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1. Wprowadzenie 

Niniejsza diagnoza służy wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zgodnie 

z przepisami prawa. Według ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i zgodnie z art. 9. ust. 1 

jako obszar zdegradowany rozumie się: obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany 

w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Natomiast obszar 

rewitalizacji zgodnie z art. 10. ust. 1 definiuje się jako: obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art.9 

ust.1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

W oparciu o zaproponowaną metodykę i katalog wskaźników będących kryteriami delimitacji, 

przedstawionymi w rozdziale Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego, dokonano analizy 

w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

Szczególne znaczenie dla wyznaczenia obszaru zdegradowano odgrywa sfera społeczna, w której 

koncentracja negatywnych zjawisk i występowanie kryzysu determinuje zasadność i możliwość 

prowadzenia rewitalizacji.  

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, obszarem zdegradowanym jest obszar 2, który jednocześnie 

stanowi obszar rewitalizacji, z uwagi na występowanie w nim kryzysu w sferze społecznej oraz sferze 

gospodarczej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten jest istotny z punktu widzenia samorządu i ma 

kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego, co zostało wykazane w niniejszej diagnozie.  
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2. Podstawa prawna  

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolonowskie został opracowany w oparciu o zapisy ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). Dokument ten stanowi wieloletni 

program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.  

Przed opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono delimitację, czyli wyznaczono 

obszar zdegradowany na podstawie szczegółowych badań oraz analizy czynników w różnych sferach 

(społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej), mających wpływ 

na rozwój poszczególnych części gminy.  

Dla skutecznego przeprowadzenia tego procesu wykorzystano podział na obszary porównawcze, które 

wyznaczone zostały w oparciu o powiązania funkcjonalne, rozwój historyczny oraz naturalne granice. 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie analizy porównawczej w obrębie wyłonionych obszarów, 

co umożliwiło wskazanie obszaru znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu 

na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, a także odnotowano współwystępowanie 

niepożądanych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.  

W efekcie przeprowadzonych prac dokonano ostatecznej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, uznając za obszar zdegradowany obszar 2, który spełniając wymogi zawarte w ustawie, 

w całości został również uznany za obszar rewitalizacji.   
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3. Charakterystyka, portret gminy 

Gmina Kolonowskie jest gminą miejsko-wiejską, której siedzibą jest miasto Kolonowskie. W 2020 r. 

gminę zamieszkiwało 5 670 mieszkańców, z czego 3 138 (55% ogółu) zamieszkiwało miasto 

Kolonowskie, a pozostałe 45% obszar wiejski gminy. Powierzchnia gminy wynosi niespełna 84 km2, 

co daje gęstość zaludnienia równą 67,5 osób/km2. Gmina zlokalizowana jest we wschodniej części 

województwa opolskiego, w powiecie strzeleckim. Sąsiaduje z pięcioma gminami: Jemielnica, 

Zawadzkie, Strzelce Opolskie (zlokalizowane w powiecie strzeleckim), Dobrodzień (powiat oleski) oraz 

Ozimek (powiat opolski). 

W skład gminy Kolonowskie wchodzą cztery miejscowości – Kolonowskie, które w związku 

z powiększeniem o teren osiedla Fosowskie i Haraszowskie , w 1973 r. otrzymało prawa miejskie 

oraz trzy wsie, które tworzą sołectwa: Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok.  

Poniższa mapa przedstawia podział administracyjny gminy Kolonowskie. 

Grafika 1 Podział administracyjny gminy Kolonowskie 

 

Źródło: opracowanie własne 

Pod względem geograficznym gmina leży w makroregionie Niziny Śląskiej, w mezoregionie Równina 

Opolska. Przez jej teren przepływa rzeka Mała Panew, która jest jedną z atrakcji turystycznych 

w regionie. Wśród obszarów chronionych największą powierzchnie zajmuje obszar chronionego 

krajobrazu – Lasy Stobrawsko-Turawskie. Lasy stanowią około 75% powierzchni gminy Kolonowskie. 
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Oprócz tego, na terenie gminy obecna jest jeszcze sieć ekologiczna Natura 2000 obejmująca w gminie 

część obszaru Dolny Małej Panwi i ostoi Dolina Małej Panwi. Warunki przyrodnicze, ze szczególnym 

wskazaniem na rzekę Mała Panew, stanowią potencjał do rozwoju turystyki. Rzeka płynie prawie 

w całości w swym naturalnym korycie, w większości zachowała nienaruszony charakter i stanowi idealne 

miejsce do spływów kajakowych. Oprócz bogactwa terenów atrakcyjnych przyrodniczo, innymi 

atrakcjami w gminie są m.in.: kościoły w Fosowskim i Staniszczach Wielkich, Kręgielnia w Fosowskim czy 

drewniany dom biura huty, który jest jednym z najstarszych zachowanych budynków w gminie, gdzie 

obecnie funkcjonuje Izba Regionalna Historii Lokalnej.  

Głównym ciągiem komunikacyjnym jest przebiegająca przez teren gminy droga wojewódzka nr 463 wraz 

z uzupełniającą ją siecią dróg powiatowych. Autostrada A4 nie przebiega bezpośrednio przez gminę, ale 

ważniejsze węzły autostradowe „Olszowa” i „Nogowczyce” zlokalizowane są maksymalnie 30 km od 

terenu gminy. W gminie, a konkretniej w mieście Kolonowskie, zlokalizowany jest węzeł kolejowy, który 

znajduje się na trasie Wrocław-Warszawa.  

Na terenie gminy Kolonowskie działają dwie strefy specjalnego rozwoju przemysłu i usług, są nimi: Strefa 

Aktywności Gospodarczej w Kolonowskim oraz Strefa Aktywności Gospodarczej w Fosowskim. Obejmują 

one obszary, które w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są do prowadzenia 

działalności przemysłowej i usługowej. Dzięki obecności tego typu obszarów możliwe jest prowadzenie 

inwestycji przez nowe podmioty, ale także te działające już na terenie gminy, to sprawia, że Kolonowskie 

jest jedną z gmin powiatu strzeleckiego z największą ilością miejsc pracy w sektorze przemysłowym. 

Wśród najważniejszych firm funkcjonujących na jej terenie można wyróżnić: IZOSTAL S.A., PACKPROFIL 

Sp. z o.o. czy KOLB Sp. z o.o.  

Miasto Kolonowskie pełni w gminie funkcje administracyjne oraz usługowe. Na terenie miasta działa 

m.in. ośrodek zdrowia, placówki handlowe, biblioteka publiczna, a także Miejsko-Gminne Centrum 

Kulturalno-Sportowe. Oprócz tego w gminie znajduje się hala sportowa oraz boisko. W gminie obecne 

są również placówki edukacyjne, szkoły podstawowe oraz publiczne przedszkola w Kolonowskiem  

i Staniszczach Wielkich. 

Podstawowym dokumentem regulującym stan prawny zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kolonowskie jest zmiana z 2011 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kolonowskie” przyjętego Uchwałą nr XVII/88/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem. Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym również zasady 

zagospodarowania przestrzennego służące realizacji celów publicznych. 
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4. Diagnoza obszaru zdegradowanego  

4.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kolonowskie jest dokumentem strategicznym o charakterze 

lokalnym. Zgodnie z zapisami ustawy, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Obszar, który 

zostanie poddany rewitalizacji powinien zostać wyodrębniony w sposób szczegółowy, w oparciu 

o katalog wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej jednostki. Przyjęta 

w niniejszym opracowaniu metodologia przeprowadzenia delimitacji obszaru zdegradowanego, 

a następnie obszaru rewitalizacji w Gminie Kolonowskie, zakładała w głównej mierze oparcie się 

mierzalnych zmiennych dotyczących sytuacji społecznej (z zakresu demografii, kapitału społecznego, 

bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej i rynku pracy), gospodarczej, środowiskowej 

przestrzennej i technicznej na danym obszarze. 

Pierwszy etap opracowania polegał na przeprowadzeniu tzw. analizy danych zastanych. Metoda 

ta opiera się na zgromadzeniu rzetelnych i przydatnych materiałów i danych statystycznych, które 

zostały w późniejszych etapach poddane analizie. Po wyselekcjonowaniu rzetelnych informacji 

przeprowadzona została właściwa analiza, obejmująca w głównej mierze dokumenty i źródła danych 

zidentyfikowanych i uznanych za istotne dla procesu badawczego. W trakcie opracowywania i tworzenia 

niniejszego dokumentu zastosowano dwa podejścia bazujące na analizie danych zastanych: statystyczne 

i przestrzenne. W ujęciu statystycznym dane zostały zgromadzone w pliku, a następnie poddane analizie 

i przetworzone na potrzeby niniejszego opracowania. W ujęciu przestrzennym posłużono się danymi, 

które zostały odniesione do przyjętych obszarów porównawczych.   

Opracowanie gminnego programu rewitalizacji ma na celu zidentyfikowanie obszarów, na których 

koncentrują się negatywne zjawiska, po to, by móc podjąć działania, które przyczynią się 

do wyprowadzenia tych obszarów ze stanu kryzysowego oraz umożliwią prowadzenie skutecznej 

interwencji. 

Obszary deficytowe były wyznaczone z uwzględnieniem zmiennych przede wszystkim z zakresu sfery 

społecznej, a w następnej kolejności zmiennych pozaspołecznych, tj. ze sfery gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.  

Delimitacja przeprowadzona w ramach opracowywania niniejszego dokumentu obejmowała 

następujące etapy: 
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1. Podział terenu gminy na jednostki statystyczne (zmodyfikowane jednostki pseudonaturalne) 

2. Wybór kryteriów (zmiennych) delimitacji. 

3. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w zakresie problemów społecznych 

w wyodrębnionych obszarach (badanie ilościowe). Wynikiem tego, było wyodrębnienie 

obszarów o szczególnym nasileniu problemów społecznych (metoda: analiza danych zastanych 

pozyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich), normalizacja danych 

zastanych (standaryzacja), a następnie opracowanie syntetycznego wskaźnika degradacji 

w sferze społecznej.  

4. Przeprowadzenie analizy obszarów porównawczych pod kątem występowania problemów 

w sferze pozaspołecznej. Analizę czynników gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych przeprowadzono poprzez przedstawienie poszczególnych 

czynników zarówno w skali ilościowej, jak i jakościowej. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do 

wyłonienia obszaru, który zostanie poddany rewitalizacji. 

5. Wyodrębnienie obszarów porównawczych, które cechują się najwyższym stopniem 

zdegradowania - w wymiarze społecznym i pozaspołecznym. 

6. Wyodrębnianie obszaru rewitalizacji – obszaru o szczególnym nasileniu problemów 

społecznych, uwzględniającego ustawowe wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni – 

(maksymalnie 20% powierzchni gminy) oraz ludności (maksymalnie 30% wszystkich 

zamieszkujących Gminę Kolonowskie).  
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4.1.1 Wyróżnione obszary porównawcze 

W ramach prowadzonych prac posłużono się podziałem na jednostki pesudonaturalne  

i wyróżniono 6 obszarów, które poddane zostały analizie. Cztery z wyróżnionych obszarów stanowią 

miejscowości gminy miejsko-wiejskiej Kolonowskie (Kolonowskie, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie, 

Spórok), dwie jednostki natomiast stanowią osiedla miasta Kolonowskie (Fosowskie i Haraszowskie). 

 
Tabela 1 Zestawienie obszarów porównawczych w ramach programu rewitalizacji 

 Powierzchnia [km2] Udział powierzchni Ludność [os] Udział ludności 

Kolonowskie 53,76 64,34% 1 956 34,50% 

Fosowskie 1,11 1,33% 874 15,41% 

Haraszowskie 0,81 0,97% 341 6,01% 

Staniszcze Małe 7,10 8,49% 985 17,37% 

Staniszcze Wielkie 6,11 7,31% 949 16,74% 

Spórok 14,67 17,55% 565 9,96% 

Gmina 83,57 100,0% 5670 100,0% 

Źródło: opracowanie własne 
 

Poniższa grafika prezentuje podział Gminy na wskazane obszary porównawcze. 

Grafika 2 Podział Gminy na jednostki statystyczne 

 
Źródło: opracowanie własne
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4.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego  

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych obszarów konieczny był wybór 

odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny statystycznie różnicują. Ze względu na charakter 

gminy i występujące w niej zjawiska społeczne, jak również środowiskowe, przestrzenne i techniczne, 

konieczne było zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu umożliwiającego analizę 

na każdym ze wskazanych w ustawie o rewitalizacji poziomie. Przeprowadzone prace umożliwiły 

wypracowanie zbioru zmiennych zaprezentowanych w poniższej tabeli. 

Tabela 2 Kryteria delimitacji 

Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Sfera społeczna 

Przyrost naturalny 
na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom kapitału ludzkiego. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej 
pokazującej różnicę pomiędzy liczbą urodzeń a zgonów na 1000 
mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Saldo migracji na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom zasiedlania/wyludniania się gminy. 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Liczba osób 
uzależnionych od 
alkoholu na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze 
oraz obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w zakresie pomocy 
społecznej, uwzględniający liczbę osób zarejestrowanych w 
MOPS, mających problemy z alkoholem. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej na 
1000 mieszkańców.  
Źródło danych: MGOPS Kolonowskie 

Liczba klientów 
pomocy społecznej 
na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujące potrzeby lokalnej społeczności w zakresie 
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej. Zmienna 
prezentowana w średniej przeliczeniowej liczby klientów na 1000 
mieszkańców.  
Źródło danych: MGOPS w Kolonowskich 

Liczba udzielonych 
świadczeń na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik prezentujący skalę pomocy społecznej udzielanej 
lokalnej społeczności. Zmienna prezentowana w formie 
przeliczeniowej liczby świadczeń na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: MGOPS w Kolonowskich 

Kwota udzielonych 
świadczeń na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik prezentujący skalę pomocy udzielanej lokalnej 
społeczności. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej  
na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: MGOPS w Kolonowskich 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością 
na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący sytuację osób ze specjalnymi potrzebami  
na danym obszarze. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana  
w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób z 
niepełnosprawnością na 1000 mieszkańców. 
Źródło danych: MGOPS w Kolonowskich 

Liczba osób 
bezrobotnych na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru 
na lokalnym rynku pracy. Zmienna prezentowana w formie 
średniej przeliczeniowej pokazującej liczbę osób bezrobotnych  
na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: PUP Strzelce Opolskie 

Liczba osób 
długotrwale 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru 
na lokalnym rynku pracy - udziału osób długotrwale bezrobotnych 
wśród liczby bezrobotnych ogółem. Zmienna prezentowana  
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

bezrobotnych na 
1000 mieszkańców 

w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób bezrobotnych  
na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: PUP Strzelce Opolskie 

Liczba przestępstw 
na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze, 
skupia się na prezentacji danych dotyczących poważnych 
naruszeń prawa. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej 
pokazującej liczbę przestępstw na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: KP Policji w Strzelcach Opolskich 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący sytuację w zakresie naruszeń bezpieczeństwa  
i prawa drogowego odnoszącą się do liczby zarejestrowanych 
zdarzeń drogowych. Zmienna prezentowana w formie 
przeliczeniowej pokazującej liczbę przestępstw na 1000 
mieszkańców.  
Źródło danych: KP Policji w Strzelcach Opolskich 

Liczba ofiar 
przemocy na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym obszarze  
z punktu widzenia przemocy. Zmienna zestandaryzowana, 
prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób 
wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą  
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: MGOPS w Kolonowskich 

Liczba 
zarejestrowanych 
organizacji 
pozarządowych na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom aktywności społecznej mieszkańców 
poszczególnych obszarów gminy. Wskaźnik prezentowany  
w formie przeliczeniowej wyrażanej stosunkiem zarejestrowanych 
organizacji społecznych do liczby ludności.  
Źródło danych: KRS rejestr stowarzyszeń 

Sfera 
gospodarcza 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom rozwoju przedsiębiorczości  
w poszczególnych obszarach, prezentowany w formie 
przeliczeniowej wyrażanej stosunkiem zarejestrowanych 
działalności gospodarczych do liczby ludności.  
Źródło danych: CEIDG i KRS rejestr przedsiębiorców 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Dostępność do usług 
społecznych (apteki, 
biblioteki, banki, 
poczta, urząd, 
instytucje kultury, 
świetlice) 

Wskaźnik określa poziom dostępności instytucji publicznych. 
Poddano go ocenie na podstawie liczby aptek, bibliotek, banków, 
poczta, urzędów, instytucji kultury, świetlic na 1000 mieszkańców 
(w znaczeniu organizacyjnym).  
Źródło: badania własne 

Liczba udogodnień w 
przestrzeniach 
publicznych 
dostosowanych do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia dostosowania obiektów 
użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami. 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Poziom 
dostosowania 
rozwiązań 
urbanistycznych do 
zmieniających się 
funkcji terenu 

Wskaźnik skupiający się na ocenie występujących barier 
urbanistycznych, które utrudniają rozwój nowych funkcji. 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Sfera 
środowiskowa 

Liczba 
nieruchomości 
zawierających 
wyroby azbestowe / 
km2 

Wskaźnik zagrożenia wyrobami azbestowymi wyliczony został  
w oparciu o dane zawarte w Programie usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Kolonowskie. Wartość wskaźnika 
wyliczono na podstawie liczby obiektów zawierających wyroby 
azbestowe w stosunku do powierzchni jednostki. 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Udział terenów 
zielonych w zasobie 
gminnym 

Wskaźnik prezentujący dostęp do przestrzeni zielonych  
w poszczególnych obszarach. Wskaźnik został oceniony na 
podstawie danych przestrzennych obrazujących udział terenów 
zielonych na danym obszarze.  
Źródło: dane GUS, badania własne 

Poziom natężenia 
hałasu 

Wskaźnik skupiający się na ocenie poziomu natężenia hałasu. 
Zmienna skategoryzowana, oceniana jakościowo w zależności  
od uciążliwości powstałej na skutek istniejącej infrastruktury 
drogowej i transportu. 
Źródło: badania własne 

Jakość powietrza 

Wskaźnik obrazujący obszary z największymi potrzebami 
środowiskowymi. Zmienna skategoryzowana na podstawie oceny 
jakościowej. 
Źródło: badania własne 

Sfera techniczna 

Liczba zabytków na 
km2 

Wskaźnik obrazujący zagęszczenie obiektów zabytkowych  
na poszczególnych obszarach, których obecność generuje rosnące 
koszty związane z konserwacją i modernizacją historycznych 
obiektów.  
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Liczba pustych lokali 
na km2 

Wskaźnik obrazujący zagęszczenie zasobów komunalnych  
na poszczególnych obszarach, których występowanie daje 
możliwości osiedlenia się nowych mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Liczba obiektów 
użyteczności 
publicznej 
dostosowanych w 
zakresie 
energooszczędności 
na km2 

Wskaźnik skupiający się na ocenie potrzeb związanych  
z termomodernizacją i wydajnością energetyczną obiektów 
użyteczności publicznej.  
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Poziom degradacji 
infrastruktury 
technicznej 

Zmienna obrazująca stopień zniszczenia budynków oraz ich 
zapotrzebowania na prace remontowe. Źródłem danych dla oceny 
stopnia degradacji były informacje zawarte w dokumentach 
gminnych, a także informacje uzyskane od poszczególnych 
właścicieli i zarządców, jak również wizje w terenie. 
Źródło: badania własne 

Liczba obiektów 
użyteczności 
publicznej 
wymagających 
dostosowania do 
osób ze 
szczególnymi 
potrzebami na km2 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia dostosowania obiektów 
użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami. 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Udział budynków 
mieszkalnych 
zamieszkanych 
budowanych przed 
rokiem 1989 w 
ogólnej liczbie 
budynków 

Zmienna obrazująca wiek budynków oraz możliwe 
zapotrzebowania na prace remontowe.  
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Liczba budynków w 
przeliczeniu na 
powierzchnię 

Wskaźnik skupiający się na ocenie gęstości zabudowy.  
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Korzystający z sieci 
gazowej w % ogółu 
ludności 

Zmienna obrazująca dostępność infrastruktury sieciowej. Źródło 
danych: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

Źródło: opracowanie własne 

Powyżej wymienione zmienne zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach oraz szczegółowo 

omówione i zwizualizowane.  
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4.2 Wskaźniki społeczne  

W analizie sfery społecznej, wykorzystano wskaźniki, które w sposób syntetyczny pokazują stan oraz 

zaawansowanie występowania problemów społecznych w poszczególnych jednostkach 

wyodrębnionych w gminie. Zgromadzone dane pozwalają na wyróżnienie następujących grup 

wskaźników:  

 sytuacja demograficzna 

 pomoc społeczna 

 bezrobocie 

 kapitał społeczny  

 bezpieczeństwo publiczne 

Dobór zmiennych pozwolił na wyselekcjonowanie tych obszarów gminy, w których koncentracja 

i natężenie negatywnych zjawisk jest najwyższe, co wskazuje na występowanie stanu kryzysowego. 

W analizie wykorzystano dane pozyskane z Urzędu Miasta i Gminy oraz innych instytucji, do których 

należą: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy oraz Komenda Powiatowa 

Policji.  

Pierwszą analizowaną zmienną w ramach opracowywania sfery społecznej jest przyrost naturalny na 

1000 mieszkańców, który został wyliczony na podstawie liczby urodzeń i zgonów w 2020 r. W poniższej 

tabeli zaprezentowano dane dla poszczególnych obszarów. Wartość wskaźnika dla gminy była ujemna, 

co ma związek z przeważającą liczbą zgonów (78) nad urodzeniami (40). Najbardziej niekorzystną 

sytuację i ujemny przyrost naturalny odnotowano na obszarze 4 (-20,30) oraz obszarze 2 (-9,15). Za 

obszar o największym potencjale demograficznym, należy uznać obszar 6, gdzie wartość wskaźnika była 

równa 5,31. 

Tabela 3 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 

 Urodzenia Zgony 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców  

Obszar 1  8 16 -4,09 

Obszar 2 8 16 -9,15 

Obszar 3 5 2 8,80 

Obszar 4 6 26 -20,30 

Obszar 5 8 16 -8,43 

Obszar 6 5 2 5,31 

Średnia dla gminy 40 78 -6,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 
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Grafika 3 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 

 
 

Następna zmienna obrazuje potencjał osiedleńczy lub depopulację poszczególnych obszarów gminy. 

Ze zgromadzonych danych wynika, iż gmina Kolonowskie w 2020 r. doświadczała depopulacji, a saldo 

migracji przyjmowało wartości ujemne (-15). W ramach ruchów migracyjnych najwięcej mieszkańców 

ubyło w obszarze 1 (-7) oraz obszarze 2 (-7). W obszarach 3, 4 i 6 saldo migracji przyjęło niewielkie, lecz 

dodatnie wartości.  

Tabela 4 Saldo migracji na 1000 mieszkańców 

 Zameldowania Wymeldowania Saldo migracji na 1000 mieszkańców 

Obszar 1  5 12 -3,58 

Obszar 2 5 12 -8,01 

Obszar 3 3 2 2,93 

Obszar 4 11 10 1,02 

Obszar 5 8 12 -4,21 

Obszar 6 3 2 1,77 

Średnia dla gminy 35 50 2,65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 
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Grafika 4 Saldo migracji na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie 

 

Kolejne wskaźniki obrazują obszar pomocy społecznej, w szczególności liczbę osób uzależnionych 

od alkoholu, kwotę oraz liczbę udzielanych świadczeń oraz liczbę klientów Miejsko Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kolonowskich.  Ośrodek działa zgodnie z wytyczonymi kierunkami w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie  2021-2030 koncentrując się na: 

 wspieraniu rodziny, 

 wsparciu osób niepełnosprawnych, 

 profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz 

uzależnień behawioralnych, 

 przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 aktywności i integracji społecznej seniorów, 

 promocji zatrudnienia, reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu 

społecznemu, 

 wsparciu osób z problemem ubóstwa, 

 problemach przestępczości.  
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Osoby borykające się z problemami społecznymi i będące w trudnej sytuacji życiowej są kluczowymi 

interesariuszami działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji to właśnie występowanie 

kryzysu w sferze społecznej determinuje obszar, w którym powinny być prowadzone intensywne 

działania rewitalizacyjne. 

W zakresie liczby osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców gmina Kolonowskie jest 

zróżnicowana. Największe natężenie problemu alkoholizmu odnotowano na obszarze 1 i 2. Najmniejsze 

natomiast na obszarze 5. Podkreśla się także, że w skali gminy, odwołując się do liczb bezwzględnych 

problem ten nie jest dominujący. 

Tabela 5 Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Liczba osób 

uzależnionych od 
alkoholu 

Liczba osób uzależnionych od 
alkoholu na 1000 mieszkańców 

Obszar 1  1 956 9 4,60 

Obszar 2 874 4 4,58 

Obszar 3 341 1 2,93 

Obszar 4 985 2 2,03 

Obszar 5 949 1 1,05 

Obszar 6 565 2 3,54 

Średnia dla gminy 5 670 19 3,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 

 

Grafika 5 Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 
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W 2020 r. z pomocy społecznej w gminie Kolonowskie skorzystało 215 osób, czyli około 3,8% 

mieszkańców. W 2016 r. liczba ta była wyższa i wynosiła 306, co oznacza, że w gminie zauważa się 

pozytywne tendencje związane ze zmniejszającą się liczbą osób, które korzystają z pomocy społecznej. 

Wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej w stosunku do liczby ludności ogółem w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców wynosił w 2020 r. 37,92. Obszarami, na których zauważa się większą koncentrację 

klientów pomocy społecznej są: obszar 2 (60,64) oraz obszar 1 (43,97). 

Tabela 6 Liczba klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Liczba klientów 

ośrodków pomocy 
społecznej ogółem 

Liczba klientów pomocy społecznej 
na 1000 mieszkańców 

Obszar 1  1 956 86 43,97 

Obszar 2 874 53 60,64 

Obszar 3 341 4 11,73 

Obszar 4 985 24 24,37 

Obszar 5 949 31 32,67 

Obszar 6 565 17 30,09 

Średnia dla gminy 5 670 215 37,92 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 

 

Grafika 6 Liczba klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 
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Wraz ze spadającą liczbą klientów pomocy społecznej, spadła również liczba udzielanych świadczeń. 

W 2016 MGOPS udzielił łącznie 18 147 świadczeń natomiast w 2020 było to już 14 651 świadczeń, 

oznacza to spadek o prawie 20%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najbardziej niekorzystną wartość 

wskaźnika odnotowano na obszarze 2 (3 973,68), a najmniej świadczeń w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców udzielono na obszarze 6 (669,03).  

Tabela 7 Liczba udzielonych świadczeń na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Liczba udzielonych 
świadczeń ogółem 

Liczba udzielonych świadczeń na 
1000 mieszkańców 

Obszar 1  1 956 4 818 2 463,19 

Obszar 2 874 3 473 3 973,68 

Obszar 3 341 270 791,79 

Obszar 4 985 3 111 3 158,38 

Obszar 5 949 2 601 2 740,78 

Obszar 6 565 378 669,03 

Średnia dla gminy 5 670 14 651 2 583,95 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 

 

Grafika 7 Liczba udzielonych świadczeń na 1000 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 
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Kolejna zmienna jest wypadkową dwóch poprzednich – liczby klientów oraz liczby świadczeń 

udzielanych przez MGOPS. Jak wskazano wcześniej największe zagęszczenie problemów społecznych 

występuje na obszarze 2 i w konsekwencji właśnie tam w 2020 roku wypłacono najwyższą kwotę 

świadczeń pomocowych na 1000 mieszkańców (78 942,40) przy średniej gminnej  37 812,02. 

Za pozytywną tendencję należy uznać, spadek wypłacanych kwot –  w porównaniu z rokiem 2016 kwota 

wypłaconych świadczeń spadał o około 22%. 

Tabela 8 Kwota udzielonych świadczeń na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Kwota udzielonych 
świadczeń ogółem 

Kwota udzielonych świadczeń na 
1000 mieszkańców 

Obszar 1  1 956 77 789,17 39 769,51 

Obszar 2 874 68 995,66 78 942,40 

Obszar 3 341 9 390,00 27 536,66 

Obszar 4 985 19 712,78 20 012,97 

Obszar 5 949 14 475,50 15 253,42 

Obszar 6 565 24 031,05 42 532,83 

Średnia dla gminy 5 670 214 394,16 37 812,02 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 

 

 

Grafika 8 Kwota udzielonych świadczeń na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie  
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W związku ze zmianami ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) w nowych przepisach 

ustawodawca położył znaczny nacisk na udogodnienia dla osób o szczególnych potrzebach. Zatem 

wszelkie działania rewitalizacyjne powinny uwzględniać potrzeby tychże interesariuszy. W tabeli poniżej 

przedstawiono analizę liczby osób z niepełnosprawnością na 1000 mieszkańców (choć definicyjnie jest 

to jeden z wielu rodzajów osób o szczególnych potrzebach). Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano 

na obszarze 2 (18,31). Dwa obszary, które również przekroczyły przeciętną wartość dla gminy (14,29) to 

obszary 1 (15,85) i 5 (14,75).  

Tabela 9 Liczba osób pobierających świadczenia ze względu na niepełnosprawność na 1000 mieszkańców 

 Liczba osób z 
niepełnosprawnością 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawność 

Liczba mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawność 

na 1000 mieszkańców 

Obszar 1  26 31 1 956 15,85 

Obszar 2 18 16 874 18,31 

Obszar 3 8 3 341 8,80 

Obszar 4 14 13 985 13,20 

Obszar 5 14 14 949 14,75 

Obszar 6 9 4 565 7,08 

Średnia dla gminy 89 81 5 670 14,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 

Grafika 9 Liczba osób pobierających świadczenia ze względu na niepełnosprawność na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MGOPS Kolonowskie 
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Zjawisko bezrobocia może wpływać na sytuację materialną rodzin oraz powodować niepożądane skutki 

społeczne. W 2020 r. według danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich 

liczba bezrobotnych wynosiła 84, co stanowiło 1,4% wszystkich mieszkańców gminy. W tym, ponad 1/3 

stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców wynosił w mieście 14,81. Najgorszą sytuację odnotowano na obszarze 2 – 18,31. 

W przypadku osób długotrwale bezrobotnych, najwyższą wartość wskaźnika odnotowano na obszarze 

3. Najkorzystniej kształtuje się natomiast sytuacja na obszarze 6 (liczba osób bezrobotnych na 1000 

mieszkańców 12,39), a w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na obszarze 5 (3,16).  

Tabela 10 Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych ogółem 
Liczba osób bezrobotnych na 

1000 mieszkańców 

Obszar 1  1 956 28 14,31 

Obszar 2 874 16 18,31 

Obszar 3 341 6 17,60 

Obszar 4 985 15 15,23 

Obszar 5 949 12 12,64 

Obszar 6 565 7 12,39 

Średnia dla gminy 5 670 84 14,81 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Strzelce Opolskie 

Grafika 10 Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Strzelce Opolskie 
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Tabela 11 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Liczba długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych na 1000 

mieszkańców 

Obszar 1  1 956 12 6,13 

Obszar 2 874 5 5,72 

Obszar 3 341 3 8,80 

Obszar 4 985 5 5,08 

Obszar 5 949 3 3,16 

Obszar 6 565 3 5,31 

Średnia dla gminy 5 670 31 5,47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Strzelce Opolskie 

 

Grafika 11 Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Strzelce Opolskie 
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Kolejnym z badanych aspektów w sferze społecznej jest bezpieczeństwo publiczne. Do analizy 

wykorzystano dane pozyskane z Komendy Policji w Kolonowskich. Według gromadzonych przez policję 

statystyk, liczba przestępstw popełnionych w 2020 r. w mieście wynosiła 58, z czego najwięcej 

odnotowano ich na obszarze 1.  

Wartość referencyjna wskaźnika liczby przestępstw na 1000 mieszkańców w gminie Kolonowskie wynosi 

10,23. Wartość wyższą niż referencyjna odnotowano na obszarze 1 (19,43).  

Tabela 12 Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców Przestępstwa 
Liczba przestępstw na 1000 

mieszkańców 

Obszar 1 1 956 38 19,43 

Obszar 2 874 5 5,72 

Obszar 3 341 0 0,00 

Obszar 4 985 9 9,14 

Obszar 5 949 3 3,16 

Obszar 6 565 3 5,31 

Średnia dla gminy 5 670 58 10,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP Kolonowskie 

 

Grafika 12 Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP Kolonowskie 
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W 2020 r. liczba ofiar przemocy, zgodnie z danymi MGOPS była równa 25. W przypadku liczby ofiar 

przemocy na 1000 mieszkańców, najwyższą wartość wskaźnika, powyżej średniej wartości wskaźnika dla 

gminy Kolonowskie, odnotowano na obszarze 1 – 12,59 i obszarze 5 – 9,48. Najmniej ofiar przemocy 

odnotowano na obszarach 3, 4, i 6. 

Tabela 13 Liczba ofiar przemocy na 1000 mieszkańców (dane MOPS) 

 Liczba mieszkańców 

Przemoc domowa / 
przemoc w rodzinie 

na podstawie 
Niebieskich Kart - 

liczba ofiar  
(dane policji) 

Liczba ofiar 
przemocy domowej 

(dane MGOPS) 

Liczba ofiar 
przemocy na 1000 

mieszkańców  
(dane policji) 

Liczba ofiar 
przemocy na 1000 

mieszkańców (dane 
MGOPS) 

Obszar 1 1 956 1 5 0,51 2,56 

Obszar 2 874 2 11 2,29 12,59 

Obszar 3 341 0 0 0,00 0,00 

Obszar 4 985 0 0 0,00 0,00 

Obszar 5 949 0 9 0,00 9,48 

Obszar 6 565 0 0 0,00 0,00 

Średnia dla 
gminy 

5 670 3 25 0,53 4,41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP Kolonowskie i MGOPS 

 

Grafika 13 Liczba ofiar przemocy na 1000 mieszkańców (dane MOPS) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP Kolonowskie i MGOPS 
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Łącznie w 2020 r. w gminie odnotowano 33 zdarzenia w ruchu drogowym, w tym ponad 50% na obszarze 

1 (17 zdarzeń).  

W przypadku wskaźnika w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wartość powyżej wskaźnika dla gminy 

Kolonowskie osiągnęły trzy obszary – obszar 2 (10,30), obszar 1 (8,69) oraz obszar 4 (6,09). Wpływ  

na to może mieć stan infrastruktury drogowej oraz układ komunikacyjny gminy.  

Tabela 14 Liczba zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców Przestępstwa 
Liczba przestępstw na 1000 

mieszkańców 

Obszar 1 1 956 17 8,69 

Obszar 2 874 9 10,30 

Obszar 3 341 1 2,93 

Obszar 4 985 6 6,09 

Obszar 5 949 0 0,00 

Obszar 6 565 0 0,00 

Średnia dla gminy 5 670 33 5,82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP Kolonowskie 

 

Grafika 14 Liczba zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KP Kolonowskie 
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Ostatnią analizowaną zmienną jest aktywność społeczna wyrażona liczbą organizacji pozarządowych na 

1000 mieszkańców. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 19 organizacji pozarządowych,  

co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wynik 3,35. Trzy z wyróżnionych obszarów osiągnęły wynik 

niższy niż wskaźnik dla gminy Kolonowskie: obszar 6 (1,77), obszar 4 (2,03) oraz obszar 2 (2,29). Na tych 

obszarach zostało zarejestrowanych najmniej organizacji pozarządowych i mają najniższy potencjał 

społeczny do rozwoju postaw obywatelskich i różnorodnych inicjatyw lokalnych/oddolnych. Najwięcej 

organizacji pozarządowych odnotowano na obszarze 1 (8 organizacji) oraz obszarze 5 (6 organizacji) 

Tabela 15 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Liczba organizacji 
pozarządowych 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 1000 

mieszkańców 

Obszar 1 1 956 8 4,09 

Obszar 2 874 2 2,29 

Obszar 3 341 0 0,00 

Obszar 4 985 2 2,03 

Obszar 5 949 6 6,32 

Obszar 6 565 1 1,77 

Średnia dla gminy 5 670 19 3,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRS 

 

Grafika 15 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KRS 
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4.3 Wskaźniki gospodarcze  

W związku z miejsko-wiejskim charakterem gminy wskaźniki gospodarcze słabo różnicują wyróżnione 

obszary. Ze względu na pełnienie ważnych funkcji społeczno-gospodarczych przez miasto Kolonowskie 

naturalnym wydaje się zagęszczenie działalności gospodarczych właśnie na tym obszarze. W tabeli  

i na kartogramie przedstawiono potwierdzenie tej hipotezy. Najwyższą liczbę zarejestrowanych 

działalności gospodarczych zlokalizowanych jest na obszarze 1 (w liczbach bezwzględnych było to 183 

podmiotów stanowiących ponad połowę wszystkich działalności na obszarze gminy). Najmniej 

zarejestrowanych działalności w stosunku do liczby mieszkańców znajduje się na obszarze 2, zatem jego 

kondycja gospodarcza jest najsłabsza. 

Tabela 16 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

 Liczba mieszkańców 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

Obszar 1 1 956 183 93,56 

Obszar 2 874 24 27,46 

Obszar 3 341 26 76,25 

Obszar 4 985 59 59,90 

Obszar 5 949 68 71,65 

Obszar 6 565 39 69,03 

Średnia dla gminy 5 670 399 70,37 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG 
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Grafika 16 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG 

4.4 Wskaźniki przestrzenno-funkcjonalne 

Dostępność do usług oraz ich dywersyfikacja są istotne i mają wpływ na jakość życia mieszkańców. 

Kolonowskie jest siedzibą i centrum administracyjnym gminy Kolonowskie, to tutaj skupiają się 

najważniejsze urzędy i instytucje. Najważniejsze instytucje znajdujące się w mieście Kolonowskie: 

 Urząd Miasta i Gminy, 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Komisariat policji w Kolonowskim, 

 Poczta. 

Co więcej, oprócz możliwości załatwienia spraw urzędowych miasto świadczy również usługi kulturalne 

i biblioteczne (Biblioteka i Centrum Kultury). W przypadku dostępności do usług społecznych najlepiej 

przedstawia się sytuacja w obszarze 3, tam zlokalizowanych jest najwięcej instytucji publicznych, 

najmniej natomiast w obszarze 2. Poniższa mapa jednoznacznie wskazuje na obszar 1 jako miejsce 

koncentracji usług oraz instytucji publicznych. Wskaźnik dostępności do usług społecznych (obliczany 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) wynosi tam 4,60 i jest znacznie wyższy niż w pozostałych 

obszarach. Zjawisko to można uznać za pozytywne, jednakże duża liczba obiektów użyteczności 

publicznej wiąże się z dodatkowymi potrzebami i koniecznością przywrócenia obiektom pełnej 

funkcjonalności, a także większymi kosztami ich modernizacji. 
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Tabela 17 Dostępność do usług społecznych (apteki, biblioteki, banki, poczta, urząd, instytucje kultury, świetlice) 

 
Liczba instytucji 

kultury, bibliotek i 
świetlic 

Apteki, banki, 
poczta, urząd 

Liczba 
mieszkańców 

Dostępność do 
usług społecznych 
(apteki, biblioteki, 

banki, poczta, 
urząd, instytucje 

kultury, świetlice) 

Obszar 1 5 4 1 956 4,60 

Obszar 2 1 0 874 1,14 

Obszar 3 0 0 341 0,00 

Obszar 4 2 0 985 2,03 

Obszar 5 1 0 949 1,05 

Obszar 6 1 0 565 1,77 

Średnia dla gminy 10 4 5 670 2,47 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 

 

 

Grafika 17 Dostępność do usług społecznych (apteki, biblioteki, banki, poczta, urząd, instytucje kultury, świetlice) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 

 

Obszary, w których występuje zagęszczenie usług publicznych lub występuje aktywność gospodarcza 

(np. w Fosowskich zlokalizowana jest Strefa Aktywności Gospodarczej) mają potencjał rozwojowy. 

Jednakże w celu zapewnienia i umożliwienia rozwoju koniecznym jest techniczne przystosowanie 

obiektów i terenów oraz likwidacja barier przestrzennych. W związku z powyższym dokonano 
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jakościowej oceny poziomu dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

terenu. Zgodnie z poniższą grafiką największe potrzeby i zarazem najniższy poziom dostosowania 

rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji terenu występuje na obszarach 1, 2 i 3. 

Grafika 18 Poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji terenu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMIG Kolonowskie 

Ostatnim analizowanym wskaźnikiem z zakresu sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest liczba udogodnień 

przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością, mierzona między innymi liczbą miejsc postojowych 

przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Mając na uwadze konieczność wprowadzania 

udogodnień dla osób o specjalnych potrzebach, podczas działań rewitalizacyjnych wskazuje się obszary, 

w których liczba udogodnień jest najniższa, są to: 

 obszar 3  

 obszar 2 

 

Tabela 18 Liczba udogodnień przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby osób z niepełnosprawnością 

 Liczba osób z 
niepełnosprawnością 

Liczba udogodnień 
przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych 

Liczba udogodnień 
przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych w 
stosunku do liczby osób z 

niepełnosprawnością 

Obszar 1 26 3 0,12 

Obszar 2 18 1 0,06 

Obszar 3 8 0 0,00 

Obszar 4 14 1 0,07 

Obszar 5 14 1 0,07 
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Obszar 6 9 1 0,11 

Średnia dla gminy 89 7 0,08 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 

 

Grafika 19 Liczba udogodnień przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby osób z niepełnosprawnością 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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4.5 Wskaźniki środowiskowe 

Gmina Kolonowskie posiada i wdraża program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

(Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolonowskie na lata 2009-2032). 

Zgodnie z przeprowadzoną w dokumencie inwentaryzacją łączna powierzchnia wyrobów zawierających 

azbest w 2012 wynosiła 10 570 m2. Widać zatem, że w ramach realizowanych działań usunięto już blisko 

połowę szkodliwych materiałów. Nie mniej, największą koncentrację nieruchomości na km2, na których 

zidentyfikowano wyroby azbestowe, odnotowano w obszarze 3 oraz 2. Najmniej takich nieruchomości 

znajduje się na obszarze 1 - w mieście Kolonowskie. 

Tabela 19 Liczba nieruchomości zawierających wyroby azbestowe / km2 

 

Masa azbestu na 
nieruchomościach, na 

których 
zidentyfikowano 

wyroby azbestowe 
[kg] 

Powierzchnia 
nieruchomości, na 

których 
zidentyfikowano 

wyroby 
azbestowe [m2] 

Liczba nieruchomości,  
na których 

zidentyfikowano 
wyroby azbestowe 

[obiekty] 

Powierzchnia 
[km2] 

Liczba 
nieruchomości 
zawierających 

wyroby azbestowe / 
km2 

Obszar 1 19 440 1 296 28 53,76 0,52 

Obszar 2 2 730 182 9 1,11 8,09 

Obszar 3 12 555 837 10 0,81 12,28 

Obszar 4 10 530 702 13 7,10 1,83 

Obszar 5 25 335 1 689 27 6,11 4,42 

Obszar 6 10 530 702 18 14,67 1,23 

Średnia dla 
gminy 

81 120 5 408 105 83,57 1,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
Grafika 20 Liczba nieruchomości zawierających wyroby azbestowe / km2 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Gminę Kolonowskie w ujęciu całościowym, można zdecydowanie uznać za gminę „zieloną”, ponieważ 

75% powierzchni stanowią lasy, a około 21,4% to grunty rolne. Mniej pozytywnie natomiast wypadają 

wartości wskaźników dotyczące tzw. zielni zagospodarowanej w stosunku do powierzchni 

wyodrębnionych jednostek statystycznych. Dostęp do trenów zielonych (parków, zieleńców)  

ma wymierny wpływ na jakość życia mieszkańców. Zgodnie ze zgromadzonymi danymi do najbardziej 

zielonych jednostek gminy należy zaliczyć obszar 2 i 4.  

Tabela 20 Udział terenów zielonych w zasobie gminnym 

 Powierzchnia terenów 
zielonych [ha] 

Powierzchnia [ha] 
Udział terenów zielonych 

w zasobie gminnym 

Obszar 1 1,8796 5376,29 0,035% 

Obszar 2 0,2481 111,21 0,223% 

Obszar 3 0 81,45 0,000% 

Obszar 4 0,6397 709,74 0,090% 

Obszar 5 0,3075 611,01 0,050% 

Obszar 6 0,228 1467,00 0,016% 

Średnia dla gminy 3,3029 8356,69 0,040% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
 
Grafika 21 Udział terenów zielonych w zasobie gminnym 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Następne dwie analizowane zmienne dotyczą wskaźników jakościowych: jakości powietrza oraz 

poziomu natężenia hałasu, które istotnie wpływają na jakość życia mieszkańców gminy. Przeważającą 

formą użytkowania gruntów na terenie gminy Kolonowskie są lasy, użytki rolne oraz grunty zabudowane 

i zurbanizowane, których obecność oraz duże zagęszczenie budynków w danym obszarze, może 

wpływać na gorszą jakość powietrza. Istotny wpływ na jakość powietrza i hałas, ma ponadto przebieg 

dróg oraz natężenie ruchu (często związane z koncentracją podmiotów gospodarczych czy punktów 

świadczących usługi publiczne). Na terenie gminy brak jest oficjalnych punktów pomiarowych jakości 

powietrza, a także prywatnych (Airly, Community Sensors, Ekosłupek), dlatego też na potrzeby 

niniejszego opracowania dokonano jakościowej oceny wymienionych wskaźników.  Ze względu na 

zagęszczenie zabudowy, przebieg głównych traktów komunikacyjnych oraz lokalizacje zakładów 

przemysłowych najniżej ocenianymi jednostkami pod kątem jakości powietrza i natężenia hałasu są 

jednostki 1, 2 i 3. 

Grafika 22 Jakość powietrza 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Grafika 23 Poziom natężenia hałasu 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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4.6 Wskaźniki techniczne 

Przegląd wskaźników technicznych ma za zadanie zobrazować kondycję danego obszaru oraz wstępnie 

wskazać jego mankamenty, które utrudniają bądź uniemożliwiają jego rozwój, a także negatywnie 

oddziałują na jakość życia mieszkańców. 

Obszar gminy jest terenem koncentracji obiektów zabytkowych. Łącznie zlokalizowanych  

w gminie jest 77 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zagęszczenie obiektów 

zabytkowych z jednej strony jest przejawem bogatego materialnego dziedzictwa kulturowego z drugiej 

natomiast stanowi duże wyzwanie w związku z koniecznością remontów danych obiektów. Jednostką 

z najliczniej występującymi zabytkami w stosunku do zajmowanej powierzchni jest obszar 2.   

Tabela 21 Liczba zabytków na km2 

 Powierzchnia [km2] Liczba zabytków Liczba zabytków na km2 

Obszar 1 53,76 32 0,60 

Obszar 2 1,11 12 10,79 

Obszar 3 0,81 3 3,68 

Obszar 4 7,10 10 1,41 

Obszar 5 6,11 12 1,96 

Obszar 6 14,67 8 0,55 

Średnia dla gminy 83,57 77 0,92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
Grafika 24 Liczba zabytków na km2 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Wysoka liczba pustostanów w stosunku do zajmowanej powierzchni może świadczyć o słabej kondycji 

technicznej danych nieruchomości, może także prowadzić do negatywnych zjawisk społecznych lub je 

utrwalać. Zgromadzone dane wskazują, iż największa koncentracja pustych lokali w stosunku do 

powierzchni występuję w obrębie obszaru 2, 3 i 5. Najmniej pustostanów odnotowano na obszarze 1. 

Tabela 22 Liczba pustych lokali na km2 

 Powierzchnia [km2] Liczba pustych lokali Liczba pustych lokali na km2 

Obszar 1 53,76 14 0,26 

Obszar 2 1,11 5 4,50 

Obszar 3 0,81 2 2,46 

Obszar 4 7,10 8 1,13 

Obszar 5 6,11 15 2,45 

Obszar 6 14,67 7 0,48 

Średnia dla gminy 83,57 51 0,61 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
 
Grafika 25 Liczba pustych lokali na km2 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Kolejnym wskaźnikiem opisującym techniczną kondycję obszaru gminy jest liczba obiektów 

dostoswanych w zakresie energooszczędności w stosunku do powierzchni. Zbierając dane brano pod 

uwagę dokonane termomodernizacje oraz inne działania na rzecz optymalizacji energetycznej. 

Zasadniczo analiza wartości wskaźnika dowodzi, iż największe zapotrzebowanie na zwiększenie 

wydajności energetycznej obiektów użyteczności publicznej występuje na obszarach 1 i 6. 

Tabela 23 Liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowanych w zakresie energooszczędności na km2 

 Powierzchnia [km2] 

Liczba obiektów 
użyteczności publicznej 

dostosowanych (lub 
dostosowanych 

częściowo) w zakresie 
energooszczędności 

Liczba obiektów 
użyteczności publicznej 

dostosowanych w zakresie 
energooszczędności na km2 

Obszar 1 53,76 7 0,13 

Obszar 2 1,11 2 1,80 

Obszar 3 0,81 1 1,23 

Obszar 4 7,10 2 0,28 

Obszar 5 6,11 2 0,33 

Obszar 6 14,67 1 0,07 

Średnia dla gminy 83,57 15 0,18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
 
Grafika 26 Liczba obiektów użyteczności publicznej dostosowanych w zakresie energooszczędności na km2 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Zmienną obrazującą stopień degradacji technicznej obszarów, jest zmienna odnosząca się do poziomu 

zniszczenia budynków oraz ich zapotrzebowania na prace remontowe. Źródłem danych dla oceny 

stopnia degradacji były informacje zawarte w dokumentach gminnych, a także informacje uzyskane 

od poszczególnych właścicieli i zarządców, jak również wizje w terenie. Za tereny uznane za najbardziej 

wymagające inwestycji remontowych uznano obszary 2 oraz 5. Stosunkowo najlepiej kształtują się 

wskaźniki na obszarze 6. 

Grafika 27 Poziom degradacji technicznej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Analizowany poniżej wskaźnik prezentuje skalę potrzeb w zakresie konieczności dostosowania 

obiektów do osób o szczególnych potrzebach. Na podstawie danych UMiG Kolonowskie 

oszacowano, iż co najmniej 5 obiektów w gminie wymaga dostosowania, zatem średnia wartość 

wskaźnika dla gminy wyniosła 0,06. Największe potrzeby związane z dostosowaniem budynków 

do osób ze specjalnymi potrzebami zdiagnozowano na obszarach 2 i 3.  

Tabela 24 Liczba obiektów wymagających dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami na km2 

 Powierzchnia [km2] 

Liczba obiektów 
wymagających 

dostosowania do osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Liczba obiektów 
wymagających 

dostosowania do osób ze 
szczególnymi potrzebami 

na km2 

Obszar 1 53,76 0 0,00 

Obszar 2 1,11 1 0,90 

Obszar 3 0,81 1 1,23 

Obszar 4 7,10 1 0,14 

Obszar 5 6,11 1 0,16 

Obszar 6 14,67 1 0,07 

Średnia dla gminy 83,57 5 0,06 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
 

Grafika 28 Liczba obiektów wymagających dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami na km2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Zaprezentowany poniżej wskaźnik ma za zadanie wskazać obszary gminy z największym zagęszczeniem 

budynków wybudowanych prze 1989 rokiem, a więc starszych niż 31 lat. Zidentyfikowanie tych części 

gminy pozwoli oszacować aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę 

techniczną, konserwacje i remonty. Największe zagęszczenie zabudowy, która powstała przed 1989 

rokiem, a więc starszej niż 31 lat występuje na obszarze 2 – niespełna 5% budynków na tym terenie 

została wybudowana po 1989. Najmłodsza zabudowa występuje na obszarze 3. 

Tabela 25 Udział budynków mieszkalnych zamieszkanych budowanych przed rokiem 1989 w ogólnej liczbie budynków 

 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

zamieszkanych 
budowanych przed 

rokiem 1989 

Liczba budynków 
mieszkalnych 
zamieszkałych 

Liczba budynków 
ogółem 

Udział budynków 
mieszkalnych 

zamieszkanych 
budowanych przed 

rokiem 1989 w 
ogólnej liczbie 

budynków 

Obszar 1 651 738 752 86,57% 

Obszar 2 158 161 166 95,18% 

Obszar 3 94 130 132 71,21% 

Obszar 4 308 328 336 91,67% 

Obszar 5 277 279 292 94,86% 

Obszar 6 134 144 151 88,74% 

Średnia dla gminy 1622 1780 1829 88,68% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 

Grafika 29 Udział budynków mieszkalnych zamieszkanych budowanych przed rokiem 1989 w ogólnej liczbie budynków 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Kolejnym analizowanym wskaźnikiem jest liczba budynków w przeliczeniu na powierzchnię. Dane dla 

poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela. Zagęszczenie zabudowy wskazuje zazwyczaj 

na większe koszty jej utrzymania i konserwacji.  Wartość przeliczeniowa wskaźnika w przypadku gminy 

wynosi 21,85. Najwyższa wartość oraz zagęszczenie zabudowy charakteryzuje obszary 3 i 2, a wartość 

wskaźnika  kilkukrotnie przewyższa przeciętną wartość dla gminy. 

Tabela 26 Liczba budynków w przeliczeniu na powierzchnię 

 Liczba budynków ogółem Powierzchnia [km2] 
Liczba budynków w 

przeliczeniu na 
powierzchnię 

Obszar 1 752 53,76 13,99 

Obszar 2 166 1,11 149,27 

Obszar 3 132 0,81 162,07 

Obszar 4 336 7,10 47,34 

Obszar 5 292 6,11 47,79 

Obszar 6 151 14,67 10,29 

Średnia dla gminy 1829 83,57 21,89 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 

 

Grafika 30 Liczba budynków w przeliczeniu na powierzchnię 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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Sfera techniczna, jej stan, a także dostępność są ważnymi czynnikami kształtującymi jakość życia  

w gminie. Poniżej poddano analizie dostępność do infrastruktury sieciowej – gazowniczej. Ponadto 

korzystanie z gazu i dostęp do niego może przyczyniać się do znaczącej poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego i tym samym łagodzenia skutków niskiej emisji. Najwięcej mieszkańców korzysta  

z tego zasobu na obszarach 1 oraz 6. Na trzech z badanych obszarów zasób ten jest niedostępny.  

Tabela 27 Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności 

 
Liczba ludności 

korzystającej z sieci 
gazowej 

Liczba mieszkańców 
Korzystający z sieci gazowej 

w % ogółu ludności 

Obszar 1 312 1 956 15,95% 

Obszar 2 12 874 1,37% 

Obszar 3 0 341 0,00% 

Obszar 4 0 985 0,00% 

Obszar 5 0 949 0,00% 

Obszar 6 15 565 2,65% 

Średnia dla gminy 339 5 670 5,98% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
 

Grafika 31 Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG Kolonowskie 
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4.7 Podsumowanie  

Przeprowadzona analiza czynników problemowych miała na celu identyfikację obszaru 

zdegradowanego, co pozwoliło na wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Zgodnie z zapisami ustawy  

o rewitalizacji obszar gminy, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim 

ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych, 

 środowiskowych, 

 przestrzenno-funkcjonalnych, 

 technicznych. 

Stopień i skalę negatywnych zjawisk obrazują mierniki, które opisują powyższe sfery. W przedmiotowym 

dokumencie poddano analizie wszystkie wymienione sfery, bazując na danych pozyskanych z różnych 

źródeł oraz ogólnodostępnych opracowań czy raportów. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, największy 

nacisk położono na analizę sfery społecznej, dla której zakres danych jest najszerszy, a katalog 

wskaźników najbardziej rozbudowany z uwagi na możliwość pozyskania wiarygodnych, 

porównywalnych danych. Poniżej zestawiono bilans wskaźników w formie zbiorczych tabel obrazujących 

poziom natężenia negatywnych zjawisk społecznych. W tabeli poniżej zaprezentowano syntetyczny 

wskaźnik degradacji w sferze społecznej. W pierwszej kolejności policzono średnie, a następnie uzyskane 

wartości poddano normalizacji (odchylenie standardowe). W ten sposób uzyskano porównywalny, 

syntetyczny wskaźnik degradacji.  

Analiza czynników wskazujących na konieczność prowadzenia działań rewitalizacyjnych pokazuje, 

że obszarem szczególnie problemowym w Kolonowskich jest obszar 2. W tym obszarze koncentrują się 

negatywne zjawiska społeczne oraz istnieje możliwość nasilenia tych zjawisk i ich rozlewania 

na pozostałe części gminy. Wartość syntetycznego wskaźnika degradacji w zakresie sfery społecznej 

w obszarze 2 była najwyższa i wynosiła 12,98. 
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Tabela 28 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości wskaźników 

Obszar 

Przyrost 
naturalny na 

1000 
mieszkańców  

Saldo migracji 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
uzależnionych 
od alkoholu na 

1000 
mieszkańców 

Liczba klientów 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Kwota 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością 
na 1000 mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców  

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba 
przestępstw 

na 1000 
mieszkańców  

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1000 
mieszkańców  

Liczba ofiar 
przemocy na 

1000 
mieszkańców  

Liczba organizacji 
pozarządowych 

na 1000 
mieszkańców 

Obszar Kolonowskie Obszar 1  -4,09 -3,58 4,60 43,97 2 463,19 39 769,51 15,85 14,31 6,13 19,43 8,69 2,56 4,09 

Obszar Fosowskie Obszar 2 -9,15 -8,01 4,58 60,64 3 973,68 78 942,40 18,31 18,31 5,72 5,72 10,30 12,59 2,29 

Obszar Haraszowskie Obszar 3 8,80 2,93 2,93 11,73 791,79 27 536,66 8,80 17,60 8,80 0,00 2,93 0,00 0,00 

Obszar Staniszcze Małe Obszar 4 -20,30 1,02 2,03 24,37 3 158,38 20 012,97 13,20 15,23 5,08 9,14 6,09 0,00 2,03 

Obszar Staniszcze Wielkie Obszar 5 -8,43 -4,21 1,05 32,67 2 740,78 15 253,42 14,75 12,64 3,16 3,16 0,00 9,48 6,32 

Obszar Spórok Obszar 6 5,31 1,77 3,54 30,09 669,03 42 532,83 7,08 12,39 5,31 5,31 0,00 0,00 1,77 

Obszar całej gminy (zbiorczo) Gmina razem -6,70 -2,65 3,35 37,92 2 583,95 37 812,02 14,29 14,81 5,47 10,23 5,82 4,41 3,35 

 Średnia -4,65 -1,68 3,12 33,91 2 299,47 37 341,30 13,00 15,08 5,70 7,13 4,67 4,10 2,75 

 Odch. Standardowe 10,58 4,26 1,41 16,82 1318,61 23012,07 4,29 2,47 1,83 6,74 4,39 5,55 2,18 

Źródło: opracowanie własne 

 

 
Tabela 29 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości zestandaryzowane 

Obszar 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 

Saldo migracji 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba osób 
uzależnionych 
od alkoholu na 

1000 
mieszkańców 

Liczba 
klientów 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Kwota 
udzielonych 

świadczeń na 
1000 

mieszkańców 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba 
przestępstw 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1000 
mieszkańców 

Liczba ofiar 
przemocy na 

1000 
mieszkańców 

Liczba 
zarejestrowanych 

organizacji 
pozarządowych na 
1000 mieszkańców 

Syntetyczny 
wskaźnik 

degradacji 

Obszar 1 -0,05 0,45 1,05 0,60 0,12 0,11 0,66 -0,31 0,24 1,83 0,92 -0,28 -0,61 4,71 

Obszar 2 0,43 1,49 1,03 1,59 1,27 1,81 1,24 1,31 0,01 -0,21 1,28 1,53 0,21 12,98 

Obszar 3 -1,27 -1,08 -0,13 -1,32 -1,14 -0,43 -0,98 1,02 1,69 -1,06 -0,40 -0,74 1,26 -4,58 

Obszar 4 1,48 -0,63 -0,77 -0,57 0,65 -0,75 0,05 0,06 -0,34 0,30 0,32 -0,74 0,33 -0,62 

Obszar 5 0,36 0,60 -1,46 -0,07 0,33 -0,96 0,41 -0,99 -1,39 -0,59 -1,06 0,97 -1,64 -5,49 

Obszar 6 -0,94 -0,81 0,30 -0,23 -1,24 0,23 -1,38 -1,09 -0,21 -0,27 -1,06 -0,74 0,45 -7,00 

Źródło: opracowanie własne 
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Grafika 32 Syntetyczny wskaźnik degradacji w zakresie sfery społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji za obszar zdegradowany uznaje się obszar, w którym poza 

występującym stanem kryzysowym w sferze społecznej, występują również negatywne zjawiska w co 

najmniej jednej z pozostałych sfer – gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

i technicznej.  

Kluczową rolę w delimitacji obszaru zdegradowanego odgrywają negatywne zjawiska występujące 

w sferze społecznej. Dodatkowo, w trakcie delimitacji obszaru zdegradowanego, pod uwagę wzięto 

oceny w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej). 

Przeprowadzenie analizy również pod kątem wymienionych sfer, ujawnia i wskazuje problemy, jakimi 

dotknięte są poszczególne obszary gminy Kolonowskie.  

Analiza czynników potwierdziła, że wysokim poziomem zdegradowania charakteryzują się te obszary, 

które dotknięte są problemami społecznymi, co oznacza konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych 

na każdej płaszczyźnie, by proces rewitalizacji być skuteczny i efektywny.  

Zaprezentowane wskaźniki z zakresu pozostałych sfer, jednoznacznie wskazują, że w odniesieniu 

do obszarów porównawczych, obszar zdegradowany mieści się w granicach obszaru 2 – zdiagnozowano 

w nim 14 problemów o wysokim natężeniu (słabsza niż w pozostałych obszarach kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw, zła jakość powietrza, wysoki poziom natężenia hałasu, niski poziom dostosowania 
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rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji terenu, duża liczba obiektów zabytkowych, 

wysoka liczba pustostanów, znaczne zagęszczenie zabudowy, niski poziom zgazyfikowania). Niniejsza 

diagnoza wskazała na dużą intensywność problemów o charakterze społecznym, środowiskowym oraz 

technicznym na obszarze 2. 
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Tabela 30 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery 

 

Liczba 
podmiotów 

gospodarczych 
na 1000 

mieszkańców 

Dostępność do 
usług 

społecznych 
(apteki, 

biblioteki, 
banki, poczta, 

urząd, 
instytucje 
kultury, 

świetlice) 

Liczba 
udogodnień w 
przestrzeniach 

publicznych 
dostosowanych 

do potrzeb 
osób ze 

szczególnymi 
potrzebami 

Poziom 
dostosowania 

rozwiązań 
urbanisty-
cznych do 

zmieniających 
się funkcji 

terenu 

Liczba 
nieruchomości 
zawierających 

wyroby 
azbestowe / 

km2 

Udział terenów 
zielonych  
w zasobie 
gminnym 

Jakość 
powietrza 

Poziom 
natężenia 

hałasu 

Liczba 
zabytków na 

km2 

Liczba pustych 
lokali na km2 

Liczba 
obiektów 

użyteczności 
publicznej 

dostosowanych 
w zakresie 

energooszczęd
ności na km2 

Poziom 
degradacji 

infrastruktury 
technicznej 

Liczba 
obiektów 

użyteczności 
publicznej 

wymagających 
dostosowania 

do osób ze 
szczególnymi 

potrzebami na 
km2 

Udział 
budynków 

mieszkalnych 
zamieszkanych 
budowanych 
przed rokiem 

1989 w ogólnej 
liczbie 

budynków 

Liczba 
budynków w 

przeliczeniu na 
powierzchnię 

Korzystający  
z sieci gazowej 

w % ogółu 
ludności 

Liczba 
problemów  
o wysokim 
natężeniu  

(z 16) 

Obszar 1 93,56 4,60 0,12 niski 0,52 0,03% niska wysoki 0,60 0,26 0,13 umiarkowany 0,00 86,57% 13,99 15,95% 5 

Obszar 2 27,46 1,14 0,06 niski 8,09 0,22% niska wysoki 10,79 4,50 1,80 wysoki 0,90 95,18% 149,27 1,37% 14 

Obszar 3 76,25 0,00 0,00 niski 12,28 0,00% niska wysoki 3,68 2,46 1,23 umiarkowany 1,23 71,21% 162,07 0,00% 12 

Obszar 4 59,90 2,03 0,07 średni 1,83 0,09% umiarkowana umiarkowany 1,41 1,13 0,28 umiarkowany 0,14 91,67% 47,34 0,00% 10 

Obszar 5 71,65 1,05 0,07 średni 4,42 0,05% umiarkowana umiarkowany 1,96 2,45 0,33 wysoki 0,16 94,86% 47,79 0,00% 10 

Obszar 6 69,03 1,77 0,11 średni 1,23 0,02% wysoka niski 0,55 0,48 0,07 niski 0,07 88,74% 10,29 2,65% 7 

Średnia 70,37 2,47 0,08 średni 1,26 0,04% umiarkowana umiarkowany 0,92 0,61 0,18 umiarkowany 0,06 88,68% 21,89 5,98%  

Źródło: opracowanie własne 
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5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Rewitalizacja stanowi proces, który poprzez kompleksowe działania ma na celu wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszaru zdegradowanego. Działania te obejmują przede wszystkim kwestie społeczne, 

a również gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Dodatkowo 

rewitalizacja zakłada wykorzystanie potencjałów oraz uwarunkowań, którymi charakteryzuje się 

jednostka wskazana do podjęcia działań. Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego następuje poprzez 

realizację zintegrowanych działań ma rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki. Aby 

można było konsekwentnie realizować zaplanowane działania istotne jest właściwe zdefiniowanie 

obszaru zdegradowanego, a później obszaru rewitalizacji. Pełna diagnoza i analiza przeprowadzona 

w każdej ze sfer, służyła wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji.  

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i art. 9. ust. 1. obszar gminy 

znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji 

lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto 

co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych – (w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości), 

 środowiskowych – (w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), 

 przestrzenno-funkcjonalnych – (w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania  rozwiązań urbanistycznych 

do  zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania  infrastruktury do  potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia  19 lipca  2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu  obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych), 

 technicznych – (w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności, ochrony środowiska  i zapewniania  dostępności  osobom ze szczególnymi 
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potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami). 

Zgodnie z art. 10 pkt. 1. Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa art. 9 ust.1, na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar 

rewitalizacji. Dodatkowo zgodnie z art. 10 pkt. 2 Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji 

może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.  

W przypadku Kolonowskich, jako obszar zdegradowany, w którym koncentrują się negatywne zjawiska 

społeczne wskazano obszar 2. Obszar ten nie został podzielony na podobszary, a z uwagi na jego istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz współwystępowanie problemów gospodarczych, środowiskowych 

i technicznych, w całości został wskazany jako obszar rewitalizacji.  

Obszar 2 ma powierzchnię – 1,11 km2, co stanowi 1,33% całej powierzchni gminy, a liczba ludności 

zamieszkującej go to 847 osób, co stanowi 15,41% liczby ludności gminy. Oznacza to, że wytyczony obszar 

spełnia wymagania zawarte w ustawie odnośnie obszaru rewitalizacji i w niniejszym opracowaniu, 

obszar rewitalizacji jest tożsamy z obszarem zdegradowanym – obszar 2.  

 

Tabela 31 Zestawienie wskaźników obligatoryjnych 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
 

Obszar Ludność [os.] % Ludności 
Powierzchnia 

[km2] 
% Powierzchni 

Obszar zdegradowany – 
obszar 2 

847 15,41% 1,11 1,33% 

Obszar rewitalizacji – 
obszar 2 

847 15,41% 1,11 1,33% 

Gmina Kolonowskie 5 670 100% 83,57 100% 
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Grafika 33 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Grafika 34 Obszar rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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