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1. Charakterystyka miasta pod kątem jego uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, społeczno 

gospodarczych i geograficznych. 

LOKALIZACJA 

Gmina i Miasto Nisko położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju Puszczy Sandomierskiej, w północnej 

części województwa podkarpackiego, wzdłuż dolnego odcinka rzeki San oraz na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych: droga krajowa nr 19 – Kuźnica Białostocka (granica z Białorusią) – Lublin – Rzeszów – Barwinek 

(granica ze Słowacją) i droga krajowa nr 77 – Lipnik – Sandomierz – Przemyśl. Ze swoją powierzchnią wynoszącą blisko 

142 km2 zajmuje pod względem wielkości drugie miejsce w powiecie niżańskim. 

Gmina Nisko jest jedną z siedmiu gmin powiatu niżańskiego. Siedziba Urzędu Gminy i Miasta znajduje się w mieście 

Nisko, będącym zarazem siedzibą Powiatu. W skład gminy wchodzi miasto Nisko oraz 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, 

Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze. Na terenie miasta znajduje się 9 osiedli. 

 
TABELA 1. MAPA GMIN I MIASTO NISKO - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I POŁOŻENIE GIM NISKO NA TLE 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1 

 
 

Gmina miejsko – wiejska Nisko znajduję się w obszarze miejskim funkcjonalnego ośrodka subregionalnego – 

miasta Stalowa Wola. Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli (MOF Stalowej Woli) to jeden z kluczowych obszarów 

województwa podkarpackiego, wskazany w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 jako subregionalny 

ośrodek wzrostu, obejmujący gminy Stalowa Wola, Nisko, Pysznica i Zaleszany. Położenie i współpraca  Niska z tymi 

miastami powinna przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego w formułach programowej i funkcjonalnej  

ściślejszą integrację w oparciu o podobne uwarunkowania rozwoju, deficyty i szanse dając jednocześnie wzrost jakości 

życia lokalnej społeczności. 

DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE 

Gmina i Miasto Nisko zajmuje obszar 142,44 km2 i usytuowana jest w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju Puszczy 

Sandomierskiej. Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest San oraz jego dopływy. Większym dopływem jest 

rzeka Barcówka. Około 52% całkowitej powierzchni gminy tj. 7 386,46 ha zajmują tereny leśne. Obszar gminy znajduje 

się w obrębie sandomierskiego regionu klimatycznego, charakteryzującego się przewagą wpływów kontynentalnych. 

W granicach Gminy Nisko występują następujące formy ochrony przyrody: Obszar Natura 2000 Puszcza 

Sandomierska PLB180005; Obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020; Obszar Natura 2000 Enklawy Puszczy 

Sandomierskiej PLH180055; Pomniki przyrody, Użytki ekologiczne. 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Zachowane obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy pochodzą z XIX i XX wieku. Łącznie na terenie 

gminy zewidencjonowano 88 obiektów zabytkowych. Są to obiekty sakralne, zespoły dworskie, kapliczki, cmentarze, 

domy mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane w Nisku, Zarzeczu, Racławicach, Nowosielcu. 

 
1 Źródło: UGiM Nisko System Informacji Przestrzennej; 
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Na szczególną uwagę zasługuje zespół obiektów miejskich i przemysłowych z XIX i początku XX wieku. Na ochronę 

zasługuje układ urbanistyczny o charakterze małomiasteczkowym w obrębie rynku miejskiego. W gminie 

kultywowane są także formy dziedzictwa niematerialnego: zwyczaje, obrzędy, historie, 

Największymi walorami Niska są:  

– malownicza dolina dolnego Sanu włączona do sieci ekologicznej kraju ECONET–PL jako korytarz ekologiczny o 

międzynarodowym znaczeniu; 

– duży udział zbiorowisk leśnych o znaczeniu ogólnokrajowym; 

– układ urbanistyczny Niska o charakterze małomiasteczkowym, zespół obiektów miejskich i przemysłowych z XIX 

w. wraz z ukształtowanym rynkiem miejskim i gmachami użyteczności publicznej; 

– obiekty sakralne, dworsko – parkowe zespoły, kapliczki, cmentarze. 

AKTUALNA ROLA MIASTA 

Początki miasta sięgają wczesnego średniowiecza. Nisko w tym okresie pełniło ważną funkcję ośrodka osadniczego 

położonego na wzgórzu nad Sanem. Drugi okres rozwoju gospodarczego miasto osiągnęło w okresie zaboru 

austriackiego (XIX/XX w.). Nisko wówczas przejęło funkcję administracji powiatowej. Nisko rozwija się również 

przemysłowo: powstaje huta żelaza, fabryka zapałek, a także warsztaty kowalsko – ślusarskie. W tym czasie powstał 

również duży tartak, młyn i browar, cegielnia ręczno – konna, a po czterech latach mechaniczna. Od roku 1896 

rozpoczęto budowę kolei na trasie Rozwadów – Nisko – Przeworsk. W Nisku działała poczta konna prowadząca do 

Rzeszowa, od 1900 do Rzeszowa prowadziła bita droga (przechodząca przez centrum obecnego miasta). W roku 1870 

zorganizowano pierwszy liczący 12 łóżek szpital, a osiem lat później uruchomiono pierwszą aptekę. Powstawały sklepy 

spożywcze, mięsno- wędliniarskie, mięsno – wołowe, przemysłowe, lokalne restauracje, piwiarnie, ciastkarnie, sklep 

monopolowy i z artykułami kolonialnymi. Na przełomie XiX i XX w wybudowano koszary wojskowe. Powstało również 

przedszkole dla dzieci. Nisko w tym okresie przeżywało swój gospodarczy rozkwit, doprowadzono prąd elektryczny, 

założono własną straż pożarną, bardzo dobrze świadczono usługi medyczne (w Nisku, jako trzecim miejscu w Polsce 

stosowano już znieczulenie eterowe). W tym czasie powstało również Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ, którego 

adepci odznaczyli się w walkach o niepodległość w I wojnie światowej. Okres I i II wojny światowej zatrzymał okres 

rozkwitu miasta.  

Nowym bodźcem rozwojowym przed wybuchem II wojny światowej było założenie spółki pod nazwą Zakłady 

Południowe Sp. z o.o. w Nisku w ramach powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na bazie nich powstało nowe 

miasto Stalowa Wola, sąsiednie dla Niska.  

Osada Nisko dopiero w 1933 otrzymała prawa miejskie, wcześniej pełniąc funkcję administracji powiatowej jako 

jedna z dwóch wsi w Polsce. Do roku 1973 Nisko pełniło funkcje administracji powiatowej, kiedy to włączono je do 

nowopowstałego powiatu Stalowa Wola, miasta, które powstało po II wojnie światowej, jako ośrodek przemysłowy w 

ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.  

Dopiero 1 stycznia 1999 roku Nisko odzyskało funkcję administracji powiatowej, stając się siedzibą Powiatu 

Niżańskiego. Natomiast od roku 1975 Nisko jest siedzibą władz miejsko – gminnych. 

Od 1 stycznia 1999 Nisko odzyskało funkcję administracji powiatowej i na nowo odbudowuje swoje znaczenie 

osadniczo – administracyjne. Obecnie Nisko to z jednej strony centrum przemysłowo – handlowe i administracyjne dla 

powiatu niżańskiego, ale również miasto wchodzące w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego Stalowej Woli, jako 

uzupełnianie jego oferty mieszkaniowej. Czyli z jednej strony, Nisko to ośrodek o znaczeniu powiatowym, tu 

koncentruje się administracja powiatowa i gminna, działają dwie szkoły średnie i szkoły podstawowe, tu koncentruje 

się handel, działają firmy i zakłady przemysłowe, ale jednak znacząca oferta miasta, w tym również w znaczeniu dla 

odbiorcy gminnego i powiatowego jest uzupełniana ofertą sąsiedniego miasta, Stalowej Woli.  

Zatem z tych przesłanek Nisko to ważny ośrodek administracyjny dla mieszkańców powiatu, którego wartość 

opiera się na własnych zasobach i na ofercie obszaru funkcjonalnego Stalowej Woli. W stosunku do sąsiedniego miasta, 

Stalowej Woli, Nisko pełni funkcję uzupełniającą, w obszarze mieszkaniowym, usługowym czy handlowym. Centrum 

wielu obszarów koncentruje się w Stalowej Woli, wiele obszarów jest również wspólnie realizowanych dla całej 
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społeczności Niska i Stalowej Woli, tak jak miejski transport publiczny.  W wielu wymiarach i obszarach codziennej 

aktywności mieszkańcy Niska korzystają z oferty miast sąsiednich: Stalowej Woli czy Rzeszowa.  

Obecne kluczowe funkcje miasta: ośrodek administracyjno – handlowo  usługowy dla mieszkańców powiatu 

niżańskiego, dostarczające w części ofertę dla mieszkańców MOF Stalowa Wola. Jednak w wielu obszarach to 

mieszkańcy Niska korzystają z oferty miasta sąsiednich, od których Nisko dzisiaj jest gospodarczo i społecznie 

uzależnione, np. miejsca pracy, edukacja na poziomie średnim i wyższym, kultura, sport, handel czy transport. Nisko 

obecnie nie posiada oferty o znaczeniu ponadlokalnym czy regionalnym. Realizowane usługi i oferowane produkty na 

terenie miasta i gminy koncentrują się raczej na ofercie lokalnej, ograniczonej głównie do powiatów sąsiednich. Jedynie 

w pewnym sensie ofertę ponadlokalną tworzy działająca na terenie miasta Jednostka Wojskowa (jednostka saperska).  

Nisko nie tworzy oferty na poziomie regionu, lecz posiada zasoby i potencjały, które mogą się do tej oferty 

przyczynić w przyszłości. W pierwszej kolejności jest to strategiczne i historyczne położenie tranzytowe, które miało 

swoje walory w szczególności w okresie średniowiecznym i przedwojennym, ale które może również zmienić znaczenie 

miasta, uwzględniając budowane drogi ekspresowe przechodzące przez teren gminy czy magistrala kolejowa łącząca 

się ze Wschodnią Europą (rynek Ukrainy, Rosji). Korzystne położenie Niska daje duże potencjały współpracy z 

podmiotami zlokalizowanymi w okolicznych miastach i gminach. Z jednej strony położenie tranzytowe i budowa dróg 

ekspresowych zwiększy dostępność komunikacyjną miasta z kluczowymi ośrodkami przemysłowymi regionu i kraju, ale 

również stwarza przestrzeń do rozwoju oferty, z której będą mogli korzystać mieszkańcy okolicznych dużych miasta, 

dzięki znaczącej poprawie dostępności komunikacyjnej.  

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA MIESZKAŃCÓW  

W roku 2018 poprzedzającym diagnozę teren gminy i miasta Nisko zamieszkiwało 22 413 mieszkańców, z czego 

51,05% stanowiły kobiety, a 48,95% mężczyźni. Z przeprowadzonej analizy (okres 2009 – 2018) wynika, iż liczba kobiet 

na terenie gminy rośnie, natomiast maleje liczba mężczyzn. Ponad połowa mieszkańców gminy (68,53%) mieszka na 

terenie miasta, natomiast pozostała grupa mieszkańców 31,47% na terenie wiejskim gminy, tworząc bezpośrednią 

strefę podmiejską. W okresie diagnozy widoczny jest trend przemieszczania się ludności ze strefy miejskiej do 

podmiejskiej, w analizowanym okresie o 1,2% zmniejszyła się liczba mieszkańców miasta, względem obszaru 

wiejskiego.  

W okresie ostatnich 10 lat poziom demograficzny gminy i miasta nie ulegał znaczącym zmianom, w tym okresie 

liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się jedynie o 0,4%, czyli ubyło 83 mieszkańców. Przedstawiony czynnik 

demograficzny możemy zaliczyć do potencjałów miasta i gminy, porównując się do zmian, jakie następowały 

w okolicznych gminach, związanych ze znaczącym obniżaniem się liczby mieszkańców (w roku 2009 gminę Nisko 

zamieszkiwało 22 496 mieszkańców, w roku 2018 poprzedzającym badanie 22 413 mieszkańców [dane na podstawie 

GUS BDL – 2018r.], czyli o 83 osoby mniej).  

Zmiana liczby ludności Niska postępuje zdecydowanie wolniej, niż nawet w całym powiecie niżańskim, jednak 

trend odpływu mieszkańców na terenie gminy zbliża się stopniowo do trendu występującego w wielu miastach. 

Miasto zawdzięcza obecną dobrą sytuację ludnościową dodatniemu przyrostowi naturalnemu. W okresie dwóch 

ostatnich lat na terenie gminy odnotowano rekordowe dane liczbowe dla liczby urodzeń dzieci, co podkreśla 

pozytywny obraz gminy w obszarze osadnictwa i przyszłego rozwoju demograficznego. Niestety, niepokojącym 

zjawiskiem i już zauważanym problemem jest wysoki wskaźnik migracji mieszkańców, w szczególności mieszkańców w 

wieku produkcyjnym, a więc najaktywniejszych.  

Kolejnym problemem miasta jest bardzo niski wskaźnik aktywności społecznej i obywatelskiej miasta, nikłą ilość 

NGOs, co przejawia się niską frekwencją wyborczą.  

Dodatkowo w obszarze oceny ekonomicznej sytuacji miasta widoczny jest coroczny spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym i przedprodukcyjnym, a także znacznie rosnący udział liczby osób w wieku poprodukcyjnym czyli 

senioralnym.  
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2. Diagnoza deficytów, problemów i barier rozwojowych miasta (minimum) w obszarze środowiskowym, 

społecznym, gospodarczym i demograficznym 

Diagnozę społeczno – gospodarczą gminy i miasta Nisko opracowano według trzech etapów analizy: Etap I 
Monitor Rozwoju Lokalnego, Etap II – Analiza pogłębiona, Etap III – Analiza społeczna/ocena mieszkańców.  

Diagnozę opracowano dla 12 obszarów analizy Monitora Rozwoju Lokalnego. Na podstawie  opracowanej 
diagnozy społeczno – gospodarczej miasta wyselekcjonowano kluczowe problemy i bariery rozwojowe miasta: 

Problem 1. Niski poziom lokalnej przedsiębiorczości, mała liczba tworzonych miejsc pracy na terenie miast 

W obszarze rozwoju gospodarczego miasta zdiagnozowano podstawowy problem i barierę rozwojową miasta, 

jakim jest niski poziom lokalnej przedsiębiorczości, czego skutkiem jest uboga oferta tworzonych miejsc pracy dla 

mieszkańców. W analizie MRL Nisko zajmuje ostatnie miejsce w badanej grupie, zarówno pod względem wartości 

oceny, jak również najbliższej zmiany – wskaźnika dynamiki. Wskazuje to na trudno sytuację miasta w tym obszarze 

i, niestety, wysokie ryzyko powiększającego się dystansu do miast porównawczych w przyszłym okresie. Analiza 

pogłębiona opracowana na podstawie Monitora Miast wykazała faktyczny potencjał ekonomiczny miasta wyrażony 

liczbą tworzonych miejsc pracy: obecnie miasto tworzy miejsca pracy jedynie dla 37% zarejestrowanych podatników. 

Dodając do tego wskaźnik 48% generujących dochody mieszkańców miasta, potwierdza niski poziom ekonomiczny 

miasta i jego poziom konkurencyjności. Diagnozę przyczyn uzupełniono o badania ankietowe lokalnych 

przedsiębiorców i kilka okołomiejskich, programowych i tematycznych konferencji. 

Przyczyny: 

• poziom lokalnej edukacji, niedostosowanie do potrzeb rynku i aktualnych wyzwań; 

• mała liczba działających firm oraz niski wskaźnik przyrostu nowych firm (przedsiębiorstw); 

• brak oferty inwestycyjnej miasta; 

• niska kultura przedsiębiorczości; 

• niski poziom konkurencyjności lokalnych firm (przedsiębiorstw); 
słaba oferta wspierająca rozwój firm, brak podmiotu odpowiedzialnego za rozwój przedsiębiorczości, brak 
spójnych działań i strategi.  

Problem 2. Ograniczona oferta mieszkaniowa i gospodarcza miasta 

W Nisku problem wystarczającej i jakościowej oferty mieszkaniowej wyrażony jest w obszarze zapewnienia 

dostępności do podstawowej infrastruktury komunalnej, dostępności do terenów mieszkaniowych, a także niskiej 

oferty mieszkań niskoczynszowych, zachęcających mieszkańców do osiedlania się w mieście. W przypadku Niska 

przedstawiony problem, oprócz elementów podstawowej infrastruktury komunalnej dotyczy również zdolności do 

wykorzystywania własnych potencjałów i zasobów do przyszłego rozwoju miasta. Nisko, jako ośrodek położony na 

terenie MOF Stalowa Wola i w bezpośrednim sąsiedztwie Stalowej Woli, może stanowić zaplecze mieszkaniowe dla 

mieszkańców MOF. Budowa ważnych tras komunikacyjnych, która jest obecnie realizowana również stanowi szansę 

rynkową, która tworzy przestrzeń do rozwoju miasta w obszarze mieszkaniowym.  Problem mieszkaniowy to również 

element ograniczający rozwój gospodarczy miasta, słaba oferta mieszkaniowa wywiera również istotny wpływ na 

obniżenie potencjału gospodarczego miasta. Problem mieszkaniowy w tym przypadku to zarówno przyczyna 

wolniejszego tempa rozwoju miasta, ale również skutek obecnej sytuacji ekonomicznej i słabego potencjału 

gospodarczego miasta oraz zasobności jego mieszkańców.  

Przyczyny: 

• ograniczona infrastruktura służąca rozwojowi mieszkalnictwa; 

• zanieczyszczone środowisko (powietrze); 

• niski potencjał i konkurencyjność miasta; 

• niski wskaźnik planowania strategicznego i planowania przestrzennego. 
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Problem 3. Emigracje mieszkańców – utrata kapitału ludzkiego. 

Miasto zagrożone jest utratą swoich funkcji wobec wzrostu konkurencyjności innych ośrodków miejskich, utratą 

znaczenia gospodarczego, a w głównej mierze utratą możliwości do dobrego życia w mieście. Wiąże się to z 

występującym bezrobociem, małymi zdolnościami do dalszego rozwoju, edukacji, jakości oferty czasu wolnego i 

wypoczynku. Jednak w tej grupie należy podkreślić, iż utrata pracy, zatrudnienia, rynku działania i zbytu dla firm 

stanowią kluczowe czynniki przyczyniające się do emigracji. W przypadku Niska wiąże się to również z utratą pracy w 

obszarze otoczenia miasta, bowiem zdecydowana większość mieszkańców Niska pracuje poza miastem. Analiza 

demograficzna wykazała, iż miasto ma największy problem z zatrzymaniem młodych ludzi – szczególnie ujemne saldo 

migracji osób w wieku 15-39 lat. Miasto nie tworzy wymaganej oferty wartościowego życia w mieście, stąd rośnie 

udział migracji zarobkowych i edukacyjnych. Niestety, niewielka liczba tych osób decyduje się na powrót do Niska, w 

szczególności po zakończonej edukacji w szkołach wyższych. Ten obraz potwierdza przeprowadzone badanie wśród 

uczniów ostatnich klas szkół średnich, gdzie zdecydowana większość nie planuje powrotu do Niska po studiach. 

Przyczyny: 

• spadek  liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i wzrost osób w wieku poprodukcyjnym; 

• emigracje edukacyjne i zarobkowe; 

• niska aktywność ekonomiczna osób młodych – wchodzących na rynek pracy, względem osób wychodzących z 
rynku pracy; 

• niska konkurencyjność gospodarcza miasta. 
Problem 4. Ograniczone zdolności finansowe miasta do rozwoju 

Obecna sytuacja i położenie względem miast porównawczych wynika z ograniczonej zdolności finansowej miasta do 

prowadzenia strategicznego rozwoju. Czynniki związane z sytuacją gospodarczą i demograficzną wywierają istotny 

wpływ na potencjał gospodarczy miasta, w tym przypadku rozumiany, jako potencjał finansowy do prowadzenia 

własnego rozwoju. Ograniczenia w dostępie do własnego kapitału finansowego ograniczają zdolności zarówno do 

rozwoju infrastrukturalnego, jak i instytucjonalnego. Skala problemu widoczna jest w szczególności w analizie MRL, w 

której Nisko odstaje od miast o zbliżonej charakterystyce i strukturze w wielu analizowanych obszarach.  

Analiza dochodów gminy wykazuje ograniczoną zdolności do prowadzenia rozwoju w tempie miast porównawczych. 

Wg MRL Nisko generuje najniższe dochody przypadające na 1 mieszkańca, najniższy wskaźnik finansowania wydatków 

majątkowych dochodami majątkowymi. Przedstawiony problem stanowi podstawowa barierę do rozwoju 

podstawowej infrastruktury, służącej m.in. rozwojowi przedsiębiorczości, tworzeniu własnych produktów w oparciu o 

posiadane zasoby i potencjały miasta dla jego rozwoju, tworzeniu infrastruktury dla jakości życia w mieście oraz 

infrastruktury komunalnej, turystycznej i świadczenia usług publicznych adekwatnych do XXI w.. Nisko znacząco 

dostaje w obszarze dostępności do podstawowej infrastruktury komunalnej, co wynika w głównej mierze z ograniczeń 

finansowych budżetu miasta. Miasto oczywiście realizuje przedsięwzięcia rozwojowe, lecz skala działań uzależniona 

jest od zdolności finansowych budżetu, a tempo jest wolniejsze od miast porównawczych. Ograniczone zdolności 

finansowe Niska do realizacji działań rozwojowych, przy nikłym planowaniu strategicznym, to bezpośredni wpływ na 

obniżanie potencjału ekonomicznego miast i jego rozwój gospodarczy. 

Przyczyny: 

• historyczny układ budżetu, ograniczenia budżetowe, ograniczenia wzrostu wpływów z CIT i PIT; 

• uzależnienie rozwoju od dostępności środków zewnętrznych; 

• miasto nie jest przygotowana do pozyskiwania środków w ramach nowych mechanizmów finansowych np. PPP. 
Problem 5. Problemy w dostępie do podstawowej infrastruktury w mieście. 

Podstawową przyczyną obniżenia potencjału ekonomicznego Niska jest niewystarczający poziom oferty życia w 

mieście. Na taką ofertę składa się jakość lokalnej infrastruktury publicznej, ale również komercyjnej, jak również jakość 

świadczonych usług publicznych i komercyjnych. Jakość usług i infrastruktury komercyjnej uwarunkowana jest 

wartością lokalnego rynku, konkurencyjnością, wartością demograficzną i siła lokalnego popytu. Podstawowym 

problemem miasta w tym obszarze jest ograniczona oferty dobrej jakości życia w mieście, niższa konkurencyjność 
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względem sąsiednich ośrodków miejskich, a w konsekwencji depopulacja i utrata potencjału ekonomicznego. 

Mieszkańcy w efekcie wybierają usługi poza miastem, a miasto traci swoja funkcję i znaczenie. Widoczne jest to w 

badaniu mieszkańców, którzy wskazali brakujący rodzaj oferty mającej istotny wpływ na jakość życia w mieście.  

Przyczyny: 
▪ niewystarczająca dostępność do sieci wodno – kanalizacyjnej; 
▪ tranzyt przechodzący przez centrum miasta; 
▪ niepełna oferta czasu wolnego – dostęp do zagospodarowanych obszarów, obiektów; 
▪ niewystarczający dostęp do j oferty ochrony zdrowia i konkurencyjnej oferty edukacyjnej; 
▪ brak istotnych produktów o znaczeniu ponadlokalnym. 

Problem 6. Ograniczenia miasta ze względu na lokalizację i połączenia komunikacyjne 

Kolejną barierą rozwojową Niska jest jego ograniczona dostępność do ważnych ośrodków przemysłowych, aglomeracji 

miejskich, czy położenia w strefie o szczególnych walorach turystycznych lub surowcowych. Nisko obecnie korzysta z 

położenia przy ośrodku miejskim Stalowej Woli, ale nie wykorzystuje w pełni swojego położenia tranzytowego, ze 

względu na ograniczenia w infrastrukturze komunikacyjnej. Obecnie jest to bariera rozwojowa miasta i przyczyna jego 

niższego poziomu rozwoju i potencjału ekonomicznego. Skutkiem jest utrata podstawowej wartości miasta, jaką są 

mieszkańcy – emigracje zwłaszcza ludzi młodych w wieku produkcyjnym, do innych, szybciej rozwijających się 

ośrodków miejskich. 

Przyczyny: 

• tranzyt przechodzący przez centrum miasta; 

• brak dobrych powiązań komunikacyjnych z najbliższymi ośrodkami przemysłowymi, ograniczenia w 
infrastrukturze drogowej i kolejowej; 

• lokalizacja  miasta poza dużymi ośrodkami aglomeracyjnymi, poza obszarami turystycznymi – mniejszy potencjał 
endogeniczny miasta. 
Przedstawione w sposób syntetyczny problemy ograniczające zdolności rozwojowe miasta sprowadzają się do 

problemu kluczowego, który przewijała się praktycznie w każdym z wymienionych barier i problemów szczegółowych. 

Efektem przedstawionych barier i problemem głównym Niska jest utrata podstawowego potencjału ekonomiczno – 

gospodarczego miasta, który prowadzi do przedstawionych powyżej deficytów. Miasto przez utratę zdolności do 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, marazm mieszkaniowy, utratę znaczenia gospodarczego na przełomie ostatnich 

lat, emigracje mieszkańców – odpływ kluczowej tanki rozwojowej miasta, ograniczone zdolności finansowe dla 

rozwoju, niższe wpływy do budżetu, wolniejszy rozwój podstawowej infrastruktury komunalnej i czasu wolnego, 

niewystarczającą jakość oferty komercyjnej, zanieczyszczone środowisko natułane, wykluczenie komunikacyjne, 

upadek dużych firm, utraciło swój podstawowy czynnik tworzący podstawy do rozwoju. Miasto utraciło podstawową 

wartość i znaczenie ekonomiczne, wyrażone w poziomie rozwoju gospodarczego i zdolnością do finansowania 

własnego, wypracowanego i zindywidualizowanego rozwoju. Miasto bez wsparcia zewnętrznego nie potrafi 

wpłynąć na pobudzenie i rozwój lokalnej gospodarki, zdecydowanie wolniej realizuje działania przyczyniające się do 

jakości życia w mieście. Skutkiem wymiernym jest utrwalany problem konieczności inwestowania w problemy 

bieżące miasta. Nisko samodzielnie nie jest w stanie podejmować się działań rozwojowych, które dotyczą w 

szczególności rozwoju miasta w oparciu o jego endogeniczne i egzogeniczne potencjały do przyszłego rozwoju. 

Miasto rozbudowuje swoją infrastrukturę, ale nie nadąża za codziennymi potrzebami, przez co stopniowo traci 

swoje znaczenie, podstawowe cechy i funkcjonalność.  Jednocześnie  Nisko  wymaga wzmocnienia potencjału 

samych mieszkańców, kadr zarządzających, cyfryzacji, skutecznej partycypacji oraz standardów dostępności i 

współpracy z partnerami.
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3. Cele i potrzeby rozwojowe miasta 

Schemat celów strategicznych  
NISKO – CORAZ WYŻEJ   

SCHEMAT CELÓW STRATEGICZNYCH 

WYMIAR GOSPODARCZY 
SPOŁECZNY 

GOSPODARCZY, SPOŁECZNY, 
PRZESTRZENNY, ŚRODOWISKOWY 

KULTUROWY 

ŚRODOWISKOWY 
PRZESTRZENNY 

 

INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM 
FINANSOWANIA MIASTA 

 

CEL GŁÓWNY: PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOSCI ŻYCIA W MIEŚCIE 

Cel strategiczny Nisko: miasto przyjazne 
przedsiębiorczości i otwarte na 

innowacyjne rozwiązania – 
rozwój przedsiębiorczości i 

wiarygodnego profilu miasta 
(smart economy) 

 
PRZEDSIĘBIORCZE NISKO 

[PRL] 

Nisko: miasto wzmacniające otwarty i 
integracyjny kapitał lokalnego 

społeczeństwa – poprawa jakości życia 
w mieście (smart living i smart people) 

oraz atrakcyjne miasto do życia – 
tworzenie i rozwój miejskiej oferty 

czasu wolnego  (slow life) 
NISKO: TU MIESZKAM - TU 

ODPOCZYWAM [PRL] 

Nisko: miasto naturalnie 
dbające o środowisko – 

poprawa stanu lokalnego 
środowiska przyrodniczego 
i przeciwdziałanie zmianom 

klimatu (smart 
environment) 

ZIELONE NISKO 
[PRL] 

Nisko: miasto SMART CITY, strategia, 
rozwój, innowacyjność,  partycypacja i 
dostępność, inteligentne zarządzanie 

(smart governance) dzięki inteligentnej 
mobilności (smart mobility) – cechy 

charakterystyczne miasta. 
 

NISKO: INTELIGENTNE MIASTO 
[PRI] 

Obszary 
problemowe 
objęte 
działaniem 

• Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 

• Edukacja ukierunkowana na 
rozwój gospodarczy miasta. 

• Zasoby i produkty 
elementem rozwoju 
gospodarczego miasta. 

• Rozwój oferty mieszkaniowej. 

• Poprawa życia w mieście. 

• Czas wolny w mieście. 

• Jakość usług publicznych dla 
mieszkańców. 

• Potencjał miasta do rozwoju 
turystyki lokalnej / rozwój własnych 
zasobów. 

• Jakość środowiska 
naturalnego. 

• Jakość powietrza w 
mieście. 

• Mieszkalnictwo.  

• Strategiczny rozwój miasta. 

• Wizja rozwoju miasta. 

• Partycypacja społeczna. 

• Brak barier w mieście. 
 

Cele 
nadrzędne 

1. Rozwój przedsiębiorczości i 
tworzenie marki miasta – 
miejsce przyjazne 
przedsiębiorczości i otwarte 
na nowe rozwiązania. 

1. Rozwój oferty mieszkaniowej. 
2. Poprawa jakości życia w mieście. 
3. Wykorzystanie potencjałów i 

zasobów do rozwoju miasta. 

1. Poprawa jakości 
środowiska 
naturalnego. 
 

1. Ukierunkowanie miasta na 
zharmonizowany, strategiczny i 
inteligentny rozwój, oparty o zdolności 
do zmiany, partycypację, otwartość i 
innowacyjność.   

MATRYCA PROJEKTU znajduje się w załączeniu do streszczenia.  
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Powiązanie celów ze zdiagnozowanymi problemami miasta 

CEL GŁÓWNY: PODNIESIENIE POTENCJAŁU EKONOMICZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I KONKURENCYJNOSCI ŻYCIA W MIEŚCIE 

 

Cel 
strategiczny 

Nisko: miasto przyjazne 
przedsiębiorczości i otwarte na 

innowacyjne rozwiązania – 
rozwój przedsiębiorczości i 

wiarygodnego profilu miasta 
(smart economy) 

 
PRZEDSIĘBIORCZE NISKO 

[PRL] 

Nisko: miasto wzmacniające otwarty i 
integracyjny kapitał lokalnego 

społeczeństwa – poprawa jakości życia w 
mieście (smart living i smart people) oraz 
atrakcyjne miasto do życia – tworzenie i 
rozwój miejskiej oferty czasu wolnego  

(slow life) 
NISKO: TU MIESZKAM - TU 

ODPOCZYWAM [PRL] 

Nisko: miasto naturalnie 
dbające o środowisko – 

poprawa stanu lokalnego 
środowiska przyrodniczego i 
przeciwdziałanie zmianom 

klimatu (smart environment) 
ZIELONE NISKO 

[PRL] 

Nisko: miasto SMART CITY, strategia, 
rozwój, innowacyjność,  partycypacja 

i dostępność, inteligentne 
zarządzanie (smart governance) 

dzięki inteligentnej mobilności (smart 
mobility) – cechy charakterystyczne 

miasta. 
NISKO: INTELIGENTNE MIASTO 

[PRI] 

 

 

Zdiagnozow
ane 
problemy/b
ariery 
rozwojowe 
miasta 

Niski poziom lokalnej 
przedsiębiorczości, mała 
liczba tworzonych miejsc 
pracy na terenie miasta 

Ograniczona oferta 
mieszkaniowa 

i gospodarcza miasta 

Emigracje 
mieszkańców – utrata 

kapitału ludzkiego 

Ograniczone 
zdolności finansowe 
miasta do rozwoju 

Problemy w dostępie do 
podstawowej 

infrastruktury w mieście 

Ograniczenia miasta 
ze względu na 

lokalizację i 
połączenia 

komunikacyjne 

Przyczyny • poziom lokalnej edukacji, 
niedostosowanie do 
potrzeb rynku i aktualnych 
wyzwań; 

• mała liczba działających 
firm oraz niski wskaźnik 
przyrostu nowych firm; 

• brak oferty inwestycyjnej 
miasta; 

• niska kultura 
przedsiębiorczości 

• niski poziom 
konkurencyjności lokalnych 
firm 

• ograniczona 
infrastruktura służąca 
rozwojowi 
mieszkalnictwa 

• zanieczyszczone 
środowisko 
(powietrze) 

• niski potencjał i 
konkurencyjność 
miasta; 

• niski wskaźnik 
planowania 
strategicznego i 

• spadek  liczby osób w 
wieku 
przedprodukcyjnym i 
wzrost osób w wieku 
poprodukcyjnym 

• emigracje edukacyjne i 
zarobkowe 

• niska aktywność 
ekonomiczna osób 
młodych – 
wchodzących na rynek 
pracy, względem osób 
wychodzących z rynku 
pracy 

• ograniczenia 
budżetowe; 

• uzależnienie od 
dostępności środków 
zewnętrznych; 

• miasto nie jest 
przygotowanea do 
pozyskiwania 
środków w ramach 
nowych 
mechanizmów 
finansowych np. PPP 

 

• dostępność do sieci 
wodno – kanalizacyjnej; 

• tranzyt przechodzący 
przez centrum miasta; 

• niepełna oferta czasu 
wolnego – dostęp do 
zagospodarowanych 
obszarów, obiektów; 

• dostęp do funkcjonalnej 
oferty ochrony zdrowia i 
konkurencyjnej oferty 
edukacyjnej; 

• tranzyt przechodzący 
przez centrum 
miasta; 

• brak dobrych 
powiązań 
komunikacyjnych z 
najbliższymi 
ośrodkami 
przemysłowymi, 
ograniczenia w 
infrastrukturze 
drogowej i kolejowej; 

lokalizacja  miasta 
poza dużymi 



                                  
 

10 
 

• słaba oferta wspierająca 
rozwój firm, brak komórki 
odpowiedzialnej za rozwój 
przedsiębiorczości, brak 
spójnych działań i strategii. 

 

planowania 
przestrzennego 

 

• niska konkurencyjność 
gospodarcza miasta 
 

• miasto nie posiada 
produktów o znaczeniu 
ponadlokalnym. 

 

ośrodkami 
aglomeracyjnymi, 
poza obszarami 
turystycznymi – 

mniejszy potencjał 
endogeniczny miasta. 

 

PRACOWANY MODEL ROZWOJU MIASTA/WŁASNA ŚCIEŻKA ROZWOJU 
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4. Analiza potencjałów i mocnych stron miasta jako narzędzi wspierających rozwiązanie zdiagnozowanych 

problemów 

DIAGNOZA – PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH ZJAWISK DEFICYTOWYCH I POTENCJAŁÓW. 
SKONSOLIDOWANA ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Kluczowe wg. hierarchii znaczenia: 
1. posiadanie terenów mogących stanowić rozwój 

gospodarczy i mieszkaniowy miasta; 
2. kapitał ludzki miasta – wysoki udział kształconych 

absolwentów, przyrost naturalny dodatni; 
3. zasoby przyrodnicze/kulturowe i historyczne miasta, Rynek 

Miejski, Park Miejski, zbiornik wodny na os. Nisko – 
Podwolina; 

4. dostęp do wiedzy – w branżach kompetencji kluczowych – 
IT, języki obce, elektronika i elektryka – kapitał w postaci 
lokalnych szkół; 

5. ośrodek o znaczeniu administracyjno – handlowo – 
usługowym dla mieszkańców powiatu niżańskiego oraz w 
części dla obszaru MOF Stalowa Wola. 

Kluczowe wg. hierarchii znaczenia: 
1. niski poziom lokalnej przedsiębiorczości, utrata zdolności 

ekonomicznych miasta po upadku kluczowych zakładów 
pracy, niski wskaźnik tworzonych miejsc pracy na terenie 
miasta – miasto traci swoje kluczowe funkcje; 

2. emigracje zarobkowe, emigracje pracowników w 
kluczowych zawodach i kształconej młodzieży; 

3. utrudnienia w dostępie do podstawowej infrastruktury 
publicznej: sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, 
konkurencyjnej oferty czasu wolnego; 

4. transport tranzytowy przechodzący przez centrum miasta i 
jego najbardziej zurbanizowane obszary. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Kluczowe wg. hierarchii znaczenia: 
1. dostęp do terenów inwestycyjnych, budowa terminala 

LHS, dostęp do terenów stanowiących potencjał 
mieszkaniowy; 

2. budowa nowych tras komunikacyjnych; 
3. położenie na obszarze MOF i czwórmiasta; 
4. zdolność do kierunkowego rozwoju miasta – informatyka, 

gospodarka, rozwój w kierunku MŚP, przejście z gospodarki 
produkcyjnej/towarowej do gospodarki wiedzy, 
technologii i innowacyjności, o szczególnym znaczeniu 
usług i innowacyjności; 

5. korzyści ze współpracy z okolicznymi strefami 
ekonomicznymi; 

6. tworzenie Nisko Hub – logistyczny. 

Kluczowe wg. hierarchii znaczenia: 
1. kryzys gospodarczy, wywołany m.in. pandemią; 
2. pogłębiające się emigracje zarobkowe; 
3. marginalizacja miasta – brak zdolności do własnego 

rozwoju, przyciągania kapitału, podnoszenia 
konkurencyjności, efektem utrwalanie długookresowej 
utraty podstawowych funkcji społeczno – gospodarczych; 

4. utrata znaczenia gospodarczego MOF Stalowa Wola i 
okolicznych ośrodków miejskich; 

5. spadek dochodów do budżetu – problemy z realizacją 
działań rozwojowych i bieżących miasta; 

6. wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i pogłębiający 
się spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym – 
ograniczenia w kapitale ludzkim; 

5. Opis działań planowanych do podjęcia  

5.1 Działania podstawowe.  
Aby skutecznie osiągnąć cele nadrzędne Programu Rozwój lokalny, wykorzystując zasoby i potencjały a jednocześnie 
niwelując zdiagnozowane problemy i ich przyczyny, zaplanowano konkretne działania, których efektem będą produkty 
prowadzące do uzyskania oczekiwanych rezultatów. 

 

CEL STRATEGICZNY: PRZEDSIĘBIORCZE NISKO 2024. Nisko: miasto przyjazne przedsiębiorczości i otwarte na 
innowacyjne rozwiązania – rozwój przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta (smart economy).   
Działanie 1.  Klaster -  wypracowanie skutecznych instrumentów wsparcia  przedsiębiorczości ze stworzeniem 
systemu współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. 
➢ Przedsięwzięcie 1.  Dlaczego i po co - opracowanie partycypacyjnej Niżańskiej Strategii Rozwoju 

Przedsiębiorczości  
➢ Przedsięwzięcie 2. Dlaczego i po co – powołanie i funkcjonowanie Rady Eksperckiej, w tym młodych 

przedsiębiorców. 
Działanie 2.  Aktywizacja nowych przestrzeni do biznesu. 
➢ Przedsięwzięcie 3.  Grunt to grunt -tworzenie terenów inwestycyjnych w mieście 
➢ Przedsięwzięcie 4. Niżański Rynek Nieruchomości – katalog i udostępnianie miejskich zasobów nieruchomości na 

potrzeby inwestycyjne i stosowanie systemowego wsparcia wspomagającego rozwój firm. 
Działanie 3.  Wspieranie powstawania nowych firm i rozwój funkcjonujących firm. 
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➢ Przedsięwzięcie 5.  Intro - uruchomienie Centrum Obsługi Inwestora (COI) w strukturach administracji miejskiej. 
➢ Przedsięwzięcie 6.  Śladami  Niżańskich Organiczników rodziny Reichenbachów - wprowadzenie zasad  

i postaw kultury przedsiębiorczości. 
➢ Przedsięwzięcie 7.  Ryzyko i zysk start – up -przygotowanie miejskiej oferty wsparcia dla start-upów. 
➢ Przedsięwzięcie 8.  Akcja promocyjna Buy local – kupuj w Nisku. 
Działanie 4.  Rozwój wiedzy i umiejętności kadr nauczania oraz nauczanych. 
➢ Przedsięwzięcie 9.   Multicel - Nisko   stworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem 

Przedsiębiorczości.  
➢ Przedsięwzięcie 10. Nowa era – stworzenie multimedialnych szkolnych laboratoriów edukacyjnych na potrzeby 

jednolitego systemu nauczania w kierunku kompetencji kluczowych.  
➢ Przedsięwzięcie 11. Kompetencje - wprowadzenie system kształcenia dostosowanego do potrzeb gospodarki 

opartej na wiedzy oraz tworzenie zamawianych kierunków nauczania, klas patronackich na potrzeby jednolitego 
systemu nauczania w kierunku kompetencji kluczowych. 

CEL STRATEGICZNY: NISKO: TU MIESZKAM – TU ODPOCZYWAM. Nisko: miasto wzmacniające otwarty i integracyjny 
kapitał lokalnego społeczeństwa – poprawa jakości życia w mieście (smart living i smart people) oraz atrakcyjne 
miasto do życia – tworzenie i rozwój miejskiej oferty czasu wolnego  (slow life) 
Działanie 5. Przestrzeń wolna od chaosu i wypełniona mieszkańcami  - zaplanowanie nowych obszarów 
mieszkaniowych. 
➢ Przedsięwzięcie 12. Cyfrowy, planistyczny obraz miasta - opracowanie strategicznego MPZP.  
➢ Przedsięwzięcie 13. Nowy dom to nowy mieszkaniec miasta – stworzenie nowej przestrzeni mieszkaniowej w 

mieście. 
➢ Przedsięwzięcie 14.Nie - wysoko – innowacyjne projekty mieszkaniowe dla budownictwa nisko- czynszowego. 
Działanie 6. Płasko i przyjaźnie - miasto dostępne dla wszystkich. 
➢ Przedsięwzięcie 15.  Plaster Kreacji – stworzenie (budowa) obiektu Plastra Kreacji  dla rozwoju aktywności 

społecznej mieszkańców (debaty, spotkania, panele dyskusyjne m.in. Rady Seniorów, Rady Młodzieży i Rady ds. 
dostępności). 

➢ Przedsięwzięcie 16.  Najwyższa wrażliwość - stworzenie  Miejsca Oparcia dla osób z osób z niepełnosprawnością 
wzroku, słuchu i ruchu. 

➢ Przedsięwzięcie 17.  Śmiało wejdź - zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach 
publicznych. 

➢ Przedsięwzięcie 18. Integracja poprzez rękodzieło. 
Działanie 7. Kultura, sport i turystyka - rozwój oferty spędzania wolnego czasu.  
➢ Przedsięwzięcie 18.  Serce Miasta musi bić - ożywienie rynku miejskiego i promocja lokalnych firm. 
➢ Przedsięwzięcie 1. Umiem i zarządzam – strategia narzędziem rozwoju Gminy (przedsięwzięcie z PRI) – związane 

z rozwojem infrastruktury czasu wolnego w oparciu o PPP; 
➢ Przedsięwzięcie 19.  Dziedzictwo kulinarne. 
➢ Przedsięwzięcie 20. Artystyczne Nisko. 
➢ Przedsięwzięcie 21. Rozwój żeglarstwa w Nisku. 

CEL STRATEGICZNY: ZIELONE NISKO. Nisko: miasto naturalnie dbające o środowisko – poprawa stanu lokalnego 
środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie zmianom klimatu (smart environment). 
Działanie 8. Skuteczne ograniczenie niskiej emisji oraz rozwój OZE. 
➢ Przedsięwzięcie 23. Zero węgla – więcej słońca - montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej. 
➢ Przedsięwzięcie 24. Czujny pomiar - montaż czujników pomiaru emisji pyłów w mieście wraz z aplikacją 

informacyjną dla mieszkańców 
Działanie 9. Zmniejszenie liczby odpadów trafiających na składowiska. 
➢ Przedsięwzięcie 25. Nisko bez plastiku – zakup i montaż butelkomatów z akcją ekologiczną.  
➢ Przedsięwzięcie 26. Segregujesz – zyskujesz, organizacja akcji ekologicznej. 
Działanie 10. Zielona i niebieska infrastruktura. 
➢ Przedsięwzięcie 27. Łąki łan – utworzenie parku zieleni w mieście na oś. Nisko – Podwolina. 
➢ Przeds. 28.Woda z nieba – recykling wód opadowych przy ZS-P Tysiącl. oraz przy placu targowym w Nisku. 

5.2 Działania uzupełniające. 
CEL STRATEGICZNY: PRZEDSIĘBIORCZE NISKO 2024. Nisko: miasto przyjazne przedsiębiorczości i otwarte na innowacyjne 
rozwiązania – rozwój przedsiębiorczości i wiarygodnego profilu miasta (smart economy).   
Działanie 3.   Wspieranie powstawania nowych firm i rozwój funkcjonujących firm w mieście 
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➢ Przedsięwzięcie 29.  Utworzenie inkubatora dla przedsiębiorców. 

6. Partycypacja społeczna – sposób włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania i wdrażania 
Planu Rozwoju Lokalnego 

Proces przygotowania i wdrażania społeczności lokalnej do stworzenia PRL oparty był o partycypacyjny charakter 
przygotowania Planu. W proces przygotowania zaangażowano mieszkańców, przedstawicieli instytucji, zdefiniowanych 
interesariuszy z terenu giM Nisko. Powołano do działania Klaster Rozwoju Lokalnego składający się z zaangażowanych 
przedstawicieli instytucji publicznych, różnych grup interesariusz, w tym: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych. W sumie w procesie partycypacji wzięło udział 1205 mieszkańców (liczba osób biorących udział w 
spotkaniach, badaniach, konsultacjach).  
Proces partycypacji objął: 
➢ powołanie Klastra Rozwoju Lokalnego, skupiającego 89 osób z 16 instytucji, 3 przedsiębiorców i 11 ngo; 
➢ spotkania Zespołu Kluczowych Specjalistów, Rady Rozwoju i Zespołu Roboczego; 34 spotkań z 505 uczestnikami, 

doradcami, mieszkańcami i zespołem projektowym; 
➢ organizacja debat z ekspertami i mieszkańcami – 3 panele dyskusyjne: „Nisko potężnym ośrodkiem gospodarczym”, 

„Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla 
mieszkańców”, „Usługi dla mieszkańców miasta, czas wolny w mieście”; 

➢ uruchomiona zakładka Klaster Rozwoju Lokalnego na stronie www.nisko.pl, informacje o realizowanym projekcie: 5651 
odsłon; 

➢ uruchomienie Forum miejskiego (strona www.)  do konsultacji działań z mieszkańcami: 979 odsłon; 
➢ badania ankietowe mieszkańców, ngo, przedsiębiorców, uczniów w obszarach: gospodarka, rynek pracy, sytuacja 

materialna mieszkańców, życie w mieście, dostępność i jakość usług oraz infrastruktury, potencjały gminy, sytuacja 
przedsiębiorców, badanie młodzieży: w sumie zebrano 654 ankiety.  

7. Szacunkowy harmonogram realizacji PRL  

L.p
. 

Nazwa projektu 
inwestycyjn

e 
bezinwestycy

jne 
2021 2022 2023 2024 

1. 
Dlaczego i po co - opracowanie 
partycypacyjnej Niżańskiej Strategii Rozwoju 
Przedsiębiorczości  

0,00 95 940,00 95 940,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Dlaczego i po co - powołanie i funkcjonowanie 
Rady Eksperckiej, w tym młodych 
przedsiębiorców 

0,00 18 450,00 6 150,00 6 150,00 6 150,00 0,00 

3. 
Grunt to grunt -tworzenie terenów 
inwestycyjnych w mieście 

6 188 
711,00 

0,00 
1 504 

851,00 
4 683 

860,00 
0,00 0,00 

4. 

Niżański Rynek Nieruchomości – katalog i 
udostępnianie miejskich zasobów 
nieruchomości na potrzeby inwestycyjne i 
stosowanie systemowego wsparcia 
wspomagającego rozwój firm 

0,00 405 900,00 405 900,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Intro - uruchomienie Centrum Obsługi 
Inwestora (COI) w strukturach administracji 
miejskiej. 

0,00 110 700,00 63 960,00 23 370,00 23 370,00 0,00 

6. 
Śladami  Niżańskich Organiczników rodziny 
Resseguier i Reichenbachów - wprowadzenie 
zasad i postaw kultury przedsiębiorczości 

0,00 1 457 550,00 644 930,00 406 310,00 
406 

310,00 
0,00 

7. 
Ryzyko i zysk start – up -przygotowanie 
miejskiej oferty wsparcia dla start-upów 

0,00 67 650,00 0,00 0,00 67 650,00 0,00 

8. Akcja promocyjna Buy local - kupuj w Nisku 0,00 548 600,00 0,00 335 800,00 
212 

800,00 
0,00 

29. 
Utworzenie inkubatora dla 
przedsiębiorców/Uzupełniajace 

2 200 
000,00 

0,00 0,00 
2 000 

000,00 
200 

000,00 
0,00 

9. 
Multicel - Nisko   stworzenie Multimedialnego 
Centrum Edukacyjnego  

9 000 
000,00 

240 000,00 240 000,00 
7 000 

000,00 
2 000 

000,00 
0,00 

10. 
Nowa era – stworzenie multimedialnych 
szkolnych laboratoriów edukacyjnych na 

621 000,00 3 012 400,00 
3 633 

400,00 
0,00 0,00 0,00 

http://www.nisko.pl/
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potrzeby jednolitego systemu nauczania w 
kierunku kompetencji kluczowych.  

11. 

Kompetencje - wprowadzenie system 
kształcenia dostosowanego do potrzeb 
gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie 
zamawianych kierunków nauczania, klas 
patronackich na potrzeby jednolitego 
systemu nauczania w kierunku kompetencji 
kluczowych.  

0,00 1 805 540,00 621 473,00 596 533,00 
587 

534,00 
0,00 

12. 
Cyfrowy, planistyczny obraz miasta - 
opracowanie strategicznego MPZP dla nowej 
polityki mieszkaniowej 

0,00 415 000,00 15 000,00 0,00 
400 

000,00 
0,00 

13. 
Nowy dom to nowy mieszkaniec miasta – 
stworzenie nowej przestrzeni mieszkaniowej 
w mieście.  

1 440 
000,00 

100 000,00 0,00 100 000,00 
1 440 

000,00 
0,00 

14. 
Nie wysoko – innowacyjne projekty 
mieszkaniowe dla budownictwa nisko-
czynszowego. 

0,00 160 000,00 0,00 0,00 
160 

000,00 
0,00 

15. 

Plaster Kreacji – stworzenie (budowa lub 
adaptacja) obiektu Plastra Kreacji  dla 
rozwoju aktywności społecznej mieszkańców 
(debaty, spotkania, panele dyskusyjne m.in. 
Rady Seniorów, Rady Młodzieży i Rady ds. 
dostępności) 

73 800,00 610 640,00 164 600,00 175 000,00 
323 

840,00 
21 

000,00 

16. 
Najwyższa wrażliwość - stworzenie  Miejsca 
Oparcia dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku, słuchu i ruchu. 

0,00 195 360,00 0,00 0,00 
190 

240,00 
5 120,00 

17. 
Śmiało wejdź - zwiększenie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych w budynkach 
publicznych. 

1 980 
000,00 

0,00 0,00 
1 980 

000,00 
0,00 0,00 

18. Integracja poprzez rękodzieło 0,00 126 000,00 0,00 0,00 
126 

000,00 
0,00 

19. 
Serce Miasta musi bić - ożywienie rynku 
miejskiego i promocja lokalnych firm. 

557 800,00 264 600,00 0,00 690 100,00 
132 

300,00 
0,00 

20. Dziedzictwo kulinarne 280 000,00 255 000,00 0,00 0,00 
535 

000,00 
0,00 

21. Artystyczne Nisko 0,00 242 000,00 0,00 202 000,00 40 000,00 0,00 
22. Rozwój żeglarstwa w Nisku 40 000,00 30 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 

23. 
Zero węgla – więcej słońca - OZE - montaż 
instalacji OZE na budynkach użyteczności 
publicznej. 

3 507 
000,00 

0,00 0,00 
3 507 

000,00 
0,00 0,00 

24. 
Czujny pomiar - montaż czujników pomiaru 
emisji pyłów w mieście wraz z aplikacją 
informacyjną dla mieszkańców 

200 000,00 135 000,00 335 000,00 0,00 0,00 0,00 

25. 
Nisko bez plastiku - zakup i montaż 
butelkomatów. 

200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 

26. 
Segregujesz - zyskujesz,  organizacja akcji 
ekologicznej.  

0,00 90 000,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 
15 

000,00 

27. 
Łaki łan - utworzenie parku zieleni w mieście 
na os. Nisko - Podwolina 

1 249 
331,00 

625 000,00 0,00 0,00 
1 874 

331,00 
0,00 

28. 
Woda z nieba - recykling wód opadowych 
przy ZS-P Tysiąclecia oraz przy placu 
targowym w Nisku .  

800 000,00 65 000,00 0,00 0,00 
865 

000,00 
0,00 

RAZEM 
28 337 
642,00 

1 249 331,00 7 946 204,00 21 736 
123,00 

9 690 
525,00 

41 
120,00 

8. Analiza finansowa PRL, w tym rozpoznanie możliwych źródeł finansowania planowanych działań i ich 

szacunkowych wartości. 

Opracowana analiza finansowa PRL gwarantuje utrzymanie trwałości finansowej projektu w okresie 
realizacji, eksploatacji i wymaganego okresu trwałości.  
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9. Analiza ryzyka i zarządzania ryzykiem. 

W procesie przygotowania projektu zdiagnozowano kluczowe ryzyka, do których należą: 
- ryzyko wzrostu wartości projektu po ogłoszonych postępowaniach przetargowych; 
- ograniczenie popytu na projekt; 
- problemy techniczne i awarie sprzętu; 
- klęski żywiołowe i zagrożenia epidemiologiczne. 
Analiza ryzyka będzie prowadzona na bieżąco, ponadto wdrażane będą działania ograniczające występowanie 

przedstawionego ryzyka.  

10. System wdrażania PRL oraz procedura jego modyfikacji.  

Na potrzeby sprawnej realizacji projektu został opracowany schemat organizacji i zarządzania projektem, który zostanie 
przyjęty Zarządzeniem Burmistrza ds. realizacji i wdrażania KPP oraz zarządzeniem Burmistrza w sprawie powołania 
zespołów zadaniowych/zespołów roboczych. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację, wdrożenie i monitoring 
realizacji KPP będzie Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Burmistrz wyznaczy Głównego Koordynatora Projektu 
odpowiedzialnego za zarzadzanie zespołem projektowym i zespołami roboczymi. Nad bieżącą realizacją działań 
odpowiedzialny będzie Zespół projektowy z wyznaczonymi zespołami roboczymi. Za realizację każdego przedsięwzięcia 
został wyznaczony konkretny podmiot, referat lub instytucja. 

11. Monitorowanie postępów w rozwoju miasta na podstawie zrealizowanych działań wraz z określeniem 

wskaźników  

Proces monitorowania projektu oparty został o wskaźniki produktów i rezultatów. Narzędziem monitoringu będą 
sporządzane: Raport produktowy/wdrożeniowy oraz Raport wskaźnikowy. Ponadto na potrzeby monitoringu opracowana 
zostanie informatyczna platforma do monitorowania postępu realizacji projektu i założonych celów, wskaźników. Platforma 
udostępniana będzie publicznie dla mieszkańców i zainteresowanych grup.  

12. Ewaluacja rezultatów wdrożenia PRL 

Ewaluacja prowadzona będzie przez Zespół Projektowy w okresie realizacji KPP, na zakończenie danego roku 
wdrażania Programu. Wyniki ewaluacji dostępne będą dla mieszkańców i interesariuszy.  

13. Powiązanie PRL z dok. strategicznymi i planistycznymi miasta 

PRL wykazuje zgodność ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko, z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko, ze Strategią Rozwoju MOF Stalowa Wola oraz z Lokalnym Programem 
Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko.  

14. Podsumowanie 

Programowany Plan Rozwoju Lokalnego, stanowiący Nową Ścieżkę Rozwoju Niska, poprzez zaprojektowane działania 
i przedsięwzięcia, odpowiednio zweryfikowane w analizie finansowej, poddane ocenie z wykorzystaniem matrycy celów i 
matrycy logicznej odpowiada na kluczowe problemy hamujące rozwój, takie jak: 

1. pogarszająca się jakość powietrza, 
2. wyludnienie, migracja z miast średnich i małych do większych miast i obszarów metropolitalnych, 
3. starzenie się społeczeństwa, 
4. brak lub niski poziom standardów dostępności,  
5. słabszy wzrost gospodarczy/ niski poziom przedsiębiorczości lokalnej,  
6. postępująca suburbanizacja 
7. marginalizacja miasta/dzielnic miejskich, w których kumulują się problemy społeczno-gospodarcze, 
8. niski potencjał ekonomiczny miasta. 
Produktem projektu będzie także wymiana doświadczeń w formach współpracy partnerskiej oraz upowszechnienie 

wiedzy z zakresu zastosowania rozwiązań w zarządzaniu miastem. Powstanie dokumentacja podsumowująca realizację 
projektu i przedstawiająca wypracowane dobre praktyki i doświadczenia. Efekty programu będą monitorowane w 
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systematyczny i wiarygodny sposób w zakresie osiągania celów oraz mierników ilościowych. Uzupełnieniem, spójny, jest 
Plan Rozwoju Instytucjonalnego opracowany jako wizja rozwoju kompetencji i sposobów zarządzania miastem, w tym w 
formach partycypacyjnych. Wszystkie działania, oprócz specjalnych przedsięwzięć, spełniają wymogi standardów 
dostępności i równości. 
Załączniki: 

1. Matryca projektu; 
2. Skrócony opis projektu 
3. Mapa projektu 


