
KONSULTACJE SPOŁECZNE - WARSZTATY 
 

Obszary zdegradowane i obszary  
do rewitalizacji w Gminie Boguchwała 

19 stycznia 2017 r. 

REWITALIZACJA  
Gminy Boguchwała 



TEMATYKA 

1. Prezentacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Boguchwała  

 

a) Prezentacja obszarów wyznaczonych do rewitalizacji  

b) Wyniki badań ankietowych  

 

2. Wizja, cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do 
rewitalizacji 

 

3. Zadania inwestycyjne i społeczne w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji dla Gminy Boguchwała – nabór  

 



 

Rewitalizacja to nie remont… 
 

Do 2015 roku większość miejscowości zrealizowała  
projekty renowacji (przynajmniej częściowej) rynków  

i głównych ulic handlowych 

 

Sama ESTETYZACJA przestrzeni miejskich / gminnych  
nie stanowi jednak REWITALIZACJI 

 

Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej 

 

IDEA REWITALIZACJI 



 

Podstawowy cel rewitalizacji: 
 

Celem jest pobudzenie / uruchomienie 
mechanizmów rozwojowych, które sprawią,  

że nawet po zakończeniu interwencji,  
obszar będzie nadal się rozwijał 

IDEA REWITALIZACJI 



OBSZARY ZDEGRADOWANE 

Gmina Boguchwała 



KRYTERIA WYBORU 
OBSZARÓW 

 

Samorząd lokalny podczas wyznaczania obszarów 

wymagających rewitalizacji powinien kierować się  

kryteriami określonymi: 

 

Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020  

(dokument przyjęty w dniu 2 sierpnia 2016 r.) 

oraz 

 instrukcja IZ RPO WP 2014-2020 



 

Obszar, na którym zidentyfikowano  
stan kryzysowy: 
 

 stan spowodowany 
KONCENTRACJĄ 
NEGATYWNYCH  
ZJAWISK  
SPOŁECZNYCH 
współwystępujących  
z negatywnymi zjawiskami  
w co najmniej jednej  
z następujących sfer: 

Obszar 
 zdegradowany 



WYZNACZANIE OBSZARÓW 
ZDEGRADOWANYCH 



 

 skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają wskaźniki opisujące 
powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju  
lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju 

 

 dla każdego badanego wskaźnika ustalono wskaźnik syntetyczny 
degradacji (dana referencyjna). Zasadniczo daną referencyjną 
jest średnia dla gminy 

 

 sołectwa, dla których wskaźnik syntetyczny jest gorszy  
niż średnia dla gminy może być potencjalnie uznany  
za zdegradowany 

WSKAŹNIKI 



ANALIZA NEGATYWNYCH                                
ZJAWISK SPOŁECZNYCH 

KATEGORIA: DEMOGRAFIA 

 

1. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób  
wg faktycznego miejsca zamieszkania 

 

2. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku  
do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

 

3. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób  
wg faktycznego miejsca zamieszkania 



KATEGORIA: DEMOGRAFIA  

Wskaźnik 
porównawczy Saldo migracji na pobyt stały  

w przeliczeniu na 100 osób  
wg faktycznego miejsca 

zamieszkania 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym w stosunku 

do ludności w wieku 
produkcyjnym wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

Przyrost naturalny  
w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca 
zamieszkania 

SUMA 
Jednostka 

urbanistyczna 

Boguchwała -0,13 1 26,34% 1 0,08 1 3 

Kielanówka 4,84 1 19,15% 0 1,92 1 2 

Lutoryż 0,66 1 27,85% 1 0,54 0 2 

Mogielnica 0,07 1 21,48% 0 0,95 0 1 

Niechobrz 0,31 1 25,42% 1 0,48 0 2 

Nosówka 0,57 1 23,52% 1 0,28 1 3 

Racławówka 0,80 1 20,68% 0 0,53 0 1 

Wola 
Zgłobieńska 

0,47 1 22,16% 1 0,27 1 3 

Zarzecze 1,42 0 11,08% 0 -0,71 1 1 

Zgłobień 0,31 1 15,27 0 -0,83 1 2 

GMINA 
OGÓŁEM 

0,93 22,14% 0,35 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA 

-0,11 27,9% 0,07 

Wartość poniżej 
referencyjnej  

Wartość powyżej 
referencyjnej  

Wartość poniżej 
referencyjnej  



KATEGORIA: RYNEK PRACY 

 

1. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem 

 

2. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności  
w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania 

ANALIZA NEGATYWNYCH                                
ZJAWISK SPOŁECZNYCH 



Wskaźnik 
porównawczy 

RYNEK PRACY POMOC SPOŁECZNA EDUKACJA  

S
U

M
A

 Jednostka 
urbanistyczna 

Liczba długotrwale 
bezrobotnych w % 

bezrobotnych 
ogółem 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych  
w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym 
wg miejsca 

zamieszkania 

Liczba osób 
korzystających ze 
świadczeń pomocy 

społecznej  
w przeliczeniu na 100 

osób wg miejsca 
zamieszkania 

Korzystający ze 
świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu 
niepełnosprawności  

w przeliczeniu na 100 
osób wg miejsca 

zamieszkania 

Wyniki egzaminów 
6-klasisty 

Boguchwała 53,04% 0 10,3% 1 2,54 0 0,5 0 77,45 1 2 

Kielanówka 60,34% 1 6,0% 0 1,59 0 0,2 0 78,3 0 1 

Lutoryż 55,56% 1 8,2% 1 3,10 0 0,67 0 70,1 1 3 

Mogielnica 59,18% 1 6,4% 0 2,08 0 0,72 1 79,1 0 2 

Niechobrz 59,51% 1 9,4% 1 5,11 1 1,07 1 79,2 0 4 

Nosówka 45,61% 0 6,6% 0 3,66 1 1,08 1 77,45 1 3 

Racławówka 58,06% 1 6,7% 0 3,09 0 1,01 1 81,45 0 2 

Wola 
Zgłobieńska 

60,00% 1 8,3% 1 4,53 1 0,54 0 76,35 1 4 

Zarzecze 51,52% 0 9,8% 1 3,2 0 1,24 1 78,05 0 2 

Zgłobień 53,16% 0 8,6% 1 4,21 1 0,64 0 82,65 0 2 

GMINA 
OGÓŁEM 

55,51% 7,8% 3,29 0,7 78,01% 

WARTOŚĆ 
REFERENCYJNA 

Wartość 
powyżej 

referencyjnej 

Wartość powyżej 
referencyjnej 

Wartość powyżej 
referencyjnej 

Wartość powyżej 
referencyjnej 

Wartość poniżej 
referencyjnej 



NATĘŻENIE PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH  
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PROBLEMY W SFERZE 
GOSPODARKA  

 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób  
wg faktycznego miejsca zamieszkania 

  

 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób  
wg faktycznego miejsca zamieszkania  



NATĘŻENIE PROBLEMÓW  
W SFERZE GOSPODARKA 
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PROBLEMY SFERA 
PRZESTRZENNA 

 Liczba budynków mieszkalnych 
zamieszkałych, wybudowanych 
przed rokiem 1989 w relacji do 
ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych zamieszkałych  1
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PROBLEMY SFERA 
ŚRODOWISKO 

 Odsetek ludności korzystającej z 
sieci wodociągowe  

 

 Odsetek ludności korzystającej z 
sieci kanalizacyjnej  0
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OBSZARY ZDEGRADOWANE 
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Boguchwała

Kielanówka

Lutoryż

Mogielnica

Niechobrz

Nosówka

Racławówka

Wola Zgłobieńska

Zarzecze

Zgłobień



 Obszar obejmujący całość lub część 
obszaru zdegradowanego, cechującego 
się szczególną koncentracją negatywnych 
zjawisk, na którym, z uwagi na istotne 
znaczenie dla rozwoju lokalnego, 
zamierza się prowadzić rewitalizację 

 

 Obszar rewitalizacji może być podzielony 
na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, 
lecz nie może obejmować terenów 
większych niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 
mieszkańców gminy 

Obszar 
 rewitalizacji 



 Szczególna koncentracja 
negatywnych zjawisk 

 

1. Ustalane z poziomie gminy  
(istotne znaczenie dla rozwoju 
lokalnego) 

 

2. Ustalane z wykorzystaniem opinii 
społecznej (analiza ankiet) 

 

Obszar 
 rewitalizacji 



BADANIA ANKIETOWE 

 
WYZNACZANIE OBSZARU DO REWITALIZACJI: 

 
Gdzie? 
Dlaczego? 
Jakie problemy? 
Jakie cele? 
Jakie efekty? 
 



GDZIE POWINNO PROWADZIĆ SIĘ 
REWITALIZACJĘ 
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PROBLEMY SPOŁECZNE  

depresje (samobójstwa, frustracje, apatia, obniżone aspiracje życiowe) 1,18% 

przestępczość (rozboje, agresja, przestępstwa młodocianych, chuligaństwo) 2,50% 

uzależnienia (narkomania, alkoholizm) 5,00% 

zaburzenia stosunków międzyludzkich (nieżyczliwość, nietolerancja, obojętność, egoizm) 52,18% 

problemy emocjonalne 7,50% 

przemoc w rodzinie 2,50% 

osłabienie funkcji wychowawczej rodziny 30,00% 

rozpad rodziny 2,50% 

bezrobocie (izolacja społeczna, brak zaufania do samego siebie, niskie dochody, stres w rodzinie, 
spadek kondycji intelektualnej i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego, 
ograniczony dostęp do rynku mieszkaniowego, mniejsze możliwości transportu, niewystarczający 
stopień mobilności zawodowej itp.) 

20,00% 

ubóstwo, bieda 38,82% 

emigracja młodych i dobrze wykształconych osób 10,00% 

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca pomiędzy mieszkańcami a władzami publicznymi 12,50% 

brak poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa, słaba integracja lokalna 7,50% 

niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia) 5,00% 

niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze 15,00% 



PROBLEMY GOSPODARCZE 
zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności dochodowych, ograniczenie siły nabywczej gospodarstw 
domowych) 

5,88% 

niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców 2,94% 

niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw 5,88% 

słaba kondycja finansowa i niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw 5,88% 

wysoki poziom bezrobocia (brak miejsc pracy, trudności w uzyskaniu okresowych umów o pracę dla 
bezrobotnych, tworzenia miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin itp.) 

11,76% 

brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych (brak uzbrojenia, słaba dostępność komunikacyjna, zagrożenie 
osuwiskowe i powodziowe) 

2,94% 

brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami 17,65% 

brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 2,94% 

brak wsparcia dla kobiet pozwalającego im łączyć życie prywatne i zawodowe 11,76% 

brak pełnej infrastruktury kanalizacyjnej i zw. z odpadami - sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków 
sanitarnych oraz innych urządzeń gospodarki ściekowej i odpadami 

2,94% 

brak pełnej infrastruktury wodociągowej - ujęć wody, sieci wodociągowych oraz innych urządzeń gospodarki 
wodnej 

5,88% 

słabo rozwinięty sektor usług 11,76% 

niedostateczny poziom wsparcia w zakresie doradztwa inwestycyjnego, działalności eksperckiej oraz 
usług finansowych 

8,82% 

niewykorzystanie potencjału turystycznego gminy 2,94% 



PROBLEMY PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNE 

brak urządzeń komunalnych gospodarki wodnej (sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę) 7,14% 

brak urządzeń komunalnych gospodarki kanalizacyjnej (sieci i oczyszczalni ścieków) 3,57% 

brak miejsc integrujących starszych mieszkańców gminy  10,71% 

brak lub niska jakość podstawowych usług społecznych 7,14% 

brak lub niska jakość przedszkoli, bądź też niewystarczająca ilość miejsc w tych 
placówkach 

21,43% 

niska estetyka przestrzeni publicznych - dróg, placów, skwerów, parków, małej 
architektury 

21,43% 

niski poziom obsługi komunikacyjnej terenów osadniczych 17,86% 

słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania 7,14% 

słaba samoorganizacja społeczna i współpraca pomiędzy mieszkańcami, a władzami publicznymi 3,57% 



PROBLEMY TECHNICZNE 

degradacja stanu technicznego zabudowy 16,67% 

zły stan techniczny dróg 22,22% 

brak rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności w obiektach budowlanych 27,78% 

brak rozwiązań technicznych w zakresie ochrony środowiska w obiektach budowlanych 5,56% 

zły stan techniczny zabytków oraz degradacja ich otoczenia 16,67% 

bariery architektoniczne w przestrzeni publicznej (w budynkach użyteczności publicznej, w obrębie 
dróg i chodników) 

11,11% 



PROBLEMY ŚRODOWISKO 

zanieczyszczenia atmosferyczne, gleby, wód, powierzchni ziemi, szaty roślinnej poprzez 
brak kompleksowych rozwiązań infrastruktury technicznej - wodno-kanalizacyjnej 

60,00% 

niszczenie strefy ekologicznej poprzez wycinkę lasów oraz zadrzewień 6,67% 

niszczenie rolniczej strefy produkcyjnej poprzez zabudowę terenów rolnych o wysokich klasach 
bonitacyjnych gleb 

6,67% 

niszczenie warunków zamieszkania poprzez hałas i zanieczyszczenia atmosferyczne 
tworzone przez uciążliwą działalność gospodarzą 

26,67% 



PODSUMOWANIE 
eliminacja patologii społecznych 12,94% 

zatrzymanie trendów migracyjnych młodzieży poprzez tworzenie preferencyjnych warunków pracy i 
zamieszkania 

11,76% 

podniesienie standardu życia mieszkańców – warunków pracy, zamieszkania i rekreacji 14,71% 

zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez utworzenie stref aktywności gospodarczej z pełnym 
wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i drogową – w celu rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości 

11,76% 

wsparcie dla kobiet pozwalające na podejmowanie pracy - budowa przedszkoli 7,94% 

powstanie miejsc integracji międzypokoleniowej  8,82% 

rozwój ośrodków sportowo-rekreacyjnych i agroturystyki 15,88% 

intensyfikacja ochrony środowiska naturalnego i kulturowego, przyrody i krajobrazu 5,88% 

poprawa i rozwój infrastruktury technicznej - wodno-kanalizacyjnej i drogowej 11,76% 

poprawa i rozwój infrastruktury społecznej - ilości i standardu usług kultury, ochrony zdrowia  
i opieki społecznej, handlu, rzemiosła i gastronomii 

8,82% 

poprawa ładu przestrzennego i estetyki zabudowy w centrach wsi oraz wzdłuż dróg 5,88% 



OBSZARY DO REWITALIZACJI  

PROPOZYCJA: 
 Zgłobień  

 Niechobrz 

 Boguchwała 

 Wola Zgłobieńska 

 Zarzecze 

 



Obszar do rewitalizacji na terenie 

miejscowości BOGUCHWAŁA 



Obszar do rewitalizacji na terenie 

miejscowości NIECHOBRZ 



Obszar  

do rewitalizacji na 

terenie miejscowości 

WOLA ZGŁOBIEŃSKA 



Obszar do rewitalizacji na terenie 

miejscowości ZGŁOBIEŃ 



Obszar do rewitalizacji na terenie 

miejscowości ZARZECZE 



KOLEJNY ETAP 

WYBÓR PROJEKTÓW  

społecznych i inwestycyjnych 

 

ZGŁASZANIE PROPOZYCJI 

projekty główne  

projekty uzupełniające 

 

Termin: do 8 lutego 2017 roku 



TYPY PROJEKTÓW 
PRZYKŁADY INWESTYCJE  

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

 

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

 

 budynków użyteczności publicznej, wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia funkcjonalnie związanego z budynkiem, zdegradowanych budynków 
wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie  

 

2. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze 
zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz  
z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem. 

  



  

 

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

 

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

 

 budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej  
tj. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych i teletechnicznych na obszarze objętym projektem,  
w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych  
do podstawowych usług komunalnych 

 



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

 

 

 przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych wraz  
z otoczeniem 

 

 przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego 

 

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



DZIĘKUJĘ  

ZA UWAGĘ 

mgr inż. Lucyna Krupa Szado 
Ekspert ds. polityki regionalnej 

 i  funduszy UE  
 


