DIAGNOZA OBSZAROWA
sporządzona na bazie danych Monitora Rozwoju Lokalnego
- uwzględniająca porównanie do średniej z miast na prawach powiatu (grupa porównawcza) i do miast o podobnych wartościach wskaźników: Bielsko Biała,
Kalisz, Płock, Słupsk (wybrane miasta)

SYTUACJA OGÓLNA

PROBLEMY

POTENCJAŁY / MOCNE STRONY

Obszar 1: Potencjał i konkurencyjność lokalnej gospodarki
Sytuację gospodarczą
Tarnowa odzwierciedla
ujemny wskaźnik dynamiki
zmian w całym okresie
odniesienia, jednak w
ostatnim analizowanym
roku odnotowano
nieznaczny wzrost tego
wskaźnika.

- wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców
poniżej średniej w stosunku do grupy porównawczej, na tle wybranych miast przedostatnie miejsce,
- wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 mieszkańców
poniżej średniej w stosunku do grupy porównawczej, na tle wybranych miast czołowe miejsce w
zestawieniu
- zwiększająca się różnica liczby mieszkańców w
wieku 10-24 i 50-64 lat, w przeciwieństwie do
grupy porównawczej, w której tendencja jest
odwrotna; natomiast na tle wybranych miast
przedostatnie miejsce w zestawieniu,
- niski i malejący procent osób zatrudnionych w
usługach w stosunku do grupy poznawczej;

- systematyczny wzrost wpływów JST z tytułu udziału we wpływach
BP z PIT przypadających na 1000 osób w wieku od 18 lat okresie odniesienia, natomiast na tle wybranych miast najgorsze miejsce w zestawieniu
- wysoki poziom wydatków inwestycyjnych ze znaczną tendencją
wzrostową przypadający na jednego mieszkańca;
- znaczny wzrost stosunku liczby nowo przygotowanych powierzchni
komercyjnych do liczby nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych;
- wysoki i cechujący się tendencją wzrostową wskaźnik nowo
oddanych powierzchni komercyjnych do liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych;
- stabilny, wysoki poziom dochodów z podatku od nieruchomości;
- wysoki i stabilny udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora
kreatywnego w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych;

- gwałtownie rosnący wskaźnik dostępności usług doradczych i
finansowych;

Obszar 2: Rynek pracy i kwalifikacje siły roboczej
Pomimo stosunkowo
ustabilizowanej sytuacji na
rynku pracy i zatrudnienia
we wcześniejszych
okresach odniesienia, w
ostatnim odnotowano
gwałtowny spadek.

- wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z
PIT przypadające na 1 mieszkańca na niskim
poziomie w stosunku do badanej grupy
odniesienia
- bardzo niski poziom przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto
- gwałtowny spadek oferty pracy na 1000
mieszkańców powiatu, znacznie poniżej mediany
w grupie porównawczej,
- systematyczny spadek dostępności
wykwalifikowanej siły roboczej w okresie
odniesienia, pomimo minimalnego wzrostu
wskaźnika w ostatnim roku badanym,
- bardzo niski wskaźnik różnicy liczby
mieszkańców w wieku 10-24 i 50-64 lat na 1000
mieszkańców gminy cechujący się tendencją
spadkową,

- niski wskaźnik udziału bezrobotnych zarejestrowanych powyżej
roku w ogólnej liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym,
- w ostatnim okresie odniesienia wzrost liczby mieszkańców w wieku
produkcyjnym,
- wysoki poziom liczby absolwentów szkół średnich w ostatnich
pięciu latach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w odniesieniu do
grupy porównawczej, pomimo niewielkiego spadku zanotowanego w
ostatnim okresie,
- niski poziom liczby osób bezrobotnych z wykształceniem
podstawowym na 1000 mieszkańców, cechujący się dynamiką
spadkową,
- wysoki poziom liczby uczniów w średnich szkołach zawodowych na
1000 mieszkańców gminy, znacznie powyżej mediany grupy
porównawczej,
- znaczący spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych
absolwentów na 1000 mieszkańców,
- dynamika spadkowa liczby bezrobotnych zarejestrowanych ogółem
na 1000 mieszkańców gminy,
- spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do 25 roku życia na
1000 mieszkańców gminy,

- systematyczny spadek liczby długotrwale bezrobotnych
zarejestrowanych na 1000 mieszkańców gminy

Obszar 3: Sytuacja materialna mieszkańców
Ogólna sytuacja
finansowa mieszkańców
Tarnowa z roku na rok się
pogarsza, co odzwierciedla
ostatnia pozycja na tle
innych miast

- ciągle rosnąca wysokość wpływów JST z tytułu
udziału we wpływach BP z PIT przypadających na
1 mieszkańca nie przekłada się na miejsce w
porównaniu do innych miast (ostatnie)
- pomimo rosnącego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto Tarnów jest jednym z
gorszych porównywanych miast
- ostatnie miejsce z powodu tendencji stałej w
rynkowej wartości powierzchni mieszkaniowej w
gminie w przeliczeniu na 1 mieszkańca

- malejąca liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej (ogółem) na 1000 mieszkańców
- większa liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych na 1000
mieszkańców niż średnia, jednak mimo to końcowa pozycja na tle
innych miast
- niska ilość zużytej energii w zasobach mieszkaniowych gminy na
1000 mieszkańców plasuje Tarnów na ostatnim miejscu
- rosnąca wysokość dochodów od osób fizycznych z podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego przypadająca na 1000 osób w
wieku od 18 lat plasuje Tarnów w środku zestawienia na tle innych
miast

Obszar 4: Stan finansów lokalnych (zdolność finansowania rozwoju)
Struktura finansowa
miasta przedstawia
sinusoidę, co w
porównaniu z innymi
miastami plasuje Tarnów
na ostatniej pozycji

- tendencja stała w udziale dochodów własnych
w dochodach ogółem (w %) - średnia trzyletnia –
ostania pozycja na tle innych miast

- tendencja wzrostowa w wysokości dochodów ogółem
przypadającej na 1 mieszkańca - średnia trzyletnia, co plasuje
Tarnów w środku zestawienia

- pomimo tendencji wzrostowej ostatnie miejsce
na tle innych miast w wysokości dochodów
własnych przypadających na 1 mieszkańca średnia trzyletnia

- pomimo zmniejszającego się udziału wydatków majątkowych na
projekty dofinansowane z UE w wydatkach majątkowych ogółem (w
%) - średnia trzyletnia, Tarnów plasuje się w środku zestawienia

- ostatnie miejsce w zestawieniu w udziale
- tendencja stała plasuje Tarnów w środku zestawienia dot.
dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w wysokości kwoty wydatków majątkowych na projekty
%) – średnia trzyletnia, z powodu tendencji stałej dofinansowane z UE przypadającej na 1 mieszkańca - średnia
trzyletnia
- ostatnie miejsce w zestawieniu dochodów
majątkowych przypadających na 1 mieszkańca średnia trzyletnia, z powodu tendencji stałej
- ostatnie miejsce w zestawieniu dot. poziomu
finansowania wydatków majątkowych
dochodami majątkowymi (w %) - średnia
trzyletnia, z powodu tendencji stałej
- końcowe miejsce w zestawieniu dot. udziału
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w
%) – średnia trzyletnia
- pomimo tendencji wzrostowej nadal końcowe
miejsce w zestawieniu dot. wysokości kwoty
wydatków majątkowych przypadającej na 1
mieszkańca – średnia trzyletnia
- tendencja malejąca i ostatnie miejsce w
zestawieniu dot. relacji kwoty nadwyżki
operacyjnej NO do kwoty dochodów bieżących
(w %) - średnia trzyletnia
- najgorszy wynik relacji kwoty nadwyżki
operacyjnej NO pomniejszonej o spłaty długu do
kwoty dochodów bieżących (w %) - średnia
trzyletnia
- ostatnie miejsce w zestawieniu dot. wysokości
kwoty nadwyżki operacyjnej przypadającej na 1

mieszkańca - średnia trzyletnia, pomimo kwoty w
granicach średniej
- ostatnie miejsce w zestawieniu dot. wysokości
kwoty nadwyżki operacyjnej NO pomniejszonej o
spłaty długu przypadającej na 1 mieszkańca średnia trzyletnia
- najwyższy okres spłaty długu wg stanu w danym
roku za pomocą średniej kwoty pełnej NO z
ostatnich 3 lat
- rosnąca wysokość zobowiązań do spłaty
przypadająca na 1 mieszkańca plasuje Tarnów w
środku zestawienia – przewaga na tle innych
miast
- największa relacja kwoty zadłużenia w danym
roku do dochodów ogółem

Obszar 5: Dostępność i jakość usług oraz infrastruktury
Tendencja wzrostowa i
czołowe miejsce w
temacie usług
kulturalnych, zdrowotnych
itp.

- liczba odwiedzających filharmonie, muzea,
wystawy, koncerty na 1000 mieszkańców,
powyżej średniej z tendencją malejącą, co
odzwierciedla ostatnie miejsce w zestawieniu
- odległe miejsce poniżej średniej wydatków na
kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na
1 mieszkańca
- tendencja malejąca i średnie miejsce w
zestawieniu osób korzystających ze

- tendencja wzrostowa i czołowe miejsce współczynnika skolaryzacji
brutto dla szkół podstawowych (%)
- stała tendencja i czołowe miejsce w zestawieniu dot. relacji liczby
uczniów w szkołach zawodowych do liczby osób w tej grupie
wiekowej (%)
- czołowe miejsce z tendencją rosnącą w zestawieniu dot. liczby
członków klubów sportowych na 1000 mieszkańców

środowiskowej pomocy społecznej na 1000
mieszkańców
- końcowa pozycja w zestawieniu dot. ilości
miejsc noclegowych w hotelach, motelach,
pensjonatach i innych obiektach hotelowych na
1000 mieszkańców
- końcowe pozycje, poniżej średniej w
zestawieniu dot. liczby udzielonych noclegów na
1000 mieszkańców

- tendencja wzrostowa i czołowe miejsce w zestawieniu dot.
wysokości wydatków na kulturę fizyczną, sport i rekreację
przypadających na 1 mieszkańca
-stała tendencja i środek zestawienia, jeśli chodzi o gospodarstwa
domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000
mieszkańców
- środek zestawienia i kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu
pomocy społecznej przypadająca na 1 mieszkańca poniżej średniej
- czołowe miejsce w zestawieniu i kwota wydatków na zadania
własne z zakresu pomocy społecznej przypadająca na 1 mieszkańca
w granicach średniej
- najwyższe miejsce w zestawieniu dot. liczby udzielonych porad
lekarskich na 1000 mieszkańców
- najwyższe miejsce w zestawieniu dot. liczby lekarzy i lekarzy
dentystów pracujących wg podstawowego miejsca pracy na 1000
mieszkańców - powyżej średniej
- najwyższe miejsce w zestawieniu dot. liczby łóżek w szpitalach
ogólnych na 1000 mieszkańców
- najwyższa pozycja w zestawieniu dot. stosunku liczby miejsc w
żłobkach do liczby dzieci w wieku od 0 do 2 lat (%)
- najwyższa pozycja w zestawieniu dot. udziału liczby miejsc w
przedszkolach do liczby dzieci w wieku 3-6 lat (%)
- środek zestawienia dot. liczby podmiotów gospodarczych
świadczących usługi na 1000 mieszkańców

Obszar 6: Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych w gminie
Poprawiająca się sytuacja
w Tarnowie w kwestii
mieszkaniowej, jednak
nadal odległa pozycja na
tle innych miast

- stały poziom liczby zamieszkanych lokali
komunalnych na 1000 mieszkańców – ostatnia
pozycja na tle innych miast
- tendencja malejąca oraz ostatnie miejsce w
zestawieniu średniej trzyletniej liczby mieszkań
oddanych do użytkowania na 1000 ludności
- tendencja malejąca oraz ostatnie miejsce w
zestawieniu dot. powierzchni nowobudowanych
mieszkań przypadającej na mieszkańca w wieku
25-34 lata
- końcowa pozycja z tendencją wzrostową w
temacie przeciętnej powierzchni mieszkania na 1
osobę
- pomimo stałej tendencji ostatnie miejsce
wśród miast w temacie przeciętnej powierzchni
użytkowej lokali socjalnych będących w
dyspozycji Gminy
- pomimo stałej tendencji końcowe miejsce
wśród miast w temacie powierzchni mieszkania,
jaką można kupić za przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto

- tendencja wzrostowa w liczbie mieszkań na 1000 mieszkańców,
dająca jednak ostatnie miejsce na tle innych miast
- średnia grupy miast w tematyce odsetka ogółu mieszkań
wyposażonych w instalację wodociągową (%)
- czołowe miejsce z tendencją rosnącą w kwestii odsetka ogółu
mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany (%)
- czołowe miejsce z tendencją rosnącą w kwestii odsetka ogółu
mieszkań wyposażonych w łazienkę (%)
- tendencja wzrostowa w odsetku ogółu mieszkań wyposażonych w
centralne ogrzewanie (%)
- zdecydowanie czołowa pozycja w kwestii odsetka ogółu mieszkań
wyposażonych w gaz sieciowy (%)
- miejsce poniżej średniej w kwestii przeciętnej powierzchni
użytkowej lokali mieszkalnych będących w dyspozycji gminy
- czołowe miejsce w wysokości kwot wypłaconych dodatków
mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 lokal mieszkalny w zasobach
mieszkaniowych ogółem
- tendencja malejąca i czołowe miejsce w odsetku zadłużonych lokali
będących w dyspozycji gminy (komunalne) (%)

- tendencja rosnąca w liczbie lokali mieszkalnych sprzedanych w
ramach transakcji rynkowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców –
mimo to końcowe miejsce w zestawieniu

Obszar 7: Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy
Tendencja malejąca
wskaźnika, jednak w
grupie miast czołowe
miejsce

- zdecydowanie poniżej średniej udział wydatków
na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w
wydatkach bieżących

- najwyższa pozycja w temacie państwowych i samorządowych
jednostek prawa budżetowego na 1000 mieszkańców
- największa liczba organizacji społecznych na 1000 mieszkańców

- jeden z gorszych wskaźników w wysokości
frekwencji wyborczej - Wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, 1 tura (w %) zdecydowanie poniżej średniej w grupie
porównawczej
- tendencja malejąca w ilości przyznanych
dodatków mieszkaniowych na 1000 mieszkańców

- tendencja rosnąca w udziale wydatków na szkolenia i rozwój
zawodowy w wydatkach bieżących (w %)
- tendencja rosnąca (czołowa pozycja) nowo zarejestrowanych
fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych na 10 tys.
mieszkańców

- czołowe miejsce w ilości rozwodów na 100
zawartych małżeństw, z tendencją malejącą

- tendencja wzrostowa liczby uczestników imprez kulturalnych na
1000 mieszkańców, powyżej średniej w grupie porównawczej,
jednak na tle wybranych miast przedostatnie miejsce w zestawieniu;

- czołowe miejsce – stała tendencja w kwestii
odsetek urodzeń pozamałżeńskich

- tendencja malejąca w ilości osób korzystających ze środowiskowej
pomocy społecznej na 1000 mieszkańców

Obszar 8 : Poziom bezpieczeństwa
W kwestii
bezpieczeństwa, zarówno

- negatywna tendencja w liczbie przestępstw
stwierdzonych przez policję w zakończonych

- liczba wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych oscyluje
poniżej średniej

materialnego, jak i
ekonomicznego i
ekologicznego, miasto
Tarnów znajduje się na
dobrym poziomie

postępowaniach przygotowawczych przeciwko
życiu i zdrowiu na 10. tys. mieszkańców
- utrzymująca się średnia pozycja w grupie
porównawczej w zestawieniu dot. liczby
przestępstw stwierdzonych przez policję w
zakończonych postępowaniach
przygotowawczych przeciwko mieniu na 10 tys.
mieszkańców
- w zestawieniu dot. liczby przestępstw
drogowych stwierdzonych przez policję w
zakończonych postępowaniach
przygotowawczych na 10. tys. mieszkańców
tendencja utrzymuje się na stałym poziomie,
poniżej średniej w grupie porównawczej, czołowe
(negatywne) miejsce na tle wybranych miast
- w zestawieniu dot. liczby zgonów osób w wieku
do 65 lat na 1000 ludności w tym wieku
tendencja malejąca, poniżej średniej w grupie
porównawczej, czołowe (negatywne) miejsce na
tle wybranych miast
- w zestawieniu dot. liczby zgonów z powodu
zachorowania na nowotwory i choroby układu
krążenia na 1000 mieszkańców tendencja
utrzymuje się na stałym poziomie, poniżej
średniej w grupie porównawczej, czołowe
(negatywne) miejsce na tle wybranych miast

- jedno z najwyższych miejsc w zestawieniu dot. liczby lekarzy i
lekarzy dentystów pracujących wg podstawowego miejsca pracy na
1000 mieszkańców
- czołowe miejsce w zestawieniu dot. liczby porad lekarskich na 1000
mieszkańców
- najwyższe miejsce w zestawieniu dot. liczby łóżek w szpitalach
ogólnych na 1000 mieszkańców
- czołowe miejsce w zestawieniu dot. wielkości wydatków na
ochronę zdrowia na 1000 mieszkańców

Obszar 9: Sytuacja demograficzna
Ogólny wskaźnik sytuacji
demograficznej posiada
tendencję dodatnią

- zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach
jako % ludności w roku bazowym z każdym
rokiem jest lepsza, jednak nadal poniżej średniej
grupy porównawczej, natomiast w grupie miast
porównawczych plasuje są w środku zestawienia
- jeden z największych wskaźników dot. liczby
osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100
osób w wieku 15-64 lata
- wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat
i więcej powyżej średniej
- tendencja rosnąca i powyżej średniej wskaźnika
dot. liczby mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym, w grupie porównawczej oraz
ostatnie miejsce w zestawieniu wybranych miast;
- tendencja rosnąca i powyżej średniej wskaźnika
dot. liczby mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym, w grupie porównawczej oraz
drugie miejsce w zestawieniu wybranych miast;
-przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000
ludności poniżej średniej;

- największy współczynnik liczby mieszkańców w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
- jeden z największych wskaźników dot. liczby mieszkańców w wieku
25-34 lat na 1000 mieszkańców w grupie wybranych miast, z
tendencją malejącą, poniżej średniej w grupie porównawczej;

- ostatnie miejsce w liczbie urodzeń żywych na
1000 mieszkańców
- ostatnie miejsce w współczynniku dzietności
kobiet - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku
15-49 lat
- ostanie miejsce w saldzie migracji na 1000 osób
(średnia 3-letnia)
- ostatnie miejsce w saldzie migracji osób w
wieku 15-39 lat na 1000 osób
- jedno z ostatnich miejsc w liczbie małżeństw
zawartych w ciągu roku na 1000 mieszkańców
- czołowe miejsce w liczbie rozwodów na 100
zawartych małżeństw (dane powiatowe)
- czołowe miejsce w kategorii odsetek urodzeń
pozamałżeńskich (dane powiatowe)

Obszar 10: Dostępność komunikacyjna
Ujemny wskaźnik
dynamiki pod względem
dostępności komunikacji

- stała tendencja udziału dróg o nawierzchni
twardej ulepszonej w łącznej długości dróg
gminnych i powiatowych (%) (dane powiatowe) –
w porównaniu z innymi miastami jedna z
gorszych
- liczba pojazdów samochodowych i ciągników na
1 km dróg o nawierzchni twardej (dane

- największa łączna długość dróg gminnych i powiatowych na 100
km2 powierzchni (dane powiatowe)
- jedna z największych długości dróg gminnych i powiatowych o
twardej nawierzchni na 100 km2 powierzchni (dane powiatowe)

powiatowe) poniżej średniej, jednak w czołówce
wzgl. miast porównawczych
- czołowe miejsce w zestawieniu dot. ilości
wypadków drogowych na 100 tys. ludności (dane
powiatowe, średnia 3-letnia)
- jedna z najgorszych sytuacji dot. liczby ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys.
ludności (dane powiatowe, średnia 3-letnia)
- rosnąca tendencja wskaźnika dot. liczby
samochodów osobowych na 100 mieszkańców
(dane powiatowe), jednak nadal najmniejsza
spośród analizowanych miast
- brak bus-pasów na pow. gminy

- jedna z największej ilości dróg gminnych i powiatowych o
nawierzchni twardej ulepszonej na 100 km2 powierzchni (dane
powiatowe)
- jedna z największych długości ścieżek rowerowych na 10 tys. km2
(pow. gminy)
- średni poziom liczby taksówek na 10 tys. mieszkańców najwyższy
spośród miast analizowanych
- zwiększenie współczynnika dot. liczby parkingów "Parkuj i Jedź" na
10 tys. mieszkańców
-średni poziom w długości linii kolejowych na 100 km2 powierzchni
(dane wojewódzkie)
- tendencja wzrostowa ilości turystów korzystający z noclegów na
1000 ludności (dane powiatowe)

Obszar 11: Ład i struktura przestrzenna obszaru
Tarnów utrzymuje średni
poziom wśród
analizowanych miast, jeśli
chodzi o wszelkie
uwarunkowania i
wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze,
środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjnoestetyczne. Niestety
tendencja malejąca
wskaźnika.

- udział powierzchni objętej obowiązującymi
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni ogółem (%) nieco
poniżej średniej
- minimalny udział obszarów prawnie
chronionych w powierzchni gminy (%)
- udział powierzchni parków, zieleńców i terenów
zieleni osiedlowej w powierzchni gminy (%)
poniżej średniej

- liczba inwestycji realizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na
1000 mieszkańców (średnia 3-letnia) na stałym poziomie, jednak
niższym niż grupie porównawczej,
- jeden z najwyższych wskaźników dot. ilości mieszkańców na 1 km2
powierzchni gminy
- średnia długość czynnej sieci gazowej - rozdzielczej przypadająca na
100 osób korzystających z sieci (m/osoba) – (średnio wzgl. miast
porównawczych)
- średnia długość czynnej sieci wodociągowej - rozdzielczej
przypadająca na 100 osób korzystających z sieci (m/osoba)

Obszar 12: Lokalne środowisko przyrodnicze
Tarnów ma najniższy
wskaźnik pod względem
jakości środowiska
naturalnego, ale
pozytywnym elementem
jest dynamika stała z
nieznacznym okresowym
wzrostem

- najniższy udział obszarów prawnie chronionych
w powierzchni gminy (%)

- najwyższy procent zanieczyszczeń pyłowych zatrzymanych lub
zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w %
zanieczyszczeń wytworzonych

- najniższy procent obszarów zalesionych (%)
- jeden z najniższych udziałów powierzchni
parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w
powierzchni gminy (%)
- średnio 2-krotnie wyższa od średniej w grupie
porównawczej emisja zanieczyszczeń pyłowych z
zakładów szczególnie uciążliwych na 1km2

- najniższe zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i
ludności w ciągu roku na 1 mieszkańca (m3/osoba) z dynamiką stałą
- średni poziom ścieków przemysłowych i komunalnych
wymagających oczyszczania odprowadzonych do wód lub do ziemi w
ciągu roku na 1 mieszkańca (m3/osoba)

powierzchni powiatu w ciągu roku (kg), kmwśród
wybranych miast Tarnów plasuje się w środku
zestawienia
- najniższy wskaźnik ścieków przemysłowych i
komunalnych oczyszczanych biologicznie,
chemicznie i z podwyższonym usuwaniem
biogenów w % ścieków wymagających
oczyszczania
- jeden z najniższych wskaźników dot. udziału
odpadów poddanych odzyskowi razem w
odpadach wytworzonych w ciągu roku ogółem (z
wyłączeniem odpadów komunalnych) (%)

- średnia ilość odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku
ogółem na 1 mieszkańca (kg/osoba)
- 2-krotnie niższy wskaźnik odpadów wytworzonych w ciągu roku
ogółem (z wyłączeniem odpadów komunalnych) na 1 ha powierzchni
gminy (t/ha) w porównaniu do badanej grupy miast

