
UCHWAŁA NR XXXIV/146/2016
RADY GMINY GRĘBOCICE

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grębocice na lata 2016 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2016r., poz. 446) Rada Gminy Grębocice  uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grębocice na lata 2016-2020, stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kuzara
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WPROWADZENIE 

 Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który służy projektowaniu i wdrażaniu 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podkreślić tu należy, że nie chodzi jedynie o rewitalizację 

przestrzeni - jej zagospodarowanie, lepszą jakość i funkcjonalność czy remonty budynków, 

dzięki którym poprawiają się ich wartości estetyczne. Rewitalizacja rozumiana jest szerzej i 

zakłada kompleksowe podejście do poprawy życia społecznego, gospodarczego, stanu 

środowiska naturalnego czy wreszcie infrastruktury. Należy bowiem pamiętać, że jedynie 

spójne oddziaływanie w wielu sferach przyniesie pozytywne efekty.  

 Podstawę prawną dla opracowania niniejszego dokumentu stanowią Wytyczne 

dotyczące rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Pozostaje on również 

zgodny z Ustawą o rewitalizacji. 

 W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji została przeprowadzona 

pogłębiona diagnoza gminy Grębocice. W pierwszej części dokonano porównania wskaźników 

statystycznych dla gminy Grębocice ze wskaźnikami dla województwa dolnośląskiego i 

powiatu polkowickiego. Posiłkowano się tu przede wszystkim ogólnodostępnymi danymi 

zawartymi w Banku Danych Lokalnych GUS czy na stronie internetowej Powiatowego Urzędu 

Pracy w Polkowicach. Druga część ma charakter pogłębionej diagnozy, przeprowadzonej w 

sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. 

Oprócz tego, wyniki tej analizy uzupełnione zostały o wnioski z badań ankietowych i 

propozycje/uwagi członków grupy roboczej pracującej nad dokumentem. Na podstawie tych 

danych oraz spotkań konsultacyjnych dokonano delimitacji obszarów zdegradowanych w 

obrębie gminy Grębocice, a następnie dokonano wyboru obszarów rewitalizacji. Zostały 

również przygotowane mapy, ułatwiające zorientowanie się w granicach obszarów 

zdegradowanych i rewitalizacji. 

 Drugi element Programu to część zasadnicza - kwestie związane z wdrażaniem 

dokumentu. Wskazano tu wizję obszaru rewitalizacji po realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Następnie wyznaczono dwa cele strategiczne i odpowiadające im cztery 

kierunki działań (po dwa dla każdego celu). Dokument zawiera również listę podstawową 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista "A") i listę uzupełniającą, scharakteryzowane zgodnie z 

Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD. Lista "A" zawiera nazwę projektu, określenie 

podmiotu realizującego, określenie problemów, jakie przedsięwzięcie ma rozwiązywać, cel, 

któremu służy, zakres zadania, szacunkowy koszt oraz prognozowane produkty wraz ze 

sposobem ich mierzenia. Lista "B" z kolei zawiera trzy zasadnicze elementy: informację o 

projekcie, charakterystykę przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz oddziaływania planowanych 

przedsięwzięć. 
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 Trzecia część dokumentu koncentruje się na kwestiach "organizacyjnych", związanych 

z realizacją zapisów dokumentu. Zawarto w niej przede wszystkim opis komplementarności 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ponadto w podrozdziale dotyczącym ram finansowych 

wskazano wszystkie projekty z listy "A" i listy "B" z przedstawieniem szacunkowych kosztów 

ich realizacji oraz możliwych źródeł finansowania. Podrozdział dotyczący partycypacji 

społecznej opisuje, jakie metody konsultacji i włączania społeczności lokalnej zostały 

zastosowane w ramach prac nad dokumentem. Zaproponowano również system zarządzania 

i monitorowania stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz pomiaru ich 

skuteczności. 

 Ostatnia część dokumentu to podsumowanie dotyczące spójności Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Grębocice z innymi dokumentami strategicznymi - na poziomie 

gminy, powiatu i województwa. 
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I. DIAGNOZA STANU 

I.1 Ogólna charakterystyka gminy w układzie lokalnym i regionalnym 

 Gmina Grębocice znajduje się w północno-wschodniej części powiatu polkowickiego 

na północ od Polkowic. Gmina należy do Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, a 

sąsiadują z nią gminy: Głogów, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Rudna.  

 Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 292, a także linia kolejowa nr 273 

Wrocław Główny – Szczecin Główny. W jej bliskim sąsiedztwie biegnie także droga krajowa 

nr 3 i nr 12. 

 Powierzchnia gminy wynosi 12110 ha, co stanowi 15,6% powierzchni powiatu 

polkowickiego i 0,6% obszaru województwa dolnośląskiego. W skład gminy wchodzi 21 

miejscowości: Bieńków, Bucze, Czerńczyce, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, 

Grodziszcze, Krzydłowice, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszyce, Proszówek, Retków, 

Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Świnino, Trzęsów, Wilczyn, Żabice. 

 

Rys. 1 Gmina Grębocice na tle Głogowa, Polkowic i Lubina. 

 

Źródło: 

https://www.google.pl/maps/place/Gr%C4%99bocice/@51.5292611,16.1938832,10.75z/data=!4m5!3

m4!1s0x47058a8200813e07:0xa27aefb12439b417!8m2!3d51.5928526!4d16.2480194 
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I.1.1 Sfera społeczna 

Ludność 

W gminie Grębocice na koniec 2015 r. mieszkało 5403 osób, co stanowiło 8,5% 

populacji całego powiatu polkowickiego i 0,2% populacji województwa. Od 2010 r. liczba 

mieszkańców gminy wzrosła o 1,9% (przy niewielkim spadku między 2013 a 2014 r.). 

Największy przyrost ludności nastąpił pomiędzy 2014 a 2015 r. (wzrost o 0,9%). Pomiędzy 

2010 a 2015 r. przyrost ludności w powiecie wyniósł 0,2%, a w województwie dolnośląskim był 

ujemny i wyniósł 0,4%. 

Rys. 2 Liczba mieszkańców gminy Grębocice w latach 2010 - 2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 Analiza danych dotyczących liczby mieszkańców z uwzględnieniem podziału na płeć 

pokazuje, iż udział kobiet i mężczyzn w gminie Grębocice utrzymuje się na tym samym 

poziomie z minimalną „nadwyżką” mężczyzn (w 2015 r. stanowili oni 50,3% całej populacji). 

Stosunek ten w przypadku powiatu czy województwa wygląda inaczej, a większą część 

wszystkich mieszkańców stanowią kobiety (odpowiednio: 50,5% i 51,9%). Ponadto w 

województwie dolnośląskim w omawianym okresie liczba mężczyzn spadała szybciej niż liczba 

kobiet. 

 W gminie Grębocice występuje duża dysproporcja w liczbie mieszkańców - najwięcej 

ma ich Grębocice (1504 osób - 28,1% ogółu mieszkańców gminy) kolejne miejscowości są już 

znacznie mniejsze i są to: Krzydłowice (407 osób – 7,6%), Rzeczyca (408 osób – 7,6%) oraz 

Kwielice (391 osób – 7,3%). Pozostałych 16 miejscowości gromadzi razem 42,4% wszystkich 

mieszkańców gminy. 
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Rys. 3 Liczba ludności w gminie Grębocice w latach 2010 - 2015  
z uwzględnieniem płci. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 Osoby przed 18 rokiem życia stanowiły w 2015 r. w gminie Grębocice 20,9% wszystkich 

mieszkańców. W wieku poprodukcyjnym było zaś 16,3% wszystkich zameldowanych w gminie 

osób. Najwięcej, bo 62,8%, to osoby w wieku produkcyjnym. Jak wynika z poniższej tabelki, 

na przestrzeni ostatnich lat w strukturze społecznej gminy zmniejszeniu uległ udział osób w 

wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a zwiększeniu udział osób w wieku 

poprodukcyjnym. Jednocześnie w porównaniu do innych jednostek samorządowych zmiany te 

są stosunkowo najmniejsze. Negatywną tendencję potwierdza także wzrost wskaźnika 

obciążenia demograficznego mierzonego jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym (Tab.2). 

Tab. 1 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie 
mieszkańców w województwie dolnośląskim, powiecie polkowickim i gminie 

Grębocice w latach 2013 - 2015 [%]. 

  

mieszkańcy w wieku [%] 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo 
dolnośląskie 

16,9 16,8 16,8 64,2 63,5 62,8 19,0 19,7 20,5 

powiat polkowicki 19,8 19,5 19,3 64,9 64,6 64,1 15,3 16,0 16,6 

Gmina Grębocice 21,4 20,7 20,9 63,5 63,4 62,8 15,1 15,9 16,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Tab. 2 Wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie dolnośląskim, powiecie 
polkowickim i gminie Grębocice w latach 2013 - 2015 [%]. 

  2013 r. 2014 r. 2015 r. 

województwo 
dolnośląskie 

29,6 31 32,6 

powiat polkowicki 23,6 24,7 25,9 

gmina Grębocice 23,8 25 25,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 Uwzględniając sytuację „wewnątrzgminną” - największy udział osób w wieku 

poprodukcyjnym odnotowano we wsi Bucze, gdzie stanowią oni 27,2% mieszkańców. Wysoką 

wartość wskaźnik ten osiągnął także w przypadku Proszyc (26,4%) i Dużej Wólki (26%), przy 

czym należy zauważyć, iż w obu tych wsiach mieszka niewiele osób. Średnia dla całej gminy 

to 16,4%, zaś pozostałe miejscowości, w których wartość wskaźnika przekroczyła gminną 

średnią, to: Bieńków, Grodowiec, Kwielice, Proszówek, Retków i Stara Rzeka. 

Rys. 4 Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 
gminy Grębocice w 2015 r.1 [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Grębocice. 

 

                                                           
1 Na wykresach pogrubioną linią zaznaczono wartość każdego wskaźnika będącego średnią dla całej 

gminy. 
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Bezrobocie 

 Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach na koniec 2015 r. jako 

bezrobotni zarejestrowanych było 255 mieszkańców gminy Grębocice, co stanowiło 4,8% 

ogółu mieszkańców i 7,5% mieszkańców w wieku produkcyjnym. W tym samym czasie w 

powiecie polkowickim status bezrobotnych posiadało 3,9% mieszkańców, a w województwie - 

3,4%. Generalnie więc w gminie bezrobocie utrzymuje się na wyższym poziomie niż w 

pozostałych wymienionych jednostkach. Wśród bezrobotnych w gminie Grębocice dominują 

kobiety - stanowiły 59,2% bezrobotnych. Na poziomie powiatu problem bezrobocia wśród 

kobiet ma podobną skalę (58,6%), natomiast w województwie jest nieco mniejszy (51,6%).  

 W analizowanym okresie zauważyć można spadek w zakresie liczby bezrobotnych. 

Tylko między rokiem 2011 i 2012 wzrosło ono prawie o 10% w całym województwie, natomiast 

między 2013 a 2014 r. bardzo niewielki wzost wystąpił w gminie Grębocice. Trudno go 

wyjaśnić, ponieważ w tym czasie i w województwie, i w powiecie notowano spore spadki. 

Sytuacja jest tym bardziej zastanawiająca, że w latach 2011-2013 gmina zdecydowanie 

odznaczała się poziomem spadku bezrobocia. 

Rys. 5 Zmiany w zakresie bezrobocia w latach 2011-2015 na terenie województwa 
dolnośląskiego, powiatu polkowickiego i gminy Grębocice. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Poziom bezrobocia w liczbach bezwzględnych w Grębocicach na tle pozostałych gmin 

powiatu polkowickiego jest jednym z niższych. Ponad 750 osób pozostawało bez pracy w 

gminie Polkowice. Dopiero analiza udziału liczby osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców 

gminy pokazuje, że sytuacja jest gorsza - gmina Grębocice jest drugą pod względem stopy 

bezrobocia w powiecie polkowickim, tuż za gminą Przemków. Dla porównania należy dodać, 
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że w powiecie polkowickim zarejestrowani bezrobotni stanowią 3,9% ogółu mieszkańców, a w 

województwie dolnośląskim - 3,4%. 

Rys. 6 Udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców gmin powiatu polkowickiego 
w 2015 roku [%]. 

 

Źródło: opracowanie własnych na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Największy udział bezrobotnych w ogóle mieszkańców poszczególnych miejscowości 

występuje w Świninie (17%) oraz Proszówku (13,8%). Wskaźnik wyższy niż średnia dla gminy 

został osiągnięty jeszcze w miejscowościach: Bucze, Czerńczyce, Grodowiec, Obiszów, 

Retków Trzęsów i minimalnie w Rzeczycy. Porównując wartości bezwzględne, najwięcej 

zarejestrowanych bezrobotnych mieszkało w Grębocicach (52 osób) i Retkowie (21 osób). 

Rys. 7 Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców gminy Grębocice 
w 2015 roku [%]. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. 

 Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym, gdyż bezpośrednio przyczynia się 

do pogłębiania ubóstwa i może rodzić różnego rodzaju patologie, np. alkoholizm. Szczególną 

uwagę należy poświęcić osobom długotrwale bezrobotnym2 czy bezrobotnym do 25 roku życia 

lub powyżej 50 roku życia. Wszystkie te kategorie bezrobotnych mają bowiem duży problem 

ze znalezieniem pracy. Z tego względu przebadano to zjawisko także w tych trzech grupach, 

uznając, że są to istotne wskaźniki przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego. 

 Największą grupę bezrobotnych w gminie Grębocice stanowią osoby długotrwale 

bezrobotne - w 2015 r. było ich 151, czyli 59,2% ogółu bezrobotnych. Na podobnym poziomie 

problem ten występuje również w powiecie polkowickim, gdzie stanowili oni 54,6%. W obrębie 

gminy Grębocice średnia ta jest wyraźnie przekroczona w miejscowościach Bieńków (gdzie 

wszyscy bezrobotni są zarazem długotrwale bezrobotni) i Stara Rzeka (90% bezrobotnych to 

bezrobotni długotrwale). Inne wsie, które o kilka punktów procentowych przekraczają średnią 

gminy to: Grębocice, Kwielice, Proszówek, Retków, Szymocin, Wilczyn i Żabice.  

Rys. 8 Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych 
w gminie Grębocice w 2015 roku [%]. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. 

 Ponadto w gminie Grębocice 16,5% bezrobotnych to osoby, które nie ukończyły 25 lat. 

Dla porównania w powiecie polkowickim wskaźnik ten pozostaje na poziomie 18,5%. 

                                                           
2 Osobami długotrwale bezrobotnymi – w przypadku osób poniżej 25 roku życia – są osoby bezrobotne 

nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
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Największy udział tej grupy bezrobotnych posiadają miejscowości Bieńków (100%) oraz 

Proszyce (50%).  

Rys. 9 Udział osób do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych w gminie Grębocice 
w 2015 roku [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. 

 Większą część bezrobotnych stanowią osoby powyżej 50 roku życia - 28,6%. W 

Grodziszczu 100% bezrobotnych to osoby, które skończyły już 50 lat, a wskaźnik wyraźnie 

wyższy niż średnia gminy występuje również w miejscowościach: Wilczyn (66,7%), 

Czerńczyce (50%), Bucze (50%), Świnino (42,1%) i Krzydłowice (40%). W powiecie 

polkowickim wskaźnik ten wynosi zaś 27,3%.  
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Rys. 10 Udział osób powyżej 50 roku życia w ogóle bezrobotnych 
w gminie Grębocice w 2015 roku [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. 

 

Pomoc społeczna 

 Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej zajmuje się w gminie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Grębocicach. Jednostka jest odpowiedzialna za przyznawanie i 

wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawach, świadczenie pracy socjalnej, prowadzenie 

i rozwijanie infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk powodujących konieczność 

przyznawania świadczeń, realizację zadań wynikających  

z rozpoznanych potrzeb oraz rozwój nowych form pomocy i samopomocy w ramach 

rozpoznanych potrzeb. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekty unijne w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotyczyły one przede wszystkim aktywizacji zawodowej  

i społecznej beneficjentów. Obejmowały spotkania z doradcami zawodowymi, psychologami, 

kursy zawodowe, pracę socjalną oraz zasiłki i pomoc w naturze. 

 Liczba świadczeń pomocy społecznej udzielanych na poziomie powiatu polkowickiego 

jest nieco wyższa niż w województwie. Największa różnica występuje w przypadku pomocy 

społecznej przyznanej z powodu bezrobocia i ubóstwa, zaś najbardziej zbliżone wartości 

osiąga w zakresie niwelowania skutków  alkoholizmu i narkomanii. 
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Rys. 11 Świadczenia pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów ich przyznania 
w 2014 roku w województwie dolnośląskim i powiecie polkowickim w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 W ramach analizy sfery społecznej uwzględniono również wskaźnik liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców. W całej gminie pomocą objętych 

jest 138 osób, czyli 25,8‰ wszystkich jej mieszkańców. Wartości najwyższe - najbardziej 

odbiegające od średniej gminy - wskaźnik przyjmuje w przypadku Proszówka (103,4‰), 

Wilczyna (88,2‰) i Świnina (80,4‰). 

Rys. 12 Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej 
w gminie Grębocice [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Grębocicach. 
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 W gminie wsparcie z tytułu ubóstwa otrzymują 4 osoby, czyli 2,9% wszystkich objętych 

pomocą społeczną i jednocześnie 0,7% wszystkich mieszkańców gminy. Zamieszkują oni 

następujące miejscowości: Bieńków (33,3%), Czerńczyce (5,7%), Grębocice (0,7%) i 

Szymocin (3,5%). Osób objętych pomocą społeczną ze względu na niepełnosprawność jest w 

gminie 30 (21,3% wszystkich objętych pomocą). Na tej podstawie określono średnią dla gminy 

na poziomie 5,6‰, a wartość ta przekroczona została wyraźnie w miejscowościach Buczyce 

(24,7‰), Proszówek (17,2‰), i Rzeczyca (14,7‰). W 8 wsiach nie mieszka ani jedna osoba 

korzystająca z pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności. Dwa razy więcej osób 

otrzymuje pomoc społeczną ze względu na bezrobocie (43,5%). Średnia dla gminy to 11,2‰, 

a w sposób znaczący przekraczają ją Świnino (50,4‰), Wilczyn (73,5‰) i Proszówek (51,7‰). 

Rys. 13 Wskaźnik liczby osób korzystających w gminie Grębocice z pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Grębocicach. 
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Rys. 14 Wskaźnik liczby osób korzystających w gminie Grębocice z pomocy 
społecznej z powodu niepełnosprawności [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Grębocicach. 

Rys. 15 Udział osób objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia w gminie 
Grębocice na 1000 mieszkańców [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Grębocicach. 

 Jednym z powodów udzielania świadczeń pomocy społecznej jest alkoholizm  

i narkomania. W gminie Grębocice jednak pomoc społeczna udzielona z tego tytułu nie ma 

dużego udziału w ogóle świadczeń. W powiecie i województwie średnio 2,5‰ mieszkańców 

objętych jest pomocą z tego tytułu. Na poziomie gminy z kolei 10 osób objęto działaniami 
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Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czyli 1,9‰. We wszystkich 

wsiach, w których mieszkają osoby uzależnione od alkoholu, wskaźnik przekraczał średnią 

gminną wartość, a najwyższy był w miejscowości Bucze (12,3‰). 
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Rys. 16 Liczba uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców 

w gminie Grębocice [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Grębocicach. 

 Wskaźnikiem dotyczącym zarówno kwestii związanych z bezpieczeństwem, jak i 

pomocą społeczną, jest liczba Niebieskich kart (również w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców). Zgodnie z danymi pochodzącymi z "Dolnośląskiej Strategii Integracji 

Społecznej na lata 2014-2020", liczba interwencji domowych zakończonych procedurą 

Niebieskiej karty w latach 2009-2012 spadała, a w kolejnych latach dość silnie wzrosła. W 

2014 r. wskaźnik liczby Niebieskich kart na 1000 mieszkańców wyniósł 1,45‰. O poziomie 

przemocy domowej może też informować liczba świadczeń pomocy społecznej udzielonych 

właśnie z tego powodu: na poziomie województwa wynosi ona 0,3‰, zaś w powiecie 0,2‰. 

 W gminie Grębocice w 8 miejscowościach została zastosowana procedura Niebieskiej 

karty, przy czym najwięcej w Grębocicach (5 przypadków) i Starej Rzece (2). Po uwzględnieniu 

liczby mieszkańców wskaźnik dla gminy kształtuje się na poziomie 2,4‰, a dla wyżej 

wymienionych miejscowości wynosi odpowiednio 3,3‰ i 8‰. Wspomniany wskaźnik jest 

najwyższy dla miejscowści Grodziszcze (16,9‰) i Proszyce (11,5‰). 
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Rys. 17 Wskaźnik liczby "Niebieskich kart" w gminie Grębocice 

na 1000 mieszkańców [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Grębocicach. 

 Wsparciem osób doświadczających przemocy domowej zajmuje się Zespół 

interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, szkół gminnych, jednostek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, 

kuratorów sądowych itp. Jego obsługę prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Głównym zadaniem tego ciała jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, a następnie 

podejmowanie działań mających jej zapobiegać lub interwencji w środowisku, w którym 

przemoc występuje. O powołaniu Zespołu decyduje Wójt. 

 

Bezpieczeństwo 

 Choć poziom bezpieczeństwa często określany jest jako element subiektywny, to do 

jego analizy wykorzystuje się różnego rodzaju wskaźniki. Na podstawie danych dotyczących 

liczby stwierdzonych czynów karalnych, opracowano wskaźnik przestępczości - w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców. Dla trzech porównywanych jednostek samorządowych, najwyższą 

wartość wskaźnik ten osiągnął dla województwa dolnośląskiego (31,3‰) dosyć wysoki był on 

także w powiecie polkowickim (24,6‰). Statystycznie najniższy poziom przestępczości 

odnotowano w gminie Grębocice, gdzie wskaźnik przestępczości wyniósł 10,6‰. 
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Rys. 18 Wskaźnik przestępczości w województwie dolnośląskim, powiecie 
polkowickim i gminie Grębocice w 2015 r. [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS i Komendy Powiatowej 

Policji w Polkowicach 

W gminie Grębocice w 2015 r. popełniono 57 czynów zabronionych, z czego 18 w 

Grębocicach (31,6% wszystkich przestępstw) i po 7 (12,3%) w Starej Rzece, Czerńczycach i 

Retkowie. Średni dla całej gminy wskaźnik przestępczości został natomiast przekroczony w 

miejscowościach: Czerńczyce (39,8‰), Stara Rzeka (28‰), Grodowiec (25‰), Proszyce 

(23‰), Retków (18,8‰)m Wilczyn (14,7‰) oraz Grębocice (12‰). 

Rys. 19 Wskaźnik przestępczości w gminie Grębocice w 2015 r. [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. 
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Oświata  

 W gminie Grębocice w 2014 r. działało 1 przedszkole oraz 3 oddziały przedszkolne, 2 

szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkoli uczęszczało 

162 dzieci, do podstawówek 379 uczniów, a do gimnazjum 260. Na kadrę nauczycielską 

składało się 18 nauczycieli w przedszkolach, 43 w podstawówkach i 30 w gimnazjach3. W 

gminie funkcjonuje także Centrum Edukacji Przyrodniczej w Grębocicach, które zajmuje się 

promocją i edukacją ekologiczną. 

 Relacja liczby uczniów uczących się na danym poziomie kształcenia do wszystkich 

zameldowanych osób w wieku odpowiadającym temu poziomowi nauczania tworzy 

współczynnik skolaryzacji brutto. Jak wynika z poniższej tabeli, w przypadku szkół 

podstawowych coraz mniej uczniów uczęszcza do szkół w gminie Grębocice niż jest tu 

zameldowanych. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat różnica ta systematycznie rośnie i 

dzieje się tak podobnie również w powiecie polkowickim, jak i całym województwie. Dla 

gimnazjów sytuacja jest w zasadzie odwrotna, coraz więcej dzieci w wieku gimnazjalnym 

uczęszcza do szkoły w gminie. Co ciekawe, zmiany te zachodzą w zasadzie „w poprzek” 

ogólnym trendom w powiecie i województwie, gdzie wskaźnik skolaryzacji w gimnazjach 

systematycznie spada. 

Tab. 3 Współczynnik skolaryzacji brutto w województwie dolnośląskim, powiecie 
polkowickim i gminie Grębocice w latach 2013 - 2015 [%]. 

  szkoły podstawowe gimnazja 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

województwo 
dolnośląskie 

97,3 93,2 89,8 98,9 97,8 97,7 

powiat polkowicki 96,0 92,7 89,4 92,9 89,7 87,8 

gmina Grębocice 95,0 94,2 89,8 96,3 97,3 98,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

 W przypadku sprawdzianu szóstoklasisty średnie wyniki uczniów w 2015 r. ze szkół w 

gminie Grębocice są niższe od średniej powiatowej i wojewódzkiej. Na tle innych gmin powiatu 

polkowickiego Grębocice wypadają przeciętnie. Ogólnie uczniowie z gminy Grębocice lepiej 

zdają język polski niż matematykę. Jednocześnie w przypadku tego drugiego przedmiotu 

różnica między średnią gminy a średnią dla województwa i powiatu jest mniejsza niż w 

przypadku języka polskiego. 

                                                           
3 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grębocice na lata 2016-2020, s. 28. 
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Tab. 4 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w gminach i powiecie polkowickim 
oraz województwie dolnośląskim w 2015 roku [%]. 

  
średnie wyniki 

ogółem 
język polski 

średnie wyniki 

matematyka 
średnie 
wyniki 

województwo 
dolnośląskie 

66,0 72,7 59,0 

powiat polkowicki 64,4 70,7 57,9 

gmina Polkowice 66,8 71,3 62,0 

gmina Chocianów 62,0 70,1 53,4 

gmina Przemków 61,2 70,6 51,2 

gmina Grębocice 62,6 68,5 56,3 

gmina Radwanice 64,5 74,2 54,2 

gmina Gaworzyce 64,1 68,1 60,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 

http://oke.wroc.pl 

Egzamin gimnazjalny uczniowie w gminie Grębocice zdają średnio na tym samym 

poziomie co w gminie Przemków i lepiej niż w gminie Chocianów, w pozostałych gminach 

powiatu polkowickiego średnio uczniowie zdali egzamin lepiej. Wyniki uczniów z gminy 

Grębocice są także niższe od średnich dla powiatu polkowickiego i województwa 

dolnośląskiego (w tym drugim wypadku o ponad 13 punktów procentowych). Przy 

uwzględnieniu podziału na poszczególne przedmioty widać, że wyniki z języka polskiego nie 

odbiegają wyraźnie od średniej powiatowej, zaś znacznie gorzej wygląda to w przypadku 

matematyki. 

Tab. 5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminach i powiecie polkowickim oraz  
województwie dolnośląskim w 2015 r. [%] 

  
średnie wyniki 

ogółem 
język polski 

średnie wyniki 

matematyka 
średnie 
wyniki 

województwo 
dolnośląskie 

61,0 61,2 46,8 

powiat polkowicki 53,4 58,4 41,9 

gmina Polkowice 56,3 59,9 47,0 

gmina Chocianów 44,3 58,5 36,0 

gmina Przemków 47,6 55,9 33,8 

gmina Grębocice 47,6 53,7 39,0 

gmina Radwanice 51,3 59,6 42,1 

gmina Gaworzyce 59,4 59,3 45,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 

http://oke.wroc.pl 
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 Na potrzeby oceny poziomu edukacji w poszczególnych miejscowościach gminy 

Grębocice wykorzystano średnie wyniki ogółem ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2015 roku. 

Najsłabsze wyniki uzyskały dzieci z miejscowości Grodowiec (39,3%), Świnino (41%) i 

Czerńczyce (44%). Najlepszy wynik (86,3%) osiągnęli uczniowie z Dużej Wólki. W Proszówku 

i Wilczynie nie było uczniów przystępujących do sprawdzianu. 

Rys. 20 Wyniki uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty w gminie Grębocice 
 w 2015 roku [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół podstawowych w Grębocicach i Rzeczycy. 

 

Aktywność społeczna 

 Aktywny udział w życiu politycznym mieszkańców oceniono na podstawie frekwencji w 

wyborach do Sejmu, które odbyły się w 2015 roku. Na poziomie województwa w wyborach 

udział wzięło 49,4% wszystkich osób uprawnianych do głosowania, a w powiecie udział ten 

był nieznacznie niższy i wyniósł 48,9%. W gminie Grębocice swój głos oddało 41,3% 

wszystkich mogących głosować i była to najniższa frekwencja w całym powiecie polkowickim. 
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Rys. 21 Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2015 r. w gminach powiatu polkowickiego 
na tle województwa dolnośląskiego [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 
http://parlament2015.pkw.gov.pl/Frekwencja/0216/3. 

 W samej gminie Grębocice poziom frekwencji wyborczej w poszczególnych 

miejscowościach nie różnił się znacząco. W skali całej gminy pozytywnie wyróżniła się 

miejscowość Grębocice z frekwencją 47,5% zaś w pozostałych miejscowościach do urn poszło 

zdecydowanie mniej mieszkańców (mniej niż średnia dla całej gminy). W tym kontekście 

najgorzej wypadły wsie: Bucze, Czerńczyce, Rzeczyca, Szymocin, Trzęsów i Żabice - 

frekwencja wyniosła w nich po 37,5%. 
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Rys. 22 Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w 2015 r. 
w gminie Grębocice [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 
http://parlament2015.pkw.gov.pl/Frekwencja/0216/3. 

 

I.1.2 Sfera gospodarcza 

 Kolejną grupę wskaźników, jakie zostały przeanalizowane przy opracowywaniu 

dokumentu są te o charakterze gospodarczym. W całym województwie wskaźnik 

przedsiębiorczości (liczba przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) osiągnął w 

2015 r. wartość 123‰, w powiecie polkowickim 103,8‰, zaś w gminie Grębocice 101‰. Z 

perspektywy kilku ostatnich lat widać wyraźnie, że wskaźnik przedsiębiorczości rósł dość 

szybko w skali całego województwa, a znacznie wolniej w przypadku powiatu polkowickiego i 

gminy Grębocice. 

Tab. 6 Wskaźnik przedsiębiorczości w latach 2013 - 2015 [‰]. 

  
2013 r. 2014 r. 2015 r. 

województwo 
dolnośląskie 

119,4 120,7 123,0 

powiat polkowicki 102,4 102,9 103,8 

gmina Grębocice 100,4 100,8 101,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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 Ogółem w gminie Grębocice zarejestrowane są 594 podmioty gospodarcze, z czego 

najwięcej w Grębocicach (31,8% wszystkich podmiotów) i Kwielicach (8,9%). W pozostałych 

miejscowościach liczba zarejestrowanych podmiotów nie przekracza 50. Średnio na 1000 

mieszkańców gminy przypada 101 podmiotów gospodarczych, natomiast wskaźnik ten jest 

wyraźnie niższy w miejscowościach: Świnino (26,8‰), Czerńczyce (51,1‰), Obiszów 

(63,2‰), Stara Rzeka (76‰) i Retków (83,1‰). Proszówek to jedyna wieś w gminie Grębocice, 

w której nie zarejestrowano żadnej działalności gospodarczej. 

Rys. 23 Wskaźnik przedsiębiorczości w gminie Grębocice w 2015 r. [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 

 Drugi wskaźnik przedstawia stosunek liczby firm zamykanych do nowo powstających. 

W całej gminie zarejestrowane zostały 33 nowe firmy, a zamkniętych 27, co przekłada się na  

średni wskaźnik na poziomie 81,8%. Jest to wartość nieznacznie wyższa od średniej 

województwa i niższa niż średnia powiatowa.  

Tab. 7 Podmioty gospodarcze zarejestrowane i wyrejestrowane w województwie 
dolnośląskim, powiecie polkowickim i gminie Grębocice w 2015 r. 

 wyrejestrowane zarejestrowane 
stosunek wykreślonych 

do zarejestrowanych 
podmiotów 

województwo 
dolnośląskie 

24 296 30403 79,9% 

powiat 
polkowicki 

346 406 85,2% 

Gmina Grębocice 27 33 81,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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W samej gminie najwięcej firm otwarto w Grębocicach (23) i jednocześnie tam 

najwięcej uległo zamknięciu (6). W pozostałych miejscowościach zmiany w liczbie podmiotów 

gospodarczych były znacznie mniejsze. Do grona miejscowości, które przekroczyły średnią 

gminy należą: Duża Wólka, Grodziszcze, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, 

Szymocin, Świnino, Trzęsów. 

Rys. 24 Stosunek liczb firm wykreślonych z CEiDG do nowo otwartych 
w gminie Grębocice w 2015 r. [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

I.1.3 Sfera techniczno-środowiskowa 

 Gmina Grębocice znajduje się w obrębie strefy dolnośląskiej. Na terenie gminy nie 

znajduje się żadna stacja pomiarowa, co utrudnia jednoznaczne stwierdzenie występowania 

konkretnych zanieczyszczeń. Odnosząc się jednak do podziału na strefy A (o niskich 

poziomach stężeń) i C (strefy o najwyższych poziomach stężeń), problem w obrębie całej 

strefy dolnośląskiej występuje w zakresie poziomu pyłu PM10, arsen i benzo(a)pirenu. W 

dokumencie Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref 

województwa dolnośląskiego za 2015 rok dokonuje się uszczegółowienia i wskazuje konkretne 

gminy, w których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń. 

Gmina Grębocice jest w nim wymieniona jedynie w przypadku przekroczeń poziomu ozonu, 

przy czym za przyczynę tego faktu uznano zjawiska niezależne od działalności człowieka. 

 Ważnym z punktu widzenia środowiska zagadnieniem jest obecność azbestu. W całym 

województwie dolnośląskim zinwentaryzowano dotychczas aż 141.521.507 kg azbestu, a w 
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powiecie polkowickim - 3.158.229 kg. W powiecie udało się unieszkodliwić zaledwie 9,6% 

zinwentaryzowanej ilości azbestu4. Na podstawie danych z Programu Usuwania Azbestu i 

Wyrobów Zawierających Azbest dla gminy Grębocice na lata 2015-2032 w całej gminie 

znajduje się 1.075.587 kg azbestu. Aż 15% tych zasobów znajduje się w miejscowości Retków, 

a 14,2% w Grębocicach. 

Rys. 25 Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest w poszczególnych 
miejscowościach gminy Grębocice [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających 

Azbest dla gminy Grębocice na lata 2015-2032. 

Na terenie gminy Grębocice znajduje się jeden szyb górniczy zbudowany przez KGHM. 

W okolicach szybu R-XI występują szkody górnicze, które w szczególności odczuwane są w 

miejscowościach Grodowiec i Stara Rzeka. Drugi szyb - w miejscowości Kwielice - jest 

budowany. 

 Ze stanem środowiska wiąże się bezpośrednio stan techniczny budynków. Ogrzewanie 

ich węglem czy też wykorzystywanie w tym celu odpadów z gospodarstw domowych generuje 

duże zanieczyszczenie powietrza oraz nieprzyjemne zapachy. Wśród 31 zinwentaryzowanych 

na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Grębocice na lata 2015-2020 

budynków użyteczności publicznej, 19 z nich posiada kotłownie gazowe, 2 - kotły węglowe, 1 

- kocioł na biomasę, 4 - ogrzewanie elektryczne, 5 korzysta z systemu mieszanego (kocioł 

gazowy i węglowy, kocioł gazowy i pompa ciepła, kocioł gazowy i kolektory słoneczne, kocioł 

                                                           
4 https://www.bazaazbestowa.gov.pl/stats/index. 
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gazowy i panele fotowoltaiczne). Część z budynków wymaga termomodernizacji. Ponadto 

stwierdzono, że w najmniejszym stopniu wykorzystywane jest oświetlenie typu LED. 

 

I.1.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Kolejnym obszarem poddanym analizie jest sfera przestrzenno-funkcjonalna. Jakość i 

funkcjonalność przestrzeni publicznej ma bowiem znaczny wpływ na warunki życia 

mieszkańców. W tym przypadku przeanalizowano udział terenów wypoczynkowo-

rekreacyjnych w całkowitej powierzchni poszczególnych miejscowości. Średnia dla całej gminy 

wynosi 0,21%, a mniejsze wartości występują w przypadku kilku miejscowości. W 

szczególności dotyczy to wsi, w których nie ma żadnych terenów wypoczynkowo-

rekreacyjnych5: Grodziszcze, Ogorzelec, Proszówek, Świnino, Wilczyn i Żabice. 

Rys. 26 Udział terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych w całkowitej 
powierzchni danej miejscowości w gminie Grębocice [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 W gminie działają 3 kluby sportowe, korzystające nieodpłatnie z boisk należących do 

gminy. W gminie znajduje się 19 boisk o nawierzchni trawiastej, 3 boiska wielofunkcyjne o 

nawierzchni sztucznej do gier zespołowych i 6 miniboisk o nawierzchni sztucznej lub 

betonowej. Place zabaw dla dzieci zlokalizowane są we wszystkich miejscowościach w gminie. 

                                                           
5 Nie uwzględniono tu placów zabaw. 
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I.2 Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych 

 Na podstawie powyższej analizy wskaźników w sferze społecznej i gospodarczej 

można wyciągnąć wnioski co do występowania w gminie Grębocice różnych problemów. 

 Zaczynając od sfery społecznej, zauważyć należy, że choć w gminie Grębocice osoby 

w wieku poprodukcyjnym stanowią 16,3% mieszkańców, to ich liczba wykazuje tendencję 

wzrostową. Ponadto, co wykazała powyższa diagnoza, udział osób z tej grupy wiekowej wśród 

mieszkańców niektórych miejscowości jest wyższy niż wspomniana średnia gminy. Wiąże się 

to nieodzownie z koniecznością przygotowania się przez gminę do nowych zadań związanych 

z potrzebami tych osób. Chodzi tu m.in. o zapewnienie odpowiednich usług (w szczególności 

zdrowotnych), a także o "zagospodarowanie" wolnego czasu, co przyczyni się do podniesienia 

jakości ich życia. 

 Wśród problemów wskazanych w sferze społecznej należy wymienić również kwestie 

związane z bezrobociem. Gmina ma wyższą stopę ogólnego bezrobocia niż średnia dla 

powiatu i województwa. Porównując ją z innymi gminami powiatu polkowickiego, zauważyć 

można, iż jedynie gmina Polkowice posiada wyższy poziom bezrobocia. Największy udział 

bezrobotnych w ogóle mieszkańców poszczególnych miejscowości występuje w Świninie oraz 

Proszówku. Wskaźnik wyższy niż średnia dla gminy został osiągnięty jeszcze w 

miejscowościach: Bucze, Czerńczyce, Grodowiec, Obiszów, Retków, Trzęsów i minimalnie w 

Rzeczycy. Ważnym zadaniem dla samorządu jest podjęcie niezbędnych działań, których 

celem będzie ograniczenie poziomu bezrobocia, szczególnie w wyżej wskazanych 

miejscowościach. 

 Bezrobocie bezpośrednio wiąże się ze wzrostem ubóstwa i występowaniem różnego 

rodzaju społecznych patologii. Najwyższy udział liczby osób otrzymujących pomoc społeczną 

w stosunku do wszystkich mieszkańców występuje w miejscowościach: Proszówek, Wilczyn i 

Świnino. Jak widać, problemy bezrobocia i ubóstwa często się „zazębiają” i koncentrują w tych 

samych miejscowościach. Dlatego też ich rozwiązanie wiązać się musi z prowadzeniem 

kompleksowej działalności rewitalizacyjnej. 

 W przypadku oświaty wyniki uczniów z gminy Grębocice są gorsze niż średnie dla 

powiatu polkowickiego i województwa dolnośląskiego i to zarówno w przypadku sprawdzianu 

szóstoklasisty, jak i egzaminu gimnazjalnego. Do oceny poziomu edukacji w poszczególnych 

miejscowościach gminy wykorzystano średnie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty z 2015 

roku. Najsłabsze wyniki uzyskały dzieci mieszkające w miejscowościach: Grodowiec, Świnino 

i Czerńczyce. 
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 W przypadku sfery gospodarczej, wskaźnik przedsiębiorczości dla gminy wynosi 101 

przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. W kilku miejscowościach jest on jednak niższy: 

Świnino, Czerńczyce, Obiszów, Stara Rzeka i Retków. Dodatkowo w korelacji ze stosunkiem 

liczby firm zamykanych do nowo otwieranych sytuacja wygląda najgorzej we wsiach: Duża 

Wólka, Grodziszcze, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Świnino, 

Trzęsów. Fakt ten pokazuje, że ważne jest przygotowanie wsparcia dla działających 

przedsiębiorstw i przeciwdziałanie pogorszaniu się ich sytuacji rynkowej. 

 W sferze techniczno-środowiskowej za szczególnie istotny problem gminy Grębocice 

uznać należy występowanie w przeliczeniu na mieszkańca dużej ilość wyrobów zawierających 

azbest i stosunkowo wolny proces ich unieszkodliwiania (jest to problem całego powiatu 

polkowickiego). Znaczna część wspomnianych produktów skoncentrowana jest w dwóch 

miejscowościach: Retkowie i Grębocicach. Na terenie gminy znajduje się jeden szyb górniczy 

zbudowany przez KGHM. W okolicach szybu R-XI występują szkody górnicze, które w 

szczególności odczuwane są w miejscowościach Grodowiec i Stara Rzeka.  

 Analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej wskazuje że gmina Grębocice posiada mało 

terenów zielonych umożliwiających mieszkańcom spotykanie się i wypoczynek. W 

szczególności dotyczy to wsi, w których nie ma żadnych terenów wypoczynkowo-

rekreacyjnych: Grodziszcze, Ogorzelec, Proszówek, Świnino, Wilczyn i Żabice. 
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I.3 Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w 

przestrzeni gminy 

Delimitacja obszaru zdegradowanego 

 W celu wytyczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji został opracowany zestaw 

wskaźników, pozostający w zgodzie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Obszar 

zdegradowany to tereny, na których zidentyfikowano występowanie stanu kryzysowego. Ten 

zaś ma miejsce w sytuacji koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz innych, z jednej 

ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej bądź technicznej. 

Negatywne zjawiska społeczne, o których mowa w Wytycznych, to przede wszystkim: 

bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, a także liczba Niebieskich kart i 

osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców. Zjawiska te zostały uznane za 

najważniejsze, a ich występowanie za kluczowe dla określenia stanu kryzysowego. 

Pogłębiona analiza została uzupełniona o takie problemy jak: niski poziom przedsiębiorczości, 

słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecność odpadów niebezpiecznych, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną, niska jakość lub niewystarczająca ilość terenów publicznych itp. 

 Analiza wskaźników wybranych do delimitacji obszaru zdegradowanego wskazuje, że 

największa kumulacja problemów społecznych w połączeniu z problemami ze sfery 

gospodarczej występuje w miejscowościach6: Bucze (9 wskaźników), Czerńczyce  

(11 wskaźników), Grodowiec (11 wskaźników), Obiszów (8 wskaźników), Proszówek  

(9 wskaźników), Retków (13 wskaźników), Rzeczyca (10 wskaźników), Stara Rzeka  

(11 wskaźników), Świnino (8 wskaźników) i Trzęsów (8 wskaźników). 

                                                           
6 Wybrane zostały te miejscowości, dla których przynajmniej połowa wszystkich wskaźników była gorsza od 

średniej dla gminy Grębocice. 
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Tab. 8 Podsumowanie wskaźników delimitacyjnych. 
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Gmina ogółem 16,41 4,76 59,22 16,47 28,63 10,64 111 82 25,77 0,75 5,60 11,20 2,43 61,83 41,26 1,87 0,21 

Bieńków 16,67 3,33 100,00 100,00 0,00 0,00 100 0,00 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 77 39,08 0,00 - 

Bucze 27,16 7,41 41,67 8,33 50,00 6,17 111 0,00 55,56 0,00 24,69 12,35 0,00 59,17 37,52 12,35 0,53 

Czerńczyce 15,34 9,09 50,00 12,50 50,00 39,77 51 0,00 39,77 5,68 5,68 17,05 0,00 44 37,52 0,00 0,20 

Duża Wólka 26,00 4,00 50,00 0,00 0,00 0,00 160 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,33 39,08 0,00 0,26 

Grębocice 15,56 3,46 63,46 25,00 28,85 11,97 126 50 18,62 0,66 2,66 7,98 3,32 69,84 47,5 1,99 0,48 

Grodowiec 20,00 6,25 60,00 10,00 10,00 25,00 106 0,00 25,00 0,00 6,25 12,50 0,00 39,33 40,36 6,25 0,16 

Grodziszcze 13,56 3,39 50,00 0,00 100,00 0,00 203 100 50,85 0,00 0,00 16,95 16,95 81 40,36 0,00 - 

Krzydłowice 16,22 2,46 40,00 30,00 40,00 9,83 123 0,00 17,20 0,00 4,91 4,91 2,46 60,33 40,36 0,00 0,37 

Kwielice 17,39 3,84 66,67 20,00 20,00 10,23 136 0,00 20,46 0,00 5,12 10,23 0,00 81,11 39,08 0,00 0,18 

Obiszów 11,86 5,53 57,14 28,57 7,14 3,95 63 0,00 27,67 0,00 11,86 7,91 0,00 55,78 39,08 0,00 0,06 

Ogorzelec 17,65 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 39,08 0,00 0,00 

Proszyce 26,44 2,30 50,00 50,00 0,00 22,99 149 100 11,49 0,00 0,00 0,00 11,49 77,55 40,36 0,00 0,51 

Proszówek 24,14 13,79 62,50 0,00 25,00 0,00 0 0,00 103,45 0,00 17,24 51,72 0,00 - 40,36 0,00 0,00 

Retków 18,23 5,63 66,67 9,52 14,29 18,77 83 100 34,85 0,00 8,04 13,40 2,68 69 40,36 5,36 0,03 

Rzeczyca 15,44 4,90 60,00 20,00 35,00 0,00 118 100 26,96 0,00 14,71 4,90 2,45 62 37,52 0,00 0,12 

Stara Rzeka 18,40 4,40 90,91 0,00 36,36 28,00 76 100 32,00 0,00 4,00 16,00 8,00 63,94 39,08 4,00 0,22 

Szymocin 14,34 3,15 66,67 11,11 11,11 0,00 119 100 13,99 3,50 0,00 6,99 0,00 56,67 37,52 0,00 0,12 
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Świnino 13,39 16,96 47,37 10,53 42,11 0,00 27 100 80,36 0,00 0,00 80,36 0,00 41 39,08 0,00 0,00 

Trzęsów 14,50 7,63 55,00 20,00 25,00 3,82 92 100 7,63 0,00 3,82 3,82 0,00 51,33 37,52 3,82 0,11 

Wilczyn 16,18 4,41 66,67 0,00 66,67 14,71 191 0,00 88,24 0,00 0,00 73,53 0,00 - 39,08 0,00 0,00 

Żabice 10,94 3,13 66,67 0,00 16,67 0,00 120 0,00 20,83 0,00 5,21 5,21 5,21 54,33 37,52 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 27 Obszary zdegradowane w gminie Grębocice 

 

Źródło: opracowanie własne.
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Określenie obszaru rewitalizacji 

 Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Ustawa o rewitalizacji wskazują, że obszar rewitalizacji 

musi obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym występuje 

koncentracja negatywnych zjawisk i posiadać istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

Jednocześnie pamiętać należy, że powierzchnia tego obszaru nie może przekroczyć 20% 

powierzchni całej gminy, a ludność go zamieszkująca nie może przekraczać 30% wszystkich 

mieszkańców gminy. 

 W gminie Grębocice na podstawie przedstawionej powyżej pogłębionej analizy 

wskaźnikowej i badań ankietowych jako obszar rewitalizacji proponuje się miejscowości 

Obiszów, Retków, Stara Rzeka oraz Świnino. Retków posiada najwięcej negatywnych 

czynników - 13 wskaźników. Stara Rzeka posiada 11 negatywnych wskaźników, w tym bardzo 

wysoki wskaźnik osób długotrwale bezrobotnych (91%). Dodatkowo miejscowość ta 

„obciążona” jest wysokim ryzykiem szkód górniczych. W drodze konsultacji społecznych 

zrealizowanych przez ankietę zamieszczoną na stronie internetowej gminy Grębocice (raport 

z ankiet - Załącznik nr 1) do obszaru rewitalizacji dołączono także dwie dodatkowe 

miejscowości. Obiszów (8 wskaźników) został wskazany przez 32,9% respondentów 

udzielających odpowiedzi na pytanie o miejscowość, którą należy uznać jako obszar 

zdegradowany. Za istotne problemy tej miejscowości przyjmowano najczęściej: brak poczucia 

bezpieczeństwa, brak aktywności społecznej mieszkańców, patologie (alkoholizm i 

narkomania), a także niedostateczną liczbę miejsc pracy i brak inwestorów. Drugą 

miejscowością, którą najczęściej wymieniali respondenci (18,6% wszystkich wskazań) było 

Świnino. W przypadku tej miejscowości negatywnych wskaźników jest 8, ale w wielu 

wypadkach w sposób znaczący odbiegają od gminnej średniej. Dodatkowo za najważniejsze 

problemy tej miejscowości respondenci uznali: brak integracji i aktywności społecznej 

mieszkańców oraz niedostateczną ilość miejsc pracy (w szczególności dla najmłodszych 

mieszkańców). 

 Wyznaczone w ten sposób obszary rewitalizacji zamieszkuje 988 osób, co 

stanowi 18,4% mieszkańców gminy. Ich powierzchnia wynosi zaś 135 ha, czyli 1,1% 

powierzchni całej gminy. 

Id: 38F6E445-04E1-442B-BF3C-30BD250CE7CB. Podpisany Strona 36 z 94



37 
 

Rys. 28 Obszar rewitalizacji Retków 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie analizy problemowej dla obszaru rewitalizacji Retków: 

 wyższy niż średni dla gminy wskaźnik udziału osób w wieku poprodukcyjnym - 18,2% 

wobec 16,4%, 

 wyższa niż średnio w gminie liczba osób bezrobotnych (w ogóle mieszkańców) - 5,6% 

wobec 4,7%, 

 wyższy niż średnio w gminie udział osób długotrwale bezrobotnych - 66,6% wobec 

59,2%, 

 wyższy niż w gminie wskaźnik przestępczości - 18,7‰ wobec 10,6‰, 

 niższy niż w gminie wskaźnik przedsiębiorczości - 83‰ wobec 101‰, 
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 wyższy niż w gminie stosunek liczby zamykanych firm do liczby nowo 

zarejestrowanych - 100% wobec 80%, 

 wyższy niż gminna średnia, liczba osób otrzymujących pomoc społeczną – 34,8‰ 

wobec 25,7‰, 

 wyższy niż średnia dla gminy wskaźnik osób otrzymujących pomoc społeczną z tytułu 

niepełnosprawności – 8‰ wobec 5,6‰, 

 wyższy niż średnia dla gminy wskaźnik osób otrzymujących pomoc społeczną ze 

względu na ubóstwo – 13,4‰ wobec 11,2‰, 

 wyższy niż w gminie wskaźnik liczby Niebieskich kart – 2,6‰ wobec 2,4‰, 

 niższa niż gminna średnia frekwencja wyborcza – 40,3% wobec 41,2%, 

 wyższy od średniej dla gminy udział alkoholików na 1000 mieszkańców – 5,3‰ wobec 

1,8‰, 

 niższy niż w gminie „ogółem” udział terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych – 0,03% 

wobec 0,21%. 

Rys. 29 Obszar rewitalizacji Stara Rzeka 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie analizy problemowej dla obszaru rewitalizacji Stara Rzeka: 

 wyższy niż średni dla gminy wskaźnik udziału osób w wieku poprodukcyjnym - 18,4% 

wobec 16,4%, 

 wyższy niż średnio w gminie udział osób długotrwale bezrobotnych - 90,9% wobec 

59,2%, 

 wyższy niż średnio w gminie udział osób bezrobotnych po 50 roku życia - 36,3% wobec 

28,6%, 

 wyższy niż w gminie wskaźnik przestępczości - 28‰ wobec 10,6‰, 

 niższy niż w gminie wskaźnik przedsiębiorczości - 76‰ wobec 101‰, 

 wyższy niż w gminie stosunek liczby zamykanych firm do liczby nowo 

zarejestrowanych - 100% wobec 82%, 

 wyższy niż gminna średnia liczba osób otrzymujących pomoc społeczną – 32‰ wobec 

25,7‰, 

 wyższy niż średnia dla gminy wskaźnik osób otrzymujących pomoc społeczną ze 

względu na ubóstwo – 16‰ wobec 11,2‰, 

 wyższy niż w gminie wskaźnik liczby Niebieskich kart – 8‰ wobec 2,4‰, 

 niższa niż gminna średnia frekwencja wyborcza – 39% wobec 41,2%, 

 wyższy od średniej dla gminy udział alkoholików na 1000 mieszkańców – 4‰ wobec 

1,8‰, 

 wysokie ryzyko szkód górniczych i lokalnych podtopień. 
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Rys. 30 Obszar rewitalizacji Obiszów 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie analizy problemowej dla obszaru rewitalizacji Obiszów: 

 wyższy niż średnio w gminie udział osób bezrobotnych - 5,5% wobec 4,7%, 

 wyższy niż średnio w gminie udział osób bezrobotnych do 25 roku życia - 28,5% wobec 

16,4%, 

 niższy niż w gminie wskaźnik przedsiębiorczości - 63‰ wobec 101‰, 

 wyższy niż gminna średnia, liczba osób otrzymujących pomoc społeczną – 27,6‰ 

wobec 25,7‰, 

 wyższy niż średnia dla gminy wskaźnik osób otrzymujących pomoc społeczną ze 

względu na niepełnosprawność – 11,8‰ wobec 11,2‰, 

 gorsze od średniej w gminie wyniki uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty – 55,7% do 

61,8% 

 niższa niż gminna średnia frekwencja wyborcza – 39% wobec 41,2%, 

 niższy niż w całej gminie udział terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych – 0,06% wobec 

0,21%. 
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Respondenci biorący udział w badaniach wskazywali także na takie problemy Obiszowa 

jak: brak poczucia bezpieczeństwa, brak aktywności społecznej mieszkańców, wysoki poziom 

patologii (alkoholizm i narkomania), a także niedostateczną liczbę miejsc pracy i brak 

inwestorów. 

Rys. 31 Obszar rewitalizacji Świnino 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie analizy problemowej dla obszaru rewitalizacji Świnino: 

 wyższy niż średnio w gminie udział osób bezrobotnych - 16,9% wobec 4,7%, 

 wyższy niż średnio w gminie udział osób bezrobotnych po 50 roku życia - 42,1% wobec 

28,6%, 

 niższy niż w gminie wskaźnik przedsiębiorczości - 27‰ wobec 101‰, 
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 wyższy niż w gminie stosunek liczby zamykanych firm do liczby nowo 

zarejestrowanych - 100% wobec 80%, 

 wyższy niż gminna średnia, liczba osób otrzymujących pomoc społeczną – 80,3‰ 

wobec 25,7‰, 

 wyższy niż średnia dla gminy wskaźnik osób otrzymujących pomoc społeczną ze 

względu na ubóstwo – 80,3‰ wobec 11,2‰, 

 gorsze od średniej w gminie wyniki uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty – 41% do 

61,8% 

 niższa niż gminna średnia frekwencja wyborcza – 39% wobec 41,2%. 

Respondenci biorący udział w badaniach wskazywali także na takie problemy Świnina jak: 

brak integracji i aktywności społecznej mieszkańców oraz niedostateczną ilość miejsc pracy 

(w szczególności dla najmłodszych mieszkańców). 
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II.  REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

II.1 Wizja rozwoju 

 Wizja rozwoju to ważny element każdego dokumentu o charakterze strategicznym.  

W przypadku takich podmiotów jak gminy, wizja dotyczy przyszłego, pożądanego stanu 

rozwoju danej jednostki, a przede wszystkim poziomu życia jej mieszkańców. W przypadku 

programów rewitalizacji istotne jest stworzenie wizji obszaru, na którym będą realizowane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Wszelkie zaplanowane cele i działania muszą „wpisywać się” 

w tę wizję, a ich realizacja ma służyć jej osiągnięciu. Ważne, aby kształt wizji był zbieżny z 

potrzebami i oczekiwaniami możliwie jak najszerszej liczby mieszkańców, a także  

z planami strategicznymi gminy.  

 Wizja obszaru rewitalizacji w gminie Grębocice brzmi: 

 

 

 

 

 

 

  

 Po wdrożeniu zaproponowanych przez władze lokalne i społeczność lokalną 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, obszary rewitalizacji na terenie gminy Grębocice wzbogacą 

się o nowe przestrzenie służące rekreacji i aktywnemu spędzaniu czasu wolnego oraz 

integracji społecznej i organizacji działań sprzyjających rozwojowi mieszkańców. Zatem 

budowa nowej infrastruktury pozwoli na stworzenie miejsc pozwalających na rozwój 

mieszkańców gminy, co pozostaje w spójności z hasłem gminy - "Grębocice - Przyjazna 

Gmina". Poprawie ulegnie również stan istniejącej infrastruktury, zwłaszcza budynków, które 

staną się bardziej przyjazne dla środowiska. Gmina posiada bowiem Centrum Edukacji 

Ekologicznej, stąd wszelkie działania prośrodowiskowe kreują jej spójny wizerunek gminy 

przyjaznej środowisku. 

 

 

W wyniku realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszary 

rewitalizacji zyskają przestrzenie publiczne atrakcyjne dla 

mieszkańców. Staną się one miejscami uprawiania sportu i rekreacji, 

które przyczynią się do integracji międzypokoleniowej  

i sąsiedzkiej. Remonty budynków przełożą się na poprawę estetyki 

miejscowości objętych rewitalizacją, jak również stanu środowiska. 

Mieszkańcy będą mogli korzystać z gminnej infrastruktury, aby 

rozwijać swoje pasje oraz kwalifikacje. 
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I.2 Cele strategiczne i kierunki działań 

 Opisane poniżej cele zostały stworzone w oparciu o przeprowadzoną diagnozę układu 

lokalnego i w wyniku przeprowadzonych warsztatów. Są one odpowiedzią na główne problemy 

występujące na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji, a także bezpośrednio wynikają z 

zaprezentowanej powyżej wizji. W dokumencie zastosowano podział na cele strategiczne i 

kierunki działań. Cele strategiczne są w tym układzie bardziej ogólne  

i nadrzędne, przyporządkowane im są zaś kierunki działań, które z kolei mają charakter 

"wykonawczy" i których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych. 

 

Rys. 32 Cele strategiczne i kierunki działań dla obszarów rewitalizacji w gminie 

Grębocice. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

C.1 - Poprawa jakości 
życia mieszkańców

• KD.1 - Wykreowanie atrakcyjnej 
oferty spędzania czasu wolnego

• KD.2 - Stworzenie  
mieszkańcom warunków do 
samorozwoju

C.2 - Atrakcyjna 
przestrzeń służąca 
mieszkańcom

• KD.1 - Przygotowanie 
infrastruktury społecznej

• KD.2 - Poprawa stanu 
technicznego budynków
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Cel strategiczny (C.1) - Poprawa jakości życia mieszkańców 

 Pierwszy z dwóch celów strategicznych koncentruje się przede wszystkim na poprawie 

jakości życia mieszkańców. Jest to dość ogólne hasło, jednak precyzują je dwa 

podporządkowane mu kierunki działań. 

 Gmina Grębocice - ze względu na położenie w pobliżu dwóch większych ośrodków 

miejskich, Głogowa i Polkowic - ma potencjał na przyciąganie nowych mieszkańców. Jednak, 

aby kolejne osoby czy rodziny zainteresowały się osiedlaniem w tej gminie, należy stworzyć 

warunki życia wystarczająco dla nich atrakcyjne. W tym kontekście ważne jest zadowolenie 

obecnych mieszkańców, którzy stają się "wizytówką" swojej gminy i miejscowości, w których 

mieszkają. Ponadto stworzenie atrakcyjnej oferty sprawi, że gmina nie będzie jedynie 

sypialnią, a realnym miejscem do życia. 

 W ramach celu C.1 określono dwa kierunki działań. Pierwszy zakłada stworzenie 

atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego. Chodzi tu przede wszystkim o przygotowanie 

propozycji różnego rodzaju zajęć, pozwalających rozwijać pasje i zainteresowania 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup docelowych. 

Najczęściej adresatami zajęć kulturalnych czy sportowych pozostają dzieci i młodzież, jednak 

w kontekście starzenia się społeczeństwa, należy zadbać także o osoby w wieku senioralnym, 

na co wskazują wskaźniki dotyczące udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle 

mieszkańców. Warto wzbogacić ofertę zajęć, które umożliwią integrację mieszkańców 

niezależnie od wieku. 

 Drugi kierunek działania opiera się na stworzeniu przede wszystkim oferty edukacyjnej 

- czy to w kontekście kształcenia ustawicznego dla osób chcących podnosić swoje kwalifikacje 

zawodowe, czy też zajęć wyrównawczych lub rozwiązujących problemy  

w nauce czy rozwoju dzieci i młodzieży. Inwestycja w rozwój mieszkańców spowoduje 

zmniejszenie obciążeń gminy z tytułu m.in. świadczeń pomocy społecznej. 

 

KD.1 - Wykreowanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego 

KD.2 - Stworzenie  mieszkańcom warunków do samorozwoju 
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Cel strategiczny (C.2) - Atrakcyjna przestrzeń służąca mieszkańcom 

 Drugi cel strategiczny zasadza się na stworzeniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej,  

w której mieszkańcy będą chcieli spędzać swój wolny czas, organizować sobie różnego 

rodzaju imprezy i wypoczywać. Realizacja tego celu jest istotna również z punktu widzenia 

celu strategicznego C.1 - bowiem aby móc organizować zajęcia czy szkolenia, niezbędne jest 

posiadanie infrastruktury, w której będą się one odbywały. 

 W ramach infrastruktury społecznej, o której mowa w pierwszym kierunku działania, 

powinny istnieć świetlice wiejskie, boiska czy siłownie zewnętrzne. Świetlice są miejscem 

prowadzenia zajęć, ale też umożliwiają mieszkańcom organizację imprez okolicznościowych, 

które przekładają się pozytywnie na integrację sąsiedzką. Z kolei boiska czy siłownie 

zewnętrzne pozwalają na organizację zajęć ruchowych, również integrujących. Dodatkowo 

umożliwiają przeprowadzanie zawodów sportowych. 

 Drugi kierunek działań opiera się na modernizacji budynków, zarówno użyteczności 

publicznej, jak i mieszkalnych. Działania te przyczynią się do poprawy estetyki budynków oraz 

zwiększą ich dostępność dla osób niepełnosprawnych czy też starszych, mających trudności 

z poruszaniem się. Wykonanie termomodernizacji niektórych budynków czy wymiany źródeł 

ciepła pozwoli na poprawę stanu środowiska, zwłaszcza w zakresie jakości powietrza. Przy 

czym należy tu podkreślić, że w przypadku budynków użyteczności publicznej, których 

utrzymanie jest zadaniem gminy, zrealizowane już inwestycje poprawiające ich efektywność 

energetyczną i ograniczające zanieczyszczenie powietrza, natomiast w dużej mierze kierunek 

ten dotyczy budynków prywatnych o charakterze mieszkalnym. 

 

KD.1 - Przygotowanie infrastruktury społecznej 

KD.2 - Poprawa stanu technicznego budynków 
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II.3 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - lista podstawowa "A" 

  
Projekt nr 1 

 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu gminnego na boisko 
wielofunkcyjne wraz z siłownią zewnętrzną w Starej Rzece 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Grębocice 

Opis problemu, jaki 
rozwiązuje projekt 

Projekt odpowiada na problemy związane z niską jakością 
terenów publicznych, które nie są zagospodarowane, a 
przez to mieszkańcy miejscowości nie mogą z nich 
korzystać. Nie mają więc miejsca służącego spotkaniom ani 
wspólnemu spędzaniu czasu wolnego - zarówno jeśli chodzi 
o młodzież, jak i osoby starsze, lubiące aktywność fizyczną. 

Cel(-e) projektu Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa integracji 
społecznej, poprawa zdrowia młodzieży i osób starszych. 
Wpisuje się to w określony w dokumencie cel C.1 Poprawa 
jakości życia - pod kątem integracji, stworzenia oferty 
spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszarów 
rewitalizacji oraz w cel C.2 Atrakcyjna przestrzeń służąca 
mieszkańcom. 

Zakres realizowanych zadań Projekt zakłada budowę boiska o powierzchni ok. 1000 m2 i 
nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z montażem urządzeń 
sportowych (m.in. bramki). W ramach realizacji siłowni 
zewnętrznej, obok boiska zostaną zamontowane 
urządzenia treningowe modułowe do ćwiczeń, 
przeznaczone do instalacji i użytkowania na zewnątrz.  
Jako pierwszy etap zostanie zrealizowana siłownia 
zewnętrzna, zaś jako drugi - boisko wielofunkcyjne. 

Miejsce projektu na obszarze 
rewitalizacji 

Stara Rzeka, działka nr 201/18 

Szacowana wartość projektu 550.000 zł 

Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia 

Powierzchnia zagospodarowana na boisko [m2] 
Powierzchnia zagospodarowana na siłownię zewnętrzną 
[m2] 
Liczba zamontowanych urządzeń do ćwiczeń [szt.] 

Dokumentacja projektowa 
Protokoły odbioru prac budowlanych 
Wizyty na placu budowy 

 

  
Projekt nr 2 

 

Nazwa projektu Zagospodarowanie zabytkowego parku w Retkowie 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Grębocice 

Opis problemu, jaki 
rozwiązuje projekt 

Projekt odpowiada na problemy związane z niską jakością 
terenów publicznych, które nie są zagospodarowane, a 
przez to mieszkańcy miejscowości nie mogą z nich 
korzystać. Zagospodarowanie parku przyczyni się do 
stworzenia nowego miejsca organizacji przedsięwzięć 
kulturalnych (np. plenery artystyczne), ale też uprawiania 
sportu. 
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Cel(-e) projektu Realizacja projektu wpisuje się w cel C.2 Atrakcyjna 
przestrzeń służąca mieszkańcom KD.1 - Przygotowanie 
infrastruktury społecznej. 

Zakres realizowanych zadań W ramach realizacji zadania zostaną wytyczone alejki 
parkowe oraz zamontowane ławki, kosze i oświetlenie. W 
jednej z części parku powstanie siłownia zewnętrzna. 

Miejsce projektu na obszarze 
rewitalizacji 

Retków, działka nr 164/24 

Szacowana wartość projektu 200.000 zł 

Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia 

Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni parku [m2] 
Powierzchnia zagospodarowana na siłownię zewnętrzną 
[m2] 
Liczba zamontowanych obiektów małej architektury [szt.] 
Liczba zamontowanych punktów świetlnych [szt.] 

Dokumentacja projektowa 
Protokoły odbioru prac budowlanych 
Wizyty na placu budowy 

 

  
Projekt nr 3 

 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu gminnego na skate park w 
Obiszowie 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Grębocice 

Opis problemu, jaki 
rozwiązuje projekt 

Projekt odpowiada na problemy związane z niską jakością 
terenów publicznych, które nie są zagospodarowane, a 
przez to mieszkańcy miejscowości nie mogą z nich 
korzystać. Stworzenie skate parku pozwoli na stworzenie 
atrakcyjnego miejsca aktywnego spędzania czasu przez 
młodzież. Dodatkowo wpisuje się w sportowe imprezy 
organizowane w gminie, jak Kolarski Weekend. 

Cel(-e) projektu Realizacja projektu wpisuje się w cel C.2 Atrakcyjna 
przestrzeń służąca mieszkańcom KD.1 - Przygotowanie 
infrastruktury społecznej. 

Zakres realizowanych zadań W ramach realizacji zadania zostaną wytyczone alejki 
parkowe oraz zamontowane ławki, kosze i oświetlenie. W 
jednej z części parku powstanie siłownia zewnętrzna. 

Miejsce projektu na obszarze 
rewitalizacji 

Obiszów, działka nr 75/2 

Szacowana wartość projektu 70.000 zł 

Prognozowane produkty 
wraz ze sposobem ich oceny 
i zmierzenia 

Powierzchnia zagospodarowana na skate park [m2] 
Liczba zamontowanych obiektów [szt.] 

Dokumentacja projektowa 
Protokoły odbioru prac budowlanych 
Wizyty na placu budowy 
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II.4 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - lista uzupełniająca "B" 

L.p. 
Informacja o 

projekcie 
Charakterystyka przedsięwzięć rewitalizacyjnych Oddziaływanie planowanych 

przedsięwzięć 

1. 

Budowa świetlicy wiejskiej w 

Świninie - projekt Gminy 

Grębocice 

Projekt zakłada budowę świetlicy wiejskiej o charakterze 

"demonstracyjnym". Obiekt będzie energooszczędny i 

przyjazny dla środowiska dzięki zastosowaniu odnawialnych 

źródeł energii. Świetlica stanie się miejscem organizacji 

różnego rodzaju zajęć - kulturalnych, sportowych, 

wyrównawczych, przyczyniających się do rozwoju umiejętności 

mieszkańców czy ich zainteresowań. 

Budowę przewiduje się na okres od marca 2017 r. do 

października 2018 r. 

Z powstałej w ramach realizacji 

projektu świetlicy wiejskiej korzystać 

będą przede wszystkim mieszkańcy 

Świnina. Jednak ze względu na 

stosunkowo niewielkie odległości, 

obiekt służyć ma też mieszkańcom 

Wilczyn, Bieńków, Duża Wólka. Nie są 

to wsie włączone do obszarów 

rewitalizacji, jednak włączenie ich jako 

beneficjentów projektu przyczyni się 

do integracji mieszkańców. Ponadto 

budowa wspólnej dla kilku 

miejscowości świetlicy jest 

korzystniejsza dla gminy pod 

względem ekonomicznym. 

2. 

Termomodernizacja 

budynku świetlicy wiejskiej 

w Retkowie - projekt Gminy 

Grębocice 

Projekt zakłada termomodernizację budynku świetlicy 

wiejskiej, polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych 

budynku i stropodachu, wraz z wymianą pokrycia papowego, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na 

energooszczędne oraz modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania. 

Realizacja projektu przysłuży się 

przede wszystkim mieszkańcom 

obszaru rewitalizacji Retków, którzy 

będą mogli korzystać z 

nowocześniejszego budynku świetlicy. 

Dzięki zastosowaniu rozwiązań 

energooszczędnych, gmina zwróci 

uwagę mieszkańców na problem 

nieefektywnych i przestarzałych źródeł 

ciepła czy innych rozwiązań 
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energochłonnych i podnoszących 

koszty utrzymania budynków. 

3. 

Organizacja zajęć 

sportowych i edukacyjnych 

w Retkowie, Świninie, 

Obiszowie i Starej Rzece - 

projekt Gminnego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki w 

Grębocicach 

Projekt zakłada organizację zajęć sportowych oraz 

edukacyjnych w świetlicach wiejskich lub Wiejskich Ośrodkach 

Kultury na obszarach rewitalizacji. Chodzi tu głównie o zajęcia 

fitness, gimnastykę, warsztaty komputerowe, zajęcia językowe, 

zajęcia wyrównawcze, zajęcia florystyczne 

Zajęcia poszerzałyby wiedzę 

mieszkańców obszarów rewitalizacji - 

zarówno młodzieży, jak i dorosłych, w 

tym seniorów. Ponadto umożliwiłyby 

zapewnienie odpowiedniej ilości i 

rodzaju sportu zainteresowanym 

mieszkańcom. 

4. 

Organizacja zajęć 

logopedycznych w 

Retkowie, Świninie, 

Obiszowie i Starej Rzece - 

projekt Gminy Grębocice, 

Szkół Podstawowych w 

Rzeczycy i Grębocicach 

oraz Gimnazjum w 

Grębocicach 

Projekt zakłada organizację zajęć logopedycznych dla dzieci z 

obszarów rewitalizacji. Ma na celu zapobieganie powstawaniu 

zaburzeń mowy oraz nasilaniu się już istniejących 

nieprawidłowości, a także zmniejszeniu ryzyka wystąpienia 

dysleksji, a nawet zaburzeń osobowości. Dzięki temu dzieci z 

obszarów rewitalizacji i gminy będą miały lepszy start do 

dalszej edukacji. 

Zajęcia przeznaczone są przede 

wszystkim dla dzieci z obszarów 

rewitalizacji, jednak nie można 

wykluczyć, że udział w nich wezmą 

również dzieci spoza tych 

miejscowości. 

5. 

Organizacja imprez 

okolicznościowych dla 

mieszkańców miejscowości 

z obszaru rewitalizacji - 

projekt Gminy Grębocice i 

Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki w Grębocicach 

Projekt zakłada organizację imprez okolicznościowych 

związanych z różnymi świętami, jak Dzień Dziecka, ale również 

wykreowanie w gminie np. Gminnych Dni Seniora. W 

przygotowanie tych imprez można włączać mieszkańców, co 

przełoży się na ich większe zaangażowanie w życie gminy. 

Organizacja imprez sprzyjać będzie 

integracji mieszkańców obszarów 

rewitalizacji, którzy poczują się 

docenieni, a przez to bardziej 

zmotywowani do poprawy swojej 

sytuacji życiowej. Ponadto udział w 

nich będą brać pozostali mieszkańcy 

gminy. 

6. 

Biblioteka miejscem 

spotkań - projekt Gminnego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki 

w Grębocicach w 

Projekt dotyczy organizacji cyklu zajęć, spotkań autorskich, 

warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz pikniku integracyjnego. 

Aby jednak dotrzeć do jak najszerszej grupy mieszkańców, nie 

będzie on realizowany jedynie w Grębocicach, lecz również w 

Głównym celem projektu jest 

promowanie czytelnictwa i biblioteki 

poprzez zorganizowanie działań 

służących lokalnej społeczności. 
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partnerstwie ze Szkołą 

Podstawową im. Janusza 

Kusocińskiego w 

Grębocicach i 

Przedszkolem Publicznym 
im. Jana Brzechwy w 

Grębocicach 

świetlicach wiejskich czy Wiejskich Ośrodkach Kultury w 

miejscowościach będących obszarami rewitalizacji. 

 

Ponadto służy on wspieraniu działań i 

możliwości twórczych dzieci i 

dorosłych oraz tworzeniu 

alternatywnych form twórczego 

wypełniania   czasu wolnego. Ponadto 

utrwala wizerunek biblioteki jako 

miejsca przyjaznego wszystkim. 
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III. WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

III.1 Mechanizm integrowania działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 W celu zapewnienia integralności działań podejmowanych w ramach wdrażania 

Lokalnych Programów Rewitalizacji, wskazuje się na konieczność zapewnienia ich 

komplementarności na różnych płaszczyznach.  

 Pierwszą z komplementarności, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jest komplementarność przestrzenna. 

Oznacza ona konieczność brania pod uwagę - na etapie projektowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i później ich wdrażania - kreowania powiązań między projektami, dzięki 

którym będą one oddziaływały na obszar rewitalizacji nawet, jeśli ich realizacja następowałaby 

poza nim. Ponadto chodzi o wzmocnienie efektów realizowanych przedsięwzięć oraz 

zapobiegnięcie ewentualnemu rozprzestrzenianiu się negatywnych zjawisk z niektórych 

obszarów. 

 Należy podkreślić, że przy projektowaniu założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Grębocice na lata 2016-2020 wzięto pod uwagę szereg obiektywnych wskaźników w 

sferach społecznej i gospodarczej. Ponadto uwzględniono uwagi zgłoszone przez członków 

grupy roboczej pracującej nad dokumentem, w skład której weszli mieszkańcy różnych wsi z 

terenu gminy. Wiele z przedsięwzięć "miękkich", sprzyjających przede wszystkim aktywności 

społecznej i rozwojowi mieszkańców, oddziałuje zdecydowanie szerzej - na wszystkich 

mieszkańców gminy. Żaden projekt również nie dopuszcza możliwości wykluczenia jakiegoś 

mieszkańca z udziału w nim tylko dlatego, że osoba taka nie mieszka na obszarze rewitalizacji. 

Angażowanie mieszkańców z różnych części gminy sprzyjać będzie ich integracji i nie 

spowoduje przenoszenia się problemów społecznych na inne tereny, a wręcz przeciwnie - 

przyczyni się do wyrównania szans wszystkich. 

 Komplementarność problemowa zasadza się na realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które wzajemnie by się uzupełniały, co zwiększałoby ich efektywność i 

skuteczność. Przeciwdziałać to ma fragmentaryzacji działań i ograniczaniu ich do tzw. 

rewitalizacji społecznej czy rewitalizacji technicznej.  

 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaprojektowane na potrzeby tego dokumentu 

wzajemnie się uzupełniają, tzn. przedsięwzięcia związane z rozbudową infrastruktury 

technicznej pozwolą na realizację przedsięwzięć "miękkich". Budowa świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Świnino pozwoli na stworzenie miejsca dla integracji mieszkańców, ale 

również organizacji różnego rodzaju zajęć (sportowych czy edukacyjnych). Dzięki temu 

wyrównane zostaną szanse mieszkańców tej miejscowości na korzystanie z takich samych 
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możliwości, jakimi dysponują mieszkańcy innych wsi wchodzących w skład obszaru 

rewitalizacji. Zagospodarowanie terenów gminnych z przeznaczeniem ich na skate park, 

boiska czy siłownie zewnętrzne, pozwoli na rozwijanie zajęć sportowych, zainteresowań dzieci 

i młodzieży. Pozostaje to jednocześnie spójne z wizerunkiem gminy przyjaznej aktywności 

sportowej, o której świadczy chociażby regularna organizacja Kolarskiego Weekendu czy 

budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego. 

 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna sprowadza się do wypracowania 

efektywnego i sprawnego systemu zarządzania wdrażaniem Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Procedury systemu realizacji powinny również przyczynić się do współpracy 

między różnymi podmiotami działającymi na rzecz interesariuszy procesu rewitalizacji. 

 Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest Wójt 

Gminy Grębocice, zaś ciałem doradczym, wspierającym będzie Zespół ds. Rewitalizacji Gminy 

Grębocice. Co ważne, zespół ten składać się będzie z szerokiego grona osób 

reprezentującego społeczność lokalną, w tym urzędników, sołtysów, radnych, 

przedsiębiorców, aktywnych mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na 

etapie opracowywania dokumentu powstała grupa robocza o takim składzie. Aby zachować 

ciągłość działań, warto jej członków włączyć do nowo tworzonego Zespołu ds. Rewitalizacji 

Gminy Grębocice. 

 Ponadto przy realizacji niektórych przedsięwzięć - zwłaszcza tych "miękkich", 

związanych z rozwojem osobistym mieszkańców obszarów rewitalizacji - warto rozważyć 

włączenie lokalnych organizacji pozarządowych, które mogą realizować je wspólnie z 

jednostkami organizacyjnymi gminy. Jest to o tyle korzystne, że mogą odciążyć instytucje 

gminne, jak również pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na realizację projektów 

społecznych, niedostępne dla administracji publicznej. 

 Komplementarność międzyokresowa wskazuje konieczność zapewnienia spójności 

między projektami o charakterze rewitalizacyjnym z poprzedniego okresu programowania a 

obecnie projektowanymi działaniami. W przypadku gdy gmina posiadała już program 

rewitalizacji, chodzi o zachowanie spójności z nim i wykorzystanie jego efektów w kolejnym 

programowaniu. 

 Gmina Grębocice w poprzednim okresie programowania nie przygotowała programu 

rewitalizacji, jednak aktywnie pozyskiwała środki unijne. Dotychczas w gminie realizowano 

m.in. projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion wraz z elementami 

elearningu w Gminie Grębocice". Jego kontynuacją i uzupełnieniem jest zapisany  

w obecnym Programie pomysł realizacji zajęć sportowych i edukacyjnych, w tym warsztatów 

komputerowych dla mieszkańców gminy. Największym zadaniem była termomodernizacja 
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Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach. W ramach inwestycji na 

dachu placówki zamontowano panele fotowoltaiczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Grębocicach realizował projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w gminie Grębocice". Ze środków unijnych finansowano 

działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zajęcia przeciwdziałające wadom postawy  

u dzieci ze szkół podstawowych, promowano edukację przez taniec ("Aktywna forma edukacji 

poprzez taniec na Wzgórzach Dalkowskich"). Wybudowano ponadto świetlicę  

w miejscowości Trzęsów, amfiteatr w Grębocicach, boisko wielofunkcyjne z placem zabaw  

we wsi Krzydłowice, przeprowadzono remont świetlicy w Szymocinie. 

 Komplementarność źródeł finansowania zakłada, że przedsięwzięcia wpisane do 

programu rewitalizacji będą finansowane z różnych źródeł. Oczywiście chodzi tu zarówno  

o finansowanie z funduszy unijnych, jak i programów krajowych czy środków własnych. 

 Projekty wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grębocice na lata 2016-

2020 uwzględniają finansowanie z wielu różnych źródeł: środków publicznych (przede 

wszystkim środków własnych gminy), EFRR, EFS i FR. Włączenie lokalnych źródeł 

finansowania spowoduje większe zaangażowanie i partycypację lokalnej społeczności,  

a także wzrost poczucia odpowiedzialności. 

 

III.2 Ramy finansowe 

 Gmina Grębocice dała mieszkańcom i instytucjom funkcjonującym na jej obszarze 

możliwość zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które miałyby zostać wpisane do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grębocice na lata 2016-2020. Na podstawie 

zgłoszonych projektów stworzono dwie listy - A i B. Lista A, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zawiera przedsięwzięcia 

podstawowe, wpisujące się bezpośrednio w Działanie 6.3. "Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020. Lista B zawiera zaś projekty o charakterze uzupełniającym, które jednak są 

również istotne dla rozwoju i poprawy stanu obszarów rewitalizacji. 

 

 

Tab. 9 Możliwości finansowania projektów rewitalizacyjnych. 

L.p. Nazwa projektu 
Szacowana 

wartość 

Możliwe źródła 

finansowania 
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Przedsięwzięcia zawarte na liście A 

1. 

Zagospodarowanie terenu gminnego na 

boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią 

zewnętrzną w Starej Rzece 

550.000 zł RPO WD 2016-2020, 

środki gminy 

2. 
Zagospodarowanie zabytkowego parku w 

Retkowie 

200.000 zł RPO WD 2016-2020, 

środki gminy 

3. 
Zagospodarowanie terenu gminnego na 

skate park w Obiszowie 

70.000 zł RPO WD 2016-2020, 

środki gminy 

Przedsięwzięcia zawarte na liście B 

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Świninie 450.000 zł 
RPO WD 2014-2020, 

środki gminy 

2. 
Termomodernizacja budynku świetlicy 

wiejskiej w Retkowie 
70.000 zł 

RPO WD 2014-2020, 

środki gminy 

3. 

Organizacja zajęć sportowych i 

edukacyjnych w Retkowie, Świninie, 

Obiszowie i Starej Rzece 

10.000 zł 

środki gminy 

4. 

Organizacja zajęć logopedycznych w 

Retkowie, Świninie, Obiszowie i Starej 

Rzece 

3.000 zł 

środki gminy 

5. 

Organizacja imprez okolicznościowych dla 

mieszkańców miejscowości z obszaru 

rewitalizacji 

5.000 zł 

środki gminy, 

fundusz sołecki 

6. Biblioteka miejscem spotkań 35.000 zł 

środki gminy, środki 

Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

III.3 Partycypacja społeczna 

 Pierwszym etapem, na którym zastosowano partycypację mieszkańców gminy, było 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego w gminie Grębocice. Posłużyły temu ankiety 

internetowe, które wypełniło 70 mieszkańców gminy. Wskazywali oni miejscowości uznawane 

za zdegradowane i oceniali ważność problemów w nich występujących w skali od 1 (zupełnie 

nieistotny) do 5 (bardzo istotny). Problemy uszeregowano w pięciu sferach, wynikających z 

Ustawy o rewitalizacji i Wytycznych Ministerstwa. Szczegółowy raport  

z badań ankietowych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. 

 Ponadto na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Grębocice 

została powołana grupa robocza złożona z pracowników Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej 

w Grębocicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysów i radnych, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Grupa robocza nie została sformalizowana, jednak osoby te - z 
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racji swojego zaangażowania w życie społeczności lokalnej - uczestniczyły w obu spotkaniach 

konsultacyjnych. 

 Na pierwszym spotkaniu grupie roboczej oraz Wójtowi Gminy Grębocice zostały 

przedstawione wyniki pogłębionej analizy wskaźnikowej oraz przeprowadzonych badań 

ankietowych. Spośród wyodrębnionych obszarów zdegradowanych gminy uczestnicy 

spotkania dokonali wyboru tych miejscowości, które zostaną poddane procesom 

rewitalizacyjnym.  

 Drugi warsztat poświęcony został określeniu potrzeb rewitalizacyjnych obszaru 

rewitalizacji oraz jego wizji. Uczestnicy spotkania w dwóch grupach wskazywali po kilka cech 

obszaru w każdej sferze. Następnie poszukiwali rozwiązań problemów w zdegradowanych 

miejscowościach, proponując projekty do zrealizowania w każdej z nich. 

 Mieszkańcy mieli również możliwość składania fiszek projektowych zawierających 

propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Fiszki wraz z instrukcją wypełniania zostały 

zamieszczone na stronie internetowej gminy. 

 

 III.4 System monitorowania 

 Lokalny Program Rewitalizacji, tak jak każdy dokument strategiczny w gminach, 

powinien podlegać określonym podmiotom czy ciałom lokalnym (które odpowiadałyby za jego 

wdrażanie), a także posiadać określony system monitorowania i wprowadzania zmian. 

 Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest Wójt 

Gminy Grębocice. Jednak należy podkreślić rolę i znaczenie grupy roboczej, która 

współpracowała przy opracowywaniu dokumentu. 

 Zaleca się, aby na etapie wdrażania dokumentu, powołano sformalizowany zespół ds. 

rewitalizacji. Powołanie stałego ciała doradczo-opiniującego oraz oceniającego sprzyjać 

będzie realizacji zasady kompleksowości przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Poza tym osoby 

wchodzące w jego skład wykażą się prawdopodobnie większym zaangażowaniem w prace 

takiego podmiotu. 

 Ważną rolę zespół powinien odgrywać w procesie monitorowania stopnia realizacji 

dokumentu. Przy dokonywaniu jego okresowej oceny zespół może kierować się zbiorem 

wskaźników, które zostały wskazane przy każdym przedsięwzięciu rewitalizacyjnym z listy A 

oraz dodatkowymi, odnoszącymi się do listy B, np. liczby uczestników szkoleń/zajęć 

rozwijających hobby, liczby zajęć zorganizowanych w nowo powstałej świetlicy wiejskiej, liczby 

zawodów sportowych na nowym boisku. Do oceny skuteczności Lokalnego Programu 
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Rewitalizacji można również wykorzystać wskaźniki o charakterze statystycznym, na 

podstawie których została opracowana diagnoza obszaru zdegradowanego i obszarów 

rewitalizacji. Raporty z realizacji Programu powinny być opracowywane i przyjmowane przez 

zespół do końca pierwszego kwartału każdego roku. 

 Proponuje się korzystanie z następującego zestawu wskaźników, służących ocenie 

skuteczności wdrażania Programu Rewitalizacji: 

 liczba zarejestrowanych na obszarze rewitalizacji podmiotów gospodarczych  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 

 liczba bezrobotnych na obszarze rewitalizacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, 

 liczba czynów karalnych stwierdzonych na obszarze rewitalizacji na 1000 

mieszkańców, 

 liczba osób korzystających z pomocy społecznej z obszaru rewitalizacji na 1000 

mieszkańców, 

 liczba szkoleń, warsztatów, imprez zorganizowanych na obszarze rewitalizacji, 

 liczba beneficjentów zorganizowanych na obszarze rewitalizacji szkoleń, warsztatów, 

imprez, 

 liczba/powierzchnia nowych obiektów rekreacyjnych czy wypoczynkowych na 

obszarze rewitalizacji. 

 W sytuacji, gdy zmienią się przepisy i zalecenia dotyczące procesów i programów 

rewitalizacji czy pojawi się konieczność włączenia do dokumentu nowych zadań bądź 

dokonania innych modyfikacji, należy dokonać zmian w treści Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Inicjatorem powinien być Wójt Gminy Grębocice lub zespół ds. rewitalizacji, 

którzy mogą działać również na czyjś uzasadniony wniosek. Koordynacją tych działań oraz 

opracowaniem proponowanej zmiany powinna zajmować się wyodrębniona komórka 

organizacyjna Urzędu Gminy, najlepiej - dla zachowania ciągłości działań - ta sama, która 

koordynowała proces opracowywania Programu Rewitalizacji. Następnie zespół ds. 

rewitalizacji powinien dokonać zaopiniowania (wraz z uzasadnieniem) tej propozycji, a Wójt 

Gminy ostatecznie ją zatwierdzić lub odrzucić. W gestii Wójta leży później przedłożenie 

zmienionego Programu pod obrady Rady Gminy do uchwalenia na najbliższym posiedzeniu.
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IV. SPÓJNOŚĆ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

I PLANISTYCZNYMI 

Wybrany dokument 

strategiczny/planistyczny 

Zapis z wybranego 

dokumentu 

Lokalny Program Rozwoju 

Rewitalizacji Gminy Grębocice 

na lata 2016-2020 - części 

spójne z innym dokumentem 

Podsumowanie dotyczące spójności 

dokumentów 

Strategia Rozwoju Gminy 

Grębocice na lata 2015-

2020 

"S2 - Najważniejszy jest 

człowiek!" 

C.1 Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

C.2 Atrakcyjna przestrzeń 

służąca mieszkańcom 

Drugim celem strategicznym Gminy 

Grębocice jest skuteczne, efektywne i 

nie wygaszające kreatywności i 

inicjatywności zaspokajanie potrzeb 

społeczności lokalnej i zapobieganie 

oraz rozwiązywanie problemów 

społecznych. Zawierają się w nim 

również postulaty dotyczące tworzenia 

przyjaznej przestrzeni, rozwoju sportu i 

rekreacji, integracji społecznej. Oba cele 

niniejszego dokumentu zawierają 

przedsięwzięcia spełniające te założenia. 

Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy 

Grębocice na lata 2015-

2020 

Priorytetowe działania w 

obszarach: 

1. Ograniczenie zużycia energii 

w budynkach/instalacjach (…) 

3. Działania inwestycyjne w 

zakresie produkcji energii 

C.2 Atrakcyjna przestrzeń 

służąca mieszkańcom 

Realizacja kierunków działań zawartych 

w celu C.2 Lokalnego Programu 

Rewitalizacji przyczyni się do powstania 

nowych budynków użyteczności 

publicznej i poprawy stanu technicznego 

tych istniejących. Jednym z 

przedsięwzięć jest tu budowa nowej 

świetlicy wiejskiej w Świninie, która 

zostanie wyposażona w odnawialne 

źródła energii. Drugi projekt wpisujący 
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się w ten cel to termomodernizacja 

budynku świetlicy w Retkowie. 

Program Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego 

Powiatu Polkowickiego na 

lata 2016-2020 

Priorytet Rozwoju Nr I: 

Dynamiczny kapitał ludzki 

Priorytet Rozwoju Nr III: 

Aktywny kapitał społeczny 

C.1 Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

Oba Priorytety wyodrębnione w 

Programie Rozwoju dla powiatu 

odpowiadają celowi strategicznemu 

dotyczącemu poprawy jakości życia 

mieszkańców i koncentrują się przede 

wszystkim na poprawie jakości 

kształcenia, integracji społecznej, 

tworzeniu tożsamości społecznej. 

Również przedsięwzięcia wymienione w 

Lokalnym Programie Rewitalizacji mają 

realizować tak określone cele. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Dolnośląskiego 2020 

Cel 6. Wzrost zatrudnienia i 

mobilności pracowników 

Cel 7. Włączenie społeczne, 

podnoszenie poziomu i jakości 

życia 

Cel 8. Podniesienie poziomu 

edukacji, kształcenie ustawiczne 

C.1 Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

 

W ramach Programu Rewitalizacji 

zapisano przedsięwzięcia "miękkie", 

których realizacja przyczyni się do 

rozwoju kapitału społecznego. Obejmują 

one kształcenie zawodowe, 

umożliwiające rozwój lub nabycie 

nowych kompetencji zawodowych, ale 

też zajęcia pozwalające rozwijać swoje 

zainteresowania i umiejętności np. 

artystyczne. Inne projekty "miękkie" 

odnoszą się do poprawy poziomu 

czytelnictwa czy aktywizacji seniorów. 

Ważne jest również, że powstająca w 

ramach realizacji Programu 

infrastruktura, również ma charakter 

społeczny i służyć będzie przede 

wszystkim rozwojowi gminy w sferze 

społecznej. 
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Załącznik nr 1 

Raport z badań ankietowych 

 W dniach 17.05-02.08.2016 r. przeprowadzono w gminie Grębocice ankietę 

dotyczącą problemów obszaru zdegradowanego. Do jej wypełniania zaproszono 

mieszkańców gminy Grębocice. Jej celem było uzyskanie informacji o najbardziej istotnych 

problemach, które występują we wskazanej przez ankietowanego miejscowości, którą uznał 

za obszar zdegradowany. Respondenci wskazywali problemy występujące w sferze 

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

Rys. 33 Miejscowość, którą należy zakwalifikować jako obszar zdegradowany w opinii 
mieszkańców gminy Grębocice [%]. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 Respondenci w zdecydowanej większości wskazali, że w gminie Grębocice obszarem 

zdegradowanym jest miejscowość Obiszów (ponad 32% wszystkich wskazań). Drugą 

miejscowością uznaną przez respondentów za obszar zdegradowany jest Świnino (18,6% 

wszystkich wskazań). Jako trzecia w kolejności za obszar zdegradowany została uznana 

miejscowość Kwietlice, którą wybrało jedynie 8,6% uczestników badania. Grębocice otrzymały 

7,1% wskazań. Spośród wszystkich miejscowości gminy Grębocice 7 z nich nie otrzymało 

żadnego wskazania. Są to: Bieńków, Bucze, Czerńczyce, Ogorzelec, Proszyce, Świnino i 

Wilczyn. 
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Ocena problemów występujących w Obiszowie  

Rys. 34 Ocena istotności problemu braku integracji społecznej w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Według 35% ankietowanych największym problemem miejscowości Obiszów jest brak 

integracji społecznej. Dla 39% jest to problem istotny. Przeciwnego zdania jest 9%  

i 13% badanych, którzy uznali, że integracja społeczna to odpowiednio najmniej istotny 

problem i mniej istotny problem. 

Rys. 35 Ocena istotności problemu niedostatecznego poziomu uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Dla 22% ankietowanych najbardziej istotnym problemem, który występuje w sferze 

społecznej w miejscowości Obiszów, jest niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców 

w życiu publicznym. Dla ponad połowy respondentów (52%) jest to istotny problem. Jedynie 
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8% respondentów jest przeciwnego zdania i wybrało odpowiedź - „mniej istotny problem”  

i „najmniej istotny problem” (po 4% wskazań).   

Rys. 36 Ocena istotności problemu braku poczucia bezpieczeństwa w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Brak poczucia bezpieczeństwa został wskazany przez 17% ankietowanych, jako 

najbardziej istotny problem miejscowości Obiszów, a 61% uznało go za problem istotny. Tylko 

4% ankietowanych wskazało, że dla nich brak poczucia bezpieczeństwa jest najmniej istotnym 

problemem. Nie miało zdania w tej kwestii 17% respondentów. 

 

Rys. 37 Ocena istotności problemu słabej aktywności społecznej mieszkańców               

w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Słaba aktywność społeczna mieszkańców jest według opinii 17% respondentów 

najbardziej istotnym problemem, zaś 61% uznaje ją za istotny problem. Natomiast 4% 
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respondentów wskazało, że jest to najmniej istotny problem. Tyle samo nie miało zdania w tej 

kwestii. Dla 13% badanych słaba aktywność społeczna mieszkańców jest mniej istotnym 

problemem. 

Rys. 38 Ocena istotności problemu bezrobocia w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Poziom bezrobocia został przez ankietowanych dostrzeżony - 9% z nich uznało, że jest 

to najbardziej istotny problem, z jakim boryka się obszar uznany przez nich za zdegradowany, 

zaś 30% uznaje go za istotny. Przeważająca liczba ankietowanych wybrała odpowiedź „trudno 

powiedzieć”. Nikt z ankietowanych nie uznał, że jest to najmniej lub mniej istotny problem. 

Rys. 39 Ocena istotności problemu ubóstwa w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Problem ubóstwa został przez respondentów uznany, za istotny problem, który 

występuje w miejscowości Obiszów. Odpowiedzi takiej udzieliło 30% ankietowanych.  

W zdecydowanej większości badani mieli trudność w określeniu poziomu istotności problemu 

ubóstwa w miejscowości. Aż 61% wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 
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Rys. 40 Ocena istotności problemu starzenia się społeczeństwa w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Respondenci wskazali, że trudno było im ocenić problem starzenia się społeczeństwa 

w Obiszowie. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 74% badanych. Starzenie się 

społeczeństwa zostało przez 17% osób wypełniających ankietę uznane za istotny problem. 

Jedynie 4% uznało, że jest to najbardziej istotny problem. Tyleż samo było odpowiedzi „mniej 

istotny problem”. 

Rys. 41 Ocena istotności problemu patologii (alkoholizmu i narkomanii) w Obiszowie 

[%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Patologie - alkoholizm oraz narkomania są dla 61% ankietowanych istotnym 

problemem, zaś 4% uznało, że jest to najmniej istotny problem. Wśród badanych 35%  

wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Dla żadnego z respondentów nie jest to najbardziej 

istotny problem występujący w Obiszowie. 
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Rys. 42 Ocena istotności problemu niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców  
w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Ankietowani w zdecydowanej większości na prośbę o ocenę problemu niskiego 

poziomu wykształcenia mieszkańców wybierali odpowiedź „trudno powiedzieć”. Dla 30% jest 

to problem istotny, zaś 4% uważa, że jest to najmniej istotny problem do rozwiązania. Nikt nie 

wskazał odpowiedzi „mniej istotny problem” oraz "najbardziej istotny problem”. 

Rys. 43 Ocena istotności problemu niepełnosprawności w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 W zdecydowanej większości mieszkańcy gminy wskazali, że trudno im ocenić problem 

niepełnosprawności w miejscowości Obiszów. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 78% 

badanych. Za najmniej istotny problem uznało go 13% badanych, za mniej istotny 9%. Żadna 

osoba wypełniająca ankietę nie wskazała, że niepełnosprawność jest istotnym lub najbardziej 

istotnym problemem. 
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 Respondenci wskazali, że najbardziej istotnym problemem w sferze społecznej  

w Obiszowie jest brak integracji społecznej. Jako najbardziej istotny problem wskazało go 35% 

osób. Na drugim miejscu wymienili niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu 

publicznym - 22%. Za istotny problem w sferze społecznej respondenci uznali patologie - 

alkoholizm i narkomanie, brak poczucia bezpieczeństwa oraz słabą aktywność społeczną - 

61% wskazań odpowiedzi „istotny problem”.  

 Ankietowani wskazali również, że najmniej istotnym problemem jest problem 

niepełnosprawności (13% badanych). Była to również kategoria, którą najtrudniej było im 

ocenić. 

Rys. 44 Ocena istotności problemu niedostatecznej liczby miejsc pracy w Obiszowie 

[%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Niedostateczna liczba miejsc pracy jest oceniana przez respondentów, jako problem 

istotny i najbardziej istotny - odpowiednio 70% i 13%. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4% 

respondentów. 
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Rys. 45 Ocena istotności problemu braku inwestorów w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Brak inwestorów jest dla ankietowanych bardzo poważnym problemem, który 

występuje w sferze gospodarczej w Obiszowie - 13% respondentów uznało ten problem za 

najważniejszy, zaś 65% wskazało, że jest on istotny. Wśród  ankietowanych 22% nie miało 

zdania w tej kwestii. Nikt nie zaznaczył odpowiedzi "najmniej istotny” i „mniej istotny problem. 

Rys. 46 Ocena istotności problemu słabej aktywności przedsiębiorczej mieszkańców  

w Obiszowie [w %]. 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Problem słabej aktywności przedsiębiorczej mieszkańców jest dla 9% respondentów 

najbardziej istotnym problemem występującym w sferze gospodarczej. Aż 65% uważa, go za 

istotny problem. Nikt nie wskazał odpowiedzi „najmniej istotny problem” oraz „mniej istotny 

problem”. 
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Rys. 47 Ocena istotności problemu braku uzbrojonych terenów inwestycyjnych                  
w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Dla 9% respondentów brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych jest najbardziej 

istotnym problemem występującym w sferze gospodarczej, a dla 65% stanowi on istotny 

problem. Dla 9% ankietowanych jest to mniej istotny problem. Żaden z respondentów nie 

wskazał odpowiedzi „najmniej istotny problem”. 

Rys. 48 Ocena istotności problemu niedostatecznej jakości i liczby mediów 
niezbędnych do prowadzenia działalności w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Niedostateczna jakość i liczba mediów niezbędnych do prowadzenia działalności dla 

78% stanowi problem sfery gospodarczej w Obiszowie. Respondenci w 74% wskazywali, że 

jest to problem istotny, a dla 4% badanych był to najistotniejszy z problemów występujących 

w Obiszowie. Nikt z badanych nie był przeciwnego zdania, zaś 22% wybrało odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. 

0

9

17

65

9

0

10

20

30

40

50

60

70

najmniej
istotny

problem

mniej istotny
problem

trudno
powiedzieć

istotny
problem

najbardziej
istotny

problem

0 0

22

74

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

najmniej
istotny

problem

mniej istotny
problem

trudno
powiedzieć

istotny
problem

najbardziej
istotny

problem

Id: 38F6E445-04E1-442B-BF3C-30BD250CE7CB. Podpisany Strona 70 z 94



71 
 

Rys. 49 Ocena istotności problemu niedostatecznego wsparcia dla małych 
przedsiębiorstw w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Niedostateczne wsparcie dla małych przedsiębiorstw jest istotnym problemem dla 70% 

ankietowanych, zaś 4% wskazuje, że jest to problem najbardziej istotny ze wszystkich 

występujących w Obiszowie. Pozostali nie mieli zdania w tej sprawie i wskazali odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. 

Rys. 50 Ocena istotności problemu znacznej liczby małych gospodarstw rolnych  

w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Jedynie 4% ankietowanych uważa, że znaczna liczba małych gospodarstw rolnych jest 

najbardziej istotnym problemem, jaki występuje na terenie wskazanego przez nich obszaru 

zdegradowanego. Znacznie więcej osób - 65% - uważa, że jest to problem istotny dla sfery 

gospodarczej Obiszowa. Przeciwnego zdania jest jedynie 4% badanych, dla których jest to 

mało istotny problem. Zdania w tej kwestii nie miało 26% uczestników badania. 
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Rys. 51 Ocena istotności problemu niedostatecznej współpracy przedsiębiorców 
między sobą, z mieszkańcami i władzami w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Respondenci wskazali, że dostrzegają problem niedostatecznej współpracy 

przedsiębiorców między sobą, z mieszkańcami i władzami. Dla 74% z nich jest to istotny 

problem w sferze gospodarczej. Pozostali badani nie mają zdania w tej kwestii i wybrali 

odpowiedź „trudno powiedzieć”.  

Rys. 52 Ocena istotności problemu niedostatecznej jakości i kwalifikacji pracowników  
w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Ponad połowa respondentów wskazała, że istotnym problemem dla gospodarki jest 

niedostateczna jakość i kwalifikacje pracowników (57%). Przeciwnego zdania było 4% 

badanych. Nikt nie wskazał odpowiedzi „najmniej istotny problem" oraz „najbardziej istotny 

problem”. Trzydzieści dziewięć procent respondentów wstrzymało się z oceną jakości i 

kwalifikacji pracowników (odpowiedź „trudno powiedzieć”). 
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 W sferze gospodarczej większość ankietowanych dostrzega dwa główne problemy - 

niedostateczną liczbę miejsc pracy oraz brak inwestorów. Oba problemy zostały przez 13% 

ankietowanych wskazane jako najważniejsze. Na drugim miejscu respondenci wskazują w 

Obiszowie problem słabej aktywności przedsiębiorczej mieszkańców oraz brak uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych. Nikt z badanych nie wskazał, że najważniejszy problem miejscowości 

Obiszów stanowi niedostateczna współpraca przedsiębiorców między sobą, z mieszkańcami i 

władzami oraz niedostateczna jakość i kwalifikacje pracowników. 

Rys. 53 Ocena istotności problemu niedostatecznej infrastruktury drogowej (w tym 
braku dróg rowerowych) w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Zdecydowana większość respondentów (91%) wskazała, że niedostateczna 

infrastruktura drogowa (w tym brak dróg rowerowych) jest najbardziej istotnym problemem w 

sferze przestrzenno-funkcjonalnej. W sumie 9% respondentów uznało, że niedostateczna 

infrastruktura drogowa to istotny problem Obiszowa. 

Rys. 54 Ocena istotności problemu niskiej estetyki przestrzeni publicznej w Obiszowie 
[%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Respondenci w przeważającej większości (91%) wskazali, że niska estetyka 

przestrzeni publicznej jest najbardziej istotnym problemem w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej w Obiszowie, zaś 4% - że jest to istotny problem. Żaden  

z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi „najmniej istotny” i „mniej istotny problem”.   

Rys. 55 Ocena istotności problemu zbyt małej ilości parkingów i chodników  
w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Zbyt mała ilość parkingów i chodników w opinii 83% ankietowanych jest najbardziej 

istotnym problemem wśród problemów występujących w sferze przestrzenno - funkcjonalnej, 

zaś 13% uznaje go za problem istotny. Dla 4% osób jest to najmniej istotny problem. 

Identyczne oceny uzyskał problem niedostatecznych rozwiązań związanych z 

bezpieczeństwem drogowym (przejścia dla pieszych, skrzyżowania). 

Rys. 56 Ocena istotności problemu niedostatecznej ilości i jakości oświetlenia 

drogowego i ciągów pieszych w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Podobnie jak w przypadku pytań poprzednich, 83% respondentów uznaje, że 

niedostateczna ilość i jakość oświetlenia drogowego i ciągów pieszych jest najbardziej 

istotnym problemem. Po 4% ankietowanych wskazało odpowiedzi „istotny problem”  

i „najmniej istotny problem”. Pozostali wskazali odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Rys. 57 Ocena istotności problemu niedostatecznej ilości i stanu terenów rekreacyjno 
- wypoczynkowych w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Dla ankietowanych niedostateczna ilość i stan terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

jest kwestią bardzo istotną (70% ankiet). Trzynaście procent uznało, że jest to istotny problem. 

Przeciwnego zdania jest również 13% ankietowanych - 4% wskazało, że jest to najmniej istotny 

problem, a 9% - mniej istotny.  

Rys. 58 Ocena istotności problemu niedostatecznej ilości podstawowych mediów 
(kanalizacji, wodociągów, gazu ziemnego) w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Niedostateczna ilość podstawowych mediów (kanalizacja, wodociągi, gaz sieciowy) 

jest najbardziej istotnym i istotnym problemem dla 87% ankietowanych - odpowiednio 65% 

odpowiedzi „najbardziej istotny problem” oraz 22% odpowiedzi „istotny problem”. Dla 4% 

mieszkańców gminy niedostateczna ilość podstawowych mediów jest najmniej istotnym ze 

wszystkich przedstawionych problemów w sferze przestrzenno - funkcjonalnej. 

Rys. 59 Ocena istotności problemu barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych rolnych w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 W porównaniu do poprzednich pytań odnoszących się do sfery przestrzenno-

funkcjonalnej, zauważalny jest spadek odsetek osób, które wskazały, że bariery 

architektoniczne dla osób niepełnosprawnych są problemem bardzo istotnym. Odpowiedź taką 

wskazało 43% badanych, a dla 26% jest to problem istotny. Po 13% wskazań zostało 

oddanych na odpowiedź „mniej istotny problem” i „trudno powiedzieć”. Dla reszty jest to 

najmniej istotny problem (4%). 

 Respondenci wskazali, że w sferze przestrzenno-funkcjonalnej występuje najwięcej 

problemów, które ocenili jako najbardziej istotne. Za najbardziej istotny problem ankietowani 

uznali niedostateczną infrastrukturę drogową (w tym brak dróg rowerowych) oraz niską 

estetykę przestrzeni publicznej - 91% odpowiedzi „najbardziej istotny problem”. Podkreślić 

należy, że jest to największa liczba wskazań odpowiedzi „najbardziej istotny problem” w całej 

ankiecie.  
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Rys. 60 Ocena istotności problemu zanieczyszczenia powietrza przez nieefektywne       

i stare systemy grzewcze w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Zanieczyszczenie powietrza przez nieefektywne i stare systemy grzewcze zostało 

przez ankietowanych wskazane jako główny problem w sferze środowiskowej w Obiszowie. 

Za najbardziej istotny problem i istotny problem uznało go odpowiednio 61% i 22% 

ankietowanych. Jedynie 4% było przeciwnego zdania i wskazało odpowiedź „mniej istotny 

problem”. Nikt nie wskazał, że jest to problem nieistotny. 

Rys. 61 Ocena istotności problemu hałasu przekraczającego normy w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Hałas przekraczający normy jest problemem sfery środowiskowej dla 73% badanych, 

którzy wskazali odpowiedzi „najbardziej istotny problem” i istotny problem - odpowiednio 43% 

i 30%. Wysoki był tu również poziom wskazań sugerujący, że hałas przekraczający normy jest 

mniej istotnym problem. Odpowiedź taką wybrało 17% badanych. 
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Rys. 62 Ocena istotności problemu zanieczyszczonych cieków wodnych w Obiszowie 
[%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Dla 39% ankietowanych problem zanieczyszczonych cieków wodnych jest najbardziej 

istotnym problemem sfery środowiskowej. O 9% mniej respondentów uważa, że to istotny 

problem. Przeciwnego zdania jest w sumie 13% badanych, którzy wskazali odpowiedzi 

„najmniej istotny problem” oraz „mniej istotny problem” - odpowiednio 4% i 9%. 

Rys. 63 Ocena istotności problemu znacznej ilości „dzikich wysypisk śmieci”  
w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Ankietowani wyraźnie wskazali, że znaczna ilość „dzikich wysypisk śmieci” stanowi dla 

nich istotny problem (43%). Dla 30% jest to najbardziej istotny problem w sferze 

środowiskowej. Przeciwnego zdania jest zaledwie 4%. Nikt nie wskazał, że jest to najmniej 

istotny problem. 
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Rys. 64 Ocena istotności problemu niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców  
w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Prawie połowa ankietowanych na pytanie o ocenę problemu niskiej świadomości 

ekologicznej mieszkańców wskazuje na trudność w odpowiedzi (40% dopowiedzi „trudno 

powiedzieć”). Za  istotny i najbardziej istotny problem uznało go odpowiednio 26% i 22% 

respondentów. Zaledwie 4% badanych uznało, że jest to mniej istotny problem. 

Rys. 65 Ocena istotności problemu niedostatecznej liczby kontenerów na odpady 

 w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 W przypadku oceny problemu niedostatecznej liczby kontenerów na odpady 

ankietowani w większości wskazali odpowiedź „trudno powiedzieć” (39%). Pozostali  

w równym stopniu ocenili ten problem jako najbardziej i najmniej istotny - po 9% oraz istotny 

problem i mniej istotny problem - po 22%. 

 W ocenie sfery środowiskowej respondenci wskazali, że najbardziej istotnym 

problemem jest zanieczyszczenie powietrza przez nieefektywne i stare systemy grzewcze - 
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61% wskazań odpowiedzi „najbardziej istotny problem”. Drugim w kolejności ważności 

problemów jest hałas przekraczający normy - 43% wskazań odpowiedzi „najbardziej istotny 

problem”. Za najmniej ważny z problemów występujących w Obiszowie w sferze 

środowiskowej uznano niedostateczną liczbę kontenerów na odpady - po 9% wskazań 

odpowiedzi „najbardziej istotny problem” i „najmniej istotny problem”. 

Rys. 66 Ocena istotności problemu złego stanu zasobów historycznych, zabytkowych  
i kulturowych w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Respondenci w zdecydowanej większości (83%) uznali, że zły stan zasobów 

historycznych, zabytkowych i kulturowych jest najbardziej istotnym problemem występującym 

w sferze technicznej, a 9% badanych uznało, że jest to istotny problem. Tyle samo 

ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.  

Rys. 67 Ocena istotności problemu złego stanu budynków mieszkalnych 
spółdzielczych i prywatnych w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Zły stan budynków mieszkalnych spółdzielczych i prywatnych stanowi dla 70% 

respondentów najbardziej istotny z problemów występujących w sferze technicznej  

w Obiszowie. Dla 17% zaś jest to problem istotny. Niewiele mniej ankietowanych wskazało, że 

nie są w stanie ocenić tego problemu i wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć’. Żaden  

z respondentów nie ocenił tego problemu jako nieistotnego lub mało istotnego. 

Rys. 68 Ocena istotności problemu niedostatecznej liczby budynków poddanych 
termomodernizacji w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Ankietowani oceniając problemy w sferze technicznej uznali, że niedostateczna liczba 

budynków poddanych termomodernizacji jest ważnym problemem sfery technicznej. Za 

najbardziej istotny problem uznało go 57% badanych, zaś 35% uznało, że jest to istotny 

problem. Nikt nie wskazał odpowiedzi przeciwnych. 

Rys. 69 Ocena istotności problemu niedostatecznych rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych np. dla 

niepełnosprawnych w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Respondenci w pytaniu o ocenę niedostatecznych rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych np. przez niepełnosprawnych 

najczęściej wybierali odpowiedź „trudno powiedzieć” - 39%.  Ponadto w 35% uznali, że jest to 

najbardziej istotny problem sfery technicznej, a w 22%, że jest on istotny. Przeciwnego zdania 

jest zaledwie 4% osób, które wskazały odpowiedź „mniej istotny problem”.  

Rys. 70 Ocena istotności problemu złego stanu technicznego budynków mieszkalnych 
komunalnych w Obiszowie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Respondenci w równym stopniu wskazali, że zły stan techniczny budynków 

mieszkalnych komunalnych jest najmniej i najbardziej istotnym problemem (po 17%), zaś 30% 

wskazało, że to istotny problem. W tym pytaniu najczęściej ankietowani wybierali odpowiedź 

"trudno powiedzieć” - 35% wskazań. 

 W sferze technicznej za najbardziej istotny problem respondenci uznali problem złego 

stanu zasobów historycznych, zabytkowych i kulturowych (83% respondentów). Drugim z 

najważniejszych problemów występujących w sferze technicznej jest zły stan budynków 

mieszkalnych, spółdzielczych i prywatnych. Najwyżej oceniło go 70% badanych. Najmniej 

odpowiedzi „najbardziej istotny problem” uzyskał zły stan techniczny budynków mieszkalnych 

komunalnych (po 17% wskazań „najbardziej istotny problem” i „najmniej istotny problem”). 
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Ocena problemów występujących w Świninie  

Rys. 71 Ocena istotności problemu braku integracji społecznej w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Według 77% ankietowanych największym problemem miejscowości Świnino w sferze 

społecznej jest brak integracji społecznej. Dla 23% stanowi on istotny problem. Żaden  

z respondentów nie wskazał, że jest to mało istotny lub nieistotny problem. 

Rys. 72 Ocena istotności problemu niedostatecznego poziomu uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Respondenci wskazali, że niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu 

publicznym jest dla nich najbardziej istotnym i istotnym problemem. Aż 69% badanych jest 

zdania, że to najważniejszy z problemów występujących w Świninie, zaś 31% uznaje go za 

istotny problem. Podobnie jak w pytaniu poprzednim nikt nie uznał, że jest to problem mniej 

istotny lub najmniej istotny.  
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Rys. 73 Ocena istotności problemu słabej aktywności społecznej mieszkańców  
w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Słaba aktywność społeczna mieszkańców jest również uznawana przez 

ankietowanych za ważny problem. Czterdzieści sześć procent respondentów uważa, że jest 

to najbardziej istotny problem sfery społecznej, jaki można spotkać w miejscowości, zaś 54% 

uważa go za istotny. Nikt nie wskazał odpowiedzi „najmniej istotny problem” oraz „mniej istotny 

problem”. 

 Ocena istotności problemu bezrobocia  

 Ankietowani w pytaniu o ocenę istotności problemu bezrobocia w 38% ocenili go jako 

najbardziej istotny problem sfery społecznej Świnina. Pozostali respondenci (62%) wybrali 

odpowiedź „istotny problem”. Nikt nie był zdania przeciwnego - brak wskazań odpowiedzi 

„najmniej istotny problem”, „mniej istotny problem” oraz „trudno powiedzieć”. 

 Ocena istotności problemu starzenia się społeczeństwa  

 Respondenci, oceniając problem starzenia się społeczeństwa, ocenili je identycznie jak 

problem bezrobocia: 38% wskazało, że jest to najbardziej istotny problem sfery społecznej, a 

pozostali (62%) wybrali odpowiedź „istotny problem”. Nikt nie był zdania przeciwnego. 

 Ocena istotności problemu braku poczucia bezpieczeństwa  

 Respondenci w pytaniu o ocenę istotności problemu braku poczucia bezpieczeństwa 

wskazywali najczęściej odpowiedź „istotny problem” (46% wszystkich wskazań), a 31% 

badanych było zdania, że to problem najistotniejszy. Aż 23% badanych nie oceniło tej kwestii 

jednoznacznie i wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Żaden z ankietowanych nie wybrał 

odpowiedzi „najmniej istotny problem” oraz „mniej istotny problem”. 

 Ocena istotności problemu ubóstwa  
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 Ocena istotności problemu ubóstwa w Świninie nie została, w przeciwieństwie do 

poprzednich pytań, oceniona jednoznacznie: 23% badanych wskazało, że jest to 

najistotniejszy z problemów sfery społecznej występujący w Świninie i tyle samo wybrało 

odpowiedź „trudno powiedzieć”. Czterdzieści sześć procent uznało go za istotny problem. 

Przeciwnego zdania było 8% badanych, którzy wybrali odpowiedź „najmniej istotny problem”. 

Nikt nie wskazał odpowiedzi „mniej istotny problem”. 

 Ocena istotności problemu niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców  

 Oceniając istotność problemu niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców Świnina, 

zdecydowana większość (85%) ankietowanych wskazała odpowiedź „istotny problem”. 

Pozostali respondenci (15%) uznali go za problem najbardziej istotny dla Świnina.  

 Ocena istotności problemu patologii (alkoholizmu i narkomanii)  

 Patologie takie, jak alkoholizm i narkomania, są dla 77% ankietowanych istotnym 

problemem występującym w sferze społecznej w Świninie. Dla 8% badanych jest to problem 

najważniejszy, a 15% nie ma zdania w tej kwestii (odpowiedź „trudno powiedzieć”). Żaden  

z respondentów nie wskazał, że patologie są mniej istotnym lub nieistotnym problemem. 

 Ocena istotności problemu niepełnosprawności  

 Dla ponad połowy respondentów (54%) problem niepełnosprawności jest istotnym 

problemem występującym w Świninie. Jednocześnie 8% wskazuje, że jest to mniej istotny 

problem tej miejscowości. Pozostali respondenci (38%) wybrali odpowiedź „trudno 

powiedzieć”. Nikt nie uznał, że problem ten jest najbardziej istotny oraz najmniej istotny. 

Rys. 74 Ocena istotności problemu niedostatecznej liczby miejsc pracy w Świninie 
[%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Problem niedostatecznej liczby miejsc pracy został przez respondentów wskazany jako 

najważniejszy z problemów sfery gospodarczej występujący w Świninie. Był to również jedyny 

problem w tej sferze, który tak zdecydowanie został przez ankietowanych wskazany jako 

najistotniejszy - aż 69% badanych wybrało odpowiedź „najbardziej istotny problem”, dla 31% 

jest to „istotny problem”. 

Rys. 75 Ocena istotności problemu niedostatecznego wsparcia dla małych 
przedsiębiorstw w Świninie [%]. 

 

 Źródło: opracowanie własne. 

 Respondenci wskazali, że drugim najważniejszym problemem sfery gospodarczej jest 

niedostateczne wsparcie dla małych przedsiębiorstw. Za najbardziej istotny problem uznało 

go 23% respondentów, a 62% wskazało, że jest to istotny problem. Pozostali badani (15%) 

wybrali  odpowiedź „trudno powiedzieć”. 

Rys. 76 Ocena istotności problemu słabej kondycji lokalnych gospodarstw rolnych  

w Świninie [%]. 
 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Problem słabej kondycji lokalnych gospodarstw rolnych jest dla 15% respondentów 

najbardziej istotny w sferze gospodarczej, 85% uważa go za istotny problem. Nikt nie wskazał 

odpowiedzi „najmniej istotny problem” oraz „mniej istotny problem”. Identycznie ankietowani 

ocenili problem słabej aktywności przedsiębiorczej mieszkańców. 

 Ocena istotności problemu braku inwestorów 

 Kolejnym problemem wskazanym przez respondentów jest problem braku inwestorów. 

Podobnie jak w przypadku pytań poprzednich jest to najistotniejszy problem dla 15% 

badanych. Mniej respondentów wskazało zaś, że jest to istotny problem (54%), 31% badanych 

nie ma zdania w tej kwestii i wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”.  

 Ocena istotności problemu znacznej liczby małych gospodarstw rolnych 

 Problem znacznej liczby małych gospodarstw rolnych został przez respondentów 

dostrzeżony. Za najbardziej istotny uznało go 8% badanych, a pozostali (92%) wskazali, że 

jest to problem istotny. Identycznie respondenci ocenili problem niedostatecznej jakości 

kwalifikacji pracowników. 

 Ocena istotności problemu niedostatecznej jakości i liczby mediów niezbędnych do 

prowadzenia działalności 

 W zdecydowanej większości (92%) mieszkańcy gminy uznali, że niedostateczna jakość 

i liczba mediów niezbędnych do prowadzenia działalności jest istotnym problemem 

występującym w Świninie. Pozostali respondenci nie mieli zdania w tej kwestii (8% wskazań 

odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Żaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi „najbardziej 

istotny problem”, „mniej istotny problem„ oraz „najmniej istotny problem”. 

 Ocena istotności problemu braku uzbrojonych terenów inwestycyjnych 

 Kolejnym z problemów, jakie oceniali w ankiecie mieszkańcy gminy, dotyczył problemu 

braku uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Osiemdziesiąt pięć procent ankietowanych 

uznało, że jest to problem istotny dla Świnina. Pozostali (15%) nie wskazali poziomu istotności 

tego problemu (odpowiedź „trudno powiedzieć”). Ocena istotności problemu niedostatecznej 

współpracy przedsiębiorców między sobą, jak również z mieszkańcami i władzami 

 Ocena problemu niedostatecznej współpracy przedsiębiorców ze sobą, mieszkańcami 

i władzą 

 Oceniając ten problem  77% ankietowanych wskazało odpowiedź „istotny problem”,  

23% uznało, że trudno im go ocenić. 
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Rys. 77 Ocena istotności problemu niedostatecznej ilości i jakości oświetlenia 
drogowego  i ciągów pieszych w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Ankietowani uznali, że najbardziej istotnym problemem w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej jest problem niedostatecznej ilości i jakości oświetlenia drogowego i ciągów 

pieszych w Świninie. Za najważniejszy problem uznało go 77% badanych, a 23% było zdania, 

że jest on istotny.  

Rys. 78 Ocena istotności problemu niedostatecznych rozwiązań związanych                  
z bezpieczeństwem drogowym (przejścia dla pieszych, skrzyżowania) w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Drugim najważniejszym problemem sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest problem 

niedostatecznych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem drogowym (przejścia dla 

pieszych, skrzyżowania). Ankietowani w równym stopniu ocenili go jako najbardziej istotny i 

istotny problem - po 46% wskazań. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 8% 

respondentów. 
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Rys. 79 Ocena istotności problemu zbyt małej ilości parkingów i chodników  

w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 Dla 31% ankietowanych zbyt mała ilość parkingów i chodników jest najistotniejszym 

problemem w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, a 69% wskazuje, że to problem istotny.  

 Ocena istotności problemu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych 

rolnych 

 Ankietowani w zdecydowanej większości nie zdecydowali się ocenić istotności 

problemu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Ponad połowa (54%) z nich 

wskazała bowiem odpowiedź „trudno powiedzieć”. Dla 8% respondentów jest to najbardziej 

istotny problem. Tyle samo ankietowanych wskazało, że jest to mniej istotny problem, a 31% 

uważa go za istotny problem. Nikt z badanych nie wskazał odpowiedzi „najmniej istotny 

problem”. 

 Ocena istotności problemu niedostatecznej infrastruktury drogowej (w tym braku dróg 

rowerowych) 

 W pytaniu o ocenę problemu niedostatecznej infrastruktury drogowej (w tym brak dróg 

rowerowych) żaden z respondentów nie uznał, że jest to problem najbardziej istotny oraz 

najmniej istotny. Z kolei 85% badanych uważa go za istotny problem występujący w Świninie, 

a 15% jest zdania przeciwnego i wskazało odpowiedź „mniej istotny problem”. 

 Ocena istotności problemu niskiej estetyki przestrzeni publicznej 

 Ankietowani oceniając istotność problemu niskiej estetyki przestrzeni publicznej, 

wskazali w 54%, że jest to istotny problem, jaki występuje w Świninie. Pozostali (46%) nie mieli 

zdania i wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć”.  
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 Ocena istotności problemu niedostatecznej ilości i stanu terenów rekreacyjno - 

wypoczynkowych 

 Podobnie jak w pytaniu poprzednim, 54% ankietowanych stwierdziło, że 

niedostateczna ilość i stan terenów rekreacyjno-wypoczynkowych jest istotnym problemem  

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. Przeciwnego zdania jest zaledwie 8% respondentów, 

którzy uznali go za mniej istotny problem, natomiast 38% respondentów uznało, że trudno im 

stwierdzić istotność tego zagadnienia. 

 Ocena istotności problemu niedostatecznej ilości podstawowych mediów (kanalizacji, 

wodociągów, gazu ziemnego) 

 Najniżej w sferze przestrzenno - funkcjonalnej oceniono istotność problemu 

niedostatecznej ilości podstawowych mediów, takich jak kanalizacja, wodociągi czy gaz 

sieciowy. Jednakowa liczba respondentów wskazała, że jest to dla nich istotny problem  

i mniej istotny problem (po 15% badanych). Pozostali (69%) wybrali odpowiedź „trudno 

powiedzieć”. 

Rys. 80 Ocena istotności problemu zanieczyszczenia powietrza przez nieefektywne i 
stare systemy grzewcze w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 W sferze środowiskowej w Świninie najważniejszym problemem jest zanieczyszczenie 

powietrza przez nieefektywne i stare systemy grzewcze - 77% badanych wskazało go jako 

najbardziej istotny problem, a 15% jako istotny. Tylko 8% respondentów wybrało odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. 
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Rys. 81 Ocena istotności problemu niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców  
w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Osiem procent badanych uważa, że najistotniejszym problemem sfery środowiskowej 

jest niska świadomość ekologiczna mieszkańców, a 38% uważa go za problem istotny. 54% 

respondentów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Żaden z nich nie uznał go za problem 

mało istotny lub nieistotny. 

Rys. 82 Ocena istotności problemu znacznej ilości „dzikich wysypisk śmieci”  
w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 W zdecydowanej większości respondenci w pytaniu o ocenę istotności znacznej ilości 

dzikich wysypisk śmieci wybierali odpowiedź „trudno powiedzieć” (69% wskazań). Pozostali 

badani byli zdania, że jest to problem istotny (31%).  

 Ocena istotności problemu niedostatecznej liczby kontenerów na odpady 
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 W pytaniu o ocenę istotności problemu niedostatecznej liczby kontenerów na odpady 

respondenci wskazali odpowiedź „trudno powiedzieć” (54%). Dla 31% z nich jest to problem 

istotny, a 15% uznało, że jest to mniej istotny problem sfery środowiskowej.  

 Ocena istotności problemu zanieczyszczonych cieków wodnych   

 Trudność w ocenie istotności problemu zanieczyszczonych cieków wodnych 

(odpowiedź „trudno powiedzieć”) miało 77% ankietowanych. Pozostali (23%) uznali go za 

istotny problem.  

 Ocena istotności problemu hałasu przekraczającego normy  

 W pytaniu o ocenę istotności problemu hałasu przekraczającego normy odnotowano 

identyczną liczbę wskazań odpowiedzi "trudno powiedzieć", zaś 15% badanych uznało go za 

mniej istotny problem, 8% za istotny.  

.Rys. 83 Ocena istotności problemu niedostatecznej liczby budynków poddanych 

termomodernizacji w Świninie [%]. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 Ankietowani uznali, że najważniejszym z problemów występujących w sferze 

technicznej jest niedostateczna liczba budynków poddanych termomodernizacji. Stanowi to 

problem dla 92% badanych, którzy wskazywali odpowiedź istotny problem i najbardziej istotny 

problem - odpowiednio 54% i 38%. Pozostali wybrali odpowiedź "trudno powiedzieć" - 8%.  
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Rys. 84 Ocena istotności problemu złego stanu budynków mieszkalnych 
spółdzielczych i prywatnych w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Dla 15% badanych zły stan budynków mieszkalnych jest najbardziej istotnym 

problemem występującym w sferze technicznej w Świninie. Dla 77% badanych jest on 

problemem istotnym. Pozostali ankietowani wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć”.  

Rys. 85 Ocena istotności problemu złego stanu zasobów historycznych, zabytkowych  
i kulturowych w Świninie [%]. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Ankietowani za trzeci najważniejszy problem sfery technicznej uznali zły stan obiektów 

historycznych, zabytkowych i kulturowych. Za najważniejszy problem uznało go 15% 

badanych, a 69% było zdania, że jest to istotny problem. Pozostali ankietowani (15%) wskazali, 

że trudno im ocenić poziom istotności tego problemu.  

 Ocena istotności problemu niedostatecznych rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych np. dla niepełnosprawnych  
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 Niedostateczne rozwiązania techniczne są istotnym problemem dla 54% badanych. 

Pozostali (46%) wybrali odpowiedź „trudno powiedzieć”.  

 Ocena istotności problemu złego stanu technicznego budynków mieszkalnych 

komunalnych  

 W przeciwieństwie do pozostałych pytań w sferze technicznej zły stan techniczny 

budynków mieszkalnych komunalnych został przez większość ankietowanych oceniony 

negatywnie - 8% wskazało, że jest to problem najmniej istotny. Tyle samo uznało go za istotny 

problem. Dla 31% respondentów jest to mniej istotny, a pozostali (54%) wybrali odpowiedź 

„trudno powiedzieć”. 
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