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DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH W GMINIE SŁUŻĄCA WYZNACZENIU 
OBSZARU ZDEGRADOWANEGO (OZ) I OBSZARU REWITALIZACJI (OR) 

 

1. Ogólna charakterystyka gminy  

Gmina Wierzbinek jest gminą wiejską, typowo rolniczą, położoną w powiecie konińskim, na 

wschodnim skraju województwa wielkopolskiego. Jej naturalne granice stanowią: Kanał 

Warta - Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki, będące jednocześnie elementami Wielkiej Pętli 

Wielkopolski, czyli promowanego w kraju szlaku żeglugi śródlądowej. Gmina położona jest 

także na szlaku turystycznym Licheń - Ciechocinek – Inowrocław.  

Gmina zajmuje powierzchnię 14 755 ha. W strukturze użytkowania gruntów wg ostatnich 

dostępnych danych GUS z 2014 roku blisko 80% stanowią użytki rolne, 12,6% lasy wraz z 

gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi, 3,8% grunty zurbanizowane i zabudowane, 3,7% 

nieużytki, 0,14% wody stojące i płynące oraz pozostałe 0,39%. Lasy i grunty zadrzewione 

ogółem zajmują 1 862 ha i stanowią odsetek powierzchni gminy nieco niższy niż jego udział 

w powierzchni całej Aglomeracji Konińskiej (16%) oraz znacznie niższy od województwa 

wielkopolskiego (26%) i Polski (30,7%). Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, 

która stanowi 80% wszystkich drzewostanów. Dalsze miejsca zajmują: olsza, dąb, brzoza, 

świerk. W gminie Wierzbinek na gruntach nieprzydatnych dla rolnictwa realizuje się proces 

ich zalesiania.  

W gminie Wierzbinek duże połacie terenu zajęte są przez gleby wysokich klas bonitacyjnych 

– często II i III, na ogół zaliczane do kompleksów pszenno-dobrego (2), sporadycznie bardzo 

dobrego (1) lub pszenno-żytniego (4), wytworzonych z piasków gliniastych na glinie lub gliny. 

Są to z reguły gleby bielicowe i brunatne, a w obniżeniach terenu i w sąsiedztwie cieków, 

zwłaszcza w przypadku kompleksu nr 2, również czarne ziemie właściwe. Obok gleb 2 i 4 

kompleksu, występują tutaj liczne gleby kompleksu żytniego dobrego (5) kl. IVa i IVb, chociaż 

zdarzają się również w kl. III, a na terenach odznaczających się większą wilgotnością również 

kompleksu zbożowo pastewnego mocnego (8), również kl. IIIb – IVb. Gleby kompleksu 

pszennego dobrego (2) naj- 17 większe powierzchnie zajmują w centralnej części Pagórków 

Sadlneńsko-Orleckich w okolicach Wierzbinka, Chlebowa, Ziemięcina, Sadlna, Boguszyc i 

Kryszkowic oraz w rejonie Mąkoszyna, już na obszarze Równiny Sompoleńskiej. W strukturze 

gruntów ornych ok. 58% stanowią gleby prawnie chronione. Tereny predysponowane do 

produkcji rolnej o najlepszych glebach, stanowiące bazę żywieniową gminy znajdują się w 

środkowej oraz w północno – zachodniej części gminy. 

W strukturze zasiewów gospodarstw indywidualnych w gminie dominują zboża i mieszanki 

zbożowe 68,8%. Dużą pozycję stanowią warzywa gruntowe (3,1%). Ogólnie na tle 

Aglomeracji Konińskiej, Wielkopolski i kraju gmina Wierzbinek pod tym względem wypada 

korzystniej, a wysoka produkcja żyta, który jest podstawowym zbożem w piekarnictwie jest 

szansą na rozwój produkcji zdrowej żywności w lokalnej działalności gospodarczej. W gminie 
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prowadzi się także produkcję zielarską, która obok produkcji zdrowej żywności cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem. 

Hodowla w odróżnieniu od produkcji roślinnej obejmuje cykle produkcyjne dłuższe od 

rocznych, co powoduje, że tylko część gospodarstw w gminie Wierzbinek specjalizuje się w 

hodowli. W gminie Wierzbinek znajduje się jedno z największych stad bydła oraz pogłowia 

drobiu w powiecie konińskim. Zmiany pogłowia bydła w gminie na tle Aglomeracji Konińskiej, 

Województwa Wielkopolskiego i kraju znacznie przewyższają średnią. W hodowli trzody 

chlewnej odnotowano w okresie 1996-2010 spadek zainteresowania, natomiast odnotowano 

w tym okresie znaczny wzrost ilości pogłowia drobiu.  

Teren gminy rozpościera się (w myśl regionalizacji fizycznogeograficznej opracowanej przez 

Jerzego Kondrackiego) na prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierze 

Południowobałtyckie, makroregionie Pojezierze Wielkopolsko Kujawskie i wreszcie, na 

mezoregionie Pojezierze Kujawskie. Przekłada się to bezpośrednio na warunki 

środowiskowe, w tym warunki przyrodnicze i klimatyczne całego obszaru - gmina Wierzbinek 

należy bowiem do Subregionu Kujawskiego, który cechuje najmniejszy opad atmosferyczny 

w Polsce. Najwyższe opady w ciągu roku odnotowywane są w miesiącach letnich, najniższe w 

miesiącach zimowych. Średnia roczna wilgotność powietrza waha się ok. 80%.  

Na społeczność gminy składa się 7 427 mieszkańców (stan na 31.12.2016 r), w tym 49,2% to 

kobiety (wg danych GUS z 2016 r.). W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. 

Średni wiek mieszkańców wynosi 37,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku 

mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców 

całej Polski. 62,9% mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 16,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Najwięcej, bo aż 

46,4% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Wierzbinek pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,9% w przemyśle i budownictwie, a 6,4%  

w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie  

i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 6,4% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Strukturę osadniczą tworzy 65 miejscowości, w tym 24 sołectwa. Największą miejscowością 

jest Wierzbinek, ale część instytucji gminnych o charakterze usługowym (poczta, ośrodek 

zdrowia, szkoła), zlokalizowana jest we wsi Sadlno, położonej 3 km na zachód od Wierzbinka. 

Inne większe jednostki osadnicze stanowią wsie o stosunkowo zwartej zabudowie: 

Boguszyce, Kryszkowice, Zaryń. Generalnie jednak struktura osadnicza jest słabo 

wykształcona z uwagi na duże rozproszenie zabudowy zagrodowej pozostałych wsi  

i przysiółków. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 51 os./km2 i jest drugą najniższą  

w powiecie.  
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2. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) 

Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) stanowi 

istotę diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie. Diagnoza, w tym wyznaczenie OZ 

i OR, przeprowadzona została zgodnie z wymogami, określonymi w Wytycznych Ministra 

Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 

Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez 

Zarząd Województwa Wielopolskiego. Poniżej zaprezentowano kolejne etapy wyznaczania 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

2.1 Wyznaczenie jednostek analitycznych (JA) 

Punktem wyjścia do wyznaczenia jednostek analitycznych (JA) była analiza: studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek, w tym 

obrębów geodezyjnych, w ramach których znajdują się poszczególne jednostki osadnicze, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, granic okręgów wyborczych oraz 

map ewidencyjnych gminy. Po szczegółowej analizie ww. dokumentów, na potrzeby 

diagnozy wyznaczone zostały jednostki analityczne, które obejmują obszary zamieszkane, 

wewnętrznie spójne ze względu na funkcję terenu, fizjonomię terenu (układ przestrzenny  

i charakter zabudowy) oraz intensywność użytkowania.  Stanowią one niepodzielne obszary, 

zamieszkane przez nie mniej niż 1% i nie więcej niż 10% ogółu mieszkańców gminy. Ponadto 

osobną jednostkę analityczną wyznaczono dla obszaru przemysłowego (obszar kopalni 

odkrywkowej). Ostatecznie, na potrzeby diagnozy gmina podzielona została na 16 jednostek 

analitycznych (JA) o wyodrębnionych funkcjach: zamieszkane obszary wiejskie - ZOW  

(15 jednostek) oraz obszary przemysłowe – P (1 jednostka). 

 

Tabela 1. Szczegółowe dane dotyczące wyznaczonych jednostek analitycznych (JA) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) 
LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 

31.12.2016 r. 
POWIERZCHNIA 

L.P SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA 
% MIESZKAŃCÓW 

GMINY 
KM2 

% POWIERZCHNI 
GMINY 

1. JA1-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
559 7,53 8,61 5,86 

2. JA2-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
431 5,80 5,67 3,86 

3. JA3-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
417 5,61 7,97 5,42 

4. JA4-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
658 8,86 14,24 9,86 

5. JA5-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
456 6,14 8,88 6,04 

6. JA6-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
464 6,25 9,31 6,33 

7. JA7-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
625 8,42 8,39 5,71 

8. JA8-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
409 5,51 8,72 5,93 

9. JA9-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
238 3,20 5,49 3,73 
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10. JA10-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
446 6,01 7,53 5,12 

11. JA11-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
446 6,01 8,02 5,45 

12. JA12-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
720 9,69 6,75 4,59 

13. JA13-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
490 6,60 10,92 7,43 

14. JA14-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
533 7,18 11,10 7,55 

15. JA15-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
535 7,20 17,96 12,21 

16. JA16-P 
OBSZAR KOPALNI 
ODKRYWKOWEJ 

PRZEMYSŁOWA 0 0,00 7,48 5,09 

  
   

7 427 100,00 147,04 100,00 

Źródło: opracowanie własne  
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Rycina 1 przedstawia podział gminy na jednostki analityczne (JA) 

Rycina 1. Podział gminy na jednostki analityczne (JA) 
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Charakterystyka wyznaczonych jednostek analitycznych (JA):  

JA1-ZOW – jednostka obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Ciepłowo, Dziadoch, Nykiel, 

Rybno, Sosnówkę, Teodorowo, Teresewo i Zakrzewek. Na terenie jednostki występuje 

wyłącznie zabudowa jednorodzinna rozproszona, są to tereny typowo rolnicze oraz leśne. 

Na obszarze tym znajduje się także teren po byłej kolejce wąskotorowej oraz jezioro 

Zakrzewek. Grunty po kolejce zostały przejęte przez Gminę Wierzbinek i obecnie są 

niezagospodarowane. Gmina Wierzbinek planuje przywrócić do użytku teren po kolejce 

poprzez wybudowanie na nim ścieżki rowerowej.  

JA2-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Gaj, Łysek. Na terenie 

jednostki występuje wyłącznie zabudowa jednorodzinna rozproszona, są to tereny typowo 

rolnicze. Przez obie miejscowości przebiega ścieżka rowerowa po byłej kolejce 

wąskotorowej. 

 

JA3-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Cegielnia Rudki, Morzyczyn, 

Nockie Holendry, Pagórki, Ruszkowo. Na terenie jednostki występuje zabudowa 

jednorodzinna rozproszona oraz dwa budynki wielorodzinne, w których łącznie zamieszkuje 

5 rodzin. W Morzyczynie znajduje się zespół szkolno – gimnazjalny, który zostanie 

przekształcony w szkołę podstawową, punkt przedszkolny (będzie funkcjonował do końca 

2017 r.) remiza OSP, biblioteka publiczna oraz plac zabaw. Przy szkole brakuje boiska 

sportowego. 

 

JA4-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Broniszewo, Kalina, Mielno, 

Noć, Obory, Stara Ruda. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna 

rozproszona. W Broniszewie znajduje się kościół natomiast w Starej Rudzie i Broniszewie 

remizy OSP oraz place zabaw. 

 

JA5-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Ruszkówek, Wilcza Kłoda, 

Zaborowo. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

 

JA6-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Janowo, Kolonia Racięcin, 

Racięcin, Talarkowo, Wójcinek. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna 

rozproszona. W Racięcinie znajduje się remiza OSP oraz plac zabaw. 

 

JA7-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Helenowo, Sadlno, 

Stefanowo Racięckie, Trzciniec, Wandzinowo, Wojciechowo, Złotowo. Na terenie jednostki 

występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona oraz osiedle domków jednorodzinnych i 

jeden budynek wielorodzinny z 4 lokalami mieszkalnymi. Na terenie miejscowości Sadlno 

znajduje się szkoła podstawowa, gminne przedszkole, kościół, ośrodek zdrowia, biblioteka, 

remiza OSP, zespół boisk orlik, plac zabaw, oczyszczalnia ścieków, a w przyszłym roku 

planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. 
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JA8-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Biele, Dobra Wola, 

Kazimierowo, Kwiatkowo, Słomkowo, Straszewo, Walerianowo, Witkowice. Na terenie 

jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. W Słomkowie znajduje się 

świetlica wiejska. W przyszłości część obszaru zostanie zajęta pod działalność kopalni węgla 

brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka Tomisławice). 

JA9-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Florianowo, Katarzynowo, 

Kazubek, Chlebowo. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

W Chlebowie znajduje się stadion sportowy oraz przebiega ścieżka rowerowa po byłej 

kolejce wąskotorowej. 

 

JA10-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Galczyce, Kryszkowice, 

Ostrowo, Janowice. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona. 

W Kryszkowicach znajduje się zabytkowy park oraz świetlica wiejska. Część obszaru została 

zajęta pod działalność kopalni węgla brunatnego – KWB Konin (odkrywka Tomisławice). 

 

JA11-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Krzymowo, Plamowo, 

Paradowo, Stanisławowo, Tomaszewo, Tomisławice. Na terenie jednostki występuje 

zabudowa jednorodzinna rozproszona. W Tomisławicach znajduje się szkoła podstawowa, 

remiza OSP oraz plac zabaw. W przyszłości część obszaru zostanie zajęta pod działalność 

kopalni węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka Tomisławice). 

 

JA12-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Ziemięcin i Wierzbinek. Na 

terenie jednostki występuje w przeważającej części zabudowa jednorodzinna, w tym osiedle 

mieszkaniowe oraz 4 mieszkania wielorodzinne (w tym blok wybudowany w 2010 r. z 14 

mieszkaniami). W Wierzbinku znajduje się siedziba urzędu gminy, bank, remiza OSP, 

biblioteka, ośrodek kultury, plac zabaw, zabytkowy pałac wymagający rewitalizacji oraz teren 

po byłej kolejce wąskotorowej, na części którego została wybudowana ścieżka rowerowa. Na 

pozostałej części terenu po kolejce wąskotorowej planuje się wykonać kolejny odcinek 

ścieżki rowerowej oraz drogę gminną. Grunty zostały już przejęte przez gminę Wierzbinek  

i obecnie są częściowo niezagospodarowane. W Ziemięcinie znajduje się remiza OSP, plac 

zabaw oraz zabytkowa synagoga. 

JA13-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Boguszyce, Boguszyczki, 

Synogać. Na terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.                             

W Boguszycach znajduje się gimnazjum, które w wyniku reformy zostanie przekształcone w 

szkołę podstawową, w Boguszycach oraz Synogaci znajduje się remizy OSP. Część obszaru 

została zajęta pod działalność kopalni węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka 

Tomisławice). 

JA14-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Zamość, Zaryń, Zielonka. Na 

terenie jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona oraz 4 budynki 

wielorodzinne, w których łącznie znajdują się 24 mieszkania, część terenu zajmują lasy. Przez 

Zaryń przebiega linia kolejowa Herby Gdynia – Katowice z dworcem w Zaryniu jednak w 
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poprzednich latach połączenia pasażerskie zostały zlikwidowane, linią kursują tylko pociągi 

towarowe oraz dalekobieżne, które nie zatrzymują się w Zaryniu. W Zaryniu znajduje się 

również szkoła podstawowa, biblioteka i świetlica wiejska. 

 

JA15-ZOW- jednostka obejmuje swoim zasięgiem Miejscowości: Dębowiec, Goczki, 

Julianowo, Kazimierzewo, Mąkoszyn, Pamiątka, Posada, Sumin, Władysławowo. Na terenie 

jednostki występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona oraz 2 budynki wielorodzinne                     

w których zamieszkuje łącznie 5 rodzin. Część terenu zajmują lasy oraz żwirownie.                               

W Mąkoszynie znajduje się ośrodek zdrowia, kościół oraz remiza OSP. 

 

JA16-P - teren zajęty pod kopalnię węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka 

Tomisławice) uruchomiona w 2008 roku. Wydobycie rozpoczęto w 2011 roku, a zakończenie 

planowane jest na rok 2030. Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania nadkładu na odkrywce 

prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną i biologiczną wyrobiska. Po 

zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie między innymi zbiornik wodny  

o powierzchni ponad 200 ha (w większej części na terenie gminy Piotrków Kujawski). 

Odkrywka łącznie zajmie około 1100 ha, z czego większość około 900 ha na terenie gminy 

Wierzbinek, a pozostała część na terenie gminy Piotrków Kujawski. Kopalnia rozpoczęła 

swoją działalność od strony południowej: miejscowości Ostrowo, Boguszyce, Boguszyczki, 

Galczyce (gdzie zlokalizowane jest zwałowisko zewnętrzne) i przesuwa się sukcesywnie                   

w kierunku północnym (Tomisławic i gminy Piotrków Kujawski). Grunty od mieszkańców są 

sukcesywnie wykupowane w miarę przemieszczania się kopalni. 

 

2.2 Dobór wskaźników do analizy oraz zebranie danych 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych obejmuje analizę wszystkich 

sfer, tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej dla całego obszaru gminy oraz pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji. Aby 

określić występowanie oraz intensywność poszczególnych negatywnych zjawisk  

w wyznaczonych wcześniej jednostkach analitycznych (JA), należy zastosować odpowiedni 

dobór wskaźników do analizy. Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach 

WRPO 2014+ wskazują przykłady negatywnych zjawisk społecznych i współwystępujących 

negatywnych zjawisk w sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej  

i technicznej wraz z ich wyszczególnieniem, stanowiącym rekomendowane wskaźniki 

niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy gminy. Na potrzeby opracowania 

niniejszego dokumentu skorzystano z rekomendowanych wskaźników do analizy oraz 

utworzona została lista jednostek i instytucji, do których zwrócono się z prośbą o przekazanie 

danych, z uwzględnieniem podziału na wyznaczone wcześniej jednostki analityczne (JA).   

 

Tabela 2. Dane dotyczące wybranych wskaźników do analizy oraz źródła danych 
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SFERA SPOŁECZNA 

L.p. Zjawisko Wskaźnik do analizy Źródło danych 

1. Bezrobocie Liczba osób bezrobotnych 
PUP  

w Koninie 

2. 
Ubóstwo 

Liczba osób pobierających zasiłki (pomoc 
finansowa i rzeczowa) 

GOPS  
w Wierzbinku 

3. Liczba osób pobierających zasiłki stałe 
GOPS 

w Wierzbinku 

4. Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych 
KPP  

w Koninie 

5. 
Niska aktywność 

społeczna 
Frekwencja w wyborach 

UG  
w Wierzbinku 

6. 
Niski poziom 

edukacji 

Liczba uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez promocji do klasy 
wyższej, w tym nieukończenie szkoły 

UG  
w Wierzbinku 

SFERA GOSPODARCZA 

7. 
Niski poziom 

przedsiębiorczości 
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 

mieszkańców 
CEIDG, KRS 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

8. 
Zagrożenie dla 

środowiska 

Liczba gospodarstw domowych  
niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej 

lub nieposiadających przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

PGK sp. z o.o.  
w Wierzbinku 

9. 
Negatywny wpływ kopalni węgla 

brunatnego 
UG  

w Wierzbinku 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

10. 
Niewystarczająca 

infrastruktura 
techniczna 

Dostępność zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej 

PGK sp. z o.o.  
w Wierzbinku 

11. 
Niewystarczająca 

infrastruktura 
społeczna 

Dostępność przedszkola do 0,5 km od 
miejsca zamieszkania 

UG  
w Wierzbinku 

12. 
Dostępność obiektów sportowych (hal lub 

boisk lub basenów itp.) do  
1 km od miejsca zamieszkania 

UG  
w Wierzbinku 

13. 
Niski poziom 

obsługi 
komunikacyjnej 

Dostępność przystanku komunikacji 
publicznej (PKP lub PKS lub komunikacja 

miejska) do 1 km od miejsca zamieszkania 

UG  
w Wierzbinku 

SFERA TECHNICZNA 

14. 

Zdegradowane 
technicznie 

obiekty 
budowlane 

Liczba obiektów budowlanych,  
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym  

w złym stanie technicznym 

UG  
w Wierzbinku 

Źródło: opracowanie własne 
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2.3 Analiza pozyskanych danych  

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, skalę negatywnych zjawisk określają wybrane do analizy wskaźniki 

opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju wybranego do analizy 

obszaru lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju obszaru w odniesieniu 

do wartości odpowiednich wskaźników dla poziomu całej gminy (wartości referencyjne).  

W oparciu o powyższą zasadę dokonana została analiza pozyskanych danych na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego (OZ). Poniżej przedstawiono szczegółowy opis 

przeprowadzonej analizy w poszczególnych sferach.  

 

Sfera społeczna  

Wartości wskaźników przedstawiających: liczbę osób bezrobotnych, liczbę osób 

pobierających zasiłki w formie pomocy finansowej i rzeczowej, liczbę osób pobierających 

zasiłki stałe, liczbę przestępstw stwierdzonych oraz liczbę uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych bez promocji do klasy wyższej, w tym nieukończenie szkoły, dotyczą 2016 

roku. Wartość wskaźnika: frekwencja w wyborach, dotyczy wyborów prezydenckich  

i parlamentarnych, które odbyły się w 2015 roku. Na podstawie pozyskanych danych 

ilościowych obliczono skalę występowania danego zjawiska kryzysowego w poszczególnych 

jednostkach analitycznych (wartość wskaźnika dla jednostki) oraz skalę występowania 

danego zjawiska kryzysowego dla obszaru całej gminy (wartość wskaźnika dla gminy), 

stanowiącą wartość referencyjną. Jeżeli skala zjawiska kryzysowego (wartość wskaźnika)  

w danej jednostce analitycznej przekraczała lub była niższa (tylko w przypadku frekwencji 

wyborczej) od wartości referencyjnej uznawano, że wskaźnik ma „wartość kryzysową”. 

Ostatecznie, ze względu na szczególne i wyjątkowe znaczenie kwestii społecznych  

w procesie rewitalizacji, za obszary kryzysowe w sferze społecznej uznane zostały te 

jednostki analityczne, które charakteryzowały się przynajmniej trzema wskaźnikami  

o „wartościach kryzysowych” spośród sześciu wybranych do analizy. Wskazuje to na 

swoistą „wrażliwość” jaką kierowano się podczas diagnozowania zjawisk kryzysowych  

w tej sferze. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej to:  

JA1-ZOW, JA5-ZOW, JA6-ZOW, JA10-ZOW, JA12-ZOW, JA13-ZOW, JA14-ZOW oraz  

JA15-ZOW. 

Tabela 3. Dane dotyczące wartości referencyjnych oraz „wartości kryzysowych” wskaźników 

wybranych do analizy 

L.p. 
Opis wskaźnika do 

analizy 
Wartość referencyjna wskaźnika 

do analizy 
„Wartość kryzysowa" 
wskaźnika do analizy 

1. 

Odsetek osób 
bezrobotnych w danej 
jednostce analitycznej 
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

Liczba zarejestrowanych osób 
bezrobotnych w 2016 r. 

406 

wartość powyżej 5,5 % Odsetek osób bezrobotnych  
w stosunku do liczby 

mieszkańców gminy w 2016 r. 
5,5 % 
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jednostki analitycznej 
w 2016 r. 

2. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa  

i rzeczowa) w 2016 r.  
w danej jednostce 

analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 

Liczba osób pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa i rzeczowa)  

w 2016 r. 
923 

wartość powyżej 12,4% 
Odsetek mieszkańców gminy 
pobierających zasiłki (pomoc 

finansowa i rzeczowa) w 2016 r.  
12,4% 

3. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 

stałe w 2016 r.  
w danej jednostce 

analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 

Liczba osób pobierających zasiłki 
stałe w 2016 r. 

69 

wartość powyżej 0,93 % Odsetek mieszkańców gminy 
pobierających zasiłki stałe  

w 2016 r 
0,93% 

4. 

Odsetek przestępstw 
stwierdzonych  

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej 

Liczba przestępstw 
stwierdzonych na terenie miasta 

w 2016 r. 
58 

wartość powyżej 0,78 % 
Odsetek przestępstw 

stwierdzonych w odniesieniu do 
liczby mieszkańców gminy 

0,78% 

5. 

Frekwencja  
w wyborach w danej 

jednostce analitycznej 
w 2015 r. 

Frekwencja w wyborach  
w gminie w 2015 r. 

37,5 wartość poniżej 37,5% 

6. 

Odsetek uczniów 
szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez 
promocji do klasy 

wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły 

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej  
w stosunku do liczby 

uczniów 
zamieszkujących daną 
jednostkę analityczną 

Liczba uczniów szkół 
podstawowych  

i gimnazjalnych bez promocji do 
klasy wyższej, w tym 

nieukończenie szkoły w 2016 r. 

11 

wartość powyżej 1,3% 
Odsetek wszystkich uczniów 

szkół podstawowych  
i gimnazjalnych bez promocji do 

klasy wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły w 2016 r. 

1,3 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 4. Wartości wskaźników wybranych do analizy w sferze społecznej  

w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 

JA
1

-Z
O

W
 

JA
2

-Z
O

W
 

JA
3

-Z
O

W
 

JA
4

-Z
O

W
 

JA
5

-Z
O

W
 

JA
6

-Z
0W

 

JA
7

-Z
O

W
 

JA
8

-Z
O

W
 

JA
9

-Z
0W

 

JA
1

0
-Z

O
W

 

JA
1

1
-Z

O
W

 

JA
1

2
-Z

O
W

 

JA
1

3
-Z

O
W

 

JA
1

4
-Z

O
W

 

JA
1

5
-Z

O
W

 

1. 

Odsetek osób 
bezrobotnych  

w danej jednostce 
analitycznej  

w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej  
w 2016 r.- (%) 

7,7 6,3 2,9 5,0 9,6 3,7 4,6 4,4 5,5 3,8 4,3 3,1 6,5 8,4 6,5 

2. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 
(pomoc finansowa i 

rzeczowa) w 2016 r. w 
danej jednostce 
analitycznej w 

stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej - 
(%) 

18,2 10,0 10,1 8,2 12,5 12,7 6,4 20,5 9,2 13,0 8,5 9,2 15,1 16,9 17,6 

3. 

Odsetek osób 
pobierających zasiłki 

stałe w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej 
w stosunku do liczby 
mieszkańców danej 

jednostki analitycznej - 
(%) 

1,07 0,93 0,24 0,76 0,44 2,80 0,64 0,49 0,42 1,12 0,22 1,53 0,41 1,50 0,75 

4. 

Odsetek przestępstw 
stwierdzonych w 2016 
r. w danej jednostce 

analitycznej w 
stosunku do liczby 

mieszkańców danej 
jednostki analitycznej - 

(%) 

0,54 0,46 0,48 1,06 1,75 0,22 0,16 0,49 1,26 0,90 0,90 0,97 0,82 0,38 1,50 

5. 

Frekwencja w 
wyborach w danej 

jednostce analitycznej 
w 2015 r. – (%) 

33,9 33,9 35,3 38,6 35,3 38,6 45,1 37,6 45,1 37,6 37,6 39,6 39,6 32,1 32,1 

6. 

Odsetek uczniów szkół 
podstawowych i 

gimnazjalnych bez 
promocji do klasy 

wyższej, w tym 
nieukończenie szkoły 

w 2016 r. w danej 
jednostce analitycznej 
w stosunku do liczby 

uczniów 
zamieszkujących daną 
jednostkę analityczną - 

(%) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 3,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 

sferze społecznej 
√    √ √    √  √ √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 2 przedstawia odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy 

w 2016 r. 

Rycina 2. Odsetek osób bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy w 2016 r.  
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Rycina 3 przedstawia odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki w 2016 r. 

Rycina 3. Odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki w 2016 r.  
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Rycina 4 przedstawia odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki stałe w 2016 r. 

Rycina 4. Odsetek mieszkańców gminy pobierających zasiłki stałe w 2016 r.  
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Rycina 5 przedstawia odsetek przestępstw stwierdzonych w 2016 r. 

Rycina 5. Odsetek przestępstw stwierdzonych w 2016 r. 
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Rycina 6 przedstawia frekwencję w wyborach w gminie w 2015 r. 

Rycina 6. Frekwencja w wyborach w gminie w 2015 r. 
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Rycina 7 przedstawia odsetek uczniów bez promocji do klasy wyższej w 2016 r. 

Rycina 7. Odsetek uczniów bez promocji do klasy wyższej w 2016 r. 

 



 

19| S t r o n a  

Rycina 8 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej. 

Rycina 8. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze społecznej. 

 



 

20| S t r o n a  

Sfera gospodarcza 

Dla określenia skali negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej wybrano wskaźnik, 

obrazujący liczbę podmiotów gospodarczych, przypadających na 100 mieszkańców. Źródłem 

pozyskania danych była Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Dane pochodzą z lutego 2017 roku. Na 

podstawie pozyskanych danych, w pierwszej kolejności obliczono liczbę podmiotów 

gospodarczych, przypadających na 100 mieszkańców w gminie, stanowiącą wartość 

referencyjną, która wynosi 2,87. W dalszej kolejności określono liczbę podmiotów 

gospodarczych, przypadających na 100 mieszkańców w poszczególnych jednostkach 

analitycznych. W przypadku, gdy poziom ten w danej jednostce analitycznej był niższy od 

wartości referencyjnej, uznawano ją za obszar kryzysowy w sferze gospodarczej. Jednostki 

analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze gospodarczej to: JA2-ZOW, JA4-ZOW, 

JA5-ZOW, JA6-ZOW, JA8-ZOW, JA9-ZOW, JA10-ZOW, JA11-ZOW, JA13-ZOW, JA14-ZOW 

oraz JA15-ZOW. 

 

Tabela 5. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze gospodarczej  

w poszczególnych jednostkach analitycznych 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 

JA
1

-Z
O

W
 

JA
2

-Z
O

W
 

JA
3

-Z
O

W
 

JA
4

-Z
O

W
 

JA
5

-Z
O

W
 

JA
6

-Z
0W

 

JA
7

-Z
O

W
 

JA
8

-Z
O

W
 

JA
9

-Z
0W

 

JA
1

0
-Z

O
W

 

JA
1

1
-Z

O
W

 

JA
1

2
-Z

O
W

 

JA
1

3
-Z

O
W

 

JA
1

4
-Z

O
W

 

JA
1

5
-Z

O
W

 

1. 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 100 
mieszkańców w danej 
jednostce analitycznej 

3,22 2,78 2,88 2,58 2,85 1,51 5,28 2,69 1,26 1,79 2,02 4,58 2,45 2,25 2,43 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa w 

sferze gospodarczej 
 √  √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 9 przedstawia liczbę podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców  

Rycina 9. Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców (luty 2017 r.) 
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Rycina 10 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

gospodarczej. 

Rycina 10. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze gospodarczej. 
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Sfera środowiskowa 

Wartości wskaźnika, przedstawiającego liczbę gospodarstw domowych niepodłączonych do 

sieci kanalizacyjnej lub nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków, dotyczą 2016 

roku. Na podstawie pozyskanych danych ilościowych obliczono skalę występowania tego 

zjawiska kryzysowego w poszczególnych jednostkach analitycznych (wartość wskaźnika dla 

jednostki) oraz skalę występowania zjawiska kryzysowego dla obszaru całej gminy (wartość 

wskaźnika dla gminy), stanowiącą wartość referencyjną, która wynosi 94,5 %. Jeżeli skala 

zjawiska kryzysowego (wartość wskaźnika) w danej jednostce analitycznej przekraczała 

wartość referencyjną uznawano, że wskaźnik ma „wartość kryzysową”. Ponadto, na terenie 

gminy działa kopalnia węgla brunatnego – PAK KWB Konin (odkrywka Tomisławice), 

uruchomiona w 2008 roku. Generalnie negatywny wpływ kopalni na środowisko obejmuje 

całą gminę Wierzbinek. Sprowadza się on w szczególności do: oddziaływania na rzeźbę 

terenu (wykopy i zwałowiska), oddziaływania na wody powierzchniowe (zmniejszenie 

przepływu w ciekach znajdujących się pod wpływem leja depresyjnego oraz zwiększenie 

przepływu w ciekach na skutek zrzucania do nich wód pochodzących z drenażu podziemnego 

i powierzchniowego odkrywki), oddziaływania na wody podziemne (odwodnienie środowiska 

w obrębie leja depresyjnego w poziomie przypowierzchniowym oraz gruntowym) oraz 

oddziaływania akustycznego (maszyny związane z eksploatacją nadkładu i jego 

zwałowaniem, maszyny urabiające węgiel, przenośniki węglowe i nadkładowe, sprzęt 

pomocniczy oraz transport samochodowy związany z odbiorem węgla). Jednakże na 

potrzeby niniejszej diagnozy przyjęto, że za obszary kryzysowe w sferze środowiskowej 

uznane zostaną te jednostki analityczne, które bezpośrednio graniczą z odkrywką węgla 

brunatnego (dotyczy to następujących jednostek analitycznych: JA10-ZOW, JA11-ZOW, JA12-

ZOW, JA13-ZOW, JA14-ZOW oraz JA15-ZOW). Ostatecznie za obszary kryzysowe w sferze 

środowiskowej uznane zostały te jednostki analityczne, które charakteryzowały się 

wskaźnikiem o „wartości kryzysowej” lub które bezpośrednio graniczą z odkrywką węgla 

brunatnego. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze środowiskowej to: 

JA1-ZOW, JA5-ZOW, JA7-ZOW, JA9-ZOW, JA10-ZOW, JA11-ZOW, JA12-ZOW, JA13-ZOW, 

JA14-ZOW oraz JA15-ZOW. 

 

Tabela 6. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze środowiskowej  

w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 
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W
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O
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O

W
 

JA
4

-Z
O

W
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JA
7

-Z
O
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O
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O
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1

1
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O
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1

2
-Z

O
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1

3
-Z

O
W
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1

4
-Z

O
W

 

JA
1

5
-Z

O
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1. 

Odsetek 
gospodarstw 
domowych 

niepodłączonej 
do sieci 

kanalizacyjnej 

98,4 92,5 92,7 92,9 96,7 94,4 100,0 92,4 98,1 97,9 97,3 80,5 99,2 96,1 94,7 
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lub 
nieposiadających 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków w danej 

jednostce 
analitycznej 

 w stosunku do 
łącznej liczby 
gospodarstw 
domowych 

danej jednostki 
analitycznej w 
2016 r. – (%) 

2.  

Negatywny 
wpływ kopalni 

węgla 
brunatnego  

N N N N N N N N N T T T T T T 

Jednostka analityczna 
(JA) oznaczona jako 
kryzysowa w sferze 

środowiskowej 

√    √  √  √ √ √ √ √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 11 przedstawia odsetek gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnej lub nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r. 

Rycina 11. Odsetek gospodarstw domowych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej lub 

nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków w 2016 r. 
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Rycina 12 przedstawia jednostki analityczne z negatywnym wpływem kopalni węgla 

brunatnego.  

Rycina 12. Jednostki analityczne z negatywnym wpływem kopalni węgla brunatnego.  
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Rycina 13 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

środowiskowej. 

Rycina 13. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze środowiskowej. 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Według Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, negatywne zjawiska w sferze przestrzenno-funkcjonalnej dotyczą m.in.  

niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz niskiego 

poziomu obsługi komunikacyjnej. Dla zobrazowania powyższych zjawisk dobrane zostały 

odpowiednie wskaźniki, które pozwoliły na ocenę skali tego kryzysu. Należą do nich: 

dostępność zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, dostępność przedszkola do 0,5 km od 

miejsca zamieszkania, dostępność obiektów sportowych (hal lub boisk lub basenów, itp.) do  

1 km od miejsca zamieszkania oraz dostępność przystanku komunikacji publicznej (PKP lub 

PKS lub komunikacji miejskiej) do 1 km od miejsca zamieszkania. W oparciu o powyższe 

wskaźniki dokonano oceny dostępności infrastruktury technicznej, społecznej oraz 

komunikacyjnej w poszczególnych jednostkach analitycznych. Jeżeli przedszkola, obiekty 

sportowe lub przystanki komunikacji publicznej nie były dostępne w granicach badanej 

jednostki, a znajdowały się w sąsiedniej jednostce analitycznej i odległość do nich nie 

przekraczała odpowiednio 0,5 km i 1 km to uznawano, że dostępność została zachowana 

(dane dotyczą 2016 r.). Ostatecznie, za obszary kryzysowe w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej uznane zostały te jednostki analityczne, w których dostępność nie została 

zachowana w przynajmniej trzech dziedzinach spośród czterech wybranych do analizy. 

Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej to: 

JA6-ZOW 

Tabela 7. Dostępność infrastruktury technicznej, społecznej oraz komunikacyjnej w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach analitycznych 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 

 
 
 
Wskaźnik 
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1. 

Dostępność 
zbiorczej sieci 

kanalizacji 
sanitarnej 

N N N N N N T N N N N T N N N 

2. 

Dostępność 
przedszkola do 

0,5 km od 
miejsca 

zamieszkania 

N N T T T N T N N N N N N N N 

3. 

Dostępność 
obiektów 

sportowych (hal 
lub boisk lub 

basenów itp.) do 
1 km od miejsca 

zamieszkania 

T T T T T N T T T T T T T T T 

4. 

Dostępność 
przystanku 
komunikacji 

publicznej (PKP 
lub PKS lub 

komunikacja 
miejska) do 1 km 

T T T T T T T T T T T T T T T 
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od miejsca 
zamieszkania 

Jednostka analityczna 
(JA) oznaczona jako 
kryzysowa w sferze 

przestrzenno -
funkcjonalnej 

     √          

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 14 przedstawia dostępność sieci kanalizacji sanitarnej. 

Rycina 14. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej. 
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Rycina 15 przedstawia dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania. 

Rycina 15. Dostępność przedszkola do 0,5 km od miejsca zamieszkania. 
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Rycina 16 przedstawia dostępność obiektów sportowych do 1 km od miejsca zamieszkania. 

Rycina 16. Dostępność obiektów sportowych do 1 km od miejsca zamieszkania.  
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Rycina 17 przedstawia dostępność przystanku komunikacji publicznej do 1 km od miejsca 

zamieszkania.  

Rycina 17. Dostępność przystanku komunikacji publicznej do 1 km od miejsca 

zamieszkania.  
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Rycina 18 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze  

przestrzenno - funkcjonalnej. 

Rycina 18 Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze  

przestrzenno - funkcjonalnej. 
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Sfera techniczna 

Sfera techniczna dotyczy w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym. Dla zobrazowania powyższego 

zjawiska wybrany został wskaźnik: liczba obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym w złym stanie technicznym. Na podstawie pozyskanych danych, w pierwszej 

kolejności obliczono odsetek liczby obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym w złym stanie technicznym w odniesieniu do łącznej liczby obiektów 

budowlanych w gminie, stanowiący wartość referencyjną, która wynosi 3,3%. W dalszej 

kolejności określono skalę występowania tego zjawiska kryzysowego w poszczególnych 

jednostkach analitycznych (dane dotyczą 2016 r.). W przypadku, gdy skala zjawiska w danej 

jednostce analitycznej przekraczała wartość referencyjną, uznawano ją za obszar kryzysowy 

w sferze technicznej. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze technicznej 

to: JA3-ZOW, JA5-ZOW, JA6-ZOW, JA8-ZOW, JA9-ZOW, JA12-ZOW, JA14-ZOW oraz  

JA15-ZOW. 

Tabela 8. Wartości wskaźnika wybranego do analizy w sferze technicznej  

w poszczególnych jednostkach analitycznych 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 
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1. 

Odsetek liczby 
obiektów 

budowlanych,  
w tym  

o przeznaczeniu 
mieszkaniowym  

w złym stanie 
technicznym - (%) 

1,5 1,6 3,5 2,9 5,8 3,5 1,8 6,1 5,8 2,7 1,7 5,9 1,2 3,9 3,8 

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako kryzysowa 

w sferze technicznej 
  √  √ √  √ √   √  √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Rycina 19 przedstawia odsetek obiektów budowlanych w złym stanie technicznym. 

Rycina 19. Odsetek obiektów budowlanych w złym stanie technicznym. 

 



 

37| S t r o n a  

Rycina 20 przedstawia jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze 

technicznej. 

Rycina 20. Jednostki analityczne oznaczone jako kryzysowe w sferze technicznej. 
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3. Obszar zdegradowany (OZ) 

Sposób wyznaczania obszaru zdegradowanego (OZ) określają Wytyczne Ministra Rozwoju  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zgodnie  

z Wytycznymi, delimitacja obszaru zdegradowanego jest ściśle powiązana z pojęciem stanu 

kryzysowego. Rewitalizacja stanowi bowiem proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy. Obszar będący w stanie kryzysowym 

charakteryzuje się natomiast koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Identyfikacja 

stanu kryzysowego pozwala określić obszar zdegradowany (OZ). Na podstawie 

przeprowadzonej analizy pozyskanych danych wyznaczono obszar zdegradowany (OZ)  

w Gminie Wierzbinek, który obejmuje następujące zamieszkane jednostki analityczne (JA): 

JA1-ZOW, JA5-ZOW, JA6-ZOW, JA10-ZOW, JA12-ZOW, JA13-ZOW, JA14-ZOW oraz  

JA15-ZOW. Wskazane jednostki charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych przy jednoczesnym występowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej z 

pozostałych, analizowanych sfer.    

Tabela 9. Szczegółowe dane dotyczące występowania negatywnych zjawisk  

w analizowanych sferach 

Lp. 

Nazwa jednostki  
analitycznej (JA) 
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SFERA SPOŁECZNA 

1. 
OBSZARY KRYZYSOWE 

 W SFERZE 
SPOŁECZNEJ 

               

SFERA GOSPODARCZA 

2. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE 
GOSPODARCZEJ 

               

SFERA ŚRODOWISKOWA 

3. 
OBSZARY KRYZYSOWE  

W SFERZE 
ŚRODOWISKOWEJ 

               

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

4. 

OBSZARY KRYZYSOWE  
W SFERZE 

PRZESTRZENNO - 
FUNKCJONALNEJ 

               

SFERA TECHNICZNA 

 
5. 

OBSZARY KRYZYSOWE  
W SFERZE 

TECHNICZNEJ 

               

Jednostka analityczna (JA) 
oznaczona jako obszar 
zdegradowany (OZ) 

√    √ √    √  √ √ √ √ 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 10. Szczegółowe dane dotyczące zamieszkanych jednostek analitycznych (JA) 

wchodzących w skład wyznaczonego obszaru zdegradowanego (OZ) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) 
LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 

31.12.2016 r. 
POWIERZCHNIA 

L.P SYMBOL OPIS JEDNOSTKI FUNKCJA DOMINUJĄCA LICZBA 
% MIESZKAŃCÓW 

GMINY 
KM2 

% POWIERZCHNI 
GMINY 

1. JA1-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
559 7,53 8,61 5,86 

2. JA5-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
456 6,14 8,88 6,04 

3. JA6-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
464 6,25 9,31 6,33 

4. JA10-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
446 6,01 7,53 5,12 

5. JA12-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
720 9,69 6,75 4,59 

6. JA13-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
490 6,60 10,92 7,43 

7. JA14-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
533 7,18 11,10 7,55 

8. JA15-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
535 7,20 17,96 12,21 

    
4 203 56,60 81,06 55,13 

Źródło: opracowanie własne  
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Rycina 21 przedstawia wyznaczony obszar zredagowany (OZ) w gminie Wierzbinek 

Rycina 21. Wyznaczony obszar zdegradowany (OZ) w Gminie Wierzbinek 
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4. Obszar rewitalizacji (OR) 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020, w ramach obszaru zdegradowanego (OZ), na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, biorąc pod 

uwagę także szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, wyznacza się obszar 

rewitalizacji (OR). Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkanych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. Może on 

stanowić część lub całość obszaru zdegradowanego. Dla obszaru rewitalizacji sporządza się 

program rewitalizacji.  

Kierując się powyższymi zapisami Wytycznych oraz w wyniku przeprowadzonej diagnozy 

wyznaczono obszar rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek, który obejmuje następujące 

jednostki analityczne: JA1-ZOW oraz JA12-ZOW. Wyznaczony obszar, o łącznej powierzchni 

15,36 km2, stanowi 10,5 % powierzchni gminy i jest zamieszkiwany przez 1 279 osób, co 

stanowi 17,2 % ogółu mieszkańców gminy.  

 

Tabela 11. Szczegółowe dane dotyczące jednostki analitycznej (JA) wchodzącej w skład 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) 

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA) 
LICZBA MIESZKAŃCÓW stan na 

31.12.2016 r. 
POWIERZCHNIA 

L.P SYMBOL OPIS JEDNOSTKI 
FUNKCJA 

DOMINUJĄCA 
LICZBA 

% MIESZKAŃCÓW 
GMINY 

KM2 
% POWIERZCHNI 

GMINY 

1.  JA1-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
559 7,53 8,61 5,86 

2. JA12-ZOW 
ZAMIESZKAŁE OBSZARY 

WIEJSKIE 
MIESZKANIOWA 

JEDNORODZINNA 
720 9,69 6,75 4,59 

 1 279 17,22 15,36 10,45 

Źródło: opracowanie własne  

 

Uzasadnienie wyznaczenia obszaru rewitalizacji (OR) 

Wyznaczając obszar rewitalizacji (OR) w ramach obszaru zdegradowanego (OZ) można 

podzielić go na podobszary nie mające ze sobą wspólnych granic. Decyzja taka oznacza, że 

gmina zamierza prowadzić na nich działania rewitalizacyjne na podstawie jednego programu 

rewitalizacji. Wyznaczone jako obszar rewitalizacji (OR) jednostki analityczne: JA1-ZOW oraz 

JA12-ZOW, stanowiące podobszary wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie 

Wierzbinek, charakteryzują się odpowiednio znacząco wysokim stopniem degradacji  

w sferze społecznej, środowiskowej oraz technicznej, w porównaniu do innych obszarów 

gminy oraz stanowią fragmenty jej terytorium mające istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego Gminy Wierzbinek. Formalnie, istotność tych obszarów dla rozwoju gminy wynika 

z zapisów Strategii Rozwoju oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbinek na lata 2017-

2024. Ponadto, jednostka analityczna JA12-ZOW oraz tereny po byłej kolejce wąskotorowej 

wchodzące w skład wyznaczonych podobszarów rewitalizacji, stanowią także wstępnie 
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wskazane we wniosku o dofinansowanie opracowania programu rewitalizacji obszary 

wymagający rewitalizacji, dzięki której rozwiązane mają zostać w szczególności następujące 

problemy społeczne: ubóstwo, przestępczość, brak atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do 

rekreacji i wypoczynku oraz niski poziom dostępności obiektów publicznych przeznaczonych 

na cele kulturalne.  

Ponadto, na obszarach tych skupiać się będzie życie społeczno-gospodarcze, kulturalne  

oraz sportowo-rekreacyjne w gminie, a korzystać z tego będą także pozostali mieszkańcy 

Gminy Wierzbinek.  
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Rycina 22 przedstawia wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek 

Rycina 22. Wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w Gminie Wierzbinek 



 

 


