczek) 

 Skateparki: 

 skatepark „BLACHA” na terenach rekreacyjnych MOSiR, 

 skatepark na ulicy Wolności przy Pływalni Rekreacyjnej „Smoczka”, ul. Powstańców 
Warszawy 2, 

 tor do prób terenowych jazdy samochodem w ekstremalnych warunkach, z przeprawą wodną, 
odcinkami szybkościowymi i sprawnościowymi (obiekt Stowarzyszenia Samochodów 
Terenowych 4x4 Mielec) 
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 Kręgielnie, bilard i dart: ONYX Club, ul. Wojska Polskiego 3 (dwutorowa kręgielnia, bilard), 
Manhattan Bowilng and Night Club, ul. Powstańców Warszawy 12/2 (czterotorowa kręgielnia, 
dwa stoły bilardowe i dart), Klub Bilardowy „Dziewiątka”, Al. Niepodległości 12  
(6 profesjonalnych stołów bilardowych, 2 stanowiska dart). 

 Strzelnica LOK, ul. Partyzantów 

 ADHD Paintball Mielec Crew, ul. Rzochowska 13 

W mieście znajdują się również nieczynne aktualnie obiekty Pływalni krytej przy ul. Solskiego 1 oraz 
Hali sportowo-widowiskowej MOSiR między ul. Solskiego i ul. Kusocińskiego (tzw. Hangar Arena).  
Z dniem 1 stycznia 2016 roku obiekty zostały wyłączone z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny 
budynku. 

Wśród licznych klubów sportowych funkcjonujących w mieście na szczególną uwagę zasługują przede 
wszystkim drużyny sportów zespołowych: 

 PGE Stal Mielec – mielecka drużyna piłki ręcznej mężczyzn. PGE Stal Mielec uczestniczy  
w rozgrywkach PGNiG Superligi, zajmując w sezonie 2015/2016 11 lokatę. Największe sukcesy 
drużyny to wicemistrzostwo Polski w 1975 roku, zdobycie Pucharu Polski w 1971 roku oraz 
zajęcie 3 miejsca w PGNiG Superlidze Mężczyzn w 2012 roku55.  

 FKS Stal Mielec – mielecka drużyna piłki nożnej mężczyzn. FKS Stal Mielec kontynuuje tradycje 
pierwszego wielosekcyjnego mieleckiego klubu sportowego PZL Mielec. W sezonie 2015/2016 
zespół wywalczył awans do I ligi rozgrywek (po 19 latach przerwy). Największe sukcesy drużyny 
to mistrzostwo Polski w 1973 i 1976 roku, wicemistrzostwo Polski w 1975 roku, trzecie miejsce 
w 1974, 1979 i 1982 roku, udział w finale Pucharu Polski w 1976 roku oraz udział w ¼ finału 
Pucharu UEFA w 1976 roku56. 

 UKS „Szóstka” – mielecka drużyna piłki siatkowej kobiet, uczestnicząca w rozgrywkach II ligi.  

W 2014 roku na terenie Mielca działalność prowadziło 30 klubów sportowych, liczących 3 064 
członków i 2 946 osób ćwiczących. Liczba klubów sportowych w mieście zwiększyła się w latach 2010-
2014 o 1 podmiot (o 3,3%). Notowanemu w latach 2010-2014 wzrostowi ilości klubów odpowiadał 
spadek ilości ich członków oraz osób ćwiczących. W 2014 roku liczba członków klubów sportowych  
w mieście była o 14,8% niższa niż w 2010 roku, a liczba ćwiczących w klubach sportowych – o 4,7% 
niższa. Warto jednak dodać, że o ile w 2014 roku dane były niższe niż w 2010 roku, jednocześnie okazały 
się wyższe niż w 2012 roku. 

Tabela 73. Kluby sportowe, członkowie oraz ćwiczący w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 2010 2012 2014 

 kluby sportowe 

Mielec 29 28 30 
 członkowie klubów sportowych 

Mielec 3 598 2 406 3 064 
 ćwiczący ogółem w klubach sportowych 

Mielec 3 092 2 400 2 946 

                                                           
55 Za: http://www.sprstal.mielec.pl/page/10/ (04.06.2016) 
56 Za: http://stalmielec.com/ (04.06.2016) 

http://www.sprstal.mielec.pl/page/10/
http://stalmielec.com/
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 Źródło: GUS/BDL  

W okresie 2010-2014 Mielec charakteryzował się średnimi wartościami wskaźnika klubów sportowych 
na 10 tys. mieszkańców. W 2014 roku wynosił on dla miasta 4,9, podczas gdy średnia krajowa 
kształtowała się na poziomie 3,6 klubów sportowych, średnia wojewódzka – 6,1 klubów sportowych,  
a średnia powiatowa – 6,8 klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców.  

Tabela 74. Kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców 

2010 2012 2014 

szt. szt. szt. 

POLSKA 3,4 3,7 3,6 

POLSKA - MIASTO 3,1 3,3 3,3 

PODKARPACKIE 6,0 6,2 6,1 

PODKARPACKIE - MIASTO 5,2 5,5 5,5 

Powiat mielecki 6,4 6,6 6,8 

Powiat mielecki - MIASTO  5,2 5,6 

Mielec 4,7 4,6 4,9 

 Źródło: GUS/BDL  

Mielec wyróżnia się natomiast pozytywnie na tle innych jednostek pod względem wskaźnika członków 
klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców. W latach 2010-2014 jego wartość dla miasta fluktuowała, 
ale przez cały okres pozostawała powyżej średniej dla innych jednostek. W 2014 roku na 10 tys. 
mieszkańców gminy przypadało 504 członków klubów sportowych, podczas gdy w kraju było to 245 
osób, w województwie 337 osób, zaś w powiecie – 486 osoby. W miastach kraju i Podkarpacia wskaźnik 
wzrastał do poziomu 273 i 400 osób, tj. również wartości znacznie poniżej średniej dla miasta Mielec. 

Tabela 75. Członkowie klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

członkowie klubów sportowych na 10 tys. mieszkańców 

2010 2012 2014 

osoba osoba osoba 

POLSKA 232 239 245 

POLSKA - MIASTO 251 262 273 

PODKARPACKIE 390 345 337 

PODKARPACKIE - MIASTO 450 400 400 

Powiat mielecki 533 461 486 

Powiat mielecki - MIASTO  482 568 

Mielec 584 393 504 

 Źródło: GUS/BDL  

Również w przypadku wskaźnika ćwiczących w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców wartości 
osiągane w Mielcu są wyższe niż w pozostałych jednostkach. Na 10 tys. mieszkańców miasta w 2014 
roku przypadały 484 osoby ćwiczące w klubach sportowych. Wartość ta pozostawała na poziomie 
zdecydowanie wyższym niż wynosiła średnia krajowa (239 osób ćwiczących na 10 tys. mieszkańców), 
wojewódzka (337 osoby ćwiczące na 10 tys. mieszkańców) i powiatowa (457 osób ćwiczących na 10 
tys. mieszkańców). Ponownie wyższe wskaźniki ćwiczących w klubach sportowych na 10 tys. ludności 
osiągane były w miastach, co zmniejszało różnice między Mielcem a obszarami miejskimi kraju (269 
ćwiczących) i Podkarpacia (401 osób).  
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Tabela 76. Ćwiczący w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

ćwiczący w klubach sportowych na 10 tys. mieszkańców 

2010 2012 2014 

osoba osoba osoba 

POLSKA 223 235 239 

POLSKA - MIASTO 244 259 269 

PODKARPACKIE 349 339 337 

PODKARPACKIE - MIASTO 411 397 401 

Powiat mielecki 468 406 457 

Powiat mielecki - MIASTO  444 534 

Mielec 502 392 484 

 Źródło: GUS/BDL  

 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA  

Infrastruktura noclegowa na terenie miasta Mielec nie jest bardzo rozbudowana. Dane statystyki 
publicznej wskazują, że w 2014 roku w mieście dostępnych było 5 całorocznych obiektów noclegowych, 
a liczba całorocznych miejsc noclegowych kształtowała się na poziomie 268. Z noclegów w mieście w 
2014 roku skorzystało 19 598 turystów, którym udzielono łącznie 35 099 noclegów. 

Brak rozbudowanej infrastruktury noclegowej w gminie sprawia, że Mielec wyróżnia się negatywnie na 
tle pozostałych jednostek, jeśli chodzi o obiekty noclegowe według stanu na 31 VII w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców. W 2014 roku wskaźnik dla gminy wynosił 0,08 i był o 0,02 (-15,6%) niższy niż  
w roku 2010, ale tożsamy z wartościami z lat 2011-2013. Tymczasem średnia liczba obiektów 
noclegowych na 1000 mieszkańców większych jednostek systematycznie wzrastała. W skali kraju  
i województwa podkarpackiego nastąpił wzrost wskaźnika z 0,14 do 0,18 (o 27,4%), zaś w skali powiatu 
– wskaźnik pozostał na niskim, wynoszącym 0,07 poziomie. 

Tabela 77. Obiekty noclegowe na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

obiekty noclegowe całoroczne wg stanu na 31 VII - razem 

na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

obiekt obiekt obiekt obiekt obiekt 

POLSKA 0,14 0,14 0,17 0,17 0,18 

POLSKA - MIASTO 0,16 0,15 0,18 0,18 0,18 

PODKARPACKIE 0,14 0,13 0,16 0,18 0,18 

PODKARPACKIE - MIASTO 0,19 0,18 0,19 0,20 0,20 

Powiat mielecki 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Powiat mielecki - MIASTO   0,09 0,08 0,08 

Mielec 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 

Źródło: GUS/BDL  

Również wskaźnik miejsc noclegowych całorocznych na 1000 mieszkańców pozwala stwierdzić 
znacznie mniej korzystną, w porównaniu z pozostałymi jednostkami terytorialnymi, sytuację Mielca.  
W 2014 roku na 1000 mieszkańców miasta przypadało jedynie 4,4 całorocznych miejsc noclegowych. 
Jeszcze niższa wartość dotyczyła powiatu mieleckiego (3,4), zaś lepiej przedstawiała się sytuacja 
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województwa podkarpackiego (10,6 miejsc na 1000 mieszkańców). Relatywnie najwyższe wskaźniki 
całorocznych miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców występują w całym kraju – w 2014 roku 
wynosił on 12,4, w miastach wzrastając do poziomu 14,6 miejsc noclegowych na 1000 ludności. Należy 
dodać, iż Mielec jest jedyną jednostką, w której wskaźnik w 2014 roku przyjął wartość niższą niż w 2010 
roku. 

Tabela 78. Miejsca noclegowe na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

miejsca noclegowe całoroczne - wg stanu na 31 VII 

na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 10,6 10,7 11,8 12,1 12,4 

POLSKA - MIASTO 12,6 12,8 13,9 14,1 14,6 

PODKARPACKIE 8,1 8,3 9,1 9,6 10,6 

PODKARPACKIE - MIASTO 9,8 9,7 10,3 10,7 11,9 

Powiat mielecki 2,8 2,3 3,1 3,2 3,4 

Powiat mielecki - MIASTO   4,3 4,0 4,1 

Mielec 4,8 3,3 4,4 4,4 4,4 

Źródło: GUS/BDL  

Mielec charakteryzuje także niemal najniższy poziom wskaźnika turystów w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. W 2014 roku wynosił on 322, podczas gdy na 1000 mieszkańców kraju przypadało 652 
turystów (w miastach wskaźnik wzrastał do poziomu 839 turystów), a na 1000 mieszkańców 
województwa podkarpackiego – 410 turystów (w miastach – 554). Jedynie w powiecie mieleckim 
wskaźnik turystów na 1000 mieszkańców przyjmował wartości niższe niż w samym Mielcu.  

W kraju i województwie z każdym rokiem analizowany wskaźnik przyjmował coraz wyższe wartości, 
natomiast w powiecie i gminie obserwowane były rokroczne jego fluktuacje. Pomimo zmienności 
wskaźnika w obu przypadkach (powiatu i Mielca) wskaźnik turystów na 1000 mieszkańców w roku 2014 
okazał się wyższy niż w 2010 roku, a dynamika zmian wynosiła odpowiednio 20,4% i 13,9% . 

Tabela 79. Turyści w okresie I-XII na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

turyści w okresie I-XII 

na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 531 557 587 608 652 

POLSKA - MIASTO 678 712 748 781 839 

PODKARPACKIE 328 338 343 367 410 

PODKARPACKIE - MIASTO 467 473 462 500 554 

Powiat mielecki 146 156 155 173 176 

Powiat mielecki - MIASTO   248 277 301 

Mielec 283 297 264 296 322 

Źródło: GUS/BDL  

Turyści odwiedzający Mielec nie korzystają z dużej ilości noclegów. W 2014 roku na 1000 mieszkańców 
miasta turystom udzielono jedynie 577 noclegów i była to najwyższa wartość w całym analizowanym 
okresie. W województwie podkarpackim na 1000 mieszkańców przypadło tymczasem 1 171 
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udzielonych noclegów (w miastach wskaźnik wzrastał do poziomu 1 241 noclegów), zaś na 1000 
mieszkańców całego kraju – aż 1 730 noclegów (w miastach – 2 127). Dane te wskazują na znaczny 
dystans, jaki dzieli Mielec od pozostałych jednostek jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną i jej 
wykorzystanie.  

Tabela 80. Noclegi udzielone w okresie I-XII na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

udzielone noclegi w okresie I-XII 

na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 1 448 1 483 1 609 1 635 1 730 

POLSKA - MIASTO 1 738 1 798 1 947 2 006 2 127 

PODKARPACKIE 968 990 1 073 1 079 1 171 

PODKARPACKIE - MIASTO 1 122 1 126 1 142 1 154 1 241 

Powiat mielecki 284 289 276 330 320 

Powiat mielecki - MIASTO   462 517 539 

Mielec 565 548 493 554 577 

Źródło: GUS/BDL 

Miejscami, które warto odwiedzić podczas pobytu w Mielcu, są m.in.: 

 Bazylika św. Mateusza – pierwsza wzmianka o kościele pw. św. Mateusza pochodzi z 1470 roku. 
Początkowo była to świątynia drewniana, w 1595 roku powstała murowana kaplica św. Anny. 
W latach 1670-1721 z fundacji współwłaściciela miasta Zbigniewa Ossolińskiego powstał 
kościół w stylu barokowym. Ołtarze pochodzą z II połowy XVIII wieku. W zachowanym 
wyposażeniu świątyni dominują obiekty późnobarokowe i klasycystyczne: ołtarze, rzeźby i 
obrazy. Kilkakrotnie dokonano przebudowy kościoła – dobudowano wieżę (1795) i okazały 
blaszany hełm z latarnią (1924). W takiej postaci świątynia dotrwała do czasów współczesnych, 
stając się najstarszym zachowanym obiektem sakralnym Mielca i jednym z najcenniejszych 
zabytków miejskiej architektury. W zamurowanych podziemiach kościoła spoczywają 
założyciele i dawni właściciele miasta – rycerska rodzina Mieleckich herbu Gryf, a nad 
głównymi drzwiami świątyni został umieszczony rycerski herb Ossolińskich – Topór. Świątynię 
otacza wymurowane w XIII w. ogrodzenie ze stacjami Męki Pańskiej. W 2006 roku kościół został 
podniesiony do rangi bazyliki mniejszej przez papieża Benedykta XVI. 

 „Jadernówka” – obecnie filia Muzeum Regionalnego przy ul. Jadernych 19. Pierwotnie dom 
mieszkalny i zakład fotograficzny rodziny Jadernych, zbudowany w latach 1904-1906. Było to 
częste miejsce zebrań środowiska artystycznego lat 1918-1939, a także punkt kontaktowy 
działaczy konspiracji i partyzantki podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944. 
Prowadzący zakład fotograficzny August (ojciec) i Wiktor (syn) przez 80 lat wykonali unikatową 
dokumentację życia społeczno-gospodarczego Mielca i jego regionu. Po odrestaurowaniu 
budynku nr 19 i sąsiedniego nr 21, w atelier urządzono stałą ekspozycję fotografii Jadernych 
oraz niepowtarzalną wystawę sprzętu fotograficznego, obejmującą aparaty i akcesoria 
produkowane w różnych krajach świata – jest to jedna z czterech najważniejszych tego typu 
kolekcji w Polsce. Ponadto w filii muzeum przy ul. Jadernych 19 organizowane są wystawy 
sztuki, w tym zabytków pochodzących ze znanych polskich zbiornic narodowych. 

 Pałacyk Oborskich – główna siedziba Muzeum Regionalnego Samorządowego Centrum Kultury 
w Mielcu, mieści się przy ul. Legionów 73. W wiekach XVII, XVIII i XIX był to dwór miejski nad 
brzegiem rzeki Wisłoki, który powstał po zburzeniu renesansowego zamku rycerskiego 
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Gryfitów-Mieleckich. Zamieszkiwali w nim kolejni właściciele mieleckich dóbr. W 1906 roku 
zakończyła się budowa pałacyku, połączonego ze starym dworkiem, prowadzona przez 
hrabiego Wacława Oborskiego. W latach 90. XX wieku pałacyk został gruntownie 
odrestaurowany, a jego wnętrza goszczą liczne wystawy, uroczystości miejskie, spotkania 
międzynarodowe, sesje naukowe i śluby. 

 Park Leśny „Góra Cyranowska” – położony na terenie pochodzenia polodowcowego, 
związanym z okresem plejstoceńskim, gdy uformowała się piaszczysta wydma. Współcześnie 
park na Górze Cyranowskiej, z najwyżej położonym punktem na wysokości 185 m n.p.m., 
porośnięty jest drzewami. W parku znajdują się m.in. dwa ślizgi z placem 
wielkopowierzchniowym wyłożonym miękkim materiałem poliuretanowym, mini amfiteatr  
z siedziskami, sztuczny potok (po zmroku podświetlony błękitnym światłem imitującym 
przepływającą wodę), gabionowy labirynt wyposażony w oświetlenie i ławki czy 116 metrowy 
tor saneczkowy, przebiegający pod kilkunastometrową kładką, rozpoczynający się w centralnej 
części Parku i biegnący po jego północnym zboczu. Przez cały teren Parku Leśnego prowadzi 
ścieżka rowerowa.  

 Rynek – powstał jako centrum pierwszej zabudowy miasta, założonego przez Jana i Bernardyna 
Mieleckich 18 XI 1470 roku, na planie prostokąta o wymiarach 100 m x 87 m. Od początku 
istnienia rynek spełniał rolę centrum życia gospodarczego i społecznego, często był miejscem 
handlu, szczególnie w czasie targów i jarmarków. Początkowo zabudowa rynku była drewniana 
i kilkukrotnie ulegała zniszczeniu w trakcie pożarów miasta. Po wielkim pożarze z 1900 roku, 
który strawił większość drewnianych domów w centralnej części Mielca, postanowiono, że w 
rynku i śródmieściu mogą być budowane wyłącznie domy murowane, a w rynku dodatkowo 
wyłącznie piętrowe. Mielecki rynek został odnowiony w 2011 roku, stając się miejscem 
wypoczynku i rekreacji mieszkańców i turystów. Na uwagę zwracają zabytkowe kamienice 
(szczególnie kamienica z kopułą zbudowana w 1904 roku dla rodziny Jana Łojczyka), alejki, 
zieleń czy fontanna z podświetleniem nocnym.  

 „Sala Królewska” – to unikatowa w skali kraju galeria wizerunków polskich władców, poczet 
królów i książąt Polski, znajdująca się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza przy ul. T. Kościuszki 10. Obrazy zostały namalowane przez ucznia Jana 
Matejki, artystę malarza Konstantyna Niemczykiewicza ze Lwowa, który wzorował się na 
szkicach mistrza. Dawną salę obrad Rady Powiatowej w Mielcu ozdobiono w latach 1907-1909 
herbami wszystkich ziem i województw Polski w granicach do 1795 roku oraz pięknym fryzem 
z 44 majestatycznymi portretami władców Polski, a także wizerunkami Tadeusza Kościuszki i 
Kazimierza Pułaskiego – bohaterów demokracji Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej57. 

 

ZABYTKI I DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Miasta Mielec nie należy do obszarów bogatych pod względem zabytków i obiektów dziedzictwa 
kulturowego. Do występujących obiektów zabytkowych należą przede wszystkim obiekty sakralne 
(kościoły, cmentarze), obiekty mieszkalne oraz zespół pałacowy Oborskich czy zespół dworski  
w Wojsławiu. Ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych objęte zostały 
następujące obiekty usytuowane na terenie miasta Mielca: 

 kościół parafialny pw. św. Mateusza, 1526, XVII, 1762, nr rej.: A-536 z 5.06.1934 i z 17.09.1976 

                                                           
57 Cyt. za: http://www.mielec.pl/mielec/warto-zwiedzic/ (07.06.2016) 

http://www.mielec.pl/mielec/warto-zwiedzic/
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 cmentarz kościelny, nr rej.: j.w. 

 ogrodzenie, nr rej.: j.w. 

 cmentarz rzymskokatolicki parafialny, ul. Długosza, 2 poł. XIX, nr rej.: A-132 z 19.09.2005 

 kaplica cmentarna, nr rej.: j.w. 

 ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w. 

 cmentarz rzymskokatolicki parafialny, ul. Rzeczna, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-200 z 21.03.2007 

 kaplica cmentarna, obecnie kościół filialny pw. św. Marka Ewangelisty, 2 poł. XVIII, nr rej.: j.w. 

 plebania, ul. księdza Sitki 3, XIX/XX, nr rej.: A-1056 z 14.12.2012 

 willa z ogrodem, ul. Jadernych 1, 1933, nr rej.: A-771 z 24.06.1981 

 willa, ul. Jadernych 5, pocz. XX, nr rej.: A-870 z 19.09.1990 

 dom, ul. Jadernych 19, 1906, nr rej.: A-872 z 28.02.1983 

 dom, ul. Jadernych 21, pocz. XX, nr rej.: A-871 z 28.02.1983 

 zespół budynków OSP, ul. Kilińskiego 27, nr rej.: A-364 z 17.08.2009: 

 strażnica, drewniana, 1882 

 kręgielnia, drewniana, 1894 

 wozownia, 1921 

 dom z ogrodem, ul. Kościuszki 5, pocz. XIX, nr rej.: A-868 z 12.02.1981 

 budynek Rady Miejskiej, obecnie szkoła muzyczna, ul. Kościuszki 10, 1909, nr rej.: A-867  
z 12.11.1979 

 sąd, ul. Kościuszki 15, k. XIX, nr rej.: A-869 z 28.02.1983 

 dom, ul. Kościuszki 25, pocz. XX, nr rej.: A-728 z 31.01.2012 

 willa, ul. Kościuszki 28, 1920, nr rej.: A-1061 z 31.05.1996 

 dom, ul. Krasickiego 1, 1926, nr rej.: A-1060 z 4.08.1991 

 dom, ul. Legionów 1 / Rynek, 1902, nr rej.: A-1062 z 5.10.1998 

 zespół pałacowy Oborskich, ul. Legionów (d.1 Maja) 73, XVII, XVIII, XIX: 

 pałac, nr rej.: 1203 z 8.08.1989 

 park, nr rej.: 1212 z 22.02.1990 

 kamienica, ul. Mickiewicza 2, 1904, nr rej.: A-986 z 10.10.1991 

 dom, ul. Mickiewicza 5, 1900, nr rej.: A-987 z 4.08.1981 

 dom, ul. Mickiewicza 7, 1900-1902, nr rej.: A-988 z 25.1008.1988 

 dom, Rynek 3, XIX, nr rej.: A-1077 z 24.06.1981 

 dom, Rynek 22, pocz. XX, nr rej.: A-1078 z 28.02.1983 

 dom, Rynek 23, poł. XIX, nr rej.: A-1079 z 24.06.1981 
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 dom, Rynek 25, XIX/XX, nr rej.: A-1122 z 21.11.1988 

 dom, ul. Sandomierska 17, XIX/XX, nr rej.: A-997 z 22.06.1987 

 budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ul. Sekowskiego 1, 1931, nr rej.: A-662  
z 23.09.2011 

 dom, ul. Sienkiewicza 17, drewniany, 1898, nr rej.: A-976 z 12.02.1981 

 pozostałości zespołu dawnego kościoła parafialnego pw. św. Marka Ewangelisty,  
ul. Rzochowska 89, nr rej.: A-613 z 22.08.1994 (Mielec-Rzochów): 

 kościół, drewniany, przeniesiony -> MKL Kolbuszowa 

 dzwonnica, drewniana, przeniesiona -> MKL Kolbuszowa 

 kaplica grobowa rodziny Boguszów, 1877 

 4 kapliczki w linii ogrodzenia cmentarza kościelnego, 2 poł. XIX 

 zespół dworski, ul. Wojsławska 280, nr rej.: A-1123 z 2.06.1976 (Mielec-Wojsław): 

 dwór, XVIII, 1910-12 

 park, XVIII 

 wozownia, XIX 

 fortyfikacje ziemne (relikty), XVII (?)58.  

 

SYSTEM DROGOWY I KOLEJOWY, KOMUNIKACJA  

System komunikacyjny miasta Mielec tworzy przede wszystkim układ drogowy, obejmujący: 

 Drogi wojewódzkie, pozostające w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
(Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu)59: 

 DW nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk 

 DW nr 983 Sadkowa Góra – Mielec 

 DW nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec 

 DW nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica  

 Drogi powiatowe, pozostające w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu60: 

 1 141R Wojska Polskiego 

 1 143R Kilińskiego 

 1 186R Partyzantów 

 1 187R Aleja Niepodległości, Aleja Kwiatkowskiego 

 1 188R Przemysłowa 

 1 189R Biernackiego, Chopina 

 1 190R Solskiego 

 1 191R Kusocińskiego 

 1 192R Aleja Ducha Świętego, Drzewieckiego 

                                                           
58 Za: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-
nieruchomych/ (05.06.2016) 
59 Za: http://www.pzdw.pl/index.php?content=PZDW_sie%E6_drogowa (07.06.2016) 
60 Za: http://pzd.mielec.pl/?siec-drog,14 (07.06.2016) 

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/
http://www.pzdw.pl/index.php?content=PZDW_sie%E6_drogowa
http://pzd.mielec.pl/?siec-drog,14
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 1 193R Głowackiego, Jadernych 

 1 194R Sękowskiego 

 1 195R Mickiewicza, Wolności 

 1 196R Żeromskiego 

 1 197R Kochanowskiego 

 1 198R Narutowicza 

 1 199R Kościuszki 

 1 200R Witosa 

 Drogi gminne, pozostające w zarządzie Urzędu Miejskiego w Mielcu 

 Drogi wewnętrzne 

Usługi z zakresu zbiorowego transportu publicznego na obszarze miasta realizuje Miejska 
Komunikacja Samochodowa w Mielcu Sp. z o.o., ul. Moniuszki 12. Spółka MKS świadczy przewozy  
o charakterze użyteczności publicznej, obejmujące zasięgiem teren miasta oraz okolicznych gmin, które 
zawarły właściwe porozumienia. MKS w Mielcu. Mielecką sieć komunikacyjną tworzy obecnie 37 tras 
komunikacyjnych, w tym linie miejskie i podmiejskie61:  

Tabela 81. Trasy komunikacyjne prowadzone przez MKS Sp. z o.o. w Mielcu 

Linia Jazda w kierunku Jazda w kierunku 

0 STREFA OS. LOTNIKÓW 

4 STREFA UL. LEGIONÓW 

5 RZEMIEŃ ZSR STREFA 

5A PRZECŁAW STREFA 

5S RZEMIEŃ 1 MIELEC, ul. Pisarka 

6 CHORZELÓW MIELEC 

7 HUSQVARNA DWORZEC 

8 MŁODOCHÓW STREFA 

10 TRZEŚŃ MIELEC, ul. Obrońców Pokoju 

10S MOŚCISKA UL. SOLSKIEGO 

13 CMENTARZ KOMUNALNY DWORZEC 

14 CMENTARZ KOMUNALNY OS. LOTNIKÓW 

14A CMENTARZ KOMUNALNY OS. LOTNIKÓW/KUSOCIŃSKIEGO 

15 PRZECŁAW STREFA 

16 HUSQVARNA PISARKA 

17 STREFA PISARKA 

18 STREFA PISARKA 

19 STREFA PISARKA 

20 UL. INWESTORÓW JANA PAWŁA 

21 SSE BR. GŁÓWN. OS. LOTNIKÓW 

24 SZYBOWCOWA STASZICA/SZYBOWCOWA 

27 WYSZYŃSKIEGO BIERNACKIEGO/BAZAR 

28 WYSZYŃSKIEGO OS. LOTNIKÓW 

                                                           
61 Za: http://mks-mielec.pl/rozklad/rj2/linie.htm (07.06.2016) 

http://mks-mielec.pl/rozklad/rj2/linie.htm
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29 UL. ZYGMUNTOWSKA OS. LOTNIKÓW 

29A UL. ZYGMUNTOWSKA OS. LOTNIKÓW 

30 SSE BR. GŁÓWN. WITOSA 

31 ZYGMUNTOWSKA/STREFA OS. LOTNIKÓW 

32 SMOCZKA/WYSZYŃSKIEGO OS. LOTNIKÓW 

33 SZYDŁOWIEC OBROŃCÓW POKOJU 

34 WÓLKA KSIĄŻNICKA STREFA 

35 PISARKA OS. BOREK 

36 KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO OS. DZIUBKÓW, ul. Długa 

39 ŁAWNICA MIELEC 

40 PRZECŁAW MIELEC 

41S OS. ŁUŻE OS. SMOCZKA 

K BIERNACKIEGO OS. LOTNIKÓW 

PS AUTOBUS SZKOLNY AUTOBUS SZKOLNY 

Źródło: MKS Sp. z o.o. w Mielcu  

Usługi drogowej komunikacji publicznej świadczone są również przez przewoźników komercyjnych – 
są to przewozy zarówno lokalne, jak i dalekobieżne. Przewozy autokarowe w ruchu lokalnym  
i regionalnym z Mielca prowadzi przede wszystkim Arriva Sp. z o.o. Oddział w Mielcu, ale przez miasto 
prowadzą również linie innych przewoźników. Aktualnie z Dworca Autobusowego w Mielcu,  
ul. Jagiellończyka 7 realizowane są połączenia w kierunku m.in.: 

 innych miejscowości w powiecie mieleckim – Borki, Borowa, Breń Osuchowski, Brzezówka, 
Brzyście, Chorzelów, Czajkowa, Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dębiaki, Dobrynin, Dulcza Mała, 
Dulcza Wielka, Gawłuszowice, Gliny Małe, Górki, Grochowe Wieś, Izbiska, Jamy, Janowice, 
Jaślany, Józefów, Kawęczyn, Książnice, Ławnica, Łączki Brzeskie, Łysaków, Młodochów, 
Ostrówek, Otałęż, Partynia, Podole, Przebendów, Przecław, Radomyśl Wielki, Rożniaty, 
Rzemień, Sarnów, Wadowice Dolne, Wadowice Górne, Wampierzów, Wólka Książnicka, 
Załuże, Zarównie, Zgórsko, Ziempniów, Żarówka,  

 innych miejscowości w wojewódzkie podkarpackim – Dąbrowica, Dębica, Jasło, Kolbuszowa, 
Krosno, Rymanów-Zdrój, Rzeszów, Słupiec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Trześń,  

 innych miejscowości poza województwem podkarpackim – Gorlice, Kraków, Lublin, Łódź, 
Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Sącz, Piotrków Trybunalski, Połaniec, Radom, Sandomierz, 
Suchy Grunt, Szczucin, Tarnów, Warszawa, Zakopane.62.  

Gmina dysponuje Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy 
Miejskiej Mielec. Głównym celem Planu jest zaplanowanie publicznego transportu zbiorowego tak, aby 
jego rozwój przebiegał zgodnie z postulatami zrównoważonego rozwoju. W procesie rozwoju 
transportu promowane będą rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego, jak również wdrażane 
nowoczesne rozwiązania zachęcające i ułatwiające podróż komunikacją zbiorową. Dzięki realizacji celu 
głównego, publiczny transport zbiorowy organizowany przez miasto Mielec będzie rozwijał się zgodnie 
z wizją, która zakłada, że komunikacja miejska ze względu na jakość, dostępność oraz efektywność 
funkcjonowania będzie realną alternatywą dla transportu indywidualnego. Beneficjentami zwiększenia 
sprawności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego będą wszyscy mieszkańcy miasta 

                                                           
62 Za: http://www.dworzec.mks-mielec.pl/rozklady/rj_n/rj_mielec_da.html (07.06.2016) 

http://www.dworzec.mks-mielec.pl/rozklady/rj_n/rj_mielec_da.html
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Mielec oraz gmin z którymi miasto Mielec zawarło porozumienia na świadczenie usług transportu 
zbiorowego. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec 
umożliwi realizację następujących celów szczegółowych: 

 poprawę dostępności transportowej i jakości transportu przy uwzględnieniu między innymi 
potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, 

 poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego, 

 integrację systemu transportowego w zakresie usług przewozowych oraz potrzeb 
wynikających z kierunków polityki regionu oraz państwa, w niezbędnym zakresie dotyczącym 
linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich, 

 wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru, 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 

W dokumencie przedstawione zostały kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego w mieście, 
przy uwzględnieniu systemu transportowego gminy, dostępnego transportu pasażerskiego, istniejącej 
sieci komunikacyjnej, oceny i prognozy potrzeb przewozowych (w tym generatorów ruchu), 
przewidywanego finansowania usług przewozowych, preferencji dotyczących wyboru rodzaju środka 
transportu, zasad organizacji rynku przewozów, pożądanego standardu usług w przewozach  
o charakterze użyteczności publicznej oraz przewidywanego sposobu organizowana systemu 
informacji dla pasażera.  

Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Mielcu sformułowane ww. planie obejmują 
m.in. następujące zagadnienia: 

1. Promocja usług transportu miejskiego – obejmująca zespół działań, których podstawowym 
celem jest informowanie, przekonywanie i wpływanie na zakup oferowanych usług 
komunikacji zbiorowej. W przyszłości planuje się zorganizowanie tzw. drzwi otwartych, których 
celem będzie pokazanie mieszkańcom Mielca komunikacji zbiorowej „od wewnątrz” oraz 
zaprezentowanie korzyści indywidualnych i społecznych wynikających z podróżowania 
komunikacją zbiorową. Ważnym elementem jest przeprowadzenie skutecznej akcji 
reklamowej rozpowszechniającej tego typu imprezę. 

2. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży jako forma promocji usług transportu miejskiego – 
planowana jest kontynuacja programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku 7-18 
lat. Planuje się, że realizowane programy będą miały charakter cykliczny, z czynnym udziałem 
specjalistów, urzędników oraz młodzieży, w formie dostosowanej do każdej z grup wiekowych. 
Programy będą realizowane w formie: spotkań, dyskusji, zadań do wykonania, wycieczek 
edukacyjnych czy konkursów z nagrodami. 

3. Integracja środków publicznego transportu zbiorowego, obejmujące dążenie do integracji: 

 usług transportu zbiorowego o zasięgu lokalnym – regionalnym – krajowym: 
koordynacja rozkładów jazdy między różnymi rodzajami komunikacji, ujednolicenie 
systemu informacji na przystankach, stworzenie węzłów przesiadkowych ze wspólną 
infrastrukturą) 

 integracji transportu zbiorowego z transportem indywidualnym: stworzenie 
możliwości łączenia podróży realizowanych transportem zbiorowym i transportem 
indywidualnym poprzez budowę przy głównych drogach dojazdowych oraz przy 
węzłach łączących różne gałęzie transportu parkingów typu park&ride dla 
samochodów oraz bike&ride dla rowerów. 
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4. Zarządzanie przystankami – dążenie do podpisania porozumień w zakresie zarządzania  
i utrzymania przystanków z jednostkami, które posiadają, zarządzają i utrzymują przystankami 
na terenie Mielca.  

5. Wymiana taboru – w przyszłości planuje się zakup autobusów niskoemisyjnych np. o napędzie 
hybrydowym. Z uwagi jednak na wysokie koszty zakupu i utrzymania tego rodzaju taboru, 
alternatywą w najbliższych 5-6 latach będzie zakup kolejnych, nowych autobusów 
niskowejściowych, wyposażonych między innymi w system przyklęku (ECAS), platformę do 
wprowadzania wózków inwalidzkich, niskoemisyjnych spełniających najwyższe wymagania 
norm emisji spalin EURO 6 oraz wyposażonych w klimatyzację i pełni dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 

6. Innowacje w publicznym transporcie zbiorowym – wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, 
takie jak: bilet elektroniczny, system wewnętrznego monitorowania pojazdów, dynamiczny 
system informacji pasażerskiej dostępny także przez urządzenia mobilne, interaktywna mapa 
z rozkładem jazdy dostępna w Internecie czy umożliwienie osobom korzystającym  
z komunikacji dokonywanie płatności za bilet elektroniczny za pośrednictwem Internetu, np. 
poprzez e-sklep. 

 Rozwiązania z zakresu informacji pasażerskiej:  

 system dynamicznej informacji pasażerskiej – dalszy rozwój systemu 
dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli tablic informacyjnych 
umieszczonych przede wszystkim w obrębie przystanków komunikacyjnych 
mający na celu informowanie pasażerów: o rzeczywistych czasach przyjazdu 
autobusu, a w szczególności o opóźnieniach w stosunku do rozkładu jazdy,  
o bieżącym rozkładzie jazdy autobusu i o innych zdarzeniach w ruchu 
autobusów oraz w zakresie innych komunikatów związanych  
z bezpieczeństwem pasażerów. 

 system monitoringu w pojazdach komunikacji miejskiej  

 Rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu: 

 przystanki komunikacyjne – w obszarze przystanków komunikacyjnych 
planuje się takie dobieranie wysokości krawędzi peronowych, aby różnice 
pomiędzy poziomem podłogi w pojeździe i poziomem peronu były możliwie 
jak najmniejsze, planowane jest również wykorzystanie betonowej 
nawierzchni w obszarze zatrzymań autobusów (bardziej wytrzymałej od 
nawierzchni asfaltowej) czy budowy tzw. antyzatok w miejscu zatok 
autobusowych. 

 strefa Tempo 30 – dążenie do uspokojenia ruchu kołowego poprzez 
wprowadzenie stref ograniczonej prędkości 

 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym (ITS) – celem 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym jest zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu  
w transporcie indywidualnym i miejskim 

 Rozwiązania z zakresu integracji różnych środków transportu: 

 systemy B&R (zaparkuj rower i jedź), K&R (pocałuj i jedź), P&R (parkuj i jedź) – 
integrujące różne środki transportu: transport rowerowy, samochodowy 
indywidulany i zbiorowy63. 

                                                           
63 Za: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec 
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Infrastrukturę kolejową na terenie miasta Mielca reprezentuje linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska – 
Dębica. Na odcinkach Chmielów k. Tarnobrzega – Mielec oraz Mielec – Dębica Towarowa jest to linia 
jednotorowa i niezelektryfikowana.  

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny odcinka Mielec – Dębica ruch pasażerski został wstrzymany  
w 2009 roku. Przy znacznym ograniczeniu prędkości (do 20 km/h) na trasie odbywa się jedynie ruch 
towarowy, obsługiwany głównie przez PKP Cargo. W związku z powyższym transport kolejowy nie 
odgrywa znaczącej roli w systemie komunikacyjnym miasta Mielca64.  

Infrastrukturę lotniczą na terenie gminy reprezentuje Lotnisko w Mielcu. Powstało ono w 1938 roku 
w ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego jako lotnisko fabryczne Państwowych 
Zakładów Lotniczych – Wytwórnia Płatowców Nr 2. Od 1996 roku zarządzającym lotniskiem  
i właścicielem infrastruktury jest „PZL Mielec” Cargo Sp. z o.o., której głównymi udziałowcami są 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Warszawa (71%) oraz Gmina Miejska Mielec (29%). 

Lotnisko, funkcjonujące pod nazwą „Lotnisko Mielec Sp. z o.o.”, położone jest na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec, w odległości 5 km od centrum miasta. Jest to lotnisko użytku 
publicznego (EPML), wpisane do rejestru lotnisk cywilnych o kodzie referencyjnym 4B. Na lotnisku 
EPML ustanowione jest dodatkowe przejście graniczne dla ruchu osobowego, którego obsługę 
prowadzi Placówka Straży Granicznej Lotniska Rzeszów Jasionka oraz Posterunek Celny Mielec. Misją 
lotniska EPML w Mielcu jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla ruchu lotniczego biznesowego, 
pasażerskiego, turystycznego, szkolnego i badawczego w zakresie samolotów i śmigłowców klasy 
odpowiadającej uprawnieniom technicznym lotniska na skalę zapotrzebowania środowiska krajowego 
i zagranicznego65. 

Na mieleckim lotnisku nie są prowadzone planowe loty pasażerskie, wykorzystywane jest ono do 
szkolenia pilotów, naprawy i przeglądów samolotów, świadczenia usług agrolotniczych i lotów 
próbnych, a także doświadczalnych. Na lotnisku funkcjonuje natomiast operator, który jako jedyny  
w Województwie Podkarpackim dysponuje certyfikatem AOC (Air Operator Certificate) uprawniającym 
do prowadzenia działalności w zakresie lotniczego transportu pasażerów. Obecnie lotnisko 
wykorzystywane jest do obsługi lotów biznesowych66. W kwietniu 2016 roku na lotnisku w Mielcu 
uruchomiono oświetlenie nawigacyjne, powstałe w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa 
oświetlenia nawigacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami, w całości sfinansowanego 
ze środków własnych spółki Lotnisko Mielec Sp. z o.o. 

Infrastrukturę komunikacyjną miasta uzupełniają ścieki i trasy rowerowe. Powstało ich w mieście już 
ponad 46 km. Wśród nich znajduje się 20 km ścieżek rowerowych będących pod zarządem urzędu 
marszałkowskiego województwa podkarpackiego, 17,8 km ścieżek pozostających w zarządzie gminy  
i 8,7 km ścieżek należących do powiatu mieleckiego. O rozwoju infrastruktury ścieżek rowerowych  
w mieście świadczy dynamiczny przyrost ich długości w latach 2011-2014. W tym okresie długość 
ścieżek rowerowych w Mielcu zwiększyła się bowiem ponad trzykrotnie, z 14,8 km do 46,5 km.  

                                                           
64 Obecnie prowadzone są prace związane z opracowaniem studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 
25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica. Zadanie kolejowe Rewitalizacja linii kolejowej I-25 Łódź 
Kaliska-Dębica odcinek granica województwa – Padew Narodowa – Mielec – Dębica ma być finansowane z 
dwóch źródeł: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (odcinek granica województwa – Padew Narodowa) 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (odcinek Padew Narodowa – 
Dębica), http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/44385/linia-kolejowa-nr-25-bedzie-wyremontowana, 
http://www.hej.mielec.pl/dojazd/komunikacja/art16,krok-w-kierunku-modernizacji-linii-kolejowej-25.html 
(07.06.2016) 
65 Za: http://lotniskomielec.pl/ (07.06.2016) 
66 Za: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec 

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/44385/linia-kolejowa-nr-25-bedzie-wyremontowana
http://www.hej.mielec.pl/dojazd/komunikacja/art16,krok-w-kierunku-modernizacji-linii-kolejowej-25.html
http://lotniskomielec.pl/
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Mapa 5. Ścieżki, drogi i trasy rowerowe w Mielcu 

 

Źródło: http://www.mielec.pl/turystyka.php  

 

http://www.mielec.pl/turystyka.php


 

128 

Mapa 6. Trasy rowerowe w Nadleśnictwie Mielec 

 
Źródło: http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/trasy-rowerowe#.Vw-KS3omOuA  

Miasto Mielec wyróżnia się na tle pozostałych jednostek administracyjnych wysokimi wartościami 
wskaźników ścieżek rowerowych na 10 tys. km2 i na 10 tys. ludności. W 2014 roku w przeliczeniu na 10 
tys. m2 miasta przypadało aż 9 893,6 km ścieżek rowerowych, tj. kilkadziesiąt razy więcej niż wynosiła 
średnia krajowa (298,9 km), wojewódzka (206,9 km) i powiatowa (673,9 km). Również wskaźnik ścieżek 
rowerowych na 10 tys. ludności najwyższą wartość osiągał w Mielcu, choć w tym przypadku różnica nie 
była tak znaczna. Na 10 tys. mieszkańców miasta w 2014 roku przypadało 7,6 km ścieżek rowerowych, 
podczas gdy w powiecie było to 4,4 km, w kraju – 2,4 km, a w województwie – 1,7 km.  

Tabela 82. Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 i na 10 tys. ludności w latach 2011-2014 

Jednostka terytorialna 

ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 

2011 2012 2013 2014 

km km km km 

POLSKA 184,9 222,4 247,1 298,9 

PODKARPACKIE 104,5 178,9 157,5 206,9 

Powiat mielecki 269,3 284,1 555,7 673,9 

Mielec 3 148,9 3 425,5 8 510,6 9 893,6 

  ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności 

POLSKA 1,5 1,8 2,0 2,4 

PODKARPACKIE 0,9 1,5 1,3 1,7 

Powiat mielecki 1,7 1,8 3,6 4,4 

Mielec 2,4 2,6 6,5 7,6 

Źródło: GUS/BDL  

http://www.mielec.krosno.lasy.gov.pl/trasy-rowerowe#.Vw-KS3omOuA
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B5. Diagnoza zjawisk w sferze technicznej  
 

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA  

Usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 
mieszkańców Mielca świadczy spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
w Mielcu, ul. Wolności 44. W strukturze MPGK Sp. z o.o. znajdują się: 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji – zajmujący się produkcją i rozdziałem wody, 
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykonawstwem sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych, naprawami i legalizacją wodomierzy oraz innymi czynnościami związanymi  
z branżą wodociągowo-kanalizacyjną (ul. Wolności 29), 

 Zakład Usług Komunalnych – zajmujący się usuwaniem nieczystości stałych (śmieci) i płynnych, 
czyszczeniem placów i ulic oraz utrzymaniem zieleni (ul. Korczaka 16), 

 Zakład Dróg Miejskich – zajmujący się budową i remontami placów, ulic, chodników,  
a w okresie zimy utrzymaniem dróg i chodników w odpowiednim stanie (ul. Korczaka 20). 

Usługi świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu 
obejmują następujące czynności: 

 Dostawa wody i odprowadzanie ścieków. 

 Roboty budowlano-montażowe i usługi instalatorskie wodociągowe i kanalizacyjne. 

 Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 Usuwanie awarii zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 Naprawa i legalizacja wodomierzy od fi15 do fi50. 

 Badania laboratoryjne wody i ścieków. 

 Usługi transportowo-sprzętowe, specjalistyczne. 

 Wywóz odpadów stałych i płynnych. 

 Czyszczenie ulic, placów i chodników. 

 Zimowe utrzymanie ulic i dróg. 

 Budowa i remonty ulic, placów i chodników. 

 Projektowanie, zakładanie i konserwacja terenów zieleni67. 

Źródłem wody dla mieszkańców Mielca zaopatrywanych z wodociągu miejskiego jest rzeka Wisłoka. 
Woda jest poddawana procesom uzdatniania, a jej jakość jest stale monitorowana, zarówno w ramach 
badań własnych MPGK Sp. z o.o., jak i w ramach badań monitoringu kontrolnego i przeglądowego 
niezależnego laboratorium.  

Według danych Urzędu Miejskiego w Mielcu dostęp do sieci wodociągowej w 2016 roku posiadali 
mieszkańcy wszystkich ulic znajdujących się na terenie miasta.  

Długość rozdzielczej czynnej sieci wodociągowej na terenie Mielca wynosiła w 2014 roku 170,3 km. Od 
2010 roku zwiększyła się o 9,5 km, tj. o 5,9%. Wzrosła również liczba przyłączy wodociągowych 
prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – z 5 251 w 2010 roku do 5 527 
w 2014 roku, tj. o 5,3%. Ogółem z sieci wodociągowej w Mielcu korzystało w 2014 roku 59 937 osób, 
co było wartością o 1,2% niższą niż w 2010 roku. Na przestrzeni lat 2010-2014 zmniejszyła się wielkość 
wody dostarczanej mieleckim gospodarstwom domowym. W 2010 roku doprowadzono 2 165,8 dam3 
wody, zaś w 2014 roku – 2 113,8 dam3. Oznacza to spadek na poziomie 2,4%.  

                                                           
67 Za: http://www.mpgk.mielec.pl/index.php/o-nas (05.06.2016) 

http://www.mpgk.mielec.pl/index.php/o-nas
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Tabela 83. Charakterystyka sieci wodociągowej w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci rozdzielczej (km) 

Mielec 160,8 161,5 164,6 167,7 170,3 

 przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

Mielec 5 251 5 303 5 381 5 457 5 527 
 woda dostarczona gospodarstwom domowym (dam3) 

Mielec 2 165,8 2 136,3 2 122,1 2 093,1 2 113,8 
 ludność korzystająca z sieci wodociągowej 

Mielec 60 645 60 542 60 318 60 191 59 937 

Źródło: GUS/BDL  

Miasto Mielec jest obszarem niemal w pełni zwodociągowanym – w 2014 roku z sieci wodociągowej 
korzystało 98,5% mieszkańców miasta. W pozostałych analizowanych jednostkach administracyjnych 
dostęp do sieci wodociągowej również był powszechny, chociaż przez cały okres między 2010 a 2014 
rokiem pozostawał na poziomie niższym niż w Mielcu. W 2014 roku z wodociągów korzystało 91,6% 
mieszkańców kraju (96,4% w miastach), 80,2% mieszkańców Podkarpacia (94,1% w miastach) i 96,5% 
mieszkańców powiatu mieleckiego.  

Tabela 84. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 87,4 87,6 87,9 88,0 91,6 

POLSKA - MIASTO 95,3 95,4 95,4 95,5 96,4 

PODKARPACKIE 75,7 75,9 76,1 76,7 80,2 

PODKARPACKIE - MIASTO 91,8 91,8 91,9 92,4 94,1 

Powiat mielecki 94,1 94,1 94,2 94,2 96,5 

Powiat mielecki - MIASTO   98,1 98,1 98,5 

Mielec 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

 Źródło: GUS/BDL  

Według danych Urzędu Miejskiego w Mielcu dostępu do sieci kanalizacyjnej w 2016 roku nie posiadali 
jedynie mieszkańcy dwóch ulic na osiedlu Rzochów: ul. Grzybowej i ul. Podleśnej. 

Sieć kanalizacyjną na terenie gminy tworzyło w 2014 roku 206,1 km czynnej sieci kanalizacyjnej i 5 321 
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Inwestycje wykonane 
w latach 2010-2014 sprawiły, że długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Mielcu wzrosła o 3,7%, zaś liczba 
przyłączy kanalizacyjnych o 5,6%. W tym samym okresie liczba ludności korzystającej w Mielcu z sieci 
kanalizacyjnej nieznacznie zmalała, z 58 089 do 57 745 osób, tj. o niemal 1%.  
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Tabela 85. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km) 

Mielec 198,8 200,1 200,8 203,5 206,1 

  przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

Mielec 5 038 5 096 5 181 5 254 5 321 

  ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 

Mielec 58 089 58 010 57 834 57 745 57 532 

Źródło: GUS/BDL  

Dostęp do sieci kanalizacyjnej, w porównaniu z siecią wodociągową, okazał się w Mielcu nieznacznie 
mniej powszechny. Mimo tej różnicy odsetek ludności korzystającej z kanalizacji w mieście utrzymywał 
się na bardzo wysokim poziomie – w 2014 roku sieć kanalizacyjna dostępna była dla 94,6% 
mieszkańców gminy. Niższe odsetki korzystających z sieci kanalizacyjnej stwierdzono w miastach 
całego kraju (89,3%) i Podkarpacia (89,0%). Średnie ogólne dla kraju i województwa pozostawały na 
poziomie ok. 20% niższym niż w miastach.  

Tabela 86. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 62,0 63,5 64,3 65,1 68,7 

POLSKA - MIASTO 86,1 86,7 87,0 87,4 89,3 

PODKARPACKIE 56,9 60,7 61,5 62,6 68,7 

PODKARPACKIE - MIASTO 84,9 85,6 85,8 86,9 89,0 

Powiat mielecki 54,8 58,8 59,1 60,0 64,5 

Powiat mielecki - MIASTO   92,7 92,7 93,6 

Mielec 94,3 94,4 94,4 94,5 94,6 

 Źródło: GUS/BDL  

 

Na terenie miasta Mielca znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana na ul. Kilińskiego 94. 
Jest to nowoczesny obiekt o przepustowości średniodobowej 14 700 m3/d i równoważnej liczbie 
mieszkańców około 86 000 RLM, wybudowany w ramach projektu Uporządkowanie systemu zbierania 
i oczyszczania ścieków dla miasta Mielca i okolicznych gmin. Oczyszczalnia ścieków w Mielcu jest 
administrowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., zaś ścieki 
odprowadzone są do rzeki Wisłoka. 

W 2014 roku z oczyszczalni ścieków korzystało 60 800 mieszkańców Mielca. Była to wartość o 0,3% 
wyższa niż w 2010 roku, gdy zbiorowy odbiór ścieków obejmował 60 620 mieszkańców miasta. 
Systematycznie zmniejszała się natomiast wielkość ścieków odprowadzanych z terenu miasta – z 3 241 
dam3 w 2010 roku do 2 028 dam3 w 2014 roku (spadek na poziomie -6,6%).  
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Tabela 87. Oczyszczalnie ścieków w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

ścieki odprowadzone (dam3) 

Mielec 3 241 2 902 2 781 3 050,0 3 028,0 

  ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków 

Mielec 60 620 58 030 60 651 60 801 60 800 

Źródło: GUS/BDL  

W 2014 roku wszyscy mieszkańcy Mielca korzystali z oczyszczalni ścieków. Odsetek ludności gminy 
posiadającej dostęp do oczyszczalni ścieków wynosił w 2014 roku 100% i był wyższy niż średnie dla 
kraju i województwa (po 71%) oraz powiatu (64%), a także dla obszarów miejskich tych jednostek.  
W miastach kraju z oczyszczalni ścieków korzystało 94% ludności, zaś w miastach Podkarpacia – 96% 
mieszkańców. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w przypadku Mielca udział ludności 
korzystającej z oczyszczalni ścieków systematycznie rósł w latach 2011-2014 (o 6%). Podobny proces 
zaobserwowano w przypadku kraju i województwa – zbiorowy odbiór ścieków rokrocznie obejmował 
coraz wyższy odsetek mieszkańców tych terenów.  

Tabela 88. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich w latach 
2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności  korzystający z oczyszczalni ścieków 
miejskich i wiejskich 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 65% 66% 69% 70% 71% 

POLSKA - MIASTO 88% 88% 92% 93% 94% 

PODKARPACKIE 63% 66% 69% 70% 71% 

PODKARPACKIE - MIASTO 93% 93% 94% 95% 96% 

Powiat mielecki 58% 58% 63% 62% 64% 

Powiat mielecki - MIASTO   97% 97% 98% 

Mielec 98% 94% 99% 100% 100% 

 Źródło: GUS/BDL  

 

SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

Usługi z zakresu dostarczania ciepła sieciowego dla mieszkańców miasta realizuje Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu. Zdecydowaną większość sprzedawanego 
ciepła spółka kupuje w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o. (99,6%), pozostała część (0,4%) produkowana 
jest w 5 kotłowniach gazowych będących własnością MPEC68. Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło. 

                                                           
68 Za: http://www.mpec.mielec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=27 
(05.06.2016) 

http://www.mpec.mielec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=27
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Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. jest wytwórcą i dostawcą ciepła (gorącej wody do celów 
technologicznych, c.w.u. i c.o.) oraz energii elektrycznej dla miasta Mielca i miejscowych podmiotów 
gospodarczych. Łączna zainstalowana moc cieplna wynosi 159,7 MWt, łączna zainstalowana moc 
elektryczna – 38,87 MWe, a łączna osiągalna moc elektryczna – 32,87 MWe. Elektrociepłownia Mielec 
posiada trzy obiekty energetyczne: 

 obiekt Elektrociepłowni „EC” – z trzema kotłami parowymi typu OR-64 i trzema turbozespołami 

 obiekt Ciepłowni „C-II” z dwoma kotłami wodnymi typu WR-25 

 kogeneracyjny układ gazowy z dwoma silnikami gazowymi i akumulatorem ciepła 

Urządzenia wszystkich obiektów połączone są magistralą ciepłowniczą i elektryczną, umożliwiając tym 
samym ich pełną współpracę69. 

Zaspokajanie potrzeb cieplnych w mieście Mielcu, poza systemem ciepłowniczym Elektrociepłowni 
Mielec Sp. z o.o. (system miejski i systemy lokalne), obywa się również w oparciu o kotłownie lokalne 
opalane węglem, gazem ziemnym, olejem oraz biomasą (spółdzielnie i wspólnoty lokalne), kotłownie 
zakładowe (zlokalizowane w zakładach produkcyjnych na terenie gminy) oraz indywidualne źródła 
ciepła (w których paliwem jest węgiel, odpady drzewne, drewno, gaz ziemny, olej opałowy, a także 
urządzenia elektryczne)70.  

Według danych Urzędu Miejskiego w Mielcu dostęp do sieci ciepłowniczej w 2016 roku posiadali 
mieszkańcy 76 ulic, zlokalizowanych na 12 obszarach miasta: 

 Obszar 1 Borek-Lotników – al. Ducha Świętego, ul. Bajana, ul. Dąbrowskiego, ul. Kocjana, ul. 
Pisarka, ul. Tańskiego  

 Obszar 2 Cyranka-Centrum Kusocińskiego – al. Kwiatkowskiego, ul. Mazurska, ul. Przemysłowa, 
ul. Biernackiego, ul. Kusocińskiego, ul. Łukasiewicza, ul. Solskiego 

 Obszar 3 Centrum Żeromskiego – ul. Kędziora, ul. Leśna, ul. Pułaskiego, ul. Torowa,  
ul. Żeromskiego, ul. Staffa, ul. Sikorskiego, ul. Zapolskiej 

 Obszar 4 Stare Miasto Kilińskiego – ul. Głowackiego, ul. Kilińskiego, ul. Modrzejewskiej,  
ul. Ogrodowa, ul. Reja, ul. Wybickiego, ul. Żwirki i Wigury  

 Obszar 5 Warszawska – ul. Sękowskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Warszawska, ul. Lelewela 

 Obszar 6 Stare Miasto-Centrum Kopernika-Drzewieckiego – ul. Drzewieckiego, ul. Dworcowa, 
ul. Kossaka, ul. ks. Piotra Skargi, ul. Grunwaldzka, ul. Spółdzielcza 

 Obszar 7 Mielecko-Wojsławski – ul. Targowa, ul. Moniuszki 

 Obszar 11 Centrum Niepodległości – al. Niepodległości, ul. Asnyka, ul. Bogusławskiego,  
ul. Chopina, ul. Czarneckiego, ul. Fredry, ul. Kochanowskiego, ul. Konopnickiej,  
ul. Kraszewskiego, ul. ks. Arczewskiego, ul. Kołłątaja, ul. Miasteczko Młodego Robotnika,  
ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Tetmajera, ul. Wyspiańskiego 

 Obszar 12 Szafera – ul. Botaniczna, ul. Chałubińskiego, ul. Godlewskiego, ul. Raciborskiego,  
ul. Szafera 

 Obszar 13 Smoczka I – ul. Dąbrówki, ul. Warneńczyka, ul. Zygmuntowska 

 Obszar 14 Smoczka – ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Matki Teresy, ul. Powstańców 
Warszawy, ul. Świętego Brata Alberta 

 Obszar 15 Dziubków – ul. Brekieszów, ul. Dereniowa, ul. Długa, ul. Łąkowa, ul. Metalowców, 
ul. Nowa, ul. Partyzantów, ul. Rusina, ul. Wolności. 

                                                           
69 Za: http://ec.mielec.pl/?page_id=293 (05.06.2016) 
70 Za: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej 
Mielec (prezentacja) 

http://ec.mielec.pl/?page_id=293
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Według danych Urzędu Miejskiego w Mielcu dostępu do sieci ciepłowniczej w 2015 roku nie posiadało 
16 208 mieszkańców miasta, co stanowiło 27% ogółu ludności zameldowanej w tym roku. Sieć 
ciepłownicza nie funkcjonuje całkowicie na ulicach wchodzących w skład obszarów: Rzochowsko-
Wojsławski, Kazimierza Wielkiego i Wolności. Na tych obszarach wszyscy mieszkańcy są pozbawieni 
dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokie odsetki mieszkańców nieposiadających możliwości 
korzystania z ciepła sieciowego występują również na obszarach: Mielecko-Wojsławskim (75,2%), 
Smoczka (67,4%) i Stare Miasto Kilińskiego (63,7%). Odwrotna sytuacja, tj. powszechny dostęp do sieci 
ciepłowniczej, cechuje mieszkańców następujących obszarów: Centrum Żeromskiego, Warszawska, 
Centrum Niepodległości, Szafera i Smoczka I.  

Tabela 89. Liczba osób pozbawionych dostępu do sieci ciepłowniczej wg obszarów  

Obszar 
Liczba osób 

pozbawionych dostępu 
do sieci ciepłowniczej 

% mieszkańców 
pozbawionych 

dostępu do sieci 
ciepłowniczej 

Obszar 1  BOREK - LOTNIKÓW 1 394 13,48% 

Obszar 2  CYRANKA - CENTRUM Kusocińskiego 2 015 28,43% 

Obszar 3 CENTRUM Żeromskiego 0 0,00% 

Obszar 4 STARE MIASTO Kilińskiego 1 444 63,72% 

Obszar 5 WARSZAWSKA 0 0,00% 

Obszar 6 STARE MIASTO - CENTRUM Kopernika-
Drzewieckiego 

1 574 22,83% 

Obszar 7 MIELECKO-WOJSŁAWSKI 1 136 75,23% 

Obszar 8 RZOCHOWSKO-WOJSŁAWSKI 2 643 100,00% 

Obszar 9  WOLNOŚCI 1911 100,00% 

Obszar 10 KAZIMIERZA WIELKIEGO 745 100,00% 

Obszar 11 CENTRUM Niepodległości 0 0,00% 

Obszar 12 SZAFERA 0 0,00% 

Obszar 13 SMOCZKA I 0 0,00% 

Obszar 14 SMOCZKA 1 707 67,42% 

Obszar 15 DZIUBKÓW 1639 38,88% 

RAZEM 16 208 27,00% 

Źródło: dane gminne 

 

SYSTEM GAZOWNICZY 

Operatorami systemu gazowego na terenie Mielca jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział 
w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, Rejon Dystrybucji Gazu Mielec. Udział gazu ziemnego, jako nośnika 
energii dla celów grzewczych jest w gminie na dość wysokim poziomie, mimo że miasto charakteryzuje 
się dobrze rozwiniętą siecią ciepłowniczą. Przewiduje się ponadto dalszy wzrost zużycia gazu z coraz 
większym udziałem biogazu. Wynika to ze znacznego udziału przedsiębiorstw wśród odbiorców gazu 
w mieście71.  

Sieć gazową na terenie Mielca w 2014 roku tworzyło niemal 200 km czynnej sieci ogółem, w tym 15,7 
km sieci przesyłowej i 178 km sieci rozdzielczej. Długość sieci gazowej w mieście fluktuowała w latach 
2010-2014, ostatecznie w 2014 roku była o 19,7 km dłuższa (wzrost o 11,3%) niż w 2010 roku. Zmiany 
te wywołane zostały zmianami długości czynnej sieci zarówno przesyłowej, jak i rozdzielczej – sieć 

                                                           
71 Za: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej 
Mielec (prezentacja) 
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przesyłowa w 2014 roku była o 8,8% dłuższa (7,4 km) niż w 2010 roku, zaś sieć rozdzielcza o 7,5% (12,4 
km.) dłuższa niż w 2010 roku. W latach 2010-2014 zwiększała się w mieście również liczba czynnych 
przyłączy gazowych do budynków – w 2010 roku było ich 7 227, zaś w 2014 roku – 7 573, co oznacza 
wzrost na poziomie niemal 5%.  

Tabela 90. Charakterystyka sieci gazowej w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci ogółem (m) 

Mielec 174 243 172 129 181 944 192 424 193 970 

  długość czynnej sieci przesyłowej (m) 

Mielec 8 377 5 229 7 369 15 719 15 719 

  długość czynnej sieci rozdzielczej (m) 

Mielec 165 866 166 900 174 575 176 705 178 251 

  czynne przyłącza do budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) 

Mielec 7 227 7 226 7 445 7 516 7 573 

Źródło: GUS/BDL  

W 2014 roku gazu dostarczany był do 19 979 mieleckich gospodarstw domowych. Wśród nich 

znajdowało się 3 527, tj. 17,6%, odbiorców ogrzewających gazem mieszkania. Zużycie gazu w mieście 

ukształtowało się w 2014 roku na poziomie 8 867,1. m3, z czego 3 860,6 tys. m3 (43,5%) przeznaczono 

na ogrzewanie mieszkań. W latach 2010-2014 w Mielcu stwierdzono nieznaczny wzrost liczby 

odbiorców ogrzewających mieszkania gazem (o 1,5%), choć zużycie gazu zmniejszyło się w tym okresie 

o 10,4%, zaś zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań – o 2,5%. Nieznacznie zmieniła się również struktura 

zużycia gazu w mieście – w 2010 roku gaz przeznaczony na ogrzewanie mieszkań stanowił 40,0% gazu 

zużytego w tym roku w gminie, zaś w 2014 roku odsetek ten wzrósł do wskazanych powyżej 43,5%.  

Tabela 91. Korzystanie z sieci gazowej w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

odbiorcy gazu (gosp.) 

Mielec 19 679 19 867 19 818 19 886 19 979 

  odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem 

Mielec 1 807 3 213 3 340 3 433 3 527 

  zużycie gazu (w tys. m3) 

Mielec 9 893,50 9 824,90 9 456,8 9 739,3 8 867,1 

  zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań (w tys. m3) 

Mielec 3 961,2 4 211,6 4 141,1 4 445,9 3 860,6 

  ludność korzystająca z sieci gazowej 

Mielec 59 861 59 998 59 898 59 824 59 342 

Źródło: GUS/BDL  

Na tle pozostałych jednostek administracyjnych Mielec wyróżnia się wysokim odsetkiem ludności 

korzystającej z sieci gazowej. W 2014 roku dostęp do gazu z sieci posiadało 97,6% mieszkańców miasta, 

podczas gdy średnia krajowa wynosiła 52,2%, wojewódzka – 72,5%, zaś powiatowa – 67,8%. Również 

na obszarach miejskich tych jednostek odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej kształtował się na 

poziomie niższym niż w Mielcu. W miastach kraju dostęp do gazu sieciowego posiadało 71,7% 

mieszkańców, natomiast w miastach Podkarpacia – 89,0% ludności.  
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Tabela 92. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

odsetek ludności korzystającej z sieci 

gazowej 

2010 2011 2012 2013 2014 

% % % % % 

POLSKA 52,5 52,5 52,4 52,4 52,2 

POLSKA - MIASTO 72,9 72,7 72,4 72,3 71,7 

PODKARPACKIE 71,9 71,8 72,6 72,6 72,5 

PODKARPACKIE - MIASTO 89,0 88,8 89,4 89,3 89,0 

Powiat mielecki 67,4 67,7 67,9 67,9 67,8 

Powiat mielecki - MIASTO   95,6 95,6 95,3 

Mielec 97,2 97,6 97,8 97,9 97,6 

Źródło: GUS/BDL  

 

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY72 

Energia elektryczna dystrybuowana jest do miasta Mielca za pomocą sieci 110 kV, której operatorem 
jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Na terenie Gminy Miejskiej Mielec zlokalizowani są 
następujący wytwórcy energii elektrycznej: 

 Elektrociepłownia Mielec (moc przyłączeniowa 38,92 MW), 

 Elektrownia wiatrowa „KOLMAX” Mielec (moc przyłączeniowa 0,25 MW), 

 Elektrownia na biogaz z oczyszczalni ścieków Mielec (moc przyłączeniowa 0,192 MW, przy 
czym planowane jest zwiększenie mocy przyłączeniowej do 0,56 MW). 

Możliwości rozwoju energetyki odnawialnej na terenie miasta Mielca związane są głównie  
z wykorzystaniem energii wiatrowej oraz energii słonecznej. Przykładami już istniejących rozwiązań są 
działająca od 2011 roku farma wiatrowa o mocy 0,25 MW, kolektory słoneczne wspomagające 
podgrzewanie wody basenowej zainstalowane na dwóch basenach pływackich na terenie miasta czy 
drobne instalacje kolektorów słonecznych przy gospodarstwach domowych. 

 

W 2014 roku liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu w Mielcu wynosiła 21 632, zaś 
zużycie energii – 35 109 MWh. W obu przypadkach na przestrzeni lat 2010-2014 nastąpił wzrost. Liczba 
odbiorców energii zwiększyła się o 0,4%, zaś użycie energii elektrycznej na niskim napięciu o 2,1%.  

Przeciętny mieszkaniec Mielca zużył w 2014 roku 575,9 kWh energii elektrycznej. W porównaniu do 
2010 roku średnie zużycie zwiększyło się w mieście o 3,2%. Przez cały analizowany okres wskaźnik 
zużycia energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca gminy przyjmował wartości niższe niż w kraju. 
W 2014 roku przeciętny mieszkaniec polskich miast zużył 735 kWh energii elektrycznej, zaś mieszkaniec 
miast województwa podkarpackiego – 594,9 kWh.  

  

                                                           
72 Cyt. za: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej 
Mielec (prezentacja) 
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Tabela 93. Zużycie energii elektrycznej w miastach na 1 mieszkańca miast w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

zużycie energii elektrycznej w miastach 

na 1 mieszkańca 

2010 2011 2012 2013 2014 

kWh kWh kWh kWh kWh 

POLSKA - MIASTO 785,4 773,7 768,6 761,4 735,0 

PODKARPACKIE - MIASTO 605,3 609,6 616,6 604,6 594,9 

Powiat mielecki - MIASTO 561,7 580,2 587,3 584,0 574,9 

Mielec 558,2 582,3 588,9 586,7 575,9 

Źródło: GUS/BDL  

 

STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH  

Zadania związane z zarządzeniem zasobem mieszkaniowym gminy realizowane są przez jednostkę 
organizacyjną Gminy Miejskiej Mielec Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu,  
ul. Biernackiego 1. W strukturach spółki funkcjonuje Administracja Domów Mieszkalnych nr 1  
(ul. Biernackiego 11a) oraz Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 (ul. Żeromskiego 26a). 
Przedmiotem działalności MZBM Sp. z o.o. jest: 

 administrowanie i eksploatacja komunalnych budynków, 

 prowadzenie administracji powierniczej na zlecenie, 

 świadczenie usług remontowo-budowlanych, porządkowych dla ludności, 

 wykonywanie zleconych napraw w zakresie substancji budowlanej i towarzyszącej, 

 wykonywanie nadzorów budowlanych, funkcja inwestora zastępczego i powierniczego, 

 usługi pośrednictwa w obrocie mieszkaniami i nieruchomościami, 

 usługi transportowe i sprzętowe73. 

 

W 2014 roku na terenie Mielca znajdowało się 5 939 budynków mieszkalnych, a zasoby mieszkaniowe 
w mieście tworzyło 20 612 mieszkań, składających się z 78 394 izb o łącznej powierzchni 1 350 810 m2. 
Analiza danych dotyczących liczebności zasobów mieszkaniowych w latach 2010-2014 wskazuje, że 
miasto rozwija się w tym zakresie. Wzrost liczby budynków mieszkalnych i mieszkań jest znaczny,  
a rokrocznie lokali przybywa. We wskazanym okresie liczba budynków mieszkalnych w Mielcu 
zwiększyła się o 9,5%, natomiast wzrost liczby mieszkań wyniósł 2,1%, a izb 2,4%. Całkowita 
powierzchnia użytkowa mieszkań w mieście zwiększyła się z kolei o 3,8%. 

  

                                                           
73 Za: http://www.biuletyn.net/nt-
bin/start.asp?podmiot=mielec/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=149&id=166&str=1, 
http://www.mzbm.mielec.pl/?o-firmie,1 (05.06.2016) 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=149&id=166&str=1
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=149&id=166&str=1
http://www.mzbm.mielec.pl/?o-firmie,1
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Tabela 94. Budynki mieszkalne i zasoby mieszkaniowe w Mielcu w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 
2010 2011 2012 2013 2014 

budynki mieszkalne 

Mielec 5 423 5 744 5 803 5 876 5 939 

  mieszkania 

Mielec 20 187 20 284 20 404 20 521 20 612 

  izby 

Mielec 76 532 76 895 77 447 77 938 78 394 

  powierzchnia użytkowa (m2) 

Mielec 1 301 975 1 311 136 1 326 438 1 339 080 1 350 810 

Źródło: GUS/BDL  

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2014 roku w Mielcu znajdowało się 338,9 mieszkania, co było 
wartością przewyższającą średnią krajową (363,4 mieszkania na 1000 ludności), wojewódzką (301,3 
mieszkania) i powiatową (295,4 mieszkania). Również w miastach Podkarpacia na 1000 ludności 
przypadało relatywnie mniej mieszkań (348,7) niż w Mielcu, zaś najwyższą wartość wskaźnika 
stwierdzono w miastach całego kraju (405,9 mieszkań na 1000 mieszkańców). 

Sytuacja w zakresie mieszkalnictwa stopniowo się poprawia we wszystkich jednostkach, czego 
wyrazem są rosnące wskaźniki mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców. W przypadku kraju 
wzrost wskaźnika wyniósł 3,9% (w tym 4,6% w miastach), w przypadku województwa – 3,5% (w tym 
4,1% w miastach), w przypadku powiatu – 2,8%, zaś w przypadku Mielca – 3,4%. 

Tabela 95. Mieszkania na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

mieszkania na 1000 mieszkańców 

2010 2011 2012 2013 2014 

- - - - - 

POLSKA 349,6 352,6 356,1 359,9 363,4 

POLSKA - MIASTO 388,1 391,9 396,5 401,4 405,9 

PODKARPACKIE 291,1 293,4 295,9 298,5 301,3 

PODKARPACKIE - MIASTO 334,9 337,9 341,3 345,2 348,7 

Powiat mielecki 287,2 288,8 290,9 293,0 295,4 

Powiat mielecki - MIASTO   328,0 330,6 333,3 

Mielec 327,8 329,9 333,2 335,9 338,9 

 Źródło: GUS/BDL  

W Mielcu znajdują się relatywnie niewielkie mieszkania. W 2014 roku przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania w mieście kształtowała się na poziomie 65,5 m2, podczas gdy w skali kraju było 
to 73,4 m2, w województwie – 80,9 m2, zaś w powiecie – 78,5 m2. Również w miastach kraju  
i Podkarpacia przeciętne mieszkanie jest porównywalne do mieszkań w Mielcu, a różnica nie jest 
znaczna. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w miastach całego kraju wynosiła 64,2 m2,  
a w miastach województwa podkarpackiego – 69,6 m2. Warto również dodać, iż przeciętne mieszkania 
są coraz większe – ich powierzchnia, niezależnie od lokalizacji, wzrasta z każdym rokiem. Dynamika 
wzrostu nie była jednak duża i wahała się od 1,5% (w kraju) do 1,6% (w Mielcu). 



 

140 

Tabela 96. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w latach 2010-2014  

Jednostka terytorialna 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 

2010 2011 2012 2013 2014 

m2 m2 m2 m2 m2 

POLSKA 72,3 72,6 72,8 73,1 73,4 

POLSKA - MIASTO 63,6 63,8 63,9 64,1 64,2 

PODKARPACKIE 79,6 79,9 80,2 80,5 80,9 

PODKARPACKIE - MIASTO 68,6 68,9 69,1 69,3 69,6 

Powiat mielecki 76,9 77,2 77,6 78,0 78,5 

Powiat mielecki - MIASTO   66,9 67,2 67,4 

Mielec 64,5 64,6 65,0 65,3 65,5 

 Źródło: GUS/BDL  

Podobnie rokrocznie zwiększa się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę,  
a relatywnie najmniej powierzchni w mieszkaniach mają do swojej dyspozycji mieszkańcy Mielca.  
W 2014 roku na 1 osobę przypadało 22,2 m2 powierzchni mieszkania, tj. mniej niż wynosiła średnia dla 
kraju (26,7 m2), województwa (24,4 m2) i powiatu (23,2 m2), także w miastach całego kraju (26,1 m2)  
i Podkarpacia (24,3 m2). 

Tabela 97. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 

osobę 

2010 2011 2012 2013 2014 

m2 m2 m2 m2 m2 

POLSKA 25,3 25,6 25,9 26,3 26,7 

POLSKA - MIASTO 24,7 25,0 25,4 25,7 26,1 

PODKARPACKIE 23,2 23,4 23,7 24,0 24,4 

PODKARPACKIE - MIASTO 23,0 23,3 23,6 23,9 24,3 

Powiat mielecki 22,1 22,3 22,6 22,9 23,2 

Powiat mielecki - MIASTO   21,9 22,2 22,5 

Mielec 21,1 21,3 21,7 21,9 22,2 

 Źródło: GUS/BDL  

 

 
 
 
 



 

141 

 
B.6 Raport z badania ilościowego  
 

Charakterystyka osób badanych 

W badaniu na temat rewitalizacji miasta Mielec wzięło udział 244 osoby. Wśród respondentów 52,9% 

stanowiły kobiety, a pozostałe 47,1% stanowili mężczyźni. 

Wykres 16. Płeć respondentów 

 

Ankietowani byli w różnym wieku. W badaniu najliczniejszą, grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lata. 

W tym przedziale wiekowym znalazło się 30,3% badanych. Najmniej liczną grupę respondentów 

stanowiły osoby najstarsze - 5,7%. 

Wykres 17. Wiek respondentów 

 

Wśród ankietowanych biorących udział w badaniu 45,9% zadeklarowało, iż posiada wykształcenie 

średnie. Respondenci z wykształceniem wyższym stanowili 39,3% badanych. Wykształcenie 

podstawowe/ gimnazjalne posiadało 1,2% respondentów. Osoby z wykształceniem zawodowym 

stanowiły 39,3% badanych. 
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Wykres 18. Wykształcenie respondentów 

 

Największy procent badanych zadeklarował swoje miejsce zamieszkania jako ulicę: Niepodległości 

(26,2%), Borek (13,2%), Smoczka (12,7%), Kusocińskiego (9,0%). 

Wykres 19. Miejsce zamieszkania (dzielnica) 
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Wyniki badania 

Postulowane obszary rewitalizacji na terenie miejscowości Mielec 

Pierwsza część badania miała na celu ukazanie obszarów miasta, które zdaniem mieszkańców, powinny 

zostać zrewitalizowane. Respondenci mogli wskazać trzy obszary, które w ich opinii powinny zostać 

poddane procesowi rewitalizacji. Tabele poniżej przedstawiają łączną liczbę odpowiedzi badanych, 

wyrażoną w procentach. Zestawienie najczęściej podawanych obszarów przedstawione zostało  

w tabeli nr 1, uzupełnieniem tabeli jest tabela nr 2. Najczęściej podawanymi przez badanych obszarami 

były: Centrum (np. Aleja Niepodległości, Rynek) (22,4%), Cyranka (15,3%), Bulwary koło Wisłoki 

(13,2%), Ścieżki rowerowe (7,8%), Osiedle Smoczka (7,4%).  

Tabela 98. Najczęściej wskazywane obszary, które powinny być poddane procesowi 

rewitalizacji 

Obszar Procent  

Centrum (np. Aleja 
Niepodległości, Rynek) 

22,4% 

Cyranka  15,3% 

Bulwary koło Wisłoki 13,2% 

Ścieżki rowerowe 7,8% 

Osiedle Smoczka 7,4% 

Dworzec autobusowy  i 
PKP 

6,2% 

Park Miejski 5,7% 

Borek Niski 3,2% 

Pasaż handlowy (Aleja 
Niepodległości) 

2,8% 

Parkingi w centrum 2,0% 

 

Tabela 99. Lista obszarów, które powinny być poddane procesowi rewitalizacji 

Lp. Obszar Procent 

1 Centrum (np. Aleja Niepodległości, 
Rynek) 

22,4% 

2 Cyranka  15,3% 

3 Bulwary koło Wisłoki 13,2% 

4 Ścieżki rowerowe 7,8% 

5 Osiedle Smoczka 7,4% 

6 Dworzec autobusowy  i PKP 6,2% 

7 Park Miejski 5,7% 

8 Borek Niski 3,2% 

9 Pasaż handlowy (Aleja 
Niepodległości) 

2,8% 
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10 Parkingi w centrum 2,0% 

11 Przedszkole na starówce - remont 2,0% 

12 Kładka w parku 2,4% 

13 Hala sportowa 1,6% 

14 Osiedle Niepodległości 1,6% 

15 Stadion 1,6% 

16 Dziubków 1,2% 

17 Osiedle Kopernika 0,8% 

18 Osiedle Wojsław 0,8% 

19 Cmentarz Komunalny 0,8% 

20 Chodniki  0,4% 

21 Osiedle Mościska 0,4% 

22 Osiedle Lotników 0,4% 

 

W następnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie jednego miejsca, które ich zdaniem 

w pierwszej kolejności należy poddać procesowi rewitalizacji. Obszary wskazane przez badanych  

w pierwszym jak i drugim pytaniu są do siebie zbliżone. Zdaniem ankietowanych obszarami 

wymagającymi rewitalizacji w pierwszej kolejności jest: Centrum (np. Aleja Niepodległości, Rynek) 

(22,4%), Bulwary koło Wisłoki/ Planty (17,4%), Cyranka (17,4%), Dworzec autobusowy i PKP (17,4%). 

Wykres 20. Najczęściej wskazywane obszary, które powinny być poddane procesowi 

rewitalizacji w pierwszej kolejności 
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Respondenci określili także, swój związek z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem 

rewitalizacji. Respondenci w 56,1% przypadków odpowiedzieli, że jest to dla nich miejsce 

rekreacji/wypoczynku, dla 27,0% miejsce zamieszkania oraz bycie klientem 18,9%. Wśród pozostałych 

czynników znalazły się także możliwość odpowiedzi inne 13,9% (bycie mieszkańcem Mielca, miejsce 

dojazdu do pracy). 

Wykres 21. Związek respondentów z terenem wskazanym jako priorytetowy pod kątem 

rewitalizacji 

 

 

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji 

W dalszej części badania respondenci zostali poproszeni o ocenę stopnia zagrożenia negatywnymi 

zjawiskami społecznymi na wskazanym przez nich obszarze rewitalizacji. Najwięcej badanych (15,6%) 

podało, iż wysokie zagrożenie stanowi niski poziom samoorganizacji społecznej i współpracy między 

mieszkańcami a władzami publicznymi oraz niski poziom uczestnictwa społeczności w życiu 

kulturalnym (14,3%), wykluczenie społeczne osób starszych (13,1%).  
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Wykres 22. Negatywne zjawiska społeczne występujące na wybranym przez respondenta 

obszarze rewitalizacji podziale na natężenie problemu 

 

 

W kolejnej części badania respondenci zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat  różnych 

elementów związanych z jakością życia na wskazanym przez nich obszarze rewitalizacji. Respondenci 

oceniali je na skali od 1 do 3, gdzie 1 oznaczało ocenę niską, 2 ocenę średnią, a 3 ocenę wysoką. Wykres 

poniżej przedstawia pełny rozkład odpowiedzi dla każdego z analizowanych elementów. Najwięcej 

respondentów ocenę niską wystawiło stanu i dostępności infrastruktury społecznej (place zabaw, 

tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe, etc.) (40,2%), aktywności gospodarczej obszaru (36,1%), jakości 

i dostępności ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych (34,4%), estetyce otoczenia (30,4%). 
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Elementy związane z jakością życia na obszarze rewitalizacji 

Wykres 23. Ocena poszczególnych elementów związanych z jakością życia na wskazanych 

przez respondentów obszarach rewitalizacji 

 

W dalszej części badania respondenci zostali poproszenie o podanie działań jakie powinny zostać 

zrealizowane w procesie rewitalizacji wskazanych przez nich obszarów miasta. Każdy ankietowany 

mógł wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.  

Najczęściej podawanymi przez badanych odpowiedziami były: tworzenie przestrzeni do wypoczynku  

i rekreacji (45,5%), poprawa stanu dróg i chodników oraz budowa ścieżek rowerowych (45,1%), 

remonty i renowacje budynków (28,3%). 
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Pożądane efekty rewitalizacji 

Wykres 24. Efekty, jakie zdaniem respondentów powinny zostać osiągnięte w procesie 

rewitalizacji wskazanych przez nich obszarów 

 

W końcowej części badania respondentów zapytano o to czy uważają, iż kwestia rewitalizacji jest 

ważna dla ich miasta. Zdecydowana większość, bo 93,5% ankietowanych odpowiedziała, że problem 

rewitalizacji jest ważny dla miasta. Tylko 5,7% odpowiedziało negatywnie a 0,8% nie miało zdania na 

ten temat.  
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Istotność problemu rewitalizacji 

Wykres 25. Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Pana(i) miasta? 

 

 

Jeżeli chodzi o rozkład tego pytania ze względu na płeć to można stwierdzić, iż o 5,8% więcej kobiet niż 

mężczyzn uważa, iż proces rewitalizacji jest potrzebny dla miasta. Można więc uznać, iż płeć  

w niewielkim stopniu wpływa na postrzeganie tego, czy problem rewitalizacji jest ważny dla miasta. 

Wykres 26. Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Pana(i) miasta? Podział ze 

względu na płeć. 

 

Analizując to pytanie pod kątem wieku można jednoznacznie stwierdzić, iż najwięcej  najstarszych osób 

(100,0%) oraz w przedziale wiekowym 55-64 lata (95,5%) uznało, że problem rewitalizacji jest ważny 
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dla ich miasta. Najmniejszy odsetek takiej odpowiedzi znalazł się wśród grupy respondentów w wieku 

18-24 lata (85,2%). Wśród tych osób najwięcej badanych wskazało również, iż w ich mniemaniu proces 

rewitalizacji nie jest istotny dla miasta (14,8%). 

Wykres 27. Czy uważa Pan(i) że problem rewitalizacji jest ważny dla Pana(i) miasta? Podział ze 

względu na wiek. 

 

Następne pytanie dotyczyło, tego czy problem rewitalizacji jest ważny dla mieszkańców osobiście. Na 

to pytanie 71,3% badanych odpowiedziała twierdząco. Dla 27,5% problem rewitalizacji osobiście nie 

jest ważny, 1,2% nie miało zdania na ten temat.  

Wykres 28. Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście?  

 

Jeżeli chodzi o rozkład tego pytania ze względu na płeć to można zauważyć, iż dla kobiet problem 

rewitalizacji osobiście jest nieco bardziej ważny niż dla mężczyzn. 
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Wykres 29. Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? Podział ze względu na 

płeć.  

 

Analizując to pytanie pod kątem wieku można stwierdzić, iż w gronie respondentów  

w przedziale wiekowym 55-64 lata znalazło się najwięcej osób, dla których rewitalizacja jest osobiście 

ważna (77,3%). Najmniej istotne znaczenie rewitalizacja ludzi w kategorii wiekowej 35-44 lata (33,8% 

odpowiedzi negatywnych).  

Wykres 30. Czy problem rewitalizacji jest dla Pana(i) ważny osobiście? Podział ze względu na 

wiek. 
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Jakość powietrza na terenie Mielca nie została oceniona za wysoko, 59,0% oceniło ją bardzo źle, 36,1% 

źle a tylko 3,3% dobrze.  

 

Wykres 31. Ocena jakości powietrza na terenie Mielca 

 

Jakość wody z kranu na terenie Mielca 80,8% oceniło dobrze, 8,2% bardzo dobrze, tylko 8,2% oceniło 

ją źle, 1,6% bardzo źle, 1,2% nie miało zdania na ten temat.  

Wykres 32. Ocena jakości wody z kranu na terenie Mielca 
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Do najczęstszego sposobu ogrzewania domu przez respondentów należało: miejskie – centralne 

ogrzewanie (67,6%), ogrzewanie gazem (15,2%) oraz węglem (14,3%).   

 

 

 

Wykres 33. Sposób ogrzewania domu/mieszkania przez respondenta 

C. Obszary 

zdegradowane i obszary rewitalizacji 
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C.1. Stan kryzysowy  
 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim 

ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw lub 

 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

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

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 

niskiej jakości terenów publicznych, lub 

 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

Diagnoza pozwoliła na określenie stanów kryzysowych występujących na obszarze miasta Mielec: 

 

Malejącą liczba mieszkańców miasta 

Miasto Mielec, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31.12.2014 roku liczyło  
60 827 mieszkańców. Dane statystyczne wskazują na występowanie w mieście zjawiska depopulacji – 
na przestrzeni ostatnich pięciu lat rysuje się tendencja spadkowa w zakresie liczby ludności. Ogółem  
w latach 2010-2014 w mieście ubyło 760 mieszkańców, co oznacza spadek na poziomie nieco ponad 
1,2%. Dynamika depopulacji Mielca była większa niż skala tego zjawiska w Polsce (-0,1%), 
województwie podkarpackim (0,1%) oraz powiecie mieleckim (0,2%), natomiast była to wartość 
zbliżona do średniej dla wszystkich miast w Polsce (-0,9%). 

Najszybciej ubywało mieszkańców obszarów: Stare Miasto - Centrum Kopernika-Drzewieckiego  
(-6,7%), Warszawska (-6,6%), Lotników (-6,3%), Centrum Żeromskiego (-6,1%) i Centrum Kusocińskiego 
(-6%). Z kolei najszybciej przybywało mieszkańców obszaru Smoczka, gdzie liczba ludności wzrosła w 
latach 2010-2015 o 20%.  

Malejąca liczba mieszkańców zwiększa jednostkowe obciążenie istniejącej infrastruktury, w tym 
infrastruktury społecznej, oświatowej, ale również technicznej. Depopulacja miasta w perspektywie 
strategicznej, wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, może być jedną z barier 
rozwoju gospodarczego miasta. W Mielcu ubytek mieszkańców miasta związany jest w głównej mierze 
z migracjami poza obszar miasta. Należy podkreślić, iż część migracji związana jest z procesami 
przemieszczania się ludności na linii miasto – tereny podmiejskie/wiejskie. Zmiany struktury ludności 
oraz zachodzące procesy związane z przemieszczaniem się ludności na tereny podmiejskie wpływają 
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na sposób jego funkcjonowania. Zauważalne to może być w liczbie osób przemieszczających się 
codziennie pomiędzy miastem oraz miejscem zamieszkania na obszarach otaczających miasto  
(np. korki w godzinach szczytu, zanieczyszczenie powietrza spalinami).  

 

Procesy związane ze starzeniem się społeczności miasta 

W 2004 roku w Mielcu zamieszkiwało 4 634 osób mających 70 i więcej lat, co stanowiło 7,6% ówczesnej 
liczby ludności. Natomiast w 2014 roku do tej kategorii wiekowej należało 6 346 osób, co stanowiło już 
10,4% mieszkańców. W analizowanym liczba dzieci z grupy wiekowej 0-4 lata wzrosła. W 2004 roku 
kształtowała się ona na poziomie 2 700 osób, natomiast w 2014 roku – 2 842, oznacza to wzrost o 5,3%. 
Spadek liczebności dzieci i młodzieży dotyczył kategorii wiekowych od 10 do 14 lat (-41,2%), a także od 
15 do 19 lat (-50,3%). Wśród dorosłych mieszkańców Mielca największy spadek liczby ludności nastąpił 
w grupie wiekowej 40-49 lat, zaś największy wzrost obserwowany był wśród osób w wieku 55 i więcej 
lat. 

Na przestrzeni lat 2010-2014 wystąpiły jednocześnie trzy procesy, warunkujące negatywne zmiany 
struktury społeczności lokalnej: 

 Spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat włącznie) – liczba ludności  
w tym wieku zmniejszyła się z 10 745 do 10 094 osób, co oznacza spadek na poziomie 6,1%. 
Udział tej grupy w ogóle ludności miasta zmniejszył się natomiast z 17,4% do 16,6%. 

 Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym (18-60/65 lat) – liczba ludności w tym wieku 
zmniejszyła się z 40 902 do 38 969 osób, co oznacza spadek na poziomie 4,7%. Udział tej grupy 
w ogóle ludności miasta zmniejszył się z 66,4% do 64,1%. 

 Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – liczba ludności w tym wieku zwiększyła się 
z 9 940 do 11 764 osób, co oznacza wzrost na poziomie 18,4%. Udział tej grupy w ogóle ludności 
miasta wzrósł z 16,1% do 19,3%. 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje, że Mielec nieznacznie różni się pod 
tym względem od pozostałych analizowanych jednostek administracyjnych. Na ich tle miasto 
charakteryzowało się niższym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców. 
W 2014 roku wynosił on 16,6%, podczas gdy w skali kraju ukształtował się na poziomie 18%,  
a w województwie podkarpackim – 18,8%. Również na obszarach miejskich tych jednostek notowane 
były wyższe odsetki dzieci i młodzieży (odpowiednio 16,7% i 17,1%) niż w samym Mielcu, choć różnica 
była mniejsza. 

Zachodzące procesy starzenia się społeczeństwa widoczne są bardzo wyraźnie w Mielcu. Na 
zwiększenie odsetka osób w wieku poprodukcyjnym wpływ miały także migracje poza miasto ludzi  
w wieku produkcyjnym (w mieście pozostają starsi). Zwiększenie się liczby osób w wieku senioralnym 
oznacza zwiększenie potrzeb tej grupy społecznej. Zaczynając od służy zdrowia, a kończąc na ofercie 
kulturalnej i rozrywkowej. Istotne jest także podtrzymywanie aktywności tej grupy społecznej, w tym 
aktywności fizycznej oraz intelektualnej. Działania ukierunkowane na wspieranie aktywności osób  
w wieku senioralnym powinny obejmować także sferę aktywności zawodowej, w celu podtrzymania 
konkurencyjności gospodarki w perspektywie strategicznej.  

 

Malejący przyrost naturalny  
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Obserwując rokroczne fluktuacje liczby urodzeń i zgonów w mieście można wyraźnie zaobserwować 
tendencję spadkową przyrostu naturalnego, mimo utrzymującej się jeszcze przewagi liczby urodzeń 
nad zgonami. Przyrost naturalny w mieście między 2010 a 2014 rokiem stale przyjmował wartości 
dodatnie, jednak o ile w 2010 roku przewaga urodzeń nad zgonami wynosiła 145, o tyle w 2014 roku 
zaledwie 19.  

W 2014 roku wskaźnik urodzeń żywych na 1000 ludności miasta ukształtował się na poziomie 8,6, tj. 
poniżej średniej powiatowej (9,1), wojewódzkiej (9,4) i krajowej (9,7). Również w miastach kraju  
i województwa wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców był wyższy niż w Mielcu (odpowiednio 
9,4 i 8,9). Charakterystyczne to, że przez cały analizowany okres między rokiem 2010 a 2014 wskaźnik 
dla miasta przyjmował wartości niższe niż średnia powiatowa i wojewódzka, a te z kolei były niższe od 
wartości krajowych. 

Spadające wskaźniki urodzeń mogą w ciągu kilku lat doprowadzić do ubytku liczby ludności w wyniku 
ujemnego salda ruchu naturalnego (przewaga zgonów nad urodzeniami). Zmniejszająca się liczba osób 
w wieku przedprodukcyjnym oznaczać może istotne zmiany w funkcjonowaniu infrastruktury 
społecznej, w tym oświatowej w Mielcu. Malejąca wskaźniki urodzeń mogą również częściowo być 
związane z migracjami poza obszar miasta osób wieku produkcyjnym. Przez to możliwe jest 
zwiększenie obciążenia infrastruktury społecznej na obszarach podmiejskich Mielca, kosztem tej  
w mieście.  

 

Ujemne saldo migracji  

Dane dotyczące migracji, tj. zameldowań i wymeldowań, pozwalają stwierdzić, iż z Mielca więcej osób 
wyjeżdża niż do niego przyjeżdża. Ujemne saldo migracji występowało przez cały analizowany okres,  
a dodatkowo w latach 2010-2013 sytuacja systematycznie się pogarszała. W 2014 roku saldo migracji 
było niższe niż w 2013 roku, nadal jednak pozostawało znacznie poniżej 0 (-248). 

W 2014 roku saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mielca wynosiło -4,1. Choć  
w porównaniu do poprzedniego roku, sytuacja nieznacznie się poprawiła (-5,3 w 2013 roku), nadal była 
to wartość najniższa w porównaniu z innymi jednostkami. W przypadku kraju saldo migracji na 1000 
osób ukształtowało się w 2014 roku na poziomie -0,4 (w tym -1,8 w miastach), w województwie 
podkarpackim było to -1,1 (w tym -2,9 w miastach), zaś w powiecie mieleckim -1,0 (w tym -3,4  
w miastach).  

Jak już wcześniej zauważono, część migracji poza obszar miasta, dotyczy przemieszczeń na obszary 
podmiejskiej (czego wyrazem są dane nt. liczby ludności w gminach otaczających Mielec). Oprócz 
ubytku ludności miasto traci również część dochodów własnych. Zwiększają się również koszty 
utrzymania infrastruktury miejskiej, a szczególnego wsparcia wymaga system komunikacyjny miasta  
i jego otoczenia funkcjonalnego.  

 

Pomimo widocznej poprawy w mieście nadal znaczny udział osób bezrobotnych   

W dniu 31.12.2014 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu bez pracy pozostawały 3 192 
osoby będące mieszkańcami Mielca. W porównaniu do 2010 roku liczba bezrobotnych w mieście 
spadła ogółem o 514 osób, tj. o 14,5%. Należy podkreślić, że poprawa sytuacji następuje sukcesywnie 
od 2011 roku, gdy liczba zarejestrowanych bezrobotnych była najwyższa w analizowanym okresie  
i osiągnęła 4 033 osoby. 
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Przedstawiony powyżej spadek liczby bezrobotnych w Mielcu w latach 2010-2014 przyczynił się do 
spadku udziału tej kategorii ludności w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym. W 2010 roku 
bezrobotni stanowili 9,1% ludności w wieku produkcyjnym, a w kolejnym 2011 roku odsetek ten wzrósł 
do poziomu 9,9%. Od 2012 roku odsetek bezrobotnych w ogólnej licznie osób w wieku produkcyjnym 
systematycznie zmniejszał się, osiągając wartości 9,2% w 2012 roku, 8,4% w 2013 roku i 8,2% w 2014 
roku. Była to wartość wyższa od średniej krajowej (7,5%), ale jednocześnie niższa od średniej 
wojewódzkiej (10,2%) oraz średniej powiatowej (8,5%). Oznacza to, że w Mielcu sytuacja w zakresie 
udziału bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym była gorsza niż przeciętnie w kraju, ale 
lepsza niż w powiecie czy województwie.  

W 2015 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Mielcu ukształtowała się na poziomie 3 068 
osób, tj. o 6,2% mniej niż w 2013 roku. Spadek liczby bezrobotnych w latach 2013-2015 nastąpił niemal 
we wszystkich obszarach miasta, przy czym tempo spadku okazało się silnie zróżnicowane, wahając się 
od -0,9% (obszar Warszawska) do -23,4% (obszar Centrum Żeromskiego). Tendencję wzrostową liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2013-2015 zaobserwowano jedynie w trzech obszarach. W 
obszarze Centrum Kusocińskiego liczba osób bezrobotnych wzrosła o 2,5%, w obszarze Kazimierza 
Wielkiego – o 3,4%, zaś największy wzrost, na poziomie 24,2%, dotyczył obszaru Smoczka.  

 

Znaczny odsetek wśród bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne  

Szczególną kategorię bezrobotnych stanowią osoby bezrobotne długotrwale. W 2015 roku w Mielcu 
zamieszkiwały 1 602 osoby długotrwałe bezrobotne, co stanowiło 52,2% zarejestrowanych 
bezrobotnych. Natomiast w porównaniu do 2014 roku liczebność tej kategorii zmniejszyła się o 4,7%. 
Spadek liczby długotrwale bezrobotnych w latach 2014-2015 nastąpił w zdecydowanej większości 
obszarów miasta. Sytuacja taka dotyczyła 13 obszarów, przy czym tempo spadku było zróżnicowane, 
wahając się od -1,2% (obszar Szafera) do -27,3% (obszar Kazimierza Wielkiego). W przypadku 
pozostałych 5 obszarów miasta liczba długotrwale bezrobotnych w latach 2014-2015 zwiększyła się. 
Tendencja wzrostowa wystąpiła na obszarach: Mielecko-Wojsławskim (wzrost o 2,9%), Centrum 
Kusocińskiego (o 5,6%), Smoczka (o 9,4%), Borek (o 10,3%) i Cyranka (o 16,7%).  

Znaczny odsetek długotrwale bezrobotnych jest bardzo niepokojącym zjawiskiem, a jego skala  
w przestrzeni miasta jest znaczna. W perspektywie strategicznej jest to zjawisko, które może 
negatywnie wpływać na potencjał i dynamikę rozwoju gospodarczego. Oznacza bowiem, że na 
potencjalnym rynku pracy jest znaczna grupa osób, które z różnych przyczyn nie podejmują aktywności 
zawodowej. Przyczyny te mogą być związane z różnicami w oczekiwaniach pracodawców i umiejętności 
osób bezrobotnych, jak też niedostosowaniem ofert rynku pracy do oczekiwań i aspiracji mieszkańców 
miasta.  

 

Znaczny udział osób korzystających z pomocy społecznej 

W 2015 roku z opieki społecznej korzystało 1 110 mieleckich rodzin. Co piąta z nich (20,5%) 
zamieszkiwała na obszarze Centrum Niepodległości – opieką społeczną objęto tam 227 rodzin.  
W porównaniu do 2014 roku liczba rodzin korzystających z opieki społecznej w Mielcu wzrosła ogółem 
o 8,8%, przy czym występowały obszary zarówno z tendencją wzrostową, jak i malejącą. Największą 
dynamikę wzrostu liczby rodzin korzystających z opieki społecznej w latach 2014-2015 stwierdzono na 
obszarze Centrum Żeromskiego (wzrost o 50%), ale również Szafera (o 38,3%), Smoczka I (o 32,3%)  
i Cyranka (o 28,6%). Liczba rodzin objętych opieką społeczną zwiększyła się również na obszarach: 
Smoczka (o 19,7%), Warszawska (o 14,8%), Centrum Niepodległości (o 12,9%), Stare Miasto (o 8,5%)  
i Stare Miasto Kilińskiego (o 4,5%). Natomiast na 8 obszarach Mielca liczba rodzin korzystających  
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z opieki społecznej w latach 2014-2015 zmniejszyła się. Spadek dotyczył obszarów: Borek (-50%), 
Centrum Kusocińskiego (-10,7%), Mielecko-Wojsławski (-9,1%), Stare Miasto - Centrum Kopernika-
Drzewieckiego (-8,4%), Rzochowsko-Wojsławski (-6,6%), Wolności (-6,3%), Dziubków (-3,9%) oraz 
Lotników (-0,7%). W przypadku obszaru Kazimierza Wielkiego liczba rodzin objętych opieką społeczną 
w latach 2014-2015 utrzymywała się na tym samym poziomie, tj. 9 rodzin. 

Liczba osób w rodzinach korzystających w Mielcu z opieki społecznej w 2015 roku ukształtowała się na 
poziomie 2 636 osób, tj. o 7,9% więcej niż w 2014 roku. W przypadku 10 obszarów stwierdzono wzrost 
liczby osób w rodzinach korzystających z opieki społecznej, przy czym tempo wzrostu wahało się od 
0,6% (obszar Lotników) do 71,2% (obszar Centrum Żeromskiego). Natomiast tendencja malejąca 
wystąpiła na 7 obszarach miasta, przyjmując wartości od -1,9% (obszar Centrum Kusocińskiego) do  
-33,3% (obszar Borek).  

Osoby w rodzinach korzystających z opieki społecznej w Mielcu w 2015 roku stanowiły 4,4% ogółu 
zameldowanej ludności. W 2014 roku ich udział był minimalnie niższy i wynosił 4%. Poszczególne 
obszary miasta są silnie zróżnicowane pod względem udziału osób w rodzinach objętych opieką 
społeczną w ogóle ludności. 

Główne założenia polityki społecznej zostały określone w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Mielca na lata 2014-2021, przyjętej Uchwałą Nr XLIII/379/2014 Rady Miejskiej  
w Mielcu z dnia 26 września 2014 roku. Zgodnie z powyższym dokumentem misją miasta jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób korzystających z form zabezpieczenia 
społecznego oraz zapewnianie mieszkańcom optymalnej jakości życia, rozwijanie nowych usług i form 
oparcia społecznego realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne, grupy samopomocy, 
wysoko wykwalifikowaną kadrę i wolontariat. O realizacji misji zadecyduje urzeczywistnienie 
sformułowanej wizji: w gminie funkcjonuje sprawny system pomocy społecznej odpowiadający 
współczesnym wymaganiom pracy socjalnej, umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, 
możliwości i uprawnienia.  

Działania podejmowane w ramach realizacji ww. dokumentu wykazywać będą ścisłą 
komplementarność do zadań realizowanych w ramach programu rewitalizacji. 

 

Zagrożenie przestępczością oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta 

W 2015 roku na terenie miasta Mielec w zakończonych postępowaniach przygotowawczych 
stwierdzono ogółem 365 przestępstw. W Mielcu występowało największe w powiecie mieleckim 
zagrożenie przestępczością kryminalną w siedmiu podstawowych kategoriach: udział w bójce lub 
pobiciu, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież 
z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze i uszkodzenie rzeczy: 

Aktualnie mieleccy policjanci prowadzą działania związane z tworzeniem „Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”. Obejmują one m.in. konsultacje społeczne z mieszkańcami lokalnych społeczności 
oraz przedstawicielami instytucji działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. 

Najwięcej przestępstw kryminalnych w 2015 roku stwierdzono na ulicach włączonych do obszarów: 
Centrum Niepodległości (39 przestępstw; 11,4%), Lotników (37 przestępstw; 10,8%), Centrum 
Żeromskiego (35 przestępstw; 10,2%) i Stare Miasto (31 przestępstw; 91,%). Z kolei do obszarów  
o najmniejszej liczbie stwierdzonych przestępstw kryminalnych należą: Borek (3 przestępstwa; 0,9%) 
oraz Stare Miasto Kilińskiego, Mielecko-Wojsławski i Wolności (po 5 przestępstw; 1,5%).  
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Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu funkcjonariusze policji w Mielcu jako miejsca 
zagrożenia bezpieczeństwa wskazali następujące ulice miasta: 

 obszar 2 Cyranka – ul. Przemysłowa, ul. Wojska Polskiego 

 obszar 3 Lotników – al. Ducha Świętego, ul. Pisarka 

 obszar 4 Centrum Kilińskiego – ul. Kilińskiego 

 obszar 6 Stare Miasto – ul. Krótka, ul. Mickiewicza 

 obszar 8 Rzochowsko-Wojsławski – ul. Wojsławska 

 obszar 9 Centrum Kopernika-Drzewieckiego – ul. ks. Piotra Skargi 

 obszar 10 Centrum Kusocińskiego – ul. Biernackiego 

 obszar 11 Centrum Niepodległości – al. Niepodległości, ul. Miasteczko Młodego Robotnika 

 obszar 12 Centrum Żeromskiego – ul. Pułaskiego, ul. Żeromskiego 

 obszar 16 Smoczka I – ul. Dąbrówki, ul. Zygmuntowska 

 obszar 17 Smoczka – ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 

 obszar 18 Dziubków – ul. Wolności.  

 

Niska aktywność społeczna  

W porównaniu z innymi jednostkami, mieszkańcy Mielca jawią się jako osoby mniej chętnie 
uczestniczące w wyborach samorządowych. Podczas wyborów w analizowanym okresie odsetek 
uczestniczących w nich mieszkańców miasta był niższy niż frekwencja w skali kraju, województwa  
i powiatu. Najwyższe różnice były obserwowane w przypadku porównania Mielca z obszarami 
miejskimi województwa podkarpackiego. 

Ocenę aktywności społecznej mieszkańców miasta Mielca na tle mieszkańców innych jednostek 
administracyjnych umożliwia wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. 
mieszkańców. Na ich podstawie mieszkańców miasta można uznać za najmniej aktywną społeczność. 
W 2014 roku na 10 tys. ludności Mielca przypadało jedynie 23,8 fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych. Znacznie wyższe okazały się wartości wskaźników dla kraju i województwa: na 10 tys. 
mieszkańców Polski w 2014 roku przypadały ponad 33 podmioty trzeciego sektora (w miastach niemal 
37 podmiotów), a na 10 tys. mieszkańców Podkarpacia – ponad 32 jednostki (w miastach aż 39,1). 
Również w powiecie mieleckim wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. 
mieszkańców osiągał wartości wyższe (29,9) niż w Mielcu. 

Niewątpliwie pozytywnym jest natomiast fakt, iż podmiotów III sektora w mieście rokrocznie 
przybywa, na co wskazuje również rosnący wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 
na 10 tys. mieszkańców. Tendencja wzrostowa obserwowana była we wszystkich jednostkach 
administracyjnych, choć tempo zmian było zróżnicowane. W latach 2010-2014 wskaźnik dla Mielca 
wzrósł o 21,3% (z 19,6% do 23,8%), natomiast w kraju nastąpił wzrost o 21,9% (w tym 23,7%  
w miastach), na Podkarpaciu – o 18,0% (w tym 20,8% w miastach), a w powiecie mieleckim o 20,2%.  

 

Umiarkowane wskaźniki rozwoju gospodarczego  

Analiza wskaźników dotyczących podmiotów gospodarczych wskazuje, że miasto Mielec cechuje się 
niższym poziomem przedsiębiorczości w porównaniu z krajem i obszarami miejskimi innych jednostek 
administracyjnych. W 2014 roku na 10 tys. mieszkańców miasta przypadało 1 019 podmiotów 
wpisanych do rejestru REGON i była to wartość niższa od średniej krajowej (1 071 podmiotów), ale 
wyraźnie wyższa od średniej wojewódzkiej (763 przedsiębiorstwa) i powiatowej (767 podmiotów). 
Mniej korzystnie przedstawiała się sytuacja Mielca na tle obszarów miejskich kraju i województwa, 
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gdzie wskaźniki podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności przyjmowały wartości 
wyższe niż w gminie – odpowiednio 1 297 i 1 060.  

Wskaźnik jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2014 roku 
ukształtował się w Mielcu na poziomie 64 i była to wartość najniższa w całym analizowanym okresie. 
Choć pogorszenie sytuacji nastąpiło we wszystkich jednostkach, można zauważyć, iż w skali kraju 
rejestrowanych było relatywnie więcej nowych podmiotów niż województwie podkarpackim, powiecie 
mieleckim i Mielcu. Wskaźnik dla Polski w 2014 roku wynosił bowiem 93 (w tym 106 w miastach), 
natomiast na Podkarpaciu był nieco niższy – 70 (w tym 90 w miastach), a w powiecie okazał się najniższy 
i wyniósł jedynie 56.  

Wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 
wskazuje na przeciętny poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta na tle mieszkańców innych 
jednostek. W 2014 roku na 100 ludności Mielca w wieku produkcyjnym przypadało 11,8 osób 
prowadzących działalność gospodarczą. W skali kraju wskaźnik przyjął wartość wyższą (12,2), zaś w 
województwie podkarpackim i powiecie mieleckim – niższą (odpowiednio 9,0 i 9,2). Analiza wartości 
wskaźnika osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 
w latach 2010-2014 wskazuje na powolny rozwój przedsiębiorczości w Mielcu – wskaźnik przyjmował 
rokrocznie wartości minimalnie wyższe i niższe, jednak ogółem w latach 2010-2014 wzrósł z 11,0 do 
11,8, czyli o 7,2%.  

 

Niedostateczny stan powietrza atmosferycznego  

Ocena jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego prowadzona jest przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w oparciu o kryteria ustanowione ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Pod względem stref, dla których dokonuje się oceny jakości 
powietrza w województwie podkarpackim, miasto Mielec należy do strefy podkarpackiej, o kodzie 
PL1802.  

W odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia strefa podkarpacka wykazała w 2014 roku następujące 
klasy: 

 klasa A: SO2, NO2, CO, benzen, Pb, As, Cd, Ni, ozon (dla klasy A poziom stężeń nie przekracza 
wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza); 

 klasa C: pył PM10, PM2.5, benzo(a)piren (dla klasy C poziom stężeń przekracza wartość 
dopuszczalną/docelową; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia 
wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP); 

 

Przekroczenie norm hałasu komunikacyjnego  

Oceny poziomu hałasu komunikacyjnego są jednym z elementów monitoringu środowiska 
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Programu 
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015. Ostatnie 
badanie klimatu akustycznego na terenie miasta Mielca prowadzone było przez WIOŚ w 2013 roku w 
siedmiu punktach pomiarowych74: 

                                                           
74 Objaśnienia wykorzystanych skrótów:  
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 ul. Wolności, długookresowe wskaźniki hałasu:  

 LDWN: dopuszczalny poziom 68 dB, przy wyniku pomiaru 72,3 dB (przekroczenie normy 
o 4,3 dB) 

 LN: dopuszczalny poziom 59 dB, przy wyniku pomiaru 63,8 dB (przekroczenie normy  
o 4,8 dB) 

 al. Ducha Świętego, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 63,6 dB (brak przekroczenia 
normy) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 56,8 dB (przekroczenie normy 
o 0,8 dB) 

 ul. Kazimierza Jagiellończyka, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 67,3 dB (przekroczenie normy 
o 2,3 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 58,0 dB (przekroczenie normy 
o 2,0 dB) 

 ul. Jana Kilińskiego, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 61 dB, przy wyniku pomiaru 67,1 dB (przekroczenie normy 
o 6,1 dB)    

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 57,9 dB (przekroczenie normy 
o 1,9 dB) 

 ul. Adama Mickiewicza, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 69,6 dB (przekroczenie normy 
o 4,6 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 61,7 dB (przekroczenie normy 
o 5,7 dB) 

 al. Niepodległości, równoważny poziom hałasu: 

 LAeqD: dopuszczalny poziom 65 dB, przy wyniku pomiaru 66,5 dB (przekroczenie normy 
o 1,5 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 63,8 dB (przekroczenie normy 
o 7,8 dB) 

 ul. Wincentego Witosa, równoważny poziom hałasu: 

                                                           
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich 
dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800), pory 
wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział 
czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór 
nocy w roku (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600). 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 
2200). 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 
600). 
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 LAeqD: dopuszczalny poziom 61 dB, przy wyniku pomiaru 66,7 dB (przekroczenie normy 
o 5,7 dB) 

 LAeqN: dopuszczalny poziom 56 dB, przy wyniku pomiaru 61,4 dB (przekroczenie normy 
o 5,4 dB). 

Jak wynika z powyższych danych niemal we wszystkich punktach pomiarowych hałasu 
komunikacyjnego w Mielcu w 2013 roku stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm, zarówno 
dla pory dnia, jak i pory nocy. Jedynie w punkcie na al. Ducha Świętego nie odnotowano przekroczeń 
standardów akustycznych dla pory dnia75.  

 

Sąsiedztwo terenów przemysłowych i ich znaczny udział w powierzchni miasta 

Tym, co wyróżnia Mielec na tle innych jednostek, jest wysoki udział terenów przemysłowych  
w powierzchni ogółem. W 2014 roku powierzchnia obszarów przemysłowych w mieście wynosiła 324 
ha, o 6 ha (0,5%) więcej niż w 2012 roku. Tym samym udział tej kategorii gruntów zwiększył się  
w analizowanym okresie z 17,6% do 17,7%.  

Mimo symbolicznego wzrostu powierzchni terenów przemysłowych oraz ich udziału w powierzchni 
miasta w latach 2012-2014, Mielec nadal charakteryzował się znacznie wyższym odsetkiem takich 
terenów w porównaniu z pozostałymi jednostkami. W skali kraju tereny przemysłowe stanowiły 7,1% 
powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (w tym 13,5% w miastach), w skali 
województwa podkarpackiego – 6,0% (w tym 13,5% w miastach), a w skali powiatu – 8,2%.  

 

Umiarkowanie rozbudowa infrastruktura noclegowa oraz słabe wskaźniki aktywności w sferze 
turystycznej  

Infrastruktura noclegowa na terenie miasta Mielec nie jest bardzo rozbudowana. Dane statystyki 
publicznej wskazują, że w 2014 roku w mieście dostępnych było 5 całorocznych obiektów noclegowych, 
a liczba całorocznych miejsc noclegowych kształtowała się na poziomie 268. Z noclegów w mieście w 
2014 roku skorzystało 19 598 turystów, którym udzielono łącznie 35 099 noclegów. 

Brak rozbudowanej infrastruktury noclegowej w gminie sprawia, że Mielec wyróżnia się negatywnie na 
tle pozostałych jednostek, jeśli chodzi o obiekty noclegowe według stanu na 31 VII w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców. W 2014 roku wskaźnik dla gminy wynosił 0,08 i był o 0,02 (-15,6%) niższy niż  
w roku 2010, ale tożsamy z wartościami z lat 2011-2013. Tymczasem średnia liczba obiektów 
noclegowych na 1000 mieszkańców większych jednostek systematycznie wzrastała. W skali kraju  
i województwa podkarpackiego nastąpił wzrost wskaźnika z 0,14 do 0,18 (o 27,4%), zaś w skali powiatu 
– wskaźnik pozostał na niskim, wynoszącym 0,07 poziomie. 

Również wskaźnik miejsc noclegowych całorocznych na 1000 mieszkańców pozwala stwierdzić 
znacznie mniej korzystną, w porównaniu z pozostałymi jednostkami terytorialnymi, sytuację Mielca.  
W 2014 roku na 1000 mieszkańców miasta przypadało jedynie 4,4 całorocznych miejsc noclegowych. 
Jeszcze niższa wartość dotyczyła powiatu mieleckiego (3,4), zaś lepiej przedstawiała się sytuacja 
województwa podkarpackiego (10,6 miejsc na 1000 mieszkańców). Relatywnie najwyższe wskaźniki 
całorocznych miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców występują w całym kraju – w 2014 roku 
wynosił on 12,4, w miastach wzrastając do poziomu 14,6 miejsc noclegowych na 1000 ludności. Należy 

                                                           
75 Za: Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie województwa podkarpackiego 
w 2013 r.; http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/halas/ (08.06.2016) 

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/halas/
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dodać, iż Mielec jest jedyną jednostką, w której wskaźnik w 2014 roku przyjął wartość niższą niż w 2010 
roku. 

Mielec charakteryzuje także niemal najniższy poziom wskaźnika turystów w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. W 2014 roku wynosił on 322, podczas gdy na 1000 mieszkańców kraju przypadało 652 
turystów (w miastach wskaźnik wzrastał do poziomu 839 turystów), a na 1000 mieszkańców 
województwa podkarpackiego – 410 turystów (w miastach – 554). Jedynie w powiecie mieleckim 
wskaźnik turystów na 1000 mieszkańców przyjmował wartości niższe niż w samym Mielcu.  

W kraju i województwie z każdym rokiem analizowany wskaźnik przyjmował coraz wyższe wartości, 
natomiast w powiecie i gminie obserwowane były rokroczne jego fluktuacje. Pomimo zmienności 
wskaźnika w obu przypadkach (powiatu i Mielca) wskaźnik turystów na 1000 mieszkańców w roku 2014 
okazał się wyższy niż w 2010 roku, a dynamika zmian wynosiła odpowiednio 20,4% i 13,9% . 

Turyści odwiedzający Mielec nie korzystają z dużej ilości noclegów. W 2014 roku na 1000 mieszkańców 
miasta turystom udzielono jedynie 577 noclegów i była to najwyższa wartość w całym analizowanym 
okresie. W województwie podkarpackim na 1000 mieszkańców przypadło tymczasem 1 171 
udzielonych noclegów (w miastach wskaźnik wzrastał do poziomu 1 241 noclegów), zaś na 1000 
mieszkańców całego kraju – aż 1 730 noclegów (w miastach – 2 127). Dane te wskazują na znaczny 
dystans, jaki dzieli Mielec od pozostałych jednostek jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną i jej 
wykorzystanie.  

 

Konieczność poprawy jakości publicznego transportu zbiorowego  

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec 
umożliwi realizację następujących celów szczegółowych: 

 poprawę dostępności transportowej i jakości transportu przy uwzględnieniu między innymi 
potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, 

 poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego, 

 integrację systemu transportowego w zakresie usług przewozowych oraz potrzeb 
wynikających z kierunków polityki regionu oraz państwa, w niezbędnym zakresie dotyczącym 
linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich, 

 wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru, 

 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia. 

 

Infrastrukturę kolejową na terenie miasta Mielca reprezentuje linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska – 
Dębica. Na odcinkach Chmielów k. Tarnobrzega – Mielec oraz Mielec – Dębica Towarowa jest to linia 
jednotorowa i niezelektryfikowana.  

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny odcinka Mielec – Dębica ruch pasażerski został wstrzymany  
w 2009 roku. Przy znacznym ograniczeniu prędkości (do 20 km/h) na trasie odbywa się jedynie ruch 
towarowy, obsługiwany głównie przez PKP Cargo. W związku z powyższym transport kolejowy nie 
odgrywa znaczącej roli w systemie komunikacyjnym miasta Mielca76. 

                                                           
76 Obecnie prowadzone są prace związane z opracowaniem studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowej nr 
25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica. Zadanie kolejowe Rewitalizacja linii kolejowej I-25 Łódź 
Kaliska-Dębica odcinek granica województwa – Padew Narodowa – Mielec – Dębica ma być finansowane z 
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Niedostatecznie rozwinięta sfera przestrzenno-funkcjonalna w zakresie dostępności oferty 
kulturalno-rozrywkowej oraz rekreacyjnej 

Mieszkańcy miasta w badaniu ankietowym, przeprowadzonym na próbie 244 osób, przy ocenie 
poszczególnych elementów związanych z jakością życia – nisko ocenili stan i dostępność infrastruktury 
społecznej (ocena zła: 40,2% ankietowanych) oraz jakość i dostępność ośrodków kulturalno-
rekreacyjnych i sportowych (ocena zła: 34,4%). Duży odsetek badanych źle ocenił także dostępność  
i stan terenów zielonych oraz wypoczynku i rekreacji (41%). Tym samym wśród oczekiwanych  
w ramach programu rewitalizacji działań, mieszkańcy miasta dostrzegają potrzebę tworzenia 
przestrzeni do rekreacji i wypoczynku (45,5% badanych) oraz poprawę stanu dróg i chodników oraz 
budowę ścieżek rowerowych (45,1%).  

Nie w pełni rozwinięty dostęp do sieci ciepłowniczej  

Według danych Urzędu Miejskiego w Mielcu dostępu do sieci ciepłowniczej w 2015 roku nie posiadało 
16 208 mieszkańców miasta, co stanowiło 27% ogółu ludności zameldowanej w tym roku. Sieć 
ciepłownicza nie funkcjonuje całkowicie na ulicach wchodzących w skład obszarów: Borek, Stare 
Miasto, Rzochowsko-Wojsławski, Kazimierza Wielkiego i Wolności. Na tych obszarach wszyscy 
mieszkańcy są pozbawieni dostępu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wysokie odsetki mieszkańców 
nieposiadających możliwości korzystania z ciepła sieciowego występują również na obszarach: Cyranka 
(95,5% mieszkańców jest pozbawionych dostępu do sieci ciepłowniczej), Mielecko-Wojsławskim 
(75,2%), Smoczka (67,4%) i Stare Miasto Kilińskiego (63,7%). Odwrotna sytuacja, tj. powszechny dostęp 
do sieci ciepłowniczej, cechuje mieszkańców następujących obszarów: Lotników, Warszawska, 
Centrum Kopernika-Drzewieckiego, Centrum Kusocińskiego, Centrum Niepodległości, Centrum 
Żeromskiego, Szafera i Smoczka I.  
 
 
Zły stan techniczny obiektów budowalnych  

W trakcie badań ankietowych mieszkańcy miasta mogli ocenić stan techniczny obiektów mieszkalnych. 

Stan techniczny obiektów mieszkalnych, jako zły oceniony został przez 30,3% mieszkańców miasta. 

47,5% mieszkańców oceniło ten stan jako umiarkowany. Tym samym wśród działań rewitalizacyjnych, 

jakie powinny być podejmowane w ramach programu rewitalizacji, poprawa stanu technicznego 

obiektów mieszkalnych znalazła się wg opinii mieszkańców na wysokim trzecim miejscu (28,3% 

badanych). 

 

KONCENTRACJA NEGATYWNYCH ZJAWISK – OBSZAR ZDEGRADOWANY  

Wytyczne w zakresie rewitalizacji wskazują, że obszar zdegradowany można wyznaczyć dla miejsc 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfer 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Obszar można uznać za 

zdegradowany w przypadku współwystępowania minimum jednego problemu ze sfery społecznej oraz 

                                                           
dwóch źródeł: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (odcinek granica województwa – Padew Narodowa) 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (odcinek Padew Narodowa – 
Dębica), http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/44385/linia-kolejowa-nr-25-bedzie-wyremontowana, 
http://www.hej.mielec.pl/dojazd/komunikacja/art16,krok-w-kierunku-modernizacji-linii-kolejowej-25.html 
(07.06.2016) 

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/44385/linia-kolejowa-nr-25-bedzie-wyremontowana
http://www.hej.mielec.pl/dojazd/komunikacja/art16,krok-w-kierunku-modernizacji-linii-kolejowej-25.html
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problemów z pozostałych sfer. Uznanie danego zjawiska ze stan kryzysowy ma miejsce, jeśli dane 

negatywne zjawisko charakteryzuje się wartością wskaźników je oceniających, przekraczających 

średnią wartość notowaną w skali gminy. Istotne jest także obiektywne stwierdzenie, że dane zjawisko 

ma charakter zjawiska kryzysowego (np. poprzez odniesienie poziomu zjawiska do średnich 

notowanych na innych poziomach statystycznych).  

W celu ustalenia na jakim obszarze miasta Mielca następuje koncentracja negatywnych zjawisk 

społecznych, a w wraz z tymi zjawiskami współwystępują negatywne zjawiska gospodarcze, 

środowiskowe, techniczne oraz przestrzenno-funkcjonalne, poszczególnym zjawiskom problemowym 

przypisano odpowiadające im wskaźniki. Punktem odniesienia terytorialnego był podział gminy na 

strefy zamieszkałe.  

Procedura wyznaczania obszarów zdegradowanych opierała się na następujących założeniach:  

1) Na wstępnym etapie prac diagnostycznych zaproponowano, aby do celów agregacji danych 

opisujących stany kryzysowe dokonać podziału miasta Mielec na strefy. Założono wstępnie, 

że działania rewitalizacyjne powinny rozwiązywać komplementarnie problemy obszarów 

spójnych przestrzenie i funkcjonalnie, dlatego też przy tworzeniu stref próbowano zachować 

podział miasta na takie obszary. 

2) W celu ustalenia koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wybrane wskaźniki 

opisujące stany kryzysowe w sferze społecznej (ze względu na skalę jak również natężenie 

zjawiska) zostały poddane transformacji liniowej w przedziale 0-1. Następnie wyniki te 

zostały zsumowane i ponownie poddane transformacji liniowej. Uzyskano w ten w sposób 

sumaryczny wskaźnik wystandaryzowany opisujący koncentrację negatywnych zjawisk 

społecznych na poszczególnych obszarach. 

3) Poszczególne obszary o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych poddane 

zostały analizie współwystępowania negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych.  

Normalizacja wskaźników przeprowadzona została w oparciu o wzór: 

 
gdzie: 

 W – wystandaryzowana wartość wskaźnika 

 X – wyjściowa wartość wskaźnika 

 Min – minimalna wartość wskaźnika  

 Max – maksymalna wartość wskaźnika  
 

Cząstkowy wskaźnik wystandaryzowany – wynik liczbowy związany z normalizacją pierwotnej danej 

statystycznej za pomocą liniowej transformacji danych typu min-max. W efekcie normalizacji wartości 

wszystkich wskaźników początkowych sprowadzone zostają do przedziału od 0 do 1, gdzie wartość 0 

została przypisana danej o najmniejszej wartości, a wartość 1 została przypisana danej  

o największej wartości.  
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Syntetyczny wystandaryzowany wskaźnik – wynik liczbowy stanowiący średnią arytmetyczną 

wskaźników cząstkowych dla poszczególnych sfer problemowych, ujętych w postaci wskaźników 

wystandaryzowanych cząstkowych. 
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Tabela 100. Podział obszaru miasta na strefy zamieszkania  

Strefy 
zamieszkania  

Ulice (zamieszkałe) wchodzące w skład strefy 

Strefa nr 1  Akacjowa, Aleja Ducha Świętego, Bajana, Bema, Borowiczan, Brzozowa, 
Dąbrowskiego, Dębowa, Jagiełły, Jaworowa, Kasztanowa, Kocjana, Morcinka, 
Nałkowskiej, Orkana. Orzechowa, Orzeszkowej, Pisarka, Poniatowskiego, 
Przybosia, Różana, Śniadeckiego. Świerkowa. Tańskiego, Traugutta, Tuwima, 
Usługowa, Wiśniowa, Wspólna 

Strefa nr 2 Aleja Kwiatkowskiego, Baczyńskiego, Biernackiego, Boguszewskiej, Cyranowska, 
Działowskiego, Haładeja, Kosmonautów, Krzywa, Kusocińskiego, Lachnita, 
Łukasiewicza, Majora Sucharskiego, Mazurska, Michalina, Modelarska, Obrońców 
Westerplatte, Orla, Padykuły, Piramowicza, Przemysłowa, Rolna, Rudnickiego, 
Skarżyńskiego, Sokoła, Solskiego, Szybowcowa, Ślusarska, Wiktora, Wojska 
Polskiego, Wróblewskiego, Zawiszy Czarnego 

Strefa nr 3 Kędziora, Leśna, Pułaskiego, Sikorskiego, Staffa, Torowa, Zapolskiej, Żeromskiego,  

 

Strefa nr 4 6 Sierpnia, Bohaterów Września, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Cicha, 
Daszyńskiego, Dąbala, Dąbrowskiej, Długosza, Głowackiego, Kilińskiego, 
Konfederacka, Krasickiego, Limanowskiego, Matejki, Mielczewskiego, 
Mieleckiego, Modrzejewskiej, Nowy Rynek, Ogrodowa, Osterwy, Reja, Słoneczna, 
Słowackiego, Teligi, Wiejska, Wybickiego, Wysockiego, Zamoyskiego, 
Żółkiewskiego, Żwirki I Wigury 

Strefa nr 5 Lelewela, Sękowskiego, Sienkiewicza, Warszawska 

Strefa nr 6 3 Maja, Apteczna, Batorego, Bł. Ks. Romana Sitki, Dembowskiego, Drzewieckiego, 
Dworcowa, Flisaków, Hetmańska, Jadernych, Jędrusiów, Joselewicza, 
Konarskiego, Kossaka, Kościelna, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Ks. Piotra Skargi, 
Kwiatowa, Legionów, Lenartowicza, Lindego, Lisa, Mickiewicza, Obrońców 
Pokoju, Plater, Reymonta, Rynek, Rzeczna, Rzemieślnicza, Sandomierska, 
Sobieskiego, Spółdzielcza, Staszica, Szalay Groele, Szeroka, Szewska, Szkolna, 
Wąska, Zagrody, Zawale 

Strefa nr 7 Benedyktyńska, Chrobrego, Dobra, Gardulskiego, Gołębia, Kosynierów, Letnia, 
Lwowska, Mała, Moniuszki, Nadziei, Narutowicza, Pasieczna, Połaniecka, 
Potockiego, Racławicka, Rybacka, Targowa, Wiosenna, Wstydliwego, Zacisze, 
Zielona 

Strefa nr 8 Azaliowa, Biedronki, Dębicka, Grabiowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Inwestorów, 
Jagodowa, Kolejowa, Łuże, Podleśna, Rynek Rzochowski, Rzochowska, Saramy, 
Św. Marka, Wandy, Wojsławska, Żegoty 

Strefa nr 9 Broniewskiego, Brożka, Czecha, Ćwiklińskiej, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, 
Gombrowicza, Jaracza, Jasińskiego, Karłowicza, Kasprowicza, Kasprzaka, 
Korczaka, Krańcowa, Krasińskiego, Ks. A. Kordeckiego, Ks. J. Twardowskiego, 
Leśmiana, Makuszyńskiego, Naruszewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Okrzei, 
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Piaskowa, Pola, Polna, Prusa, Przyjazna, Spacerowa, Starzyńskiego, 
Szymanowskiego, Zwycięstwa 

Strefa nr 10 Drużbackiej, Jagiellońska, Jasienicy, Kpt. Hynka, Kredytowa, Lotnicza, Łokietka, 
Parkowa, Piastowska, Sosnowa, Szenwalda, Wielkiego 

Strefa nr 11 Aleja Niepodległości, Asnyka, Bogusławskiego, Chopina, Czarneckiego, Fredry, 
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Ks. H. Arczewskiego, Ks. H. 
Kołłątaja, Miasteczko Młodego Robotnika, Skłodowskiej-Curie, Tetmajera, 
Wyspiańskiego 

Strefa nr 12 Botaniczna, Chałubińskiego, Godlewskiego, Raciborskiego, Szafera 

Strefa nr 13 Dąbrówki, Warneńczyka, Zygmuntowska 

Strefa nr 14 Bigo, Ciołkosza, Iwaszkiewicza, Kahla, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazany, 
Kolorowa, Krempy, Królowej Jadwigi, Kryczyńskiego, Ks. Gwoździowskiego, Ks. J. 
Popiełuszki, Lema, Majowa, Matki Teresy, Mikołajczyka, Powstańców Warszawy, 
Rataja, Sabbata, Siorka, Smoczka, Szarych Szeregów, Śliwy, Św. Anny, Św. Brata 
Alberta, Św. Kingi, Wiesiołowskiego, Witosa, Żurawskiego 

Strefa nr 15 Brekieszów, Budowlana, Daleka, Dereniowa, Długa, Gajowa, Jasna, Jastrzębia, 
Jemiołowa, Jodłowa, Klonowa, Laskowa, Lipowa, Łąkowa, Łowiecka, 
Metalowców, Miła, Nieduża, Nowa, Okrężna, Osiedlowa, Partyzantów, Pogodna, 
Rudnik, Rusina, Spokojna, Wierzbowa, Wolności, Wrzosowa 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 7. Podział obszar miasta na strefy zamieszkania  

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

W celu określenia koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, występujących w Mielcu, 

przeanalizowano dostępne wskaźniki je opisujące. 
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Tabela 101. Wskaźniki użyte do oceny koncentracji negatywnych zjawisk społecznych  

w mieście Mielec 

Lp. Negatywne zjawisko  Wskaźnik pomiaru  

Sfera społeczna 

1.  Starzenie się społeczeństwa   Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym (2015 r.) – natężenie 
zjawiska 

 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (2015 r.)  
– skala zjawiska 

 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym – tzw. wskaźnik obciążenia 
demograficznego (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (2015 r.)  
– skala zjawiska 

2. Bezrobocie  Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności 
w wieku produkcyjnym (2015 r.) – natężenie 
zjawiska 

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (2015 r.) – 
skala zjawiska 

 Udział długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych 
w ludności w wieku produkcyjnym (2015 r.) – 
natężenie zjawiska 

 Liczba długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych 
(2015 r.) – skala zjawiska 

3. Ubóstwo   Udział osób korzystających z pomocy społecznej  
w ludności ogółem (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
(2015 r.) – skala zjawiska 

4.  Przestępczość  Liczba przestępstw kryminalnych na 1000 
mieszkańców - natężenie zjawiska (2015 r.) 

 Liczba przestępstw kryminalnych (2015 r.) - skala 
zjawiska . 

5. Niski poziom aktywności 
społecznej 

 Udział osób uczestniczących w popołudniowych 
zajęciach artystycznych Domu Kultury SCK i filii na 
Osiedlu Lotników w ludności ogółem (2015 r.) – 
natężenie zjawiska. 

 Liczba osób niekorzystających z popołudniowych 
zajęć artystycznych Domu Kultury SCK i filii na 
Osiedlu Lotników (2015 r.) – skala zjawiska 

 Liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie na 
10 tys. mieszkańców (2015 r.) – natężenie zjawiska 

 Liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie 
(2015 r.) – skala zjawiska. 

 

Poszczególne wartości wskaźników sfery społecznej (priorytetowej w wyznaczeniu obszarów 

zdegradowanych i rewitalizacji) poddano standaryzacji liniowej w przedziale 0-1, gdzie wartość 1 

odpowiadała najwyższej wartości ocenianego problemu, zaś wartość 0 najniższej. Przekształcając każdy 
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uzyskany w pomiarze wynik poprzez zastosowanie wzoru standaryzacji, uzyskano znormalizowaną 

miarę. Dokonując standaryzacji natężenia zjawiska oraz jego skali w przedziale 0-1 możliwe było 

zestawienie ze sobą tych cech danego zjawiska oraz poszczególnych zjawisk ze sobą. Poprzez 

późniejszą ponowną standaryzację uzyskano obraz koncentracji współwystępujących ze sobą 

negatywnych zjawisk społecznych. Uznano przy tym, że dla ustalenia koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych w przestrzeni gminy, natężenie i skala są sobie równoważne (podjęcie działań 

rewitalizacyjnych powinno być prowadzone w pierwszej kolejności na obszarach gdzie występuje 

zarówno wysokie natężenia jak również skala negatywnych zjawisk) – przy założeniu, że wyznaczone 

obszary badawcze są niepodzielnymi jednostkami przestrzenno-funkcjonalnymi, na rzecz których 

prowadzone powinny być komplementarne działania rewitalizacyjne. 
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Tabela 102. Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w mieście Mielec – wg podziału na obszary – wyniki delimitacji ukazane w postaci 

cząstkowych wskaźników wystandaryzowanych oraz syntetycznego wskaźnika wystandaryzowanego 

Obszar 1 2 3 4 5 6 7 8 Wskaźnik 
wystandaryzowany 

Starzenie się 
społeczeństwa 

(poprodukcyjni) 

Starzenie się 
społeczeństwa 

(wskaźnik obciążenia 
demograficznego) 

Bezrobocie  
(bezrobotni 

zarejestrowani) 

Bezrobocie 
(długotrwale 
bezrobotni 

zarejestrowani) 

Ubóstwo 
(korzystający 

z pomocy 
społecznej) 

Przestępczość 
(przestępstwa 
kryminalne) 

Aktywność 
społeczna 

(korzystający 
z zajęć 

artystycznych) 

Aktywność 
społeczna 

(stowarzyszenia) 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

1 0,80 0,23 0,60 0,61 0,42 0,56 0,59 0,81 0,71 

2 1,00 0,64 0,60 0,65 0,37 0,83 1,00 0,00 0,84 

3 0,73 1,00 0,07 0,25 0,29 1,00 0,03 0,69 0,56 

4 0,35 0,78 0,16 0,29 0,12 0,00 0,03 0,36 0,00 

5 0,28 0,68 0,24 0,30 0,22 0,41 0,00 0,70 0,21 

6 0,78 0,48 0,54 0,57 0,42 0,97 0,63 0,65 0,83 

7 0,17 0,82 0,03 0,24 0,00 0,06 0,63 0,85 0,20 

8 0,27 0,70 0,26 0,40 0,31 0,16 0,73 0,06 0,23 

9 0,25 0,76 0,02 0,25 0,01 0,02 0,53 0,42 0,05 

10 0,40 0,91 0,00 0,00 0,04 0,71 0,57 0,45 0,28 

11 0,50 0,47 1,00 1,00 1,00 0,68 0,51 0,47 1,00 

12 0,06 0,35 0,21 0,30 0,43 0,12 0,57 0,95 0,25 

13 0,00 0,00 0,41 0,46 0,40 0,43 0,38 1,00 0,28 

14 0,06 0,72 0,14 0,27 0,30 0,24 0,44 0,41 0,13 

15 0,26 0,47 0,21 0,28 0,20 0,53 0,56 0,76 0,33 
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Źródło: Opracowanie własne 
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Przeprowadzona analiza zjawisk kryzysowych na podstawie danych zastanych wykazała, że obszarem 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w mieście Mielec są następujące obszary: 

 Obszar 11 

 Obszar 2 

 Obszar 6 

Na wymienionym obszarze współwystępują problemy ze sfer: środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej, w tym: hałas komunikacyjny, zły stan powietrza atmosferycznego, 

uciążliwe sąsiedztwo terenów przemysłowych, niedostatecznie rozwinięta sfera przestrzenno-

funkcjonalna w zakresie dostępności oferty kulturalno-rozrywkowej oraz rekreacyjnej oraz zły stan 

techniczny obiektów budowalnych.   

Obszar zdegradowany charakteryzuje się łącznie następującymi wskaźnikami: 

 Liczba mieszkańców (2015 r.): 20 172 osoby (33,55% mieszkańców miasta) 

 Dynamika zmian liczby ludności (2015/2010): -4,57% (średnia dla miasta: -1,99%) 

 Wskaźnik obciążenia demograficznego: 65,78 (średnia dla miasta: 56,11) 

 Bezrobocie: Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych : 1 174 osoby (38,27% w skali miasta) 

 Bezrobocie: Liczba osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych: 652 osoby (40,70%  
w skali miasta) 

 Ubóstwo: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej: 1 131 osób (42,91% w skali miasta) 

 Przestępczość: Liczba przestępstw kryminalnych:  141 przestępstw (41,23% w skali miasta) 

Mapa 8. Wytyczenie obszaru o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk społecznych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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C.2. Obszar rewitalizacji 
 

Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację.  

Obszar rewitalizacji  

 nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy, 

 oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców. 

Po przeprowadzeniu analiz prowadzących do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, niezbędne jest 

wyznaczenie (w ramach tego obszaru) obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest obszarem, na 

którym prowadzona będzie rewitalizacja.  

Określenie, która część obszaru zdegradowanego stanowić będzie obszar rewitalizacji następuje  

w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest stwierdzenie szczególnej koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, współwystępujących z innymi problemami. Do wniosku tego można dojść za 

pomocą metod badawczych służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (porównanie wartości 

mierników, ich koncentracji terytorialnej). 

Drugą z przesłanek jest uznanie, że obszar ten ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. To bardzo 

szeroka przesłanka, która pozwala gminie na zachowanie marginesu uznaniowości we wskazaniu, która 

część obszaru zdegradowanego poddana ma zostać rewitalizacji. Znaczenie dla rozwoju gminy oceniać 

można na różne sposoby, przede wszystkim istotność danego obszaru powinna jednak wynikać  

z gminnych dokumentów strategicznych, być w nich wskazana jako obszar szczególnej troski władz 

publicznych, obszar na którym skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze w gminie. Do oceny 

istotności obszaru można posłużyć się przykładowo analizami urbanistycznymi, które wskażą obszar 

wpisujący się w zasady ogólne planowania przestrzennego, takie jak np. zasada miasta zwartego, 

zasada niskoemisyjności.77 

Bazując na wynikach analizy danych zastanych, wskaźnikach opisujących poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przestrzennego, biorąc pod uwagę znaczenie wybranych obszarów dla rozwoju 

miasta, zdecydowano się wskazać do rewitalizacji w mieście Mielec dwa podobszary:  

 PODOBSZAR A – Obszar 11 

 PODOBSZAR B – Część Obszaru 6 

Łączna liczba mieszkańców – 7 617 osób (stan na 31.12.2015), co stanowi 12,67% udziału ludności 

ogółem. 

Łączna powierzchnia obszaru – 130,53 ha; 2,78% udziału ogółem. 

  

                                                           
77 Źródło: Ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa 2016 
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Tabela 103. Obszar rewitalizacji w mieście Mielec w podziale na ulice. 

Lp. Ulica Zakres ulicy Liczba mieszkańców 

PODOBSZAR REWITALIZACJI A (Obszar 11) 

1 ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI Cała ulica 1350 

2 ASNYKA Cała ulica 380 

3 BOGUSŁAWSKIEGO Cała ulica 321 

4 CHOPINA Cała ulica 604 

5 CZARNECKIEGO Cała ulica 101 

6 FREDRY Cała ulica 403 

7 KOCHANOWSKIEGO Cała ulica 955 

8 KONOPNICKIEJ Cała ulica 276 

9 KRASZEWSKIEGO Cała ulica 220 

10 KS. H. ARCZEWSKIEGO Cała ulica 3 

11 KS. H. KOŁŁĄTAJA Cała ulica 130 

12 MIASTECZKO MŁODEGO ROBOTNIKA Cała ulica 705 

13 SKŁODOWSKIEJ-CURIE Cała ulica 75 

14 TETMAJERA Cała ulica 171 

15 WYSPIAŃSKIEGO Cała ulica 358 

PODOBSZAR REWITALIZACJI B (Część obszaru 6) 

16 3 MAJA Cała ulica 62 

17 APTECZNA Cała ulica 15 

18 BATOREGO Cała ulica 34 

19 BŁ. KS. ROMANA SITKI Cała ulica 17 

20 DEMBOWSKIEGO  Cała ulica 16 

21 FLISAKÓW Cała ulica 18 

22 HETMAŃSKA Cała ulica 73 

23 JADERNYCH Cała ulica 17 

24 JĘDRUSIÓW Cała ulica 20 

25 JOSELEWICZA Cała ulica 12 

26 KILIŃSKIEGO Część ulicy 53 

27 KOŚCIELNA Cała ulica 8 

28 KOŚCIUSZKI Cała ulica 237 

29 KRAKOWSKA Cała ulica 14 

30 KRÓTKA Cała ulica 2 

31 KWIATOWA Cała ulica 32 

32 LEGIONÓW Cała ulica 160 

33 LENARTOWICZA Cała ulica 24 

34 LINDEGO Cała ulica 48 

35 LISA Cała ulica 7 

36 MICKIEWICZA Cała ulica 106 

37 OBROŃCÓW POKOJU Cała ulica 108 

38 PLATER Cała ulica 49 

39 REYMONTA Cała ulica 38 
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40 RYNEK Cała ulica 69 

41 RZECZNA Cała ulica 34 

42 RZEMIEŚLNICZA Cała ulica 6 

43 SANDOMIERSKA Cała ulica 34 

44 SOBIESKIEGO Cała ulica 48 

45 STASZICA Cała ulica 38 

46 SZALAY GROELE Cała ulica 37 

47 SZEROKA Cała ulica 22 

48 SZEWSKA Cała ulica 14 

49 SZKOLNA Cała ulica 11 

50 WĄSKA Cała ulica 21 

51 ZAGRODY Cała ulica 49 

52 ZAWALE Cała ulica 12 

ŁĄCZNIE 7617 

Źródło: opracowanie własne 

 

OBSZAR REWITALIZACJI 

Obliczając szczegółowe dane dotyczące obszaru rewitalizacji przyjęto podejście, w którym wskazane 

do rewitalizacji podobszary potraktowano łącznie, jako jeden obszar. Biorąc powyższe pod uwagę 

należy stwierdzić, że obszar rewitalizacji charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk społecznych, współwystępujących z problemami gospodarczymi, środowiskowymi, 

przestrzenno-funkcjonalnymi oraz technicznymi. Obszar posiadający istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego. 

Liczba mieszkańców – 7 617 osób (stan na 31.12.2015, 12,67%) 

Powierzchnia obszaru – 130,53 ha; 2,78% udziału ogółem 

Znaczenie dla rozwoju lokalnego:  

 Podobszar A Podobszar B 

Liczba 

mieszkańców 

6052 mieszkańców 1565 mieszkańców  

Znaczenie dla 

rozwoju 

lokalnego 

1. Centralne położenie na obszarze 

miasta. 

2. Wartość historyczna obszaru 

(pierwsze budynki COP, budowane od 

1937 roku, zachowany układ 

urbanistyczny). 

1. Centrum historyczne miasta – 

najstarsza część miasta.  

2. Obiekty świadczące usługi dla 

mieszkańców: szkoła podstawowa, 

najstarsze liceum, przedszkole, 

państwowa szkoła muzyczna, sąd 

rejonowy, WKU, Starostwo Powiatowe.  
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3. Centrum administracyjne miasta 

(koncentracja UM, Starostwo 

Powiatowe). 

4. Obiekty świadczące usługi dla 

mieszkańców (żłobek, przedszkole, 

szkoła, filia AGH, Prokuratura, Komenda 

Policji, Dom Kultury,) 

5. Centrum usług i handlu. 

6. Bliskie sąsiedztwo Parku Leśnego 

(Góra Cyranowska), szpitala 

powiatowego, kościoła, stadionu 

miejskiego, biblioteki miejskiej, ZUS-u i 

US – co generuje napływ osób z innych 

obszarów miasta i ich przepływ przez 

obszar rewitalizacji. 

7. Łatwość dostępu do komunikacji 

zbiorowej. 

3. Najstarsza część handlowa w 

mieście.  

4. Liczne punkty handlowo-usługowe. 

5. Miejsce zakupów mieszkańców z 

pobliskich miejscowości.  

6. Łatwość dostępu do komunikacji 

zbiorowej. 

7. Atrakcyjne tereny rekreacyjne nad 

Wisłoką, w tym Pałac Oborskich – 

Muzeum Regionalne.  

8. Efekty I etapu rewitalizacji: nowa 

płyta rynku z układem drogowym oraz 

zagospodarowana przestrzeń publiczna 

przy Bazylice (parkingi i tereny zielone).  
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Mapa 9. Obszar rewitalizacji w mieście Mielec   
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Źródło: Opracowanie własne 
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WSKAŹNIKI OPISUJĄCE NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE (na poziomie agregacji danych – miasto, źródło danych UM Mielec) 

Miernik 
Źródło 
danyc

h 
Koncentracja problemu 

Odsetek skali 
zjawiska w 

mieście 

Średnia wartość 
wskaźnika w 

mieście 

Wartość 
wskaźnika 

obszaru 

Wartość 
wystandaryzowana 

Wskaźnik obciążenia demograficznego I - 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku przedprodukcyjnym (2015 r.) 

UM 
liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym 
wyniosła 1465 osób 

12,82% 112,03 110,65 0,60 

Wskaźnik obciążenia demograficznego II - 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym (2015 r.) 

UM 
liczba ludności w wieku 
nieprodukcyjnym 
wyniosła 4746 osób 

12,73% 56,11 58,77 0,37 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 
ludności w wieku produkcyjnym (2015 r.) 

PUP 
liczba bezrobotnych  
wyniosła 540 osób 17,82% 8,09% 11,38% 1,00 

Udział długotrwale bezrobotnych 
zarejestrowanych w ludności w wieku 
produkcyjnym (2015 r.) 

PUP 
liczba długotrwale 
bezrobotnych 
wyniosła 323 osoby 

20,23% 4,22% 6,81% 1,00 

Udział ludności korzystającej z pomocy 
społecznej do ogółu mieszkańców (2015 r.) 

MOPS 

liczba ludności 
korzystającej z pomocy 
społecznej  
wyniosła 674 osoby 

25,44% 4,38% 8,85% 1,00 

Liczba przestępstw kryminalnych na 1 000 
mieszkańców (2015 r.) 

KP 

Policji 

liczba przestępstw 
kryminalnych wyniosła  
70 przypadków 

20,53% 5,69 9,19 1,00 

Odsetek ludności uczestniczącej w 
popołudniowych zajęciach artystycznych 
Domu Kultury SCK i Filii na Os. Lotników 
(2015 r.) 

UM 

liczba osób 
niekorzystających z 
popołudniowych zajęć w 
ośrodkach kultury 
wyniosła 7552 osoby 

12,79% 1,11% 1,25% 0,61 

Liczba stowarzyszeń zarejestrowanych w 
sądzie na 10 tys. mieszkańców (2015 r.) 

UM liczba stowarzyszeń 
wyniosła 23 16,20% 23,12 30,20 0,30 
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OCENA ŁĄCZNA 1,00 
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PROBLEMY SPOŁECZNE  

Powyższe wskaźniki wskazują, na to, że na obszarze rewitalizacji w Mielcu występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk społecznych. Na obszarze rewitalizacji widoczne są wysokie wskaźniki obciążenia 

demograficznego w odniesieniu do ludności w wieku poprodukcyjnym, wysoki udział bezrobotnych,  

w tym również wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, wysoki odsetek ludności korzystającej 

z pomocy społecznej, wyraźnie wyższa od średniej gminnej przestępczość oraz umiarkowane 

uczestnictwo mieszkańców tej części miasta w ofercie kulturalnej.  

PONADTO NA OBSZARZE REWITALIZACJI WYSTĘPUJĄ NASTĘPUJĄCE PROBLEMY:78 

Tabela 104. Problemy występujące na obszarze rewitalizacji  

Problemy  Podobszar A Podobszar B 

Społeczne 
Występowanie obszarów 

koncentrujących zjawiska negatywne 

społecznie (nadużywanie alkoholu, 

przestępczość, konflikty sąsiedzkie, 

trudności w sprawach 

wychowawczych, przemoc w 

rodzinie). 

Występowanie zjawisk negatywnych 

społecznie: bezdomność, wykluczenie 

społeczne, długotrwałe bezrobocie, 

ubóstwo. 

Wyludnianie obszaru. 

Gospodarcze - Niski wskaźnik działalności 

gospodarczej w stosunku do 

możliwości: drobny handel, częsta 

rotacja usług i najemców lokali. 

Środowiskowe 
Duże natężenie ruchu oraz w 

niektórych miejscach zamieszkania 

nadmierne prędkości ruchu 

pojazdów, w tym ruch lokalny  

przebiegający Aleją Niepodległości 

generujący hałas, niską emisję, 

wypadki. 

 

Usytuowanie części obszaru na 

terenie zagrożonym zalewaniem w 

przypadku zniszczenia wałów 

przeciwpowodziowych. 

Tranzyt do okolicznych miejscowości 

– połączenie z jedynym mostem w 

okolicy. 

Niska emisja powodowana m. in. 

przez przestarzałe i nieefektywne, 

węglowe źródła ciepła. 

                                                           
78 Opracowanie na podstawie diagnozy dostępnych opracowań planistycznych i strategicznych oraz na 
podstawie warsztatów z udziałem liderów lokalnych i konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców miasta 
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Przestrzenno-

funkcjonalne 

Deficyt zieleni przyblokowej. 

Deficyt infrastruktury rekreacyjno-

wypoczynkowej (ogólnodostępne 

boiska, place zabaw). 

Ponadnormatywne wykorzystywanie 

przestrzeni miejskiej poprzez osoby 

przyjeżdżające z zewnątrz (np. 

zajmowanie miejsc parkingowych). 

Zły wizerunek obszaru (MMR, Ul. 

Kochanowskiego) utrwalony w 

świadomości mieszkańców Mielca. 

Struktura własności w budynkach 

mieszkalnych (w szczególności 

wspólnoty mieszkaniowe) utrudnia 

skoordynowane zarządzanie 

substancją mieszkaniową. 

Brak przestrzeni lokalowej do 

aktywności seniorów. 

Niska estetyka przestrzeni i brak 

porządku. 

Brak rozwiązań organizacyjnych 

odciążających ruch w centrum 

miasta. 

 

Rozproszona struktura własności 

budynków utrudniająca sprawne 

zarządzanie. 

Nieuregulowane kwestie własności 

niektórych obiektów, pustostany. 

Niski udział Gminy Miejskiej Mielec w 

zasobach lokalowych.  

Niedostosowanie infrastruktury 

komunikacyjnej do istniejących 

potrzeb: wąskie uliczki, organizacja 

ruchu wymagająca zmian, 

niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych.  

Dotkliwy brak miejsc parkingowych 

w śródmieściu Mielca, szczególnie w 

okolicy szpitala i UM. 

Brak uporządkowania przestrzeni 

wspólnej – nadmiar reklam, 

zaniedbane zaułki, niska estetyka 

przestrzeni i brak porządku.  

Deficyt infrastruktury rekreacyjnej, 

sportowej oraz zielonych przestrzeni 

wspólnych. 

Niewykorzystanie terenu bulwarów 

do funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej.  

Niewykorzystany w pełni potencjał 

terenów rekreacyjnych nad Wisłoką. 

Brak przestrzeni lokalowej do 

aktywności seniorów. 

Niska aktywność w wydarzenia 

kulturalne w obrębie Rynku Starego 

Miasta. 

Techniczne  
Substandardowa infrastruktura 

mieszkaniowa (brak balkonów, wind, 

deficyt miejsc parkingowych 

dedykowanych dla mieszkańców) w 

stosunku do pozostałych obszarów  

miasta. 

Postępująca degradacja stanu 

technicznego historycznej zabudowy, 

m.in. obiektu „Strażnicy”. 

Zły stan techniczny budynków 

mieszkalnych prywatnych. 
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Brak dostosowania obiektów 

mieszkalnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w szczególności 

w starym budownictwie. 

Zły stan infrastruktury kanalizacyjnej 

(deszczowej). 

Brak środków na modernizację 

budynków przez ich właścicieli. 

Niska efektywność energetyczna 

obiektów, budynki zasilane paliwami 

stałymi powodują niską emisję. 

Niedostosowanie rozwiązań 

technicznych w obiektach 

budowlanych, w tym publicznych do 

osób niepełnosprawnych, np. brak 

widny w przychodni na Starówce. 

 

Wskazany do rewitalizacji obszar w mieście Mielec, oprócz tego, że spełnia kryterium szczególnej 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, powinien również spełnić wymogi stawiane przez 

INSTRUKCJĘ PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW REWITALIZACJI W ZAKRESIE WSPARCIA W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-

2020. W Instrukcji przyjęto, że „gmina wyznacza obszar rewitalizacji w oparciu o rozstrzygnięcia 

dokumentów strategicznych lub planistycznych, albo indywidualne kryteria wraz z odniesieniem ich do 

wartości referencyjnych dla danej gminy i przy uwzględnieniu wartości referencyjnych wskazanych 

przez IZ RPO (jako kwalifikujących obszar rewitalizacji do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020). 

Wartości referencyjne są dodatkowym kryterium ustalonym przez IZ, które ma wskazać obszar 

rewitalizacji (ustalony przez gminę) możliwy do wsparcia w ramach projektów przeznaczonych do 

dofinansowania w RPO WP 2014-2020. Ma to ukierunkować wsparcie RPO WP 2014-2020 na 

najbardziej dotknięte problemami obszary województwa podkarpackiego”79. Biorąc pod uwagę fakt, 

że zgodnie z zapisami Instrukcji wymagane jest wskazanie, że wyznaczony obszar rewitalizacji 

charakteryzuje także minimum 4 z 23 wymienionych w Instrukcji wskaźników (maksymalnie po 

1 z każdej kategorii), dla których wartości oszacowane dla tego obszaru są mniej korzystne niż wartości 

referencyjne dla województwa podkarpackiego, dokonano stosownych analiz, których wyniki 

przedstawiono poniżej. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW REWITALIZACJI W ZAKRESIE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020; Załącznik do Uchwały nr 
194/3956/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2016 r.; s. 17. 



 

186 

 

 

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji w mieście Mielec wg wskaźników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

Tabela 105. Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji w mieście Mielec wg wskaźników 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

Wskaźnik Kategoria 
Wartość 

referencyjna 
UM 

Wartość dla 
Obszaru 

Rewitalizacji w 
Mielcu 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku 
do ludności w wieku produkcyjnym wg 
faktycznego miejsca zamieszkania (2014 r.) 

demografia 27,90% 30,20% 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w 
liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg 
miejsca zamieszkania (2014 r.) 

rynek pracy 10,20% 11,77% 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 
wg miejsca zamieszkania (2014 r.) 

pomoc społeczna 6,10 7,96 

Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, 
wybudowanych przed rokiem 1989 w relacji 
do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 
zamieszkałych (2011 r.) 

przestrzenna 76,36% 86,39% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Mielec  

 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy stwierdzić, że obszar rewitalizacji w mieście 

Mielec spełnia wymagania stawiane w Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie 

wsparcia w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 
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D. Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  
 

Wizja przemian na obszarze rewitalizacji (czyli wizja tego obszaru po przeprowadzeniu działań 

rewitalizacyjnych) POWINNA BYĆ SPÓJNA z wizją rozwoju całego obszaru, w skład którego wchodzi 

obszar rewitalizacji. 

Spójność wizji obszarów wskazanych do rewitalizacji, analizowana była w odniesieniu do STRATEGII 

ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2015-2020 Z PROGNOZĄ DO 

ROKU 2025. Wizja miasta Mielca zdefiniowana w wyżej wymienionej strategii brzmi:  

„Do roku 2025 Mielec pozostanie bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, 

gdzie funkcjonujące podmioty gospodarcze, w dużej mierze oparte na 

zaawansowanych technologiach, będą zapewniały dobrze płatne miejsca 

pracy. Będzie to miasto bezpieczne i przyjazne dla mieszkańców, promujące 

zdrowy styl życia, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą rekreacyjną, 

zapewniającą doskonałe warunki do wypoczynku. Ochrona środowiska będzie 

ważnym obszarem troski władz i mieszkańców, stąd w nowych decyzjach 

inwestycyjnych preferowane będą rozwiązania proekologiczne. Równocześnie 

czynnikiem przyciągającym i aktywizującym mieszkańców będą liczne 

wydarzenia kulturalne i sportowe, często wspierane przez funkcjonujące 

przedsiębiorstwa. Znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo zdrowotne 

i efektywność systemu ochrony zdrowia. Zapewnione zostaną warunki 

efektywnej edukacji oraz rozwoju kulturowego mieszkańców. Rozbudowana 

infrastruktura komunalna będzie zapewniać właściwe warunki życia dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, zabezpieczając ich przed wykluczeniem 

społecznym Miasto będzie bardzo dobrze skomunikowane (drogowo 

i kolejowo) z otoczeniem.” 

W Mielcu wskazano do rewitalizacji dwa podobszary. Mając na uwadze oddalenie terytorialne 

podobszarów oraz ich odrębną charakterystykę i funkcję w przestrzeni miasta – zdecydowano, że dla 

każdego z podobszarów wypracowany zostanie indywidualny plan operacyjny rewitalizacji, w tym wizja 

oraz zestaw celów.  

Definiowanie wizji przeprowadzone zostało w formie uzgodnień z liderami i mieszkańcami 

poszczególnych podobszarów rewitalizacji, w trakcie warsztatów i konsultacji, które odbywały się na 

obszarach wskazanych do rewitalizacji.  

Definiowanie wizji poprzedzone było dyskusją nt. problemów i potencjałów rozwojowych 

poszczególnych miejsc wskazanych do rewitalizacji, które szerzej opisane zostały w części 

diagnostycznej programu rewitalizacji. Ponadto istotny wkład w definiowanie problemów wniosły 

także konsultacje społeczne, które odbyły się na każdym z obszarów wskazanych do rewitalizacji.  

Wskazane do rewitalizacji obszary zostały poddane ANALIZIE SWOT, która stanowiła istotny 

krok w kierunku definiowania celów i kierunków działań rewitalizacyjnych. 
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Analiza SWOT obejmuje analizę: 

 Mocnych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych, mających pozytywny charakter z punktu 

widzenia przyszłego rozwoju obszaru rewitalizacji.  

 Słabych stron, tj. uwarunkowań wewnętrznych o negatywnym charakterze dla rozwoju 

obszaru rewitalizacji.  

 Szans, tj. uwarunkowań zewnętrznych o charakterze pozytywnym dla dalszego rozwoju 

obszaru rewitalizacji.  

 Zagrożeń, tj. uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy rozwój 

obszaru rewitalizacji.  

W wyniku dyskusji i uzgodnień z liderami lokalnymi poszczególnych podobszarów wypracowane 

zostały odrębne wizje dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji – wraz z zestawem celów oraz 

kierunków działań rewitalizacyjnych.  

PODOBSZAR A  

Wizja obszaru rewitalizacji: 

OBSZAR STANOWIĄCY ATRAKCYJNE CENTRUM MIASTA SZANUJĄCE 

POTRZEBY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

Mocne strony obszaru rewitalizacji Słabe strony obszaru rewitalizacji  
 

1. Centralne położenie na obszarze 

miasta. 

2. Wartość historyczna obszaru (pierwsze 

budynki COP, budowane od 1937 roku, 

zachowany układ urbanistyczny). 

3. Centrum administracyjne miasta 

(koncentracja UM, Starostwo Powiatowe)  

4. Obiekty świadczące usługi dla 

mieszkańców (żłobek, przedszkole, szkoły, 

filia AGH, Prokuratura, Komenda Policji, 

Dom Kultury,) 

5. Centrum usług i handlu. 

6. Bliskie sąsiedztwo Parku Leśnego (Góra 

Cyranowska), szpitala powiatowego, 

kościoła, stadionu miejskiego, biblioteki 

miejskiej, ZUS-u i US – co generuje napływ 

osób z innych obszarów miasta i ich 

przepływ przez obszar rewitalizacji. 

1. Substandardowa infrastruktura mieszkaniowa 

(brak balkonów, wind, deficyt miejsc parkingowych 

dedykowanych dla mieszkańców, niedostosowanie 

obiektów mieszkalnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) w stosunku do pozostałych 

obszarów  miasta. 

2. Deficyt zieleni przyblokowej. 

3. Deficyt infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 

(ogólnodostępne boiska, place zabaw). 

4. Duże natężenie ruchu oraz ponadnormatywne 

wykorzystywanie przestrzeni miejskiej poprzez osoby 

przyjeżdżające z zewnątrz (np. zajmowanie miejsc 

parkingowych). 

5. Zły stan infrastruktury kanalizacyjnej (deszczowej). 

6. Ruch tranzytowy przebiegający Aleją 

Niepodległości generujący hałas, niską emisję, 

wypadki. 

7. Występowanie obszarów koncentrujących zjawiska 

negatywne społecznie (nadużywanie alkoholu , 
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7. Łatwość dostępu do komunikacji 

zbiorowej. 

przestępczość, konflikty sąsiedzkie, trudności w 

sprawach wychowawczych, przemoc w rodznie). 

8. Zły wizerunek obszaru (MMR, Ul. Kochanowskiego) 

utrwalony w świadomości mieszkańców Mielca. 

9. Długotrwałe bezrobocie części mieszkańców. 

10. Obszar zamieszkuje istotny odsetek osób 

starszych. 

11. Struktura własności w budynkach mieszkalnych 

(w szczególności wspólnoty mieszkaniowe) utrudnia 

skoordynowane zarządzanie substancją 

mieszkaniową.  

Szanse (poza obszarem rewitalizacji) 
 

Zagrożenia (poza obszarem rewitalizacji) 

1. Dostępność środków na działania 

rewitalizacyjne. 

2. Stosunkowo duży rynek pracy 

rozwijający się przy SSE. 

3. Rozwój sieci dróg poza obszarem 

odciążający ruch tranzytowy na Alei 

Niepodległości. 

4. Rozwój sieci ścieżek rowerowych oraz 

transportu zbiorowego udrażniający 

obszar rewitalizacji. 

5. Rozwój zespołów parkingowych poza 

obszarem rewitalizacji. 

6. Rozwój budownictwa socjalnego. 

7. Pokoleniowa wymiana mieszkańców. 

8. Rosnąca atrakcyjność okolicznych 

obszarów (budowa hali sportowej, 

basenu, biblioteki) daje możliwość na 

powstanie nowych miejsc pracy. 

1. Ograniczone środki na działania rewitalizacyjne. 

2. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa 

obszaru rewitalizacji. 

3. Postępujący proces suburbanizacji powodujący 

wyludnianie obszaru. 

4. Rosnąca atrakcyjność okolicznych obszarów 

(budowa hali sportowej, basenu, biblioteki) 

wygeneruje dodatkowe natężenie ruchu osób z 

zewnątrz, co negatywnie wpłynie na infrastrukturę 

komunikacyjno-parkingową 
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PODOBSZAR B  

Wizja obszaru rewitalizacji: 

STAROMIEJSKI OBSZAR MIEJSCEM WYPOCZYNKU I PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRZESTRZENIĄ PRZYJAZNĄ 

MIESZKAŃCOM 

Mocne strony obszaru rewitalizacji Słabe strony obszaru rewitalizacji  
 

1. Centrum historyczne miasta – 

najstarsza część miasta.  

2. Obiekty świadczące usługi dla 

mieszkańców: szkoła podstawowa, 

najstarsze liceum, przedszkole, 

państwowa szkoła muzyczna, sąd 

rejonowy, WKU, Starostwo Powiatowe.  

3. Najstarsza część handlowa w mieście.  

4. Liczne punkty handlowo-usługowe. 

5. Miejsce zakupów mieszkańców z 

pobliskich miejscowości.  

6. Łatwość dostępu do komunikacji 

zbiorowej. 

7. Atrakcyjne tereny rekreacyjne nad 

Wisłoką, w tym Pałac Oborskich – 

Muzeum Regionalne.  

8. Efekty I etapu rewitalizacji: nowa płyta 

rynku z układem drogowym oraz 

zagospodarowana przestrzeń publiczna 

przy Bazylice (parkingi i tereny zielone).  

 

1. Postępująca degradacja stanu technicznego 

historycznej zabudowy.  

2. Usytuowanie części obszaru na terenie zagrożonym 

zalewaniem w przypadku zniszczenia wałów 

przeciwpowodziowych.  

3. Rozproszona struktura własności budynków 

utrudniająca sprawne zarządzanie. 

4. Zły stan techniczny budynków mieszkalnych 

prywatnych.  

5. Brak środków na modernizację budynków przez ich 

właścicieli.  

6. Nieuregulowane kwestie własności niektórych 

obiektów, pustostany. 

7. Niski udział Gminy Miejskiej Mielec w zasobach 

lokalowych.  

8. Niska efektywność energetyczna obiektów, 

budynki zasilane paliwami stałymi powodują niską 

emisję.  

9. Niedostosowanie infrastruktury komunikacyjnej do 

istniejących potrzeb: wąskie uliczki, organizacja ruchu 

wymagająca zmian, niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych.  

10. Brak uporządkowania przestrzeni wspólnej – 

nadmiar reklam, zaniedbane zaułki.  

11. Niski wskaźnik działalności gospodarczej w 

stosunku do możliwości: drobny handel, częsta 

rotacja usług i najemców lokali.  

12. Deficyt infrastruktury rekreacyjnej, sportowej 

oraz zielonych przestrzeni wspólnych.  
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13. Niewykorzystany w pełni potencjał terenów 

rekreacyjnych nad Wisłoką.  

14. Wyludnianie obszaru.  

15. Występowanie zjawisk negatywnych społecznie: 

bezdomność, wykluczenie społeczne, długotrwałe 

bezrobocie, ubóstwo.  

16. Tranzyt do okolicznych miejscowości – połączenie 

z jedynym mostem w okolicy. 

Szanse (poza obszarem rewitalizacji) Zagrożenia (poza obszarem rewitalizacji) 
 

1. Dostępność środków na działania 

rewitalizacyjne. 

2. Stosunkowo duży rynek pracy 

rozwijający się przy SSE. 

3. Rozwój zespołów parkingowych i 

ścieżek rowerowych poza obszarem 

rewitalizacji. 

4. Rozwój budownictwa socjalnego. 

5. Rosnąca atrakcyjność terenów 

nadrzecznych.  

6. Planowana budowa nowego mostu na 

Wisłoce. 

7. Czasowe zamykanie ulic w okolicach 

rynku w okresie letnim – rozwój rekreacji i 

gastronomii.  

8. Wartość historyczna: zabudowa jedno i 

dwukondygnacyjna z przełomu XIX i XX 

wieku, skoncentrowana wokół rynku i 

głównych ulic.  

 

1. Ograniczone środki na działania rewitalizacyjne. 

2. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa 

obszaru rewitalizacji.  

3. Postępujący proces suburbanizacji powodujący 

wyludnianie obszaru. 

4. Rosnąca atrakcyjność innych terenów 

przeznaczonych na handel i usługi skutkująca 

załamaniem handlu na obszarze.  
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E. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań rewitalizacyjnych 
 

W oparciu o przeprowadzone analizy sytuacji społeczno-gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

środowiskowej i technicznej miasta Mielca, które przedstawiono w poprzednich rozdziałach, a także 

przy uwzględnieniu zapisów dokumentów strategicznych sporządzonych na wyższych szczeblach 

(krajowym i wojewódzkim) sformułowane zostały cele rewitalizacji miasta Mielca. Zgodnie z logiką 

główne cele rewitalizacji odnoszą się do zidentyfikowanych obszarów problemowych, wyznaczonych 

na podstawie analiz oraz konsultacji społecznych.  

Program Rewitalizacji zbudowany został w oparciu o hierarchiczną strukturę celów, w tym celów 

głównych oraz podlegających im kierunków działań rewitalizacyjnych i projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Cele główne nawiązują bezpośrednio do wizji obszaru rewitalizacji, stanowiąc jej 

rozwinięcie. Hierarchiczna struktura celów porządkuje sposób działań związanych z rewitalizacją, 

wskazując poszczególnym kierunkom działań ich nadrzędny cel.  

 

PODOBSZAR A  

CELE GŁÓWNE REWITALIZACJI: 

1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury mieszkaniowej i sieciowej. 

2. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz parkingowej. 

3. Rozwój infrastruktury społecznej. 

4. Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup wiekowych. 

5. Podniesienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. 

CELE GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁŃ REWITALIZACYJNYCH 

1. Poprawa stanu i rozwój 

infrastruktury mieszkaniowej i 

sieciowej 

1.1. Poprawa stanu istniejącej i rozwój nowej infrastruktury 
mieszkaniowej. 

1.2. Poprawa stanu istniejącej i rozwój nowej infrastruktury 
sieciowej. 

2. Poprawa stanu i rozwój 

infrastruktury komunikacyjnej 

oraz parkingowej 

2.1. Poprawa stanu obecnej i rozwój nowej infrastruktury 
komunikacyjnej. 

2.2. Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu. 

2.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ciągów 
komunikacyjnych. 

2.4. Poprawa stanu obecnej i rozwój nowej infrastruktury 
parkingowej. 
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3. Rozwój infrastruktury 

społecznej 

3.1. Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjno-
wypoczynkowej (rewitalizacje parków, wprowadzenie 
dominant przestrzennych). 

3.2. Rozwój infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej. 

3.3. Adaptacja istniejących obiektów na funkcje społeczne. 

3.4. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4. Poszerzenie oferty 

spędzania czasu wolnego dla 

różnych grup wiekowych 

4.1. Poszerzanie oferty kulturalno-rozrywkowej i 
edukacyjnej oraz dostępu do niej. 

4.2. Poszerzanie oferty sportowej i rekreacyjno-
wypoczynkowej oraz dostępu do niej. 

4.3. Wspieranie inicjatyw mających na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców. 

5. Podniesienie aktywności 

społecznej i gospodarczej 

mieszkańców 

5.1. Tworzenie warunków do rozwoju działalności 
gospodarczej. 

5.2. Tworzenie warunków do działalności i rozwoju 
podmiotów pozarządowych. 

 

PODOBSZAR B  

CELE GŁÓWNE REWITALIZACJI: 

1. Podniesienie jakości przestrzeni publicznych. 

2. Poprawa jakości środowiska naturalnego. 

3. Rozwój infrastruktury społecznej. 

4. Wzrost aktywności gospodarczej.  

CELE GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁŃ REWITALIZACYJNYCH 

1. Podniesienie jakości 

przestrzeni publicznych 

1.1. Stworzenie miejsc potrzebnych i atrakcyjnych dla 
mieszkańców i odwiedzających.  

1.2. Utworzenie i wzbogacenie terenów zielonych.  

1.3. Poprawa organizacji ruchu.  

1.4. Zagospodarowanie części wspólnych budynków 
mieszkalnych. 
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2. Poprawa jakości środowiska 

naturalnego 

2.1. Poprawa jakości energetycznej budynków m.in. poprzez 
wymianę źródeł ciepła i termomodernizację. 

2.2. Kontynuacja ochrony przed powodzią.  

2.3. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców.  

3. Rozwój infrastruktury 

społecznej 

3.1. Tworzenie nowych usług społecznych.  

3.2. Poprawa jakości i wyposażenia infrastruktury 
społecznej.  

3.3. Promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej.  

3.4. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

3.5. Wzmocnienie oferty spędzania wolnego czasu.  

3.6. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym.  

4. Wzrost aktywności 

gospodarczej 

4.1. Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych.  

4.2.  Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 
przede wszystkim dla rozwoju lokalnego handlu 
detalicznego, rzemiosła i gastronomii.  

4.3. Efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i gruntu.  
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Załączniki 
 

Wykaz organizacji pozarządowych 
 

Tabela 106. Wykaz organizacji pozarządowych prowadzących działalność w Mielcu (stan na 04.06.2016) 

  Nazwa Siedziba Forma prawna 
Rok 

powstania 
Status 
OPP 

1 
"Arka" Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania 
Oddział Terenowy Stowarzyszenia w Mielcu ks. Arczewskiego 5a 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

  

2 "Hospicjum Domowe" w Mielcu ks. Arczewskiego 5 stowarzyszenie 2004  

3 Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich Lotniskowa 14 stowarzyszenie 1997  

4 Akademia Piłkarska PIŁKARSKIE NADZIEJE Mielec Dąbrówki 8 lok. 12 stowarzyszenie kultury fizycznej 2013  

5 Automobilklub Mielecki Solskiego 1 lok. 3 związek sportowy 2001  

6 Club 4*4 Mielec Nowa 3b stowarzyszenie 2002  

7 FKS Stal Mielec Solskiego 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 1997  

8 Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego Sienkiewicza 1 federacja, związek stowarzyszeń 2005 OPP 

9 Fundacja "Centrum Badawcze Elektroniki Powerlabs" Kilińskiego 18 fundacja 2014  

10 Fundacja "Klub Młodych Liderów" Mała 5 fundacja 2015  

11 Fundacja "Kubek Biznesu" Nowa 46 fundacja 2016  

12 Fundacja "Only Win" Chopina 14 lok. 1 fundacja 2013  

13 Fundacja "Strażak" Korczaka 33 fundacja 2014  

14 Fundacja Animals Mielec Bajana 6a fundacja 2012  

15 
Fundacja na rzecz Rozwoju Biznesu i Inicjatyw 
Obywatelskich Heureka Sienkiewicza 42 

fundacja 2007  

16 Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Aveco Piotra Skargi 9 fundacja 2006  
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17 
Fundacja Promocji Twórców Kultury i Sztuki im. Andrzeja 
Zauchy Mickiewicza 8 

fundacja 2002 OPP 

18 Fundacja Rośnij Radośnie Al. Niepodległości 14 lok. 30 fundacja 2012  

19 Fundacja SOS "Życie" Wrzosowa 16 fundacja 1990  

20 
Fundacja Wspierania i Promocji Społeczności 
Słowiańskiej "Razem" Mickiewicza 8 

fundacja 2011  

21 
Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia 
"Źródełko" Pułaskiego 2b lok. 7a 

fundacja 2008  

22 Grappling Mielec Solskiego 12 lok. 60 stowarzyszenie zwykłe 2014  

23 Katolicki Ruch Zdrowotny "Pro Sanationer" Kocjana 15 stowarzyszenie zwykłe 1992  

24 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Mielcu 
Arczewskiego 7 

organizacja powstała na mocy umowy 
Państwo-Kościół 

1999  

25 Klub Brydżowy Hotel Polski - Mielec Biernackiego 12 stowarzyszenie 2008 OPP 

26 Klub Futbolu Amerykańskiego Aviators Mielec Żeromskiego 8 stowarzyszenie kultury fizycznej 2013  

27 Klub Inteligencji Katolickiej Fredry 51 stowarzyszenie 2003 OPP 

28 Klub Piłki Siatkowej Kobiet Stal Mielec Solskiego 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 2004  

29 
Klub Sportowy Fair Play w Mielcu (Klub Futsalu Stal 
Mielec) Pułaskiego 4 lok. 45 

stowarzyszenie kultury fizycznej 2009  

30 Klub Szachowy "SDK-Lotnik" Mielec Kusocińskiego 13a stowarzyszenie kultury fizycznej 1996  

31 Klub Żeglarski "Orkan" Kossaka 6 lok. 4 stowarzyszenie kultury fizycznej 1995 OPP 

32 Lekkoatletyczny Klub Sportowy Stal Mielec Solskiego 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 1997 OPP 

33 Lokalna Organizacja Turystyczna - Port Ziemia Mielecka Sienkiewicza 1 stowarzyszenie 2007  

34 Mielecki Klub Akwarystów Biernackiego 1 lok. 5 stowarzyszenie 2001  

35 Mielecki Klub Górski "Carpatia" w Mielcu Kpt. Hynka 8 stowarzyszenie kultury fizycznej 1995  

36 Mielecki Klub Karate Tradycyjnego "Kaminari" Władysława Warneńczyka 5 lok. 48 stowarzyszenie kultury fizycznej 1997  

37 Mielecki Klub Kyokushin Karate w Mielcu Miasteczko Młodego Robotnika 35 lok. 2 stowarzyszenie kultury fizycznej 1995  

38 Mielecki Klub Kyokushin-Kan Karate-Do "Saiha" Konopnickiej 3 lok. 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 2003  

39 Mielecki Klub Piłki Siatkowej "Stal" Tańskiego 9 lok. 17 stowarzyszenie kultury fizycznej 2004  

40 Mielecki Klub Sportowy GRYF Warszawska 5 stowarzyszenie kultury fizycznej 1985  

41 Mielecki Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Mielcu Solskiego 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 2001  
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42 Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu Al. Niepodległości 7  stowarzyszenie 2012  

43 Mieleckie Forum Kobiet Łąkowa 5e stowarzyszenie 2003  

44 
Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane w Mielcu Biernackiego 4a 

stowarzyszenie 1996 OPP 

45 Mieleckie Stowarzyszenie Ekologiczne Gajowa 17 stowarzyszenie 1999  

46 Mieleckie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych Dąbrówki 14a stowarzyszenie 1994  

47 Mieleckie Stowarzyszenie Prawników w Mielcu Kościuszki 15 stowarzyszenie zwykłe 1994  

48 Mieleckie Towarzystwo Kupieckie w Mielcu Rzemieślnicza 4 stowarzyszenie 1998  

49 Mieleckie Towarzystwo Muzyczne Kościuszki 10 stowarzyszenie 1997  

50 Mieleckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Targowa 11 stowarzyszenie 1993  

51 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA - Sekcja 
Polska - Region Mielec Wyspiańskiego 8 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

2013  

52 Międzyszkolny Klub Sportowy "Ikar" Mielec Solskiego 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 1997 OPP 

53 
Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół 
Technicznych w Mielcu Kazimierza Jagiellończyka 3 

stowarzyszenie kultury fizycznej 1997  

54 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gepard" przy 
Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4 w Mielcu Łąkowa 6 

stowarzyszenie kultury fizycznej 1997  

55 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Iryda" Kilińskiego 37 stowarzyszenie zwykłe 2009  

56 Ochotnicza Straż Pożarna Mielec Smoczka w Mielcu Smoczka 35 stowarzyszenie 2001  

57 Ochotnicza Straż Pożarna Osiedla Mościska w Mielcu Pogodna 16 stowarzyszenie 2001  

58 Ochotnicza Straż Pożarna Osiedla Rzochów w Mielcu Rynek Rzochowski stowarzyszenie 2001  

59 Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu Kilińskiego 27 stowarzyszenie 1997  

60 Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcu - Cyranka Cyranowska 66 stowarzyszenie 2001  

61 Odrodzone Towarzystwo Gimnastyczne - "Sokół" Warszawska 5 stowarzyszenie kultury fizycznej 2001  

62 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Użytkowników Autocad-a Wyspiańskiego 6 lok. 321 stowarzyszenie 1997  

63 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Użytkowników Banków 
"OSUB" Sokoła 16 

stowarzyszenie 2013  

64 
Olimpiady Specjalne Polska - Podkarpacki Oddział 
Regionalny Wojsławska 278 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

  

65 Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego Krakowska 1 fundacja 2015  
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66 Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Bezrobotnych Żeromskiego 17 stowarzyszenie 2003  

67 Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski 
Mickiewicza 13 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

1976  

68 
Polski Związek Głuchych - Terenowy Ośrodek 
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób 
Niesłyszących w Mielcu Kościuszki 2/4 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

1949  

69 
Polski Związek Głuchych - Terenowy Ośrodek 
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących 3 Maja 15 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

  

70 Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Mielcu Kościuszki 2 lok. 4 stowarzyszenie 2012  

71 
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 
Mielec Sportowa 1 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
posiadająca osobowość prawną 

2011  

72 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym - Koło w Mielcu Wojsławska 278 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
posiadająca osobowości prawnej 

1993 OPP 

73 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 1893 w 
Mielcu Sekowskiego 1 

stowarzyszenie kultury fizycznej 2007 OPP 

74 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
Miejski w Mielcu Chopina 8 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
posiadająca osobowość prawną 

2001 OPP 

75 Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze w Mielcu Kossaka 6 lok. 12 stowarzyszenie 2008  

76 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 
w Mielcu Sękowskiego 2b 

związek sportowy 2001  

77 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu Warszawska 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 1999  

78 Ruch Młodzieżowy "Aranea" w Mielcu Al. Niepodległości 12 lok. 12 stowarzyszenie zwykłe 2000  

79 Spółdzielnia Socjalna "Wyspa Przygód" Mickiewicza 32 spółdzielnia socjalna 2012  

80 Spółdzielnia Socjalna BIBATERA Staszica 28 spółdzielnia socjalna 2012  

81 Stowarzyszenie "Godne Życie dla Dzieci" Sienkiewicza 50 lok. 19 stowarzyszenie 2005 OPP 

82 Stowarzyszenie "Inicjatyw Społecznych" Wojsławska 23 stowarzyszenie 2013  

83 Stowarzyszenie "Jedno Życie" ks. Piotra Skargi 19 stowarzyszenie 2006 OPP 

84 Stowarzyszenie "Nasz Mielec" Biernackiego 1 stowarzyszenie 1999  

85 Stowarzyszenie "Nasze Miasto" Solskiego 1 lok. 7 stowarzyszenie 2005  

86 Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń" Władysława Warneńczyka 3 stowarzyszenie 1997  

87 Stowarzyszenie "Życie w Naszych Rękach" Al. Niepodległości 14 lok. 31 stowarzyszenie 2015  
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88 Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego Tańskiego 2 stowarzyszenie 1999 OPP 

89 
Stowarzyszenie Budowy Pomnika Ojca Św. Jana Pawła II 
w Mielcu "Nie Lękajcie Się" Al. Niepodległości 12 lok. 22 

stowarzyszenie 2011  

90 Stowarzyszenie Chórów Młodzieżowych "Resonet" Al. Niepodległości 7 stowarzyszenie 2015  

91 Stowarzyszenie Dla Was Królowej Jadwigi 1 stowarzyszenie 2007 OPP 

92 
Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów 
Stomatologicznych Dentalgroup Wolności 18a 

stowarzyszenie 2008  

93 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Roch" Rynek Rzochowski 3 stowarzyszenie 2012  

94 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Specjalna Strefa 
Ekologiczna" Szymanowskiego 2 

stowarzyszenie 2012  

95 Stowarzyszenie Integracyjne Most Szafnera 4 lok. 31 stowarzyszenie 2015  

96 Stowarzyszenie Kapela Mielecka Godlewskiego 1 lok. 30 stowarzyszenie 2015  

97 Stowarzyszenie Kibiców Stali Mielec "Stal To My" Kusocińskiego 3 lok. 7 stowarzyszenie 2010  

98 Stowarzyszenie Klub Historyczny "Prawda i Pamięć" Wojsławska 2d stowarzyszenie 2015  

99 Stowarzyszenie Klub Seniora Zacisze Kilińskiego 16 stowarzyszenie 2008  

100 Stowarzyszenie Kolarskie "Stal Mielec" Sękowskiego 4a lok. 18 stowarzyszenie kultury fizycznej 2007  

101 Stowarzyszenie Kulturalne JARTE Dworcowa 10 lok. 13 stowarzyszenie 2004 OPP 

102 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Odek" Kusocińskiego 13a stowarzyszenie kultury fizycznej 2003  

103 Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Gala" Mielec Al. Niepodległości 7 stowarzyszenie 2010  

104 Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie "Tchnienie" Pisarka 16 stowarzyszenie 2012  

105 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 
"Ekonomik. Mielec" Warszawska 1 

stowarzyszenie 2015  

106 
Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Rozwoju Społecznego 
"Wrzos" Solskiego 1 

stowarzyszenie 2004  

107 
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Królowej Jadwigi 1 

stowarzyszenie 2004  

108 
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczności Ziemi Mieleckiej Antek Krakowska 7 

stowarzyszenie zwykłe 2007  

109 Stowarzyszenie Nasze Szczęśliwe Dziecko Wyszyńskiego 4a lok. 6 stowarzyszenie 2013  
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110 
Stowarzyszenie o Charakterze Kolekcjonerskim i 
Rekonstrukcji Historycznej "Vis" Obrońców Pokoju 17a 

stowarzyszenie zwykłe 2013  

111 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec w Mielcu Solskiego 1 stowarzyszenie kultury fizycznej 1997 OPP 

112 Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa Łowiecka 21 stowarzyszenie 1998  

113 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i 
Niepełnosprawnych Sun Rise Botaniczna 4 

stowarzyszenie 2012 OPP 

114 Stowarzyszenie Przyjaciół Francji Cyranowska 66 stowarzyszenie 1999  

115 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Władysława Szafera w Mielcu "Nasza Jedynka" Kilińskiego 37 

stowarzyszenie 2011  

116 Stowarzyszenie Razem dla Ziemi Mieleckiej Kościuszki 25 stowarzyszenie 2005  

117 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "Rusal" Al. Ducha Świętego 19 lok. 13 stowarzyszenie 2014  

118 
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i 
Osób Wspierających przy W.T.Z. Kocjana 15 

stowarzyszenie 1999 OPP 

119 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej - 
Oddział w Mielcu Pisarka 16a 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

2000  

120 Stowarzyszenie Romów w Mielcu Miasteczko Młodego Robotnika 37 lok. 6 stowarzyszenie 2005  

121 Stowarzyszenie Rozwoju Powiatów Podkarpacia Al. Niepodległości 14 lok. 7 stowarzyszenie 2004  

122 
Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca 
"Rzeszowiacy" w Mielcu Al. Niepodległości 7 

stowarzyszenie 1998  

123 Stowarzyszenie Sieć Porozumienia Lotniczego Avia Splot Sienkiewicza 1 stowarzyszenie 2008  

124 Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Mieleckiego Sękowskiego 2b stowarzyszenie 2001  

125 
Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Orzeł Biały - 
Strzelec" Kraszewskiego 2 lok. 44 

stowarzyszenie 2014  

126 
Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Sportów Walki "Iron 
Dragon Mielec" Władysława Warneńczyka 15 lok. 43 

stowarzyszenie kultury fizycznej 2010  

127 Stowarzyszenie Szóstka - Szkoła Marzeń Ludwika Solskiego 8 stowarzyszenie 2015  

128 
Stowarzyszenie Transportu Prywatnego w Mielcu "Taxi 
Sprint Mielec" Kilińskiego 87 

stowarzyszenie 2010  

129 Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" Chopina 8 stowarzyszenie 1997 OPP 

130 Stowarzyszenie Twórców Kultury "Sęk" Al. Niepodległości 7 stowarzyszenie 1997  
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131 
Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej im. Jana 
Stanisławskiego w Mielcu Al. Niepodległości 7 

stowarzyszenie 1998  

132 Stowarzyszenie Zdrowie i Fitness Długa 37a stowarzyszenie 2015  

133 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Mielcu 
Warszawska 5 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
posiadająca osobowość prawną 

1992  

134 Towarzystwo Miłośników Starówki Mieleckiej Kilińskiego 16 stowarzyszenie 2015  

135 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. 
Władysława Szafera Jadernych 19 

stowarzyszenie 1964  

136 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło 
Mieleckie Sandomierska 19 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

1997  

137 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu 
Mickiewicza 51 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
posiadająca osobowość prawną 

2007 OPP 

138 
Towarzystwo Śpiewacze "Melodia" im. prof. Stanisława 
Lachmana Al. Niepodległości 7 lok. 20 

stowarzyszenie 2001  

139 Uczniowski Klub Sportowy "Atak"  Biernackiego 6 stowarzyszenie kultury fizycznej 1996  

140 Uczniowski Klub Sportowy "Atlas" Grunwaldzka 7 stowarzyszenie kultury fizycznej 2001  

141 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Kilińskiego 37 stowarzyszenie kultury fizycznej 1995  

142 Uczniowski Klub Sportowy "Mustang" Żeromskiego 30 stowarzyszenie kultury fizycznej 1996  

143 
Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" przy Szkole 
Podstawowej Nr 11 w Mielcu Władysława Warneńczyka 2 

stowarzyszenie kultury fizycznej 2003  

144 
Uczniowski Klub Sportowy "Sprinter" przy Szkole 
Podstawowej Nr 9 Drzewieckiego 11 

stowarzyszenie kultury fizycznej 1997  

145 
Uczniowski Klub Sportowy "Start" przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Mielcu Warszawska 1 

stowarzyszenie kultury fizycznej 2005  

146 
Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" przy Szkole 
Podstawowej Nr 6 w Mielcu Solskiego 8 

stowarzyszenie kultury fizycznej 2010  

147 
Uczniowski Klub Sportowy "Zaprawa" przy Zespole Szkół 
Budowlanych w Mielcu Kazimierza Jagiellończyka 3 

stowarzyszenie kultury fizycznej 2001  

148 Uczniowski Klub Sportowy Badmintona "Volant" Mielec Łąkowa 6 stowarzyszenie kultury fizycznej 2004  

149 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Tańskiego 3 stowarzyszenie kultury fizycznej 1998  

150 Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału 
Asnyka 2a 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
nieposiadająca osobowości prawnej 

1990  



 

209 

151 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP - Oddział 
Powiatowy w Mielcu Sienkiewicza 54 

federacja, związek stowarzyszeń 1998  

152 
Związek Polskich Spadochroniarzy XXXVI Oddział w 
Mielcu Bajana 20 lok. 18 

jednostka terenowa stowarzyszenia 
posiadająca osobowość prawną 

1998  

153 
Związek Żołnierzy-Górników Represjonowanych w Latach 
1949-1959 Biernackiego 1 lok. 1s 

stowarzyszenie 2001  

Źródło: http://bazy.ngo.pl/ (04.06.2016) 

 

 

http://bazy.ngo.pl/
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Wykaz firm prowadzących działalność gospodarczą w Podstrefie Mielec  
 

 ADT S.A. (lotnictwo) 

 AERO AT Sp. z o.o. (lotnictwo) 

 Basco 2  Sp. z o.o. Sp.k. (metalowy) 

 Basco 2  Sp. z o.o. (metalowy) 

 BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (farmaceutyczny) 

 Blek Meble Sp. z o.o. (przetwórstwo drewna) 

 BURY  Sp. z o.o. (elektroniczny) 

 C+N POLSKA Sp. z o.o. (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 Centrum Badawcze "CLEAR AIR" Sp. z o.o. (badawczo-rozwojowy) 

 COBI FACTORY S.A. (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 CONTENUR POLSKA Sp. z o.o. (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 DUL MAR Spółka Jawna (metalowy) 

 EC ENGINEERING Sp. z o.o. (metalowy) 

 ELDAN Sp. z o.o. Sp. k. (tekstylny) 

 EUROTECH Sp. z o.o. (lotnictwo) 

 FAKRO WDF Sp. z o.o. (elementy budowlane) 

 Firma Waldrex Sp. z o.o. Sp.k. (metalowy) 

 FIRMA TARAPATA Sp. z o.o. (metalowy) 

 GALWEX Cebula Elwira i Wspólnicy Spółka Jawna (usługowy) 

 Gardner Aerospace Mielec Sp. z o.o. (lotnictwo) 

 GUMOTIV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o. (elektromaszynowy) 

 Interphone Service Sp. z o.o. (elektroniczny) 

 KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. (motoryzacja) 

 Kronospan Mielec Sp. z o.o. (przetwórstwo drewna) 

 Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o. (lotnictwo) 

 MELEX Sp. z o.o. (motoryzacja) 

 METALPOL Sp.z o.o. (metalowy) 

 Mielec Power Systems Sp. z o.o. (elektromaszynowy) 

 Mondi Bags Mielec Sp. z o.o. (poligrafia i opakowania) 

 Oficyna Wydawnicza Press- Media (poligrafia i opakowania) 

 ONDULINE POLSKA Sp. z o.o. (elementy budowlane) 

 PLASTWAG S.A. (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., (lotnictwo; od 2007 roku spółka należała do Sikorsky Aircraft 
Corporation, które w 2015 roku zostało wykupione przez koncern Lockheed Martin) 

 Polsko Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o. 
(przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 Purcell Systems International AB Sp. z o.o. Oddział Polska (elektroniczny) 

 RBC Bearings Polska Sp. z o.o. (lotnictwo) 

 REGMOT MIŁOŚ Sp. j. (metalowy) 

 REMOG POLSKA Sp. z o.o. (lotnictwo) 

 Retech Sp. z o.o. (metalowy) 

 SAMDEX Sp. z o.o. (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 
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 Spiroflex Sp. z o.o. (elementy budowlane) 

 SSC Sp. z o.o. Sp.K. (metalowy) 

 TEMAR Sp. z o.o. (przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

 VIDOK Sp. z o.o. (elementy budowlane) 

 YASA Motors Poland Sp. z o.o. (metalowy) 

 YASA Motors Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (lotnictwo/motoryzacja) 

 Zakład "RPOL" Polit Roman (elektromaszynowy) 

 ZAMTECHNIKA Gładysek Sp. J. (metalowy) 

 Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. (farmaceutyczny) 

 Zakłady Odzieżowe AG Sp. z o.o. (tekstylny) 

 Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. (spożywczy)80. 

 

                                                           
80 Za: http://www.europark.arp.pl/ (08.06.2016) 

http://www.europark.arp.pl/
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Wykaz podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia 
 

Tabela 107. Podmioty lecznicze świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia w Mielcu (stan na 25.05.2016) 

Podmiot leczniczy Specyfikacja 

Szpitale i opieka całodobowa 

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22 

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii  
Oddział Chirurgii Ogólnej  
Oddział Urazowo-Ortopedyczny  
Oddział Dziecięcy (Pediatryczny)  
Oddział Noworodkowy (Neonatologiczny)  
Oddział Ginekologiczno-Położniczy  
Oddział Medycyny Paliatywnej  
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc  
Oddział Neurologii  
Oddział Dermatologiczny (Skórno-wenerologiczny)  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Wątroby  
Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej  
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
Oddział Rehabilitacyjny  
Oddział Neurochirurgii  
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  
Oddział Udarowy  
Oddział Chirurgii Naczyniowej  
Okulistyka – Oddział Chirurgii Jednego Dnia  
Stacja dializ – Pododdział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii  
Blok Operacyjny  
Izba Przyjęć  
Szpitalny Oddział Ratunkowy  
Apteka Szpitalna  
 
Ambulatorium Analityczne  
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Laboratorium Mikrobiologiczne z Pracownią Cytologiczną  
Pracownia rentgenodiagnostyki  
Pracownia ultrasonografii  
Pracownia endoskopii  
Pracownia spirometrii  
Pracownia elektrokardiografii  
Pracownia elektroencefalografii  
Pracownia anatomii patologicznej  
Pracownia tomografii komputerowej  
Pracownia bronchoskopii  
Pracownia cytologiczna  
Pracownia radiologii zabiegowej  
Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej  
Szkoła Rodzenia „Rodzimy Razem” 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i 
Angiologii, ul. Żeromskiego 22 

Oddział intensywnej opieki kardiologicznej  
Oddział kardiologiczno-angiologiczny  
Izba przyjęć  
Blok Operacyjny  
Dział farmacji szpitalnej  
 
Pracownia angiokardiografii  
Pracownia UKG  
Pracownia radiologii zabiegowej  
Pracownia elektrofizjologii  
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
„PRZYSTAŃ” Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Skargi 19 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
Dział farmacji szpitalnej 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład, 
ul. Żeromskiego 22 

Ambulatorium ogólne  
Zespół ratownictwa medycznego podstawowy  
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  
Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny  
Zespół wyjazdowy ogólny 

Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDI-CENTR” S.C., ul. Adama 
Mickiewicza 40 

Poradnia lekarza POZ  
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej  
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MARMED” Sp.j., ul. Pułaskiego 2b/5 
Poradnia POZ (ul. Pułaskiego 2b/5, ul. Tytusa Chałubińskiego 6)  
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z pracownią USG (ul. Pułaskiego 2b/5, ul. Wolności 27b) 

ZLEP-MED NZOZ im. Dr Juliana Maja, ul. Sandomierska 25 

Poradnia POZ (ul. Sandomierska 25, ul. Rzochowska 5)  
Gabinet pielęgniarki POZ (ul. Sandomierska 25, ul. Rynek Rzochowski 5) 
Gabinet medycyny szkolnej (ul. Tadeusza Kościuszki 4, ul. Rynek Rzochowski 5, ul. 
Sękowskiego 1) 

„SALUS” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żeromskiego 
17 

Poradnia POZ 
Poradnia medycyny pracy  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

„NOVO-MED” Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 6 
Poradnia POZ  
Gabinet higieny szkolnej (ul. Królowej Jadwigi 1)  
Gabinet medycyny pracy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PIĄTKA” Sp. z o.o., ul. Tańskiego 2 
Poradnia POZ  
Gabinet medycyny szkolnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HELIOS”, ul. Biernackiego 10a 
Poradnia POZ  
Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej  
Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład, 
ul. Żeromskiego 22 

Poradnia POZ  
Poradnia (Gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  
Transport sanitarny w POZ  
Gabinet zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMED”, ul. Biernackiego 10 
Poradnia POZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarska Opieka 
Długoterminowa im. Św. Franciszka S.C., ul. Wolności 27b/12 

Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu chorego  
Zespół rehabilitacji domowej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CERTUS”, ul. Żeromskiego 19 
Poradnia POZ  
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej  
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICO CENTER”, ul. Bartosza 
Głowackiego 10 

Pielęgniarska opieka długoterminowa  
Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej  
Gabinet zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWA KOBIETA” Sp. z o.o. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk S.C., ul. Tańskiego 2 Poradnia ogólna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TRIO-MED” Sp.j., ul. Bartosza 
Głowackiego 10 

Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta 
Poradnia (gabinet) pielęgniarski podstawowej opieki zdrowotnej  
Hospicjum domowe  
Hospicjum domowe dla dzieci 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej Sp. z 
o.o., ul. Marii Skłodowskiej 10 

Poradnia POZ  
Gabinet medycyny szkolnej (ul. Jędrusiów 1, ul. Biernackiego 6, ul. Kilińskiego 37) 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIRO-MED”, Ul. Wolności 2a Poradnia (gabinet) pielęgniarki opieki długoterminowej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”, ul. Żeromskiego 17 

Poradnia POZ  
Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych  
Gabinet Położnej Środowiskowej  
Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Żeromskiego 30) 

Grupowa Praktyka Pielęgniarek Rodzinnych DUO-MED S.C., ul. Żeromskiego 
17/209 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Barbara 
Gąsiorek, ul. Skłodowskiej 10/9 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Barbara 
Marciniak, ul. Skłodowskiej 10/9 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Krystyna 
Mokrzycka, ul. Skłodowskiej 10/9 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Zofia Małek, ul. 
Skłodowskiej 10/9 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Indywidualna Praktyka Położnicza Elżbieta Styczyńska, ul. Chałubińskiego 
6/105 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MARGO-MED”, Podleszany 414 
Poradnia POZ (ul. Marii Skłodowskiej 10)  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (ul. Drzewieckiego 11) 
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OTUCHA S.C. Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne, ul. Tańskiego 2 
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Pielęgniarki Środowiskowe/Rodzinne „Rodzina” G. Kołek Spółka Jawna 
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SENIOR-MED”, ul. Wolności 27b 
Długoterminowa opieka pielęgniarska w domu chorego 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LUX-MED”, ul. Drzewieckiego 31/36 

Zespół długoterminowej opieki domowej  
Hospicjum domowe  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy  
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 

„VITA-SPES” Sp.j., ul. Wolności 2a 
Hospicjum domowe  
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 

Podkarpackie Centrum Medyczno-Logistyczne „KLIKMED” Sp. z o.o. Centrum 
Medyczne lek. med Monika Rzepka-Duszkiewicz, ul. Żeromskiego 19 
 

Poradnia POZ 
Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 
Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
Gabinet medycyny szkolnej 
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 
Punkt szczepień 
  
Zespół długoterminowej opieki domowej 
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa 
Hospicjum domowe 
Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Żeromskiego 30) 

Praktyka Indywidualna Położnej Rodzinnej BOBASEK URSZULA CIJA, ul. 
Żeromskiego 17/209 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej 

PULS s.c. Krystyna Cibior, Maria Ochalik, Krystyna Burczy, Krystyna Krupa, ul. 
ks. Piotra Skargi 7/71 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „NOVI-MED”, ul. Partyzantów 23 
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa  
Zespół rehabilitacji domowej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja”, ul. Wolności 27b Hospicjum domowe 

Poradnie/przychodnie specjalistyczne 
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Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22  

Poradnia neurologiczna (ul. Żeromskiego 17) 
Poradnia chorób zakaźnych 
Poradnia medycyny pracy 
Poradnia nefrologiczna 
Poradnia urologiczna 
Poradnia urazowo-ortopedyczna 
Poradnia gruźlicy i chorób płuc 
Poradnia neurochirurgii 
Poradnia chirurgii naczyniowej 
Poradnia okulistyczna 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca V Oddział Kardiologii Inwazyjnej i 
Angiologii, ul. Żeromskiego 22 

Poradnia kardiologiczna  
Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Mielcu, ul. Wojsławicka 278  
 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
 
Ośrodek Wczesnej Interwencji 

Ośrodek rehabilitacji dziennej – Ośrodek Wczesnej Interwencji  
 
Ośrodek rehabilitacji dziennej – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dentes Prywatna Przychodnia 
Stomatologiczna, ul. Jana Kilińskiego 2 

Przychodnia Stomatologiczna: gabinety stomatologiczne (ul. Jana Kilińskiego 2, ul. Tadeusza 
Kościuszki 1) 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-SON”, ul. Wolności 27c 
Poradnia internistyczna  
Poradnia medycyny pracy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDENTAL L&S, ul. Biernackiego 
1/26 Gabinet stomatologiczny (ul. Biernackiego 1/26, ul. Biernackiego 10) Pracownia RTG 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MARMED” Lek. Med. Bogusława I 
Jarosław Marzec Spółka Jawna, ul. Pułaskiego 2b/5 

Poradnia dla kobiet  
Poradnia endokrynologiczna (ul. Wolności 27b)  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z pracownią USG (ul. Pułaskiego 2b/5, ul. Wolności 27b) 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny Chorób 
Nowotworowych Fundacji „SOS Życie”, ul. Tańskiego 2  

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z Mobilnym Gabinetem Pobrań Cytologicznych 
(Cytomammobus) 
Pracownia Cytologiczna 
Pracownia Ultrasonograficzna 
Pracownia Patomorfologiczna 
Pracownia Mammograficzna 
Pracownia mammograficzna (mammobus)  
Gabinet ginekologiczny diagnostyczno-zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDI-DENT Ł&T” S.C. Elżbieta 
Łuszczka, Małgorzata Tylko, ul. Mickiewicza 40 Gabinet stomatologiczny 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PIĄTKA” Sp. z o.o., ul. Tańskiego 2 
Poradnia położniczo-ginekologiczna  
Poradnia medycyny pracy  
Pracownia psychologii 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kompleksowej 
Rehabilitacji „Atlas” Sp. z o.o., ul. Tańskiego 2 

Ośrodek rehabilitacji dziennej 
Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci 
Dział fizjoterapii 
  
Poradnia rehabilitacyjna 
Poradnia logopedyczna Poradnia neurologii dziecięcej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Chejron” Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej s.c., ul. Tytusa Chałubińskiego 6 Dział fizjoterapii 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEM MEDICAL”, ul. Tytusa 
Chałubińskiego 6 

Poradnia położniczo-ginekologiczna  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GIN KOPER”, ul. Żeromskiego 17 
Gabinet położniczo-ginekologiczny  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Chirurgii Stomatologicznej 
Koleśnik-Maziarz Lilianna, ul. Tańskiego 2 Gabinet chirurgii stomatologicznej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALERGO-MED”, ul. Wolności 66a 
Poradnia alergologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Specjalistycznej 
Sp. z o.o., ul. Solskiego 1 

Poradnia medycyny sportowej (ul. Solskiego 1, ul. M.C. Skłodowskiej 8a) 
Poradnia chirurgiczna (ul. M.C. Skłodowskiej 8a)  
Pracownia USG (ul. M.C. Skłodowskiej 8a)  
Poradnia chirurgii naczyniowej (ul. M.C. Skłodowskiej 8a) 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CHIRMED”, ul. Żeromskiego 22 
Poradnia chirurgiczna  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PULM – MED”, ul. Żeromskiego 17 
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dzieci  
Poradnia chorób płuc  
Poradnia gruźlicy i chorób płuc 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Rodzinnej, ul. 
ks. Piotra Skargi 5/58 Gabinet stomatologiczny 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTER-MED”, ul. Mariana Pisarka 1b 

Poradnia neurologicznej  
Poradnia położniczo-ginekologiczna  
Poradnia okulistyczna  
Poradnia otorynolaryngologiczna  
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych  
Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KODIM”, ul. Kwiatowa 7 

Gabinet stomatologiczny  
Rehabilitacja ruchowa  
Fizykoterapia  
Pracownia fizjoterapii 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WZROK-MED”, ul. Marii 
Skłodowskiej 8a Poradnia okulistyczna 

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład, 
ul. Żeromskiego 22 Poradnia chirurgii dziecięcej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Osteomed”, ul. M. Curie-
Skłodowskiej 10 

Poradnia reumatologiczna  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia 
Okulistyczna, ul. Żeromskiego 17 Poradnia okulistyczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego s.c., 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 

Poradnia zdrowia psychicznego  
Poradnia psychologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OTOLARYNGOLOG”, ul. 
Żeromskiego 17 

Poradnia otorynolaryngologiczna  
Gabinet zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień, ul. Żeromskiego 22 

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu  
Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu  
Poradnia promocji zdrowia 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITAL”, ul. Wolności 27b 

Poradnia gruźlicy i chorób płuc 
Poradnia patologii noworodka 
Poradnia neurologiczna 
Poradnia leczenia bólu  
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORTHO-DENT”, ul. Biernackiego 4b 

Poradnia stomatologiczna  
Poradnia ortodontyczna  
Poradnia protetyki stomatologicznej  
Poradnia chirurgii stomatologicznej  
Pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CEFIS”, ul. Biernackiego 4b 
Przychodnia rehabilitacyjna: pracownia fizjoterapii 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium 
Diagnostyczne „LABOX”, ul. Jadernych 13 

Pracownia analityki laboratoryjnej  
Pracownia mikrobiologii  
Pracownia cytologii  
Punkt pobrań materiału do badań 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDI-CENTRUM”, ul. Mickiewicza 
40 

Poradnia internistyczna  
Poradnia kardiologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „METABOLIK”, ul. Żeromskiego 17 
Poradnia diabetologiczna  
Poradnia chorób wewnętrznych 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CERTUS”, ul. Żeromskiego 19  

Poradnia reumatologiczna  
Poradnia logopedyczna  
Poradnia reumatologiczna dla dzieci 
Pracownia fizjoterapii 
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym (ul. 
Warneńczyka 2, ul. Żeromskiego 19) 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANESTEZJOLOGIA MIELECKA”, ul. 
Żeromskiego 22 

Poradnia leczenia bólu  
Poradnia anestezjologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KULIG”, ul. Wolności 56 Poradnia kardiologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REUMA-MED" A. i K. Stachowicz 
sp.j., ul. Biernackiego 4b 

Poradnia leczenia osteoporozy  
Pracownia densytometryczna  
Poradnia neurologiczna 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CEFIS” Centrum Fizjoterapii Sp. z 
o.o., ul. Biernackiego 4a 

Pracownia Fizjoterapii  
Pracownia RTG 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”, ul. Żeromskiego 17 
Zakład Fizjoterapii Medycznej  
Poradnia Rehabilitacyjna  
Gabinet Medycyny Szkolnej (ul. Żeromskiego 30) 

Centrum Fizjoterapii „GAMI”, s.c., ul. Wolności 164 
Poradnia Rehabilitacyjna 
Pracownia Fizjoterapii 
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Gabinet Rehabilitacji, Rehabilitacja Kilińskiego, Kilińskiego 28 Gabinet Fizjoterapii 
Gabinet Fizjoterapii Domowej 

Gabinet Rehabilitacji Leczniczej „RZOCHÓW” S.C., ul. Wandy 11 
Dział (Pracownia) Fizjoterapii 

Gabinet Rehabilitacji Leczniczej „MEDYK”, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 
Gabinet Rehabilitacji Leczniczej 

STOMATOLOGIA TOMCZYK S.C., ul. Walerii Szalay Groele 2 
Poradnia stomatologiczna 

Niepubliczna Poradnia Autyzmu, ul. Botaniczna 4 Poradnia autyzmu 

Praktyka Stomatologiczna „AMBER” s.c., ul. Żeromskiego 19 
Poradnia protetyki stomatologicznej  
Poradnia stomatologiczna 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LUX-MED”, ul. Drzewieckiego 31/36 
Poradnia leczenia bólu  
Poradnia medycyny paliatywnej 

„VITA-SPES” Sp.j., ul. Wolności 2a Poradnia medycyny paliatywnej 

Podkarpackie Centrum Medyczno-Logistyczne „KLIKMED” Sp. z o.o. Centrum 
Medyczne lek. med Monika Rzepka-Duszkiewicz, ul. Żeromskiego 19 

Poradnia pediatryczna 
Poradnia medycyny pracy 
Poradnia medycyny paliatywnej 
Poradnia rehabilitacyjna 
Poradnia rehabilitacji narządu ruchu 
Poradnia rehabilitacji neurologicznej 
Pracownia fizjoterapii 
Pracownia fizykoterapii 
Pracownia kinezyterapii 
Pracownia masażu leczniczego 
Zespół rehabilitacji domowej 
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AMEDICA Centrum Medyczne s.c., ul. Chopina 18a 
Poradnia otolaryngologiczna  
Poradnia neurologiczna dla dzieci 

„Ekardia” Spółka partnerska, ul. Wolności 2a Poradnia kardiologiczna 
Gabinet Dermatologiczno-Wenerologiczny Witold Frąckiewicz, ul. Wolności 
2a Poradnia dermatologiczna 

Gabinet Dermatologiczny Lek. Med. Teresa Dziedzic, ul. Wolności 2a 
Poradnia dermatologiczna 

Gabinet Fizjoterapii Koszelski Bogdan, ul. Kwiatowa 7 
Gabinet fizjoterapii 

Gabinet Okulistyczny Salon Optyczny Andrzej Wójcicki, ul. Żeromskiego 
19/108 Gabinet okulistyczny 

Gabinet Rehabilitacji Elżbieta Tatara, ul. Kilińskiego 28 
Gabinet rehabilitacji 

Źródło: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search, NFZ Zintegrowany Informator Pacjenta (https://zip.nfz.gov.pl/GSL/) 
(stan na 25.05.2016) 
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