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Gmina Krasne zlokalizowana jest w centralnej części 

województwa podkarpackiego. 

Zajmuje powierzchnię 3910 ha. Na wschodzie graniczy z gminami 

Łańcut i Czarna, od południa z gminą Chmielnik Rzeszowski, od 

północy z gminą Trzebownisko, a od strony zachodniej z miastem 

Rzeszów. 

Liczba mieszkańców gminy wynosiła – wg stanu na 31.12.2015 r. 

– 10 831 osób. 

Gęstość zaludnienia to 277 osoby/km kw.

Gmina KRASNE,
powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.
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W skład Gminy Krasne wchodzi cztery sołectwa: 
Krasne, Malawa, Palikówka i Strażów.

Sołectwo Ludność* Powierzchnia 
(ha)
Krasne 4 475 1340
Malawa 3 313 1270
Palikówka 1 221 705
Strażów 1 822 595
Ogółem 10 831 3 910

*Źródło: Urząd Gminy Krasne (stan na dzień 31.12.2015 r.).

Gmina KRASNE,
powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.
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Na tle 13 gmin powiatu rzeszowskiego, pod względem obszaru, 

Krasne okazuje się gminą średniej wielkości, lecz pod względem 

gęstości zaludnienia znajduje się w czołówce. 

Ustalając hierarchię gmin z punktu widzenia osiągniętego poziomu 

rozwoju gospodarczego, wyposażenia w infrastrukturę, gmina Krasne 

jest gminą o wysokim poziomie rozwoju. Stwarzającą dogodne 

warunki dla zamieszkania i pracy oraz realizowania wszelakich 

inwestycji, stawiającą na rozwój i nowe możliwości.

Gmina KRASNE,
powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.
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STRUKTURA PLANOWANIA
ROZWOJU LOKALNEGO W POLSCE



I. Dokumenty strategicznego 
rozwoju kraju i regionów

II. Kreowanie wizji 
rozwoju

III. Dokumenty podstawowe 
określające rozwój 

gminy

IV. Dokumenty specjalistyczne 
określające rozwój gminy

Krajowy Plan Strategiczny 
dla Obszarów Wiejskich 2014-2020
PO Rozwój Obszarów Wiejskich 2014-2020

Strategia Rozwoju Rybołówstwa 2014-2020
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Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomani
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Inne lokalne programy
(m.in. w zakresie ochrony 
środowiska, pomocy społecznej, 
ochrony zwierząt, etc.) 
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RAPORT „POLSKA 2030”

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 
2010–2020

Plan Konwergencji

Strategia Rozwoju Kraju na lata 2014 – 2020

Strategiczne Ramy Rozwoju UE 2014 -2020 

Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030
Trzecia faza nowoczesności.

Narodowy Plan Rewitalizacji 202
2Krajowa Polityka Miejska

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Idea rewitalizacji
Przywrócenie dotychczasowych funkcji 
zdegradowanego społecznie, 
ekonomicznie, środowiskowo obszaru, 
bądź zamiana jego dotychczasowych 
funkcji na nowe.

Połączenie działań technicznych – jak 
np. remonty – z programami ożywienia 
gospodarczego i działaniem na rzecz 
rozwiązania problemów społecznych, 
występujących na tych obszarach: 
bezrobocie, przestępczość, brak 
równowagi demograficznej.

Podstawowy cel 
rewitalizacji

Rewitalizacja 
to:
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REWITALIZACJA

PRZESTRZEŃ

GOSPODARKAKAPITAŁ 
SPOŁECZNY

Aspekty  rewitalizacji
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Idea i aspekty rewitalizacji w gminie

Niewłaściwym jest 
więc mówić o 
«rewitalizacji» 
jednego budynku, czy 
«rewitalizacji» placu, 
jeżeli te działania 
dotyczą jedynie 
modernizacji 
budynków, czy 
rewaloryzacji 
zabytków.

REWITALIZACJA to
odpowiedź na zdiagnozowane 
problemy społeczne, poprzez 

wprowadzenie do odnowionych 
przestrzeni nowych funkcji 

społecznych i gospodarczych, 
wspieranie włączenia społecznego, 
a także podejmowanie inicjatyw 

na rzecz zatrudnienia oraz 
rozwijania kapitału ludzkiego

i społecznego.
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• Poprawa warunków życia mieszkańców gminy w sferze 
bytowej, środowiskowej oraz społecznej;

• Działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia 
dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez rozwój 
usług socjalnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych;

• Nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych 
funkcji;

• Promocja przedsiębiorczości;
• Wsparcie integracji społecznej na rzecz aktywizacji 

zawodowej;
• Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie 

efektywnego gospodarowania zasobami i wdrażania OZE;

Cele rewitalizacji:
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• Promocja marki i wizerunku gminy poprzez organizację imprez 
kulturalnych o charakterze wizerunkowym;

• Rozwój nowych form aktywności gospodarczej generujących 
miejsca pracy poprzez budowę i przebudowę infrastruktury 
(dróg, budynków, infrastruktury technicznej); 

• Poprawa jakości przestrzeni publicznych umożliwiających 
integrację mieszkańców i umocnienie spójności społecznej, 
zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki;

• Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie 
włączenia społecznego, walkę z ubóstwem, aktywną 
integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, aktywizację 
obywatelska i poprawę zatrudnienia;

Cele rewitalizacji:
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 Stworzenie miejsc potrzebnych i atrakcyjnych 
dla mieszkańców i odwiedzających;

 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych;

 Rozwój zasobów ludzkich w celu zmniejszeniu 
patologii społecznych oraz przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu 
mieszkańców gminy.

Cele rewitalizacji:
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Najczęstsze problemy do rozwiązania na obszarze kryzysowym objętym rewitalizacją :

Problemy w sferze przestrzennej:

 Rozdrobnienie areałów rolnych.

 Duża ilość nieużytków, usytuowanych zwłaszcza w pobliżu kompleksów 
leśnych (nieużytki przylegające do kompleksów leśnych oraz o niższych 
klasach gleb nie są zalesiane).

 Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych.

 Brak kompleksowo rozwiązanej gospodarki wodnej i ściekowej w gminie.

 Zagrożenie powodziowe na terenie gminy.

 Brak nowoczesnych systemów unieszkodliwiania odpadów.

 Niepełny dostęp do sieci gazowej.

 Brak odnawialnych źródeł energii jak alternatywy dla tradycyjnych mediów 
grzewczych.

 Brak bazy przetwórstwa rolno-spożywczego.

 Znaczne oddalenie od dużych aglomeracji - centrów zbytu.

 Estetyka gminy.

 Słaby rozwój funkcji turystycznej.
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Problemy w sferze gospodarczej:

 Znaczne oddalenie od dużych aglomeracji.

 Położenie poza głównymi drogowymi ciągami komunikacyjnymi.

 Brak tradycji przemysłowych.

 Brak jasnych kierunków rozwoju obszarów przemysłowych w obowiązujących 
dokumentach planistycznych.

 Brak znaczących zasobów kapitałowych.

 Brak wystarczającego kapitału na inwestycje.

 Słaba integracja lokalnych przedsiębiorców.

 Stosunkowo wysokie zatrudnienie w rolnictwie wśród ludności wiejskiej.

 Brak pełnego uzbrojenia na terenach inwestycyjnych.

 Brak nowych zakładów pracy.

 Brak zachęt dla rodzimych firm.

 Znaczna emigracja zarobkowa.

 Niski poziom innowacyjności sektora MŚP.

 Słaby standard sieci dróg lokalnych.

 Nieistniejąca sfera infrastruktury turystycznej.
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Problemy w sferze społecznej:

 Starzejące się społeczeństwo.

 Stałe ubożenie społeczeństwa.

 Niezadowalająca pod względem ilościowym i jakościowym oferta miejsc 
pracy w stosunku do potrzeb.

 Odpływ młodzieży (w szczególności wykształconej) do większych ośrodków 
miejskich i za granice kraju.

 Ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

 Relatywnie niski poziom nakładów na oświatę, kulturę i rekreację.

 Deficyt mieszkań socjalnych dla ludzi starszych i ubogich.

 Bariery architektoniczne w miejscach użyteczności publicznej.

 Niedostateczna dbałość o czystość i estetykę otoczenia.

 Niedostateczna oferta edukacyjna w zakresie kształcenia językowego 
i specjalistycznego.
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„Pamiętaj, co masz do zrobienia
i zapomnij, czego już dokonałeś”

Marie von Ebner-Eschenbach



REWITALIZACJA

50 mld PLN 
Fundusze strukturalne

30 mld PLN 
Krajowe środki publiczne

30 mld PLN 
Partnerstwo Publiczno-Prywatne PPP

Razem: 110 mld PLN
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GŁÓWNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA GPR:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VI. 
SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 6.5 
REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE 
INWESTYCJE TERYTORIALNE
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA
DZIAŁANIE 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE INWESTYCJE 
TERYTORIALNE

Typy projektów:

Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji obejmującym obszary miejskie 
i/lub obszary wiejskie poprzez:

1. Budowę*, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji 
społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych:

a) budynków użyteczności publicznej164, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie 
związanego z budynkiem, zdegradowanych budynków (w tym poprzemysłowych, powojskowych, 
popegeerowskich, pokolejowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego 
z budynkiem,

b) obszaru przestrzeni publicznej165,

c) części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem - jako element szerszego projektu.
* W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów uwzględniających budowę nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona 
niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, 
społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA
DZIAŁANIE 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE 
INWESTYCJE TERYTORIALNE

2. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków 
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z 
budynkiem – tylko, jako element 1 typu projektu.

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego projektu 
przyczyniającego się do osiągnięcia celów Lokalnego / Gminnego Programu Rewitalizacji) możliwa jest:

a) budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych 
obiektów i terenów – w wysokości nie przekraczającej 30 % kosztów kwalifikowalnych projektu,

b) budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i teletechnicznych na obszarze 
objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do 
podstawowych usług komunalnych,
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA
DZIAŁANIE 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE INWESTYCJE 
TERYTORIALNE

c) przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem,

d) przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,

e) realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez 
budynek/przestrzeń publiczną.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA
DZIAŁANIE 6.5 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ – ZINTEGROWANE INWESTYCJE 
TERYTORIALNE
Typ beneficjenta
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
które są członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 partnerzy społeczni i gospodarczy,
 jednostki naukowe,
 szkoły wyższe,
 instytucje kultury,
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,
 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera, realizujące projekty na terenie 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
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PRIORYTETY  INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

•4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

•4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

•6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

•6e (iv) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu
jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację
i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów
powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania
działań służących zmniejszaniu hałasu

•9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają
się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania
nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego
poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności
lokalnych
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

•8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych,
którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze
środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla
młodzieży

Program Operacyjny Polska Wschodnia

•4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

•2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz
wprowadzanie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania
nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej

•2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się,
e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
możliwe będzie wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji
w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Wsparcie procesu
przygotowania i wdrażania rewitalizacji może mieć następujący charakter:

a. wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu
przygotowania programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia
rewitalizacji, w tym identyfikacji projektów rewitalizacyjnych, które po
spełnieniu warunków nałożonych przez programy operacyjne mogą starać się
o dofinasowanie lub preferencje w dofinasowaniu środkami UE;

b. wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów
rewitalizacyjnych ze względu na ich znaczenie lub charakter.
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we
wszystkich sektorach
4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH REGIONALNYCH  PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących
zmniejszaniu hałasu

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury
sieciowej
7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości
i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie
działań służących zmniejszaniu hałasu
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH REGIONALNYCH  PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników

8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od
rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy, inicjatywy na rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

8iii praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw
w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
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PRIORYTETY INWESTYCYJNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z REWITALIZACJĄ 
W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym

9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
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