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Wstęp 

W efekcie przemian społeczno-gospodarczych oraz wieloletnich zaniedbań, w wielu 

miejscowościach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego  

i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza 

mieszkaniowej) oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych problemów 

gospodarczych. Na ten stan nakładają się niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, 

wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej, wyludnianie 

się centrów i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu 

samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego 

i konsekwentnego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. 

Odpowiedzią na te wyzwania staje się rewitalizacja – rozumiana, jako wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania, integrujące interwencje na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji. 

Program rewitalizacji – to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia 

obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.1 

Program rewitalizacji powinien w sposób kompleksowy (łącząc sferę społeczną, gospodarczą, 

infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane  

z zapaści oraz podnieść, jakość życia osób mieszkających i funkcjonujących na nich. Głównym 

źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych (wynikających z programów rewitalizacji) 

są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

  

                                                           
1 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-

2020. 
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1. Rozdział: Analiza Gminy na tle Województwa Dolnośląskiego 

Lokalizacja Gminy 

Gmina wiejsko-miejska Radków leży w południowej części Województwa Dolnośląskiego w 

powiecie Kłodzkim. Położona jest u podnóża Szczelińców na ziemi kłodzkiej. Miasto i gmina 

wchodzi w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej. Powierzchnia Gminy to: 139 km², w tym: 15 km² 

zajmuje miasto Radków, a około 124 km² wsie gminy.  

Mapa 1. Lokalizacja Gminy Radków na tle województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map. 

Demografia 

W Gminie Radków na koniec 2014 r. mieszkało ok. 9,3 tys. mieszkańców. Niestety 

obserwowanym negatywnym zjawiskiem jest spadek liczby ludności w Gminie. W latach 

2010 – 2014 liczba ludności w gminie zmniejszyła się o ok. 1,8% z 9 464 do 9 299. W 
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analogicznym okresie liczba ludności na Dolnym Śląsku także uległa zmniejszeniu z 2 917 242 

do 2 908 457.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że spadek liczby ludności w Gminie Radków ma charakter stały, 

a co za tym idzie nie jest on wynikiem jednorazowego zdarzenia. W rezultacie istnieje 

niebezpieczeństwo depopulacji, co może doprowadzić do zmniejszenia potencjału 

rozwojowego gminy i jej marginalizacji. 

Tabela 1. Ludność w latach 2010–2014 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL. 

Przyczyn powyższego stanu rzeczy upatrywać należy, zarówno w utrzymującym się ujemnym 

saldzie migracji wewnętrznych, jak i w ujemnym przyroście naturalnym. 

Ujemne saldo migracji w Gminie Radków utrzymywało się przez cały analizowany okres.  

W 2014 r., saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób wynosiło (-4,9) osoby. Znamienne jest, 

że w stosunku do 2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie uległa znacznemu pogorszeniu 

(wówczas saldo wynosiło -0,9). W rezultacie sytuacja Gminy na tle regionu kształtuje się 

niekorzystnie. W analogicznym okresie saldo migracji wewnętrznych na 1000 osób było na 

Dolnym Śląsku nieznacznie dodatnie (lub zerowe w 2013 r.).  

Przyczyn ujemnego salda migracji wewnętrznych upatrywać można w odpływie z obszaru 

Gminy ludzi młodych, „wysysanych” przez najważniejsze ośrodki wzrostu w regionie.  

Tabela 2. Ludność w latach 2010–2014 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Radków -0,9 -1,0 -0,6 -4,3 -4,9 

Dolny Śląsk 0,5 0,4 0,3 0,0 0,2 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL. 

W wyniku niekorzystnych zmian demograficznych w Gminie Radków postępuje proces 

starzenia się społeczeństwa. Przyjmując jako symptom tego zjawiska stosunek ludności w 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Gmina Radków 9 464 9 448 9 432 9 344 9 299 98,2 

Dolny Śląsk 2 917 242 2 916 577 2 914 362 2 909 997 2 908 457 99,7 
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wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku przedprodukcyjnym stwierdzić należy, iż sytuacja 

w Gminie uległa pogorszeniu. W 2010 r. na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 

89,0 osób w wieku poprodukcyjnym. W 2014 r., wskaźnik ten wzrósł do 106,7. Zaznaczyć przy 

tym należy, iż niniejsza sytuacja jest w Gminie Radków nadal korzystniejsza niż w regionie. 

Tabela 3. Przemiany potencjału demograficznego  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Na przestrzeni lat 2010-2014 zaobserwować można niepokojące zjawisko spadku przyrostu 

naturalnego. W 2014 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wyniósł (-1,7).  

W stosunku do 2010 r. sytuacja w niniejszym zakresie poprawiła się, wówczas to wskaźnik ten 

wynosił (-2,0). Wprawdzie ujemny przyrost naturalny występuje również w regionie, niemniej 

jednak skala tego zjawiska w Gminie Radków przybiera większy rozmiar. W województwie 

dolnośląskim przyrost naturalny w latach 2010 i 2014 wynosił odpowiednio   (-0,1) i (-0,9).  

Reasumując przedstawione powyżej dane świadczą o starzeniu się społeczności Gminy 

Radków. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do powstania luki demograficznej. 

Wówczas kolejne roczniki osiągające wiek aktywności zawodowej nie będą w stanie zastąpić 

osób opuszczających rynek pracy. W konsekwencji atrakcyjność Gminy, jako miejsca 

lokowania działalności gospodarczej może się zmniejszyć, a spowoduje spowolnienie jej 

rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Sfera społeczna  

Kluczowe znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma analiza funkcjonowania lokalnego rynku 

pracy. Wadliwe funkcjonowanie tego rynku, może prowadzić do powstania długotrwałego 

bezrobocia, powodującego ubóstwo i sprzyjającego wykluczeniu społecznemu.  

Wskaźnik bezrobocia mierzony jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym był w Gminie Radków prawie dwukrotnie wyższy niż na Dolnym 

Śląsku i w 2014 r. wynosił 12,7%. Należy podkreślić, że wskaźnik ten w stosunku do 2010 r. 

Gmina Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku przedprodukcyjnym 

Przyrost naturalny na 1000 

ludności 

 2010 2014 2010 2014 

Gmina Radków 89,0 106,7 -2,0 -1,7 

Dolny Śląsk 97,3 117,4 -0,1 -0,9 
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wzrósł, wówczas wynosił on 12,3%. Powyższe dane świadczą o utrzymującej się trudnej 

sytuacji na lokalnym rynku pracy.      

Tabela 4. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Niestety GUS nie publikuje w ujęciu gminnym informacji dotyczących stopy bezrobocia. 

Można jedynie posłużyć się danymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) 

dotyczącymi powiatu. Wynika z nich, że w powiecie kłodzkim stopa bezrobocia w listopadzie 

2015 r. wynosiła 19,8% i o ponad 11 punktów procentowych była wyższa od średniej dla 

województwa (8,5%).  

Przejawem pewnej poprawy trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim, było 

zmniejszenie się w 2015 r. (w stosunku do roku poprzedniego) liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych (o 2 387 osób). Większy spadek liczby bezrobotnych zanotowano jedynie  

w powiecie wrocławskim grodzkim.   

Jednocześnie wzrostowi bezrobocia w Gminie Radków towarzyszył spadek liczby osób 

pracujących. W 2014 r. w Gminie Radków na 1000 ludności pracowało 117 osób, było to o ok. 

50,3% mniej niż średnio w regionie. Warto podkreślić, że w stosunku do 2010 r. sytuacja w 

mniejszym zakresie pogorszyła się. Liczba osób pracujących zmniejszyła się o ok. 0,9%, 

podczas gdy na Dolnym Śląsku zanotowano wzrost liczby pracujących.  

Tabela 5. Pracujący na 1000 ludności  

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 

= 100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

Gmina Radków 12,3 12,7 14,5 15,5 12,7 103,2 194,2 

Dolny Śląsk 7,8 7,5 8,3 8,2 6,6 84,6 100,0 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

Gmina Radków 118 121 123 117 117 99,1 46,6 

Dolny Śląsk 240 241 239 244 251 104,6 100,0 
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Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku pracy sprawiła, że w latach 2010-2014 na terenie 

Gminie Radków funkcjonowały gospodarstwa domowe wymagające wsparcia. W 2014 r. z 

pomocy społecznej korzystało 326 gospodarstw domowych, z czego 228 znajdowało się 

poniżej kryterium dochodowego. W stosunku do 2010 r. liczba gospodarstw najuboższych 

korzystających z pomocy zmniejszyła się. Niemniej jednak, w Gminie nadal znajduje się grupa 

gospodarstw domowych, w sposób długotrwały funkcjonująca poza rynkiem pracy. Wydaje 

się, że są to gospodarstwa w pierwszej kolejności wymagające rewitalizacji.  

Tabela 6. Pomoc społeczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

Za interesujący należy uznać fakt, iż pomimo utrzymujących się problemów na rynku pracy, 

łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych w latach 2010-2014 zmniejszyła się z 2 037 

tys. zł do 1 726 tys. zł. (o ok. 15%).  

Szczegółowe informacje o strukturze i kierunkach pomocy społecznej w Gminie Radków 

zawiera „Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – 

pieniężnych, w naturze i usługach” za rok 2014, sporządzone w przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej.  

Jak wynika z niniejszego sprawozdania w 2014 r. najwięcej rodzin otrzymało świadczenia z 

powodu: 

 Ubóstwa – 252 rodziny; 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Gmina 

Radków 

Liczba gospodarstw 

korzystających z pomocy 

społecznej 

358 310 327 361 326 91,1 

Poniżej kryterium 

dochodowego 
229 215 253 271 228 99,6 

Dolny 

Śląsk 

Liczba gospodarstw 

korzystających z pomocy 

społecznej 

84563 78956 77962 81147 75782 89,6 

Poniżej kryterium 

dochodowego 
58743 55095 58435 60374 55348 94,2 
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 Bezrobocia – 251 rodzin; 

 Długotrwałej lub ciężkiej choroby – 113 rodzin;  

 Niepełnosprawności – 112 rodzin. 

 

Najrzadziej powodem otrzymania świadczenia było: narkomania (1 rodzina), sytuacja 

kryzysowa (2 rodziny), przemoc w rodzinie (4 rodziny), bezdomność (5 rodzin) oraz trudności 

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (5 rodzin).  

Przejawem wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem jest również budowa mieszkań 

socjalnych. W latach 2011-2014 liczba mieszkań socjalnych w Gminie Radków pozostawała 

na niezmienionym poziomie i wynosiła 29. Stała była równocześnie ich łączna powierzchnia 

użytkowa wynosząca 670 m2. W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku nastąpił zarówno 

wzrost liczby mieszkań socjalnych, jak i ich łącznej powierzchni użytkowej.  

Tabela 7. Liczba mieszkań socjalnych oraz ich powierzchnia użytkowa w latach 2011-

2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Argumentu na potwierdzenie tezy o istnieniu problemów społecznych w Gminie Radków, 

dostarczają dane dotyczące wysokości zaległości w opłatach za mieszkania w zasobach 

gminnych. W latach 2011 – 2013 zaległości te zwiększyły się ze 178,9 tys. zł do 349,0 tys. zł, 

co istotne zwiększyły się również zaległości powyżej trzech miesięcy ze 150,5 tys. zł do 292,0 

tys. zł.  

Współcześnie kluczowe znaczenie dla diagnozy sfery społecznej ma aktywność społeczności 

lokalnej. Wynika ona z poziomu kapitału społecznego oraz ludzkiego, które to z kolei są 

jednymi z najważniejszych endogenicznych czynników rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Odzwierciedleniem aktywności społecznej jest m.in. rozwój organizacji pozarządowych, w tym 

fundacji i stowarzyszeń. 

Gmina 2011 2012 2013 2014 
Rok 2011 

= 100 

Gmina 

Radków 

Liczba mieszkań 29 29 29 29 100,0 

Powierzchnia użytkowa w m2 670 670 670 670 100,0 

Dolny 

Śląsk 

Liczba mieszkań 8 126 8 308 8 732 9 170 112,8 

Powierzchnia użytkowa w m2 253 191 259 001 270 898 287 796 113,7 
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Aktywność społeczna mierzona liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców była 

w 2014 r. w Gminie Radków niższa niż na Dolnym Śląsku. Wskaźnik nasycenia organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r. wynosił 32, podczas gdy w województwie dolnośląskim 36.  

Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Jednocześnie dynamika wzrostu tego wskaźnika była w Gminie o 10,5 punktu procentowego 

wyższa niż w regionie i wynosiła 39,1%.  

Jak już wspomniano aktywność społeczna wynika m.in. z poziomu kapitału ludzkiego, a ten 

zależny jest od jakości kształcenia. O jakości kształcenia świadczą np. wyniki ze sprawdzianu 

szóstych klas oraz z egzaminów gimnazjalnych.  

W 2015 r. łączny wynik z egzaminu szóstych klas był w Gminie Radków niższy niż średnia w 

regionie i wyniósł 59,0%. Poniżej średniej wojewódzkiej kształtowały się wyniki ze wszystkich 

objętych analizą przedmiotów, a mianowicie z matematyki 52,4%, z języka angielskiego 65,4% 

i z języka angielskiego 72,7%.   

Tabela 9. Wyniki ze sprawdzianu szóstych klas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław. 

Zaznaczyć należy, iż poziom nauczania na terenie Gminy był względnie wyrównany. Wyjątek 

stanowią niskie wyniki osiągane z matematyki przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Radkowie.  

Gmina 2010 2014 Rok 2010 = 100 
Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

Gmina Radków 23 32 139,1 88,9 

Dolny Śląsk 28 36 128,6 100,0 

Przedmiot 
2015 

Gmina Radków [%] Dolny Śląsk [%] 

Razem 59,0 66,0 

Język polski 65,4 72,7 

Matematyka 52,4 59,0 

Język angielski 72,7 78,1 
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W przypadku egzaminów gimnazjalnych, wyniki uzyskane przez uczniów w Gminie Radków 

są wyraźnie niższe od średniej na Dolnym Śląsku. Wyjątek stanowią rezultaty osiągane przez 

uczniów z języka polskiego. Wprawdzie są one również niższe, ale zbliżone do średniej w 

regionie. Największa różnica widoczna jest w przypadku matematyki i języka angielskiego.  

Dwa funkcjonujące na obszarze Gminy gimnazja tj. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w 

Radkowie i Publiczne Gimnazjum w Ścinawce Średniej prezentują zbliżony poziom nauczania, 

za wyjątkiem przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego. W tym przypadku wyraźnie 

lepsze wyniki osiągnęli uczniowie z gimnazjum w Ścinawce Średniej.   

Tabela 10. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Wrocław. 

Osiągane przez uczniów w Gminie Radków wyniki w nauce uzasadniają tezę, że wskazane są 

działania zmierzające do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia poziomu nauczania 

zarówno w szkołach podstawowych, jak i w gimnazjach.  

Sfera gospodarcza 

Potencjał gospodarczy Gminy Radków tworzą przede wszystkim przedsiębiorstwa sektora 

prywatnego. W 2014 r. w Gminie funkcjonowało łącznie 696 podmiotów gospodarczych 

sektora prywatnego, w tym 519 przedsiębiorstw osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą oraz 26 spółek prawa handlowego. Na terenie Gminy działało również 7 spółek z 

udziałem kapitału zagranicznego. W porównaniu do 2010 r. nastąpił wzrost zarówno ogólnej 

liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego (o ok. 2,2%), jak i spółek prawa 

handlowego (o 30,0%). Powyższą tendencję zaobserwowano również na Dolnym Śląsku. 

Zaznaczyć należy, że zarówno wzrost ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, jak i spółek 

handlowych był w Gminie Radków wolniejszy niż w regionie.  

Przedmiot 
2015 

Gmina Radków [%] Dolny Śląsk [%] 

Język polski 60,6 61,2 

Historia i WOS 59,3 63,2 

Matematyka 41,0 46,8 

Przedmioty przyrodnicze 45,1 49,0 

Język angielski (podstawowy) 58,6 66,6 
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Tabela 11. Podmioty gospodarcze – sektor prywatny 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Rok 

2010 = 

100 

Gmina Radków 

Sektor prywatny ogółem 681 650 666 671 696 102,2 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
527 497 507 505 519 98,5 

Spółki handlowe 23 23 23 25 26 130,0 

Spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego 
7 7 7 7 7 100,0 

Dolny Śląsk 

Sektor prywatny ogółem 316269 312524 321 590 332013 335478 106,1 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
235003 227956 232 065 235474 234473 99,8 

Spółki handlowe 24389 25994 28 093 30725 33283 136,5 

Spółki z udziałem kapitału 

zagranicznego 
6513 6658 6 910 7173 7468 114,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Równocześnie w analizowanym okresie liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą zmniejszyła się o ok. 1,5% z 527 do 519. W analogicznym latach wskaźnik ten na 

Dolnym Śląsku także uległ zmniejszeniu, jednak proces ten przebiegał w regionie wolniej  

(0,2%).  

Najwięcej podmiotów gospodarczych w 2014 r. funkcjonowało w sferze usługowej (577). W 

przemyśle i budownictwie działało 171 podmiotów, najmniej funkcjonowało ich w sektorze 

rolnym (27). 

Tabela 12. Podmioty według sektorów 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 = 

100 

Gmina Radków 

Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 
42 45 46 45 27 64,3 
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Przemysł i 

budownictwo 
167 159 162 162 171 102,4 

Pozostała działalność 554 531 543 550 577 104,1 

Dolny Śląsk 

Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 
6599 6506 6344 6132 4890 74,1 

Przemysł i 

budownictwo 
66476 65483 67234 68540 68851 103,6 

Pozostała działalność 258172 255636 263350 272889 277380 107,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Chociaż w pod względem liczebności dominują podmioty działające w sferze usług, to jednak 

Gmina Radków nadal dysponuje korzystniejszą niż region strukturą gospodarczą. W 2014 r. w 

przemyśle i budownictwie funkcjonowało 22,1% ogółu podmiotów, podczas gdy na Dolnym 

Śląsku wskaźnik ten wynosił 19,6%. Większy udział sektora przemysłowego w gospodarce 

sprawia, iż jest ona mniej podatna na okresowe wahania koniunktury.  

W stosunku do 2010 r. widoczny jest w Gminie Radków gwałtowny spadek liczby podmiotów 

związanych z rolnictwem i wzrost liczby podmiotów funkcjonujących w przemyśle oraz w 

usługach. W analogicznym okresie w województwie dolnośląskim również można zauważyć 

wzrost liczby podmiotów w przemyśle, co może wynikać z ponownej industrializacji regionu.  

Prowadzona na terenie Gminy Radków prywatna działalność gospodarcza koncentrowała się 

głównie na: handlu hurtowym i detalicznym (28,3%), działalności związanej z obsługą rynku 

nieruchomości (16,8%), budownictwie (16,5%), przetwórstwie przemysłowym (6,9%), 

transporcie i gospodarce magazynowej (6,2%) oraz działalności związanej z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi (6,2%). 

Analizując sferę gospodarczą należy uwzględnić nie tylko bezwzględną liczbę 

zarejestrowanych przedsiębiorstw, ale również przedsiębiorczość mieszkańców mierzoną 

liczbą podmiotów na 10 tys. mieszkańców. Dla Gminy Radków wskaźnik ten wynosił w 2014 

r. 833 i był niższy od średniej dla Dolnego Śląska (1 207). Dodatkowo należy zauważyć, że w 

latach 2010 – 2014 wskaźnik ten rósł w Gminie wolniej niż w regionie, co spowodowało 

pogorszenie jej sytuację na tle województwa dolnośląskiego. 
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Tabela 13. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

Gmina 2010 2014 
Dynamika 

Rok 2010 = 100 

Dolny Śląsk = 100 

Rok 2014 

Gmina Radków 806 833 103,3 69,0 

Dolny Śląsk 1135 1207 106,3 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Jednocześnie Gmina Radków nie posiada zwartych i uzbrojonych terenów mogących stanowić 

podstawę do utworzenia strefy aktywności gospodarczej. W rezultacie nie jest ona gotowa do 

pozyskiwania dużych inwestorów zewnętrznych.   

Sfera środowiskowa 

Na obszarze Gminy Radków znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. 

Tereny prawnie chronione zajmują 2 888,75 ha. Na szczególną uwagę zasługują tereny objęte 

różnymi formami ochrony prawnej takie jak: Park Narodowy Gór Stołowych wraz z otuliną 

oraz trzema rezerwatami przyrody: „Szczeliniec Wielki”, „Wielkie Torfowisko Batorowskie”, 

„Błędne skały”; Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe”; Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Stołowe”. Ponad to na obszarze Gminy w 2014 r. 

znajdowało się 16 pomników przyrody. 

Ważną kwestią dotyczącą środowiska naturalnego jest problem gospodarki odpadami. Na 

terenie Gminy Radków (w miejscowości Ścinawka Dolna) funkcjonowało uprzednio 

składowisko odpadów komunalnych. Aktualnie składowisko to przeznaczone jest do likwidacji 

i trwają przygotowania do jego rekultywacji.  

Obecnie na terenie Gminy (również w miejscowości Ścinawka Dolna) zlokalizowany jest punkt 

RIPOK. Warto podkreślić, że jest to nowoczesny zakład zagospodarowywania odpadów, 

składający się z instalacji MBP (instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych) oraz składowiska.  

W Gminie Radków liczba zbieranych odpadów zmieszanych przypadających na mieszkańca w 

latach 2010-2014 zwiększyła się o ok. 7,7% ze 130,4 kg do 140,5 kg. Jednocześnie zmniejszyła 

się liczba odpadów na mieszkańca wytwarzanych przez gospodarstwa domowe ze 115,1 kg do 

103,4 kg. Zaznaczyć należy, iż w Gminie odnotowano szybszy niż w regionie spadek 
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generowania odpadów zmieszanych przez gospodarstwa domowe. Powyższe, świadczyć może 

o skutecznie prowadzonej polityce selektywnej zbiórki odpadów.    

Tabela 14. Odpady zmieszane zbierane w ciągu roku 

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 2010=100 

Gmina Radków 

Odpady zmieszane ogółem 

na mieszkańca 
130,4 131,7 125,3 155,1 140,5 107,7 

Odpady z gospodarstw 

domowych przypadające na 

1 mieszkańca 

115,1 117,9 111,0 112,8 103,4 89,8 

Dzikie wysypiska istniejące - - - - - - 

Dzikie wysypiska 

zlikwidowane 
- - - - - - 

Dolny Śląsk 

Odpady zmieszane ogółem 

na mieszkańca 
316,7 291,3 284,3 261,1 269,0 85,0 

Odpady z gospodarstw 

domowych przypadające na 

1 mieszkańca 

219,4 223,6 213,6 195,1 207,7 94,7 

Dzikie wysypiska istniejące 331 326 301 276 262 - 

Dzikie wysypiska 

zlikwidowane 
456 414 382 513 487 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Na stan środowiska naturalnego w Gminie Radków wpływa również, sprawnie działająca 

międzygminna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalna ścieków. Zlokalizowana jest ona w 

miejscowości Ścinawka Dolna. Oczyszczalnią zarządza Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Nowej Rudzie. Oczyszczalnia obsługuje zarówno Gminę Radków, jak i Miasto Nowa Ruda 

wraz z Gminą Wiejską Nowa Ruda. Przepustowość obiektu wynosi Qmax = 9 000 m3/d. 

Oczyszczalnia oczyszcza około 2 000 000 m3 ścieków rocznie do parametrów ścieków 

odpowiadających Rozporządzeniu Ministra Środowiska, a średnia redukcja zanieczyszczeń 

waha się w granicach 87-98% w zależności od parametru. Do głównych odpadów powstających 

w oczyszczalni należą: piasek oraz osady ściekowe. 
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Stan środowiska naturalnego w dużej mierze zależy od sprawnie funkcjonującego na danym 

obszarze systemu grzewczego. Na terenie Gminy Radków nie istnieje system ciepłowniczy. 

Potrzeby mieszkańców w niniejszym zakresie zaspokajana są poprzez indywidualne 

rozwiązania. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu takie paliwa jak: węgiel kamienny, 

drewno i odpady drzewne. Mniej liczną grupę stanowią gospodarstwa wykorzystujące do 

ogrzewania olej opałowy, gaz płynny i energię elektryczną. Prawdopodobnie wynika to z 

wyższych kosztów zużywania tych paliw.  

Część budynków podlegająca zarządowi Gminy została poddana modernizacji systemów 

ogrzewania, jednak nie wprowadzono dofinansowania dla indywidualnych budynków 

mieszkalnych. W rezultacie w budynkach mieszkalnych energia cieplna pochodzi przede 

wszystkim ze spalania węgla kamiennego oraz biomasy (drewno i inna biomasa), a w 

sporadycznych przypadkach także z odnawialnych źródeł energii (energia geotermiczna). 

Natomiast budynki użyteczności publiczne zaopatrywane były w ciepło przede wszystkim w 

wyniku spalania oleju opałowego oraz węgla kamiennego. Niestety w 2014 r. nie 

wykorzystywano do ich ogrzewania żadnego nośnika energii odnawialnej. Z kolei budynki 

usługowe i przemysłowe będące własnością podmiotów gospodarczych funkcjonujących na 

terenie Gminy Radków wykorzystywały energię cieplną pochodzącą ze spalania gazu 

ziemnego.2 

Reasumując stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Radków, 

uznać można za umiarkowany. Istnieją przekroczenia średnio dobowej wartości normatywnej 

pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powyższe wynika m.in. z funkcjonowania 

tradycyjnych systemów grzewczych, co potwierdza wzrost zanieczyszczeń w sezonie 

grzewczym. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Gminy ma jej wyposażenie w infrastrukturę 

społeczną i techniczną. Stan niniejszej infrastruktury wpływa zarówno na poziom życia 

mieszkańców, jak i poziom rozwoju gospodarczego jednostki terytorialnej.  

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy dostępności miejsc w żłobkach, gdyż w sposób 

bezpośredni wpływa ona na sytuację na rynku pracy, a zwłaszcza aktywność zawodową kobiet. 

                                                           
2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radków na lata 2015-2020, s.85. 
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Jak wynika z danych GUS w 2014 r. w Gminie Radków funkcjonowały dwa żłobki dysponujące 

łącznie 48 miejscami. Zaznaczyć przy tym należy, iż zarówno pod względem liczby żłobków, 

jak i liczby miejsc sytuacja w Gminie w stosunku do 2010 r. uległa poprawie. Z dostępnych 

informacji wynika, iż na koniec 2014 r. nie było wolnych miejsc w żłobkach.      

Tabela 15. Dostępność do opieki nad dziećmi do lat trzech w 2010 i 2014 roku  

Gmina 2010 2014 

Gmina Radków 

Liczba 0 2 

Miejsca 15* 48** 

Liczba dzieci 12 48 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 4,0 19,8 

Dolny Śląsk 

Liczba 38 187 

Miejsca 4072 8576** 

Liczba dzieci 4143 7975** 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 4,5 10,0 

*miejsca w oddziale żłobkowym ** łącznie z oddziałami i klubami dziecięcymi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobku wynosił w 2014 r. 19,8% i był wyższy niż średnia w 

regionie (10%). Zaznaczyć należy, że w latach 2010-2014 odsetek dzieci objętych opieką 

żłobkową wzrósł w Gminie Radków prawie pięciokrotnie. Niemniej jednak na terenie Gminy 

nadal występuje deficyt miejsc w tego rodzaju placówkach.   

Potencjał społeczny i gospodarczy obszaru buduje się m.in. poprzez przełamywanie barier w 

zakresie dostępu do edukacji, i to już od okresu przedszkolnego. Dostęp do przedszkoli 

umożliwia podjęcie zatrudnienia przez oboje rodziców, a tym samym może przyczyniać się do 

ograniczenia sfery ubóstwa. W 2014 r. w Gminie Radków funkcjonowały 3 przedszkola, 

dysponujące łącznie 274 miejscami. W stosunku do 2010 r. liczba przedszkoli pozostała bez 

zmian, zwiększyła się natomiast liczba miejsc o 39 (16,6%). Jednocześnie liczba dzieci 

korzystających z opieki przedszkolnej wzrosła z 211 do 224 (6,2%). 

Tabela 16. Infrastruktura przedszkolna 

Gmina 2010 2014 Rok 2010 = 100 

Gmina Radków 
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Liczba przedszkoli 3 3 100,0 

Miejsca 235 274 116,6 

Liczba dzieci 211 224 106,2 

Dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 

lat 

545 755 138,5 

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na 

jedno miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego 

1,05 1,06 100,9 

Dolny Śląsk 

Liczba przedszkoli 543 690 127,1 

Miejsca 59890 75112 125,4 

Liczba dzieci 59010 68927 116,8 

Dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 

lat 

630 800 130,0 

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na 

jedno miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego 

1,31 1,11 84,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Równocześnie na terenie Gminy Radków działał jeden odział przedszkolny przy szkole 

podstawowej dysponujący 20 miejscami.  

W rezultacie wskaźnik liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na 1 tys. dzieci w 

wieku 3-5 lat wzrósł w latach 2010-2014 o 38,5% z 545 do 755. W 2014 r. wskaźnik ten był 

niższy niż średnia dla Dolnego Śląska, która wynosiła 800. Jednocześnie w 2014 r. na jedno 

miejsce w przedszkolu przypadło w Gminie Radków 1,06 dziecka (w regionie 1,11 dziecka).    

Fundamentalne znaczenie dla analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej ma dostęp gospodarstw 

domowych do infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Na przestrzeni lat 2010–

2014 odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej w Gminie Radków 

zwiększył się o ok. 7,2%. W 2014 r. wynosił on 99,6%. 

Jednocześnie w latach 2010-2014 wyraźnie zwiększył się odsetek gospodarstw domowych 

korzystających z sieci kanalizacyjnej (o 77,2%). W 2014 r. 58,3% gospodarstw domowych 
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korzystało z niej. Równocześnie dostępność do sieci gazowej pozostała na identycznym 

poziomie (22,5%).  

Warto zaznaczyć, że wskaźniki dostępności do kanalizacji i sieci gazowej kształtowały się w 

Gminie Radków poniżej średniej dla regionu.  

Tabela 17. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej  

Gmina 2010 2014 2010 = 100 

Gmina Radków 

Wodociągi 92,9 99,6 107,2 

Kanalizacja 32,9 58,3 177,2 

Gaz 22,5 22,5 100,0 

Dolny Śląsk 

Wodociągi 91,5 94,8 103,6 

Kanalizacja 68,1 75,0 110,1 

Gaz 62,8 61,4 97,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

O stanie infrastruktury komunalnej świadczy również stopień wyposażenia mieszkań w 

instalacje. Jak wynika z dostępnych danych odsetek mieszkań wyposażonych w wodociąg, 

łazienkę i centralne ogrzewanie na przestrzeni lat 2010-2014 nie uległ znaczącej zmianie. 

Najwięcej mieszkań posiadało dostęp do wodociągu (97,8%) i łazienki (86,7%). Najmniej do 

centralnego ogrzewania (64,1%). Niższa dostępność do centralnego ogrzewania pociąga za 

sobą negatywne skutki. Mieszkania te ogrzewane są z reguły za pomocą tradycyjnych źródeł 

ciepła, co w połączeniu z niską efektywnością energetyczną budynków sprzyja zjawisku niskiej 

emisji.  

Tabela 18. Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina 

Radków 

Wodociąg 97,8 97,8 97,8 97,8 97,8 

Łazienka 86,5 86,5 86,6 86,6 86,7 

Centralne ogrzewanie 63,6 63,7 63,9 64,0 64,1 

Dolny 

Śląsk 

Wodociąg 97,5 97,5 97,6 97,6 97,6 

Łazienka 90,2 90,3 90,4 90,6 90,7 

Centralne ogrzewanie 77,5 77,8 78,1 78,4 78,7 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Kluczowe znaczenie dla sytuacji w Gminie Trzebnica ma rozwój infrastruktury drogowej. Sieć 

komunikacyjną Gminy Radków tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Warto także 

zaznaczyć, że w bliskim położeniu Gminy znajduje się trasa o znaczeniu europejskim E67. 

Układ dróg w Gminie Radków kształtuje się następująco:   

 Drogi wojewódzkie – w granicach Gminy Radków znajdują się 3 odcinki dróg 

wojewódzkich:  Nr 388 - Wambierzyce - Ratno Dolne (włączenie do drogi 387); Nr 387 - 

Ścinawka Górna (włączenie do drogi nr 385) - Ścinawka Średnia - Radków - Karłów; Nr 

385 - Tłumaczów (przejście graniczne z Republiką Czeską);  

 Drogi powiatowe – w granicach Gminy Radków znajdują się następujące odcinki dróg 

powiatowych:   

 Wambierzyce – Nr 45362 - 2,1 km o nawierzchni asfaltowej; Nr 45362 - 3,4 km przez 

wieś do skrzyżowania z drogą 45189;  

 Ścinawka Średnia – Nr 45367 - 1,4 km o nawierzchni asfaltowej; Nr 45357 - 1,1 km o 

nawierzchni asfaltowej; 

 Ścinawka Dolna – Nr 45357 - 7,0 km o nawierzchni asfaltowej Ścinawka Średnia - 

Ścinawka Dolna; 

 Raszków – Nr 45358 - od drogi 386 (Ścinawka Dolna - Raszków - Suszyna - Ścinawka 

Dolna); Nr 45360 - od drogi 388 Raszków - Ścinawka Dolna - 0,5 km; Nr 45301 - 

Ścinawka Średnia (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 386); Nr 45364 - Karłów - Ostra 

Góra - granica RP - 5,5 km; Nr 45365 - Pasterka - granica RP - 5,1 km; Nr 45366 - 

Radków. Gajów - Tłumaczów - 6,4 km; 

  Drogi gminne - na terenie miasta i Gminy Radków przebiegają następujące drogi:  

 Radków – 13,0 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej; 6,7 km dróg gminnych o 

nawierzchni żwirowo-asfaltowej z częściowym kropieniem; 0,5 km dróg gminnych o 

nawierzchni z kostki kamiennej;  

 Wambierzyce – 2,5 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej; 

 Ścinawka Średnia – 9,2 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej; 

 Raszków – 1,0 km dróg gminnych o nawierzchni żwirowo- tłuczniowej.3  

                                                           
3 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radków na lata 2015-2020. 
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Na dostępność komunikacyjną obszaru wpływa również dostępność do komunikacji zbiorowej. 

Na terenie Gminy Radków komunikację zbiorową obsługują linie autobusowe przedsiębiorstw 

komunikacyjnych z Kłodzka i Nowej Rudy. Jednocześnie należy podkreślić, że we wszystkich 

wsiach znajdują się przystanki autobusowe, a w Radkowie dworzec autobusowy. 

O dostępności komunikacyjnej obszaru decydują także ścieżki rowerowe. Rozwój ścieżek 

rowerowych nie tylko poprawia stan środowiska naturalnego (poprzez ograniczanie niskiej 

emisji), ale również służy promocji turystyki i rekreacji. Dodatkowo ścieżki rowerowe 

zwiększają mobilność mieszkańców i umożliwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy 

mieszkańcami poszczególnych miejscowości, bez konieczności posiadania samochodu. Jak 

wynika z danych GUS długość ścieżek rowerowych w latach 2011-2014 wzrosła w Gminie 

Radków do 5,8 km (w 2011 r. nie było ścieżek rowerowych). W rezultacie na 10 tys. 

mieszkańców przypadało 6,2 km ścieżek rowerowych.   

Z rozwojem infrastruktury drogowej wiąże się nierozerwanie rozwój i modernizacja 

oświetlenia ulicznego.  Jak wynika z Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radków na 

lata 2015-2020 oświetlenie uliczne znajduje się w zarządzie Gminy. Długość sieci oświetlenia 

ulicznego w 2014 r. wynosiła 42 km. Do oświetlenia wykorzystywano lampy rtęciowe i 

sodowe. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w 2014 r. wyniosło ok. 

406,71 MWh. 

Sfera techniczna 

W latach 2010–2014 w Gminie Radków nastąpił wzrost zasobów mieszkaniowych o ok. 1,2% 

z 3 084 do 3 122 mieszkań. Wzrost ten następował wolniej niż w całym województwie, w 

którym to wskaźnik wzrostu osiągnął wartość 4,7%. Wolniejszy niż w regionie przyrost 

zasobów mieszkaniowych prowadzi do wniosku, iż relatywnie dużą część zasobów 

mieszkaniowych stanowią budynki wybudowane przed 1989 r. z wykorzystaniem starych 

technologii, a to rodzi potrzebę ich modernizacji i dostosowania do obowiązujących 

standardów. 

Tabela 19. Zasoby mieszkaniowe  

Gmina 2010 2011 2012 2013 2014 
Rok 2010 

= 100 

Mieszkania ogółem 3 084 3 096 3 106 3 110 3 122 101,2 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

W analizowanym okresie w Gminie Radków wzrosła również powierzchnia użytkowa 

mieszkań. W 2014 r. przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 76,2 m2 i była 

wyższa niż w województwie (72,2 m2). 

Analizując zasoby mieszkaniowe warto podkreślić, że w Gminie Radków w 2014 r. na 1000 

mieszkańców przypadało ok. 336 mieszkań. Dla porównania na Dolnym Śląsku wskaźnik ten 

wynosił 386. Można więc stwierdzić, iż dostępność zasobów mieszkaniowych w Gminie jest 

niższa niż w średnio w regionie.    

Reasumując stwierdzić, można, że nadal istnieje problem złego stanu technicznego części 

budynków zlokalizowanych w Gminie Radków. Przejawia się to m.in. niskim stopniem 

termomodernizacji, a częściowo brakiem instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie 

piecowe).  

Rekapitulując podkreślić należy, że konieczna jest intensyfikacja działań zmierzających do 

gruntownej modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych. 

 

 

Gmina 

Radków 

Mieszkania na 1000 

mieszkańców 
325,9 327,7 329,3 332,8 335,7 103,0 

Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania 
75,3 75,5 75,9 76,0 76,2 101,2 

Dolny 

Śląsk 

Mieszkania ogółem 1072704 
10821

16 

10955

68 

11106

00 

1123

386 
104,7 

Mieszkania na 1000 

mieszkańców 
367,7 371,0 375,9 381,6 386,2 105,0 

Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania 
71,5 71,7 71,9 72,0 72,2 101,0 
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2. Rozdział: Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych na terenie Gminy 

Wstęp 

Działania rewitalizacyjne w Polsce mogą być realizowane na podstawie ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 lipca 2015 r. (wytyczne MIR). 

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju (pismo DPM.IV.0212.1.2016.ML.1 

NK 144212/16) gmina jest uprawniona do uchwalenia programu rewitalizacji na postawie 

ustawy o samorządzie gminnym z zastosowaniem wytycznych MIR. Tę ostatnią z wyżej 

wymienionych podstaw prawnych przygotowania Programu Rewitalizacji (PR) wybrała gmina 

Radków. Znalazło to odzwierciedlenie w uchwale nr XIII/62/15 Rady Miejskiej  

w Radkowie z dnia 30 września 2015 r. W sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Radków na lata 2015-2025.  

Decyzja Rady Miejskiej w Radkowie skutkuje procedurą przygotowania programu, szczególnie 

w zakresie metodologii identyfikacji obszaru zdegradowanego, na którym występują zjawiska 

kryzysowe oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W związku z powyższym przyjęto, że:  

1. Sfera. Jest to zbiór obszarów problemowych dotyczących zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych.   

2. Obszary problemowe. Występujące w ramach sfer zjawiska problemowe:   

a. Sfera społeczna: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub 

kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym 

b. Sfera gospodarcza: niski stopnień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw 

c. Sfera środowiskowa: przekroczenia standardów, jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska 

d. Sfera przestrzenno – funkcjonalna: niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej, jakości, 

niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska, jakość terenów 

publicznych 
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e. Sfera techniczna: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz brak funkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności  

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska 

3. Stanem kryzysowy. Sytuacja, w której występuje koncentracja negatywnych zjawisk  

w sferze społecznej współwystępująca wraz z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej 

jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej.  

4. Obszar zdegradowany. Teren w gminnie, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. 

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej 

na każdym z podobszarów. 

5. Obszar rewitalizacji. Teren w gminie obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechującego się:  

a. Szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (dot. Obszarów problemowych),  

b. Istotnym znaczeniem dla rozwoju lokalnego Gminy w zakresie rewitalizacji.  

c. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni Gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców całej Gminy.  

6. Miejsce. Jest to określenie odnoszące się do ulicy bądź miejscowości (najczęściej wsi  

w której nie zostały wyodrębnione ulice), które były przedmiotem analizy na etapie 

identyfikacji obszarów zdegradowanych i wyznaczania obszaru rewitalizacji. Określenie 

funkcjonujące w odniesieniu do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich.  

 

Metodologia identyfikacji stanu kryzysowego oraz wyznaczania obszaru 

rewitalizowanego. 

Identyfikacja stanu kryzysowego w gminie polegała na analizie poszczególnych obszarów 

problemowych z wykorzystaniem charakterystycznych dla nich mierników rozwoju. Ustalenie 

mierników odbyło się na podstawie propozycji przedstawionej przez firmę doradczą 

przygotowującą LPR.  
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W celu uzgodnienia metodologii pracy związanej z gromadzeniem danych w dniu 12-10-2015r. 

Zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych 

w gromadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy sytuacji w gminie. W trakcie 

spotkania omówiono zaproponowane do analizy mierniki rozwoju i poddano je dyskusji.  

W wyniku zgłoszonych uwag ustalono ostateczną listę 104 mierników w ramach 17 obszarów 

problemowych. Poniżej w tabeli przedstawiono przykłady mierników 4 w każdym z obszarów 

problemowych. 

Tabela 20. Lista przykładowych mierników wykorzystywanych w celu identyfikacji 

występowania stanu kryzysowego w gminie. 

Lp. Obszar problemowy Miernik rozwoju Źródło informacji 

1 Bezrobocie 
Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych 

Powiatowy Urząd Pracy 

(PUP) 

2 Ubóstwo 
Liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

3 Przestępczość 
Liczba wykroczeń społecznie 

uciążliwych 

Policja 

Straż Miejska 

4 Niski poziom edukacji 

Liczba uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów niepromowanych do 

kolejnej klasy 

Szkoły 

5 
Niski poziom kapitału 

społecznego 

Liczba NGO’s realizujących zadania 

zlecone przez gminę 
Urząd Miasta/Gminy 

6 

Niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w 

życiu publicznym i 

kulturalnym 

Liczba osób uczestniczących w 

bezpłatnych oraz płatnych zajęciach 

organizowanych przez samorządowe 

instytucje kultury 

Urząd Miasta/Gminy 

Instytucje Kultury 

7 
Niski stopień 

przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów gospodarczych 

płacących podatek dochodowy (PIT 

+ CIT) 

• Urząd Statystyczny 

• Urząd Skarbowy 

 

8 

Słaba kondycja 

ekonomiczna 

przedsiębiorstw 

Liczba podmiotów gospodarczych, 

które zgłosiły zakończenie 

działalności gospodarczej 

• Urząd Statystyczny 

• Urząd Miasta/Gminy 

 

9 
Przekroczenie standardów 

jakości środowiska 

Występowanie obszarów 

wymagających rekultywacji 
Urząd Miasta/Gminy 

                                                           
4 Pełna lista mierników jest załącznikiem do dokumentu.  
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10 

Obecność odpadów 

stanowiących zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi, 

stanu środowiska. 

Liczba obiektów budowlanych 

pokrytych/izolowanych azbestem 
Urząd Miasta/Gminy 

11 

Niewystarczające 

wyposażenie w 

Infrastrukturę techniczną i 

społeczną lub jej zły stan 

techniczny 

Dostęp do placów zabaw 

• Zakłady Usług 

Komunalnych 

• Urząd Miasta/Gminy 

(PGN) 

12 

Brak dostępu do 

podstawowych usług lub 

ich niska jakość 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

Urząd Miasta/Gminy 

13 
Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 

Liczba połączeń z przystanków 

komunikacji zbiorowej w 

promieniu 1000 m od ulicy w 

mieście lub występowanie 

przystanku komunikacji zbiorowej 

w miejscowości (wieś) 

• Urząd Miasta/Gminy 

• Starostwo Powiatowe 

Operatorzy 

Samochodowego 

Transportu Zbiorowego 

14 

Niedobór lub niska 

jakość terenów 

publicznych 

Liczba publicznych miejsc 

parkingowych 
• Urząd Miasta/Gminy 

15 

Degradacja stanu 

technicznego obiektów 

budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

Liczba wydanych nakazów rozbiórki 

obiektów budowlanych z powodu 

złego stanu technicznego 

• Powiatowy Nadzór 

Budowlany 

16 

Degradacja stanu 

technicznego obiektów 

budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

Liczba osób, którym obniżono 

wysokość podatku od nieruchomości 

z uwagi na zły stan techniczny 

obiektu budowlanego 

• Urząd Miasta/Gminy 

Jednostki 

 

17 

Niefunkcjonowanie 

rozwiązań 

technicznych 

umożliwiających 

efektywne korzystanie z 

Dostęp do sieci ciepłowniczych 

• Urząd Miasta/Gminy 

• (PGN) 

• Zakład Ciepłowniczy 
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obiektów budowlanych, w 

szczególności w zakresie 

energooszczędności i 

ochrony środowiska 

Źródło: opracowanie własne  

Kolejnym etapem gromadzenia danych było wystąpienie do podmiotów dysponujących 

informacjami z wnioskiem o ich udostępnienie w szczegółowości do poziomu ulicy  

(dane za okres 2012 – 2014).  

Po uzyskaniu wartości mierników przystąpiono do ich analizy i identyfikacji obszarów 

kryzysowych. Przyjęto założenie, że do dalszych prac kwalifikują się co do zasady te ulice,  

w których stwierdzono, że wartości mierników rozwoju odbiegają w sposób negatywny od 

wartości charakterystycznych dla całego obszaru Gminy5. Najczęściej wykorzystywaną 

wartością charakterystyczną dla Gminy była wartość miernika w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca gminy porównywana z wartością w przeliczeniu na jednego mieszkańca ulicy. 

Diagram 1. Metodologia identyfikacji miejscowości / ulic, na których występują 

zjawiska kryzysowe na przykładzie obszaru problemowego bezrobocie. 

  

Źródło: opracowanie własne  

                                                           
5 Zgodnie z Wytycznymi  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rozdział 3,  

pkt 2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipiec 2015 r.  

OBSZAR PROBLEMOWY: BEZROBOCIE 

MIERNIK ROZWOJU: Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy 

WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI 
/ ULICY  NEGATYWNIE 

ODBIEGA OD SYTUACJI W 
GMINIE  

Stan kryzysowy w zakresie 
obszaru problemowego 
Bezrobocie występuje. 

WARTOŚĆ DLA MIESCOWOŚCI / 
ULICY  NIE ODBIEGA OD 

SYTUACJI W GMINIE 

Stan kryzysowy w zakresie 
obszaru problemowego 

Bezrobocie nie występuje. 
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Stanowiło to podstawę do dalszej identyfikacji obszarów zdegradowanych. W tym celu 

wykorzystano narzędzie w postaci matrycy obszaru zdegradowanego identyfikującej 

występowanie stanu kryzysowego, przygotowanej dla każdej Sfery. Matryca prezentuje 

informacje o występowaniu sytuacji kryzysowej z dokładnością do miejscowości/ulicy. 

Przyjęto założenie, że jeżeli co najmniej jeden miernik rozwoju w miejscowości/na ulicy odbiega 

negatywnie od wartości charakterystycznej dla całej Gminy to na tym terenie występuje 

negatywne zjawisko w zakresie danego Obszaru problemowego. Poniżej przedstawiono 

wycinek przykładowej matrycy dla Sfery społecznej.  

Tabela 21. Przykładowa matryca obszarów problemowych 

SFERA SPOŁECZNA 

OBSZAR PROBLEMOWY BEZROBOCIE6 

Stan 

Kryzysowy 

 (1 - TAK, 

 0 - NIE) 

UBÓSTWO 

Stan 

Kryzysowy 

 (1 - TAK, 

 0 - NIE) 

MIERNIKI Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób  

długotrwale 

bezrobotnych z 

wykształceniem 

podstawowym 

Korzystający z 

pomocy 

społecznej 

Świadczenia 

pomocy 

społecznej 
L.p. MIEJSCOWOŚĆ ULICA 

1. Miejscowość Ulica 1 0 1 0 0 0 

2. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 0 0 

3. Miejscowość Ulica 0 1 1 1 1 1 

4. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 0 0 

5. Miejscowość Ulica 0 1 1 1 0 1 

6. Miejscowość Ulica 0 0 0 0 0 0 

7. Miejscowość Ulica 1 0 1 0 0 0 

8. Miejscowość Ulica 1 1 1 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne  

Uznając kryteria z wytycznych MIR, jako podstawowe założenie do dalszych prac 

przeprowadzono analizę wszystkich matryc dla wszystkich sfer i wyszczególniono te 

miejscowości i ulice w gminie, dla których spełnione zostały łącznie następujące warunki:  

1. Występuje sytuacja kryzysowa, w co najmniej 3 na 5 obszarach problemowych sfery 

społecznej (wg wytycznych MIR - koncentracja negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej)  

2. Występuje sytuacja kryzysowa w co najmniej jednej z pozostałych sfer (wg wytycznych 

MIR - negatywne zjawiska w co najmniej jednej z innych sfer).  

                                                           
6 Cyfra 1 w tabeli oznacza, że wartość miernika rozwoju w danym obszarze problemowym odbiega negatywnie 
od sytuacji w gminie.  
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Zestawienie matryc wszystkich sfer, obszarów problemowych i mierników rozwoju pozwoliło 

na identyfikację obszaru zdegradowanego, który został przedstawiony również w formie 

graficznej na mapie (załącznik nr 4 ) i był podstawą do określenia obszaru rewitalizowanego.  

Dla identyfikacji obszaru rewitalizowanego przyjęto następujące założenia zgodne  

z wytycznymi MIR:  

1. Musi występować szczególna koncentracją negatywnych zjawisk dot. obszarów 

problemowych - w związku z tym do dalszej analizy brano pod uwagę ulice, w których 

sytuacja kryzysowa występowała w co najmniej 3 obszarach problemowych sfery 

społecznej oraz w co najmniej 1 obszarze problemowym z pozostałych sfer.  

2. Obszar w stanie kryzysowym musi charakteryzować się istotnym znaczeniem dla 

rozwoju lokalnego gminy w zakresie rewitalizacji – w związku z tym przeprowadzono 

konsultacje wewnętrzne w urzędzie, a następnie konsultacje z Zespołem ds. 

Rewitalizacji.  

Wyznaczone w ten sposób miejscowości/ulice stworzyły ramę dla ustalenia obszaru 

rewitalizacji, dla którego następnie przeliczono wszystkie wskaźniki w celu ich ponownej 

weryfikacji oraz sprawdzono spełnienie kryteriów: 

1. Powierzchnia obszaru rewitalizowanego nie większa niż 20% powierzchni całej gminy  

2. Obszar rewitalizowany zamieszkiwany przez nie więcej niż 30% mieszkańców całej 

gminy.  

Obszar rewitalizowany przedstawiono w formie graficznej na mapie oraz wskazano listę ulic 

wchodzących w skład obszaru.  

Wyniki diagnozy stanu kryzysowego w gminie.  

Analiza obejmowała teren całej miejsko-wiejskiej gminy Radków i prowadzona była ze 

szczegółowością na poziomie miejscowości bądź ulicy. Badanych było łącznie 13 

miejscowości. W 3 badanych miejscowościach występowały ulice, największa ich liczba - 31 

w Radkowie, w Ścinawce Średniej 16 ulic, w miejscowości Wambierzyce 10 ulic. Razem 

przebadano w Gminie Radków 67 miejsc (ulic i miejscowości).  Poniżej przedstawiono 

podsumowanie wyników analizy w poszczególnych sferach.  
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Sfera społeczna 

W ramach pięciu obszarów problemowych badanych na podstawie dwunastu mierników 

zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk w ramach: 

5 obszarów problemowych – w 1 miejscu 

4 obszarów problemowych – w 8 miejscach 

3 obszarów problemowych – w 15 miejscach  

Wśród 24 miejscowości i ulic, na których zidentyfikowano występowanie problemów natury 

społecznej, szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się 

miejscowości: Radków (ulice Grunwaldzka i Rynek), Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka 

Średnia (Mickiewicza, Sikorskiego), Tłumaczów i Wambierzyce (Plac Najświętszej Marii 

Panny, Wiejska). We wskazanych powyżej miejscach odnotowano 4 i więcej mierników 

rozwoju, których wartości odbiegają w sposób negatywny od wartości charakterystycznych dla 

całego obszaru gminy. 

 

Sfera gospodarcza  

W sferze gospodarczej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie trzech mierników. 

Problemy związane z niskim stopniem przedsiębiorczości lub słabą kondycją lokalnych 

przedsiębiorstw zostały zdiagnozowane w 61 miejscach. W 6 miejscach zdiagnozowano 

negatywne odchylenia dwóch analizowanych mierników w obszarze problemowym 

dotyczącym słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw: Radków (ul. Rynek, Słoneczna), Ratno 

Górne, Suszyna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia (ul. Kościuszki). Natomiast negatywne 

odchylenia mierników w obu badanych obszarach problemowych odnotowano w 12 miejscach: 

Gajów, Radków (8 ulic w tym Piastowska i Przedmieście), Raszków, Ścinawka Średnia (ul. 

Konopnickiej), Wambierzyce (ul. Podgórna).  

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Piastowska  

i Przedmieście w Radkowie oraz ulica Podgórna w Wambierzycach (2 mierniki negatywnie 

odbiegających od sytuacji w gminie w sferze gospodarczej oraz negatywne odchylenia 

mierników w 3 obszarach problemowych sfery społecznej). Nie zidentyfikowano 

miejscowości/ulic, na których negatywne odchylenia występowałyby we wszystkich trzech 

analizowanych miernikach sfery gospodarczej. 
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Sfera środowiskowa 

W sferze środowiskowej, dwa obszary problemowe badane były na podstawie pięciu 

mierników. Problemy związane z przekroczeniem standardów jakości środowiska bądź 

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

zostały zdiagnozowane w 55 miejscach (na 67 badanych). W 15 miejscach odnotowano 

negatywne odchylenia mierników w obu analizowanych obszarach problemowych. W 2 

miejscach (Suszyna i ul. Chrobrego w Ścinawce Średniej) odnotowano negatywne odchylenia 

3 mierników, w przypadku 13 miejsc niekorzystne wartość w odniesieniu do całej gminy 

odnotowano w 2 miernikach. 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się miejscowości: Gajów, 

Radków, Raszków, Suszyna, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna, Ścinawka Średnia, 

Tłumaczów i  Wambierzyce (3 mierniki negatywnie odbiegają od sytuacji w Gminie).  

 

Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

W sferze przestrzenno - funkcjonalnej w ramach trzech obszarów problemowych badanych na 

podstawie dziewięciu mierników zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk  

w ramach: 

3 obszarów problemowych – w 41 miejscach 

2 obszarów problemowych – w 21 miejscach 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się miejscowości: Radków 

(Rynek), Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka Średnia (Mickiewicza, Sikorskiego), 

Tłumaczów, Wambierzyce (Plac Najświętszej Marii Panny, Wiejska). W wyszczególnionych 

powyższych miejscach zdiagnozowano negatywne odchylenia mierników 3 obszarach 

problemowych sfery przestrzenno-funkcjonalnej współwystępujących z negatywnymi 

odchyleniami mierników w 4 obszarach problemowych sfery społecznej.  

 

Sfera techniczna 

W sferze technicznej dwa obszary problemowe badane były na podstawie ośmiu mierników. 

Problemy w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 
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przeznaczeniu mieszkaniowym lub braku funkcjonowania rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska zostały zdiagnozowane we wszystkich 67 badanych 

miejscach. Problemy w obu badanych obszarach problemowych zdiagnozowano w 33 

miejscach. W 9 miejscach odnotowano negatywne odchylenia 6 mierników, w przypadku 

kolejnych 9 miejsc niekorzystne wartość wskazywało 5 mierników. 

Szczególnym natężeniem negatywnych zjawisk charakteryzowały się ulice: Grunwaldzka, 

Jagiellońska, Leśna, Piastowska, Polna w Radkowie oraz Konopnickiej, Sikorskiego i Wojska 

Polskiego w Ścinawce Średniej oraz miejscowość Tłumaczów (6 mierników negatywnie 

odbiegających od sytuacji w Gminie)  

Zamieszczona poniżej matryca wskazuje miejsca (miejscowości lub ulice), na których 

odnotowano negatywne odchylenia mierników dla każdej sfery. Mapa zamieszczona pod 

matrycą, za pomocą intensywności kolorów, obrazuje stopień natężenia negatywnych zjawisk. 

Matryce oraz mapy obrazujące wyniki analiz we wszystkich sferach i poszczególnych 

obszarach problemowych znajdują się załącznikach nr 5 – 9 do niniejszego opracowania. 
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Tabela 22.  Matryca Obszarów zdegradowanych identyfikująca występowanie stanu kryzysowego 

L.p. Miejscowość Ulica 
Sfera  

społeczna 
Sfera gospodarcza Sfera środowiskowa Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera techniczna 

RAZEM 
5 sfer 

1. Gajów  2 2 2 3 1 10 

2. Karłów  3 1 1 3 2 10 

3. Pasterka  0 1 1 2 1 5 

4. Radków Bolesława Chrobrego 2 2 1 3 2 10 

5. Radków Cmentarna 1 2 1 2 1 7 

6. Radków Górska 2 2 2 2 2 10 

7. Radków Grunwaldzka 4 1 1 2 2 10 

8. Radków Handlowa 2 2 1 2 2 9 

9. Radków Jagiellońska 2 2 1 3 2 10 

10. Radków Kolejowa 2 1 0 3 1 7 

11. Radków Kolonia Leśna 3 1 1 3 1 9 

12. Radków Konstytucji 3 Maja 0 1 1 1 1 4 

13. Radków Kościelna 0 1 0 2 1 4 

14. Radków Kościuszki 2 0 2 2 1 7 

15. Radków Krótka 1 1 1 3 2 8 

16. Radków Leśna 3 1 1 3 2 10 

17. Radków Łąkowa 2 1 1 2 1 7 

18. Radków Ogrodowa 2 2 2 3 1 10 

19. Radków Osiedle Robotnicze 0 1 1 1 1 4 

20. Radków Piaskowa 1 1 0 2 1 5 

21. Radków Piastowska 3 2 0 2 2 9 

22. Radków Piękna 2 1 1 3 2 9 

23. Radków Piłsudskiego 1 1 0 2 1 5 

24. Radków Polna 1 1 1 3 2 8 

25. Radków Prosta 2 1 1 3 1 8 

26. Radków Przedmieście 3 2 1 3 2 11 

27. Radków Rynek 4 1 1 3 1 10 

28. Radków Słoneczna 1 1 0 2 1 5 

29. Radków Spadzista 0 1 0 1 1 3 

30. Radków Stołowogórska 0 1 0 1 1 3 

31. Radków Szpitalna 0 1 0 1 1 3 

32. Radków Wąska 3 1 1 3 1 9 

33. Radków Zacisze 0 1 1 2 1 5 

34. Radków Zielona 2 1 1 2 2 8 

35. Raszków  2 2 1 3 2 10 

36. Ratno Dolne  4 0 1 3 2 10 

37. Ratno Górne  4 1 2 3 2 12 

38. Suszyna  1 1 2 3 2 9 

39. Ścinawka Dolna  3 1 2 2 2 10 

40. Ścinawka Górna  3 1 2 3 1 10 

41. Ścinawka Średnia 11 Listopada 1 1 1 3 1 7 

42. Ścinawka Średnia 3 Maja 2 1 2 3 2 10 
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43. Ścinawka Średnia Bieganówek 1 1 1 2 1 6 

44. Ścinawka Średnia Bolesława Chrobrego 2 1 2 3 2 10 

45. Ścinawka Średnia Kolejowa 1 1 0 3 2 7 

46. Ścinawka Średnia Konopnickiej 1 2 1 3 2 9 

47. Ścinawka Średnia Kościuszki 1 1 2 2 2 8 

48. Ścinawka Średnia Księżno 0 1 1 2 1 5 

49. Ścinawka Średnia Leśna 1 1 1 3 1 7 

50. Ścinawka Średnia Mickiewicza 4 0 1 3 2 10 

51. Ścinawka Średnia Obrońców Westerplatte 2 1 1 3 1 8 

52. Ścinawka Średnia Orzeszkowej 3 1 1 3 2 10 

53. Ścinawka Średnia Parkowa 2 1 1 3 1 8 

54. Ścinawka Średnia Piłsudskiego 2 1 2 3 2 10 

55. Ścinawka Średnia Sikorskiego 4 0 2 3 2 11 

56. Ścinawka Średnia Wojska Polskiego 3 1 1 3 2 10 

57. Tłumaczów  4 1 2 3 2 12 

58. Wambierzyce Ciemna 3 1 2 3 1 10 

59. Wambierzyce Łukowa 1 1 0 2 1 5 

60. Wambierzyce Noworudzka 3 1 1 3 2 10 

61. Wambierzyce Objazdowa 3 1 1 3 2 10 

62. Wambierzyce Plac Najświętszej Marii Panny 4 0 1 3 2 10 

63. Wambierzyce Podgórna 3 2 0 3 1 9 

64. Wambierzyce Podlesie 1 1 1 2 1 6 

65. Wambierzyce Polanicka 3 1 1 3 2 10 

66. Wambierzyce Szpitalna 2 1 1 3 1 8 

67. Wambierzyce Wiejska 5 0 1 2 1 9 

 Źródło: opracowanie własne  
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Mapa 2.  Stan kryzysowy - wszystkie sfery - natężenie negatywnych zjawisk na terenie Gminy Radków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map 
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3. Rozdział: Obszar rewitalizowany 

Wytyczne MIR definiują obszar rewitalizowany jako teren charakteryzujący się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk dot. Obszarów problemowych oraz istotnym znaczeniem 

dla rozwoju lokalnego Gminy. Obszar rewitalizowany może składać się z podobszarów, w tym 

podobszarów nieposiadające ze sobą wspólnych granic, przy czym nie może być to teren 

większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

W dalszej części rozdziału zweryfikowano warunki wynikające z wytycznych MIR dla obszaru 

rewitalizowanego. 

Szczególna koncentracja negatywnych zjawisk  

Zgodnie z przyjętą metodologią stan kryzysowy występuje na ulicach i w miejscowościach, 

na których zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych (negatywne 

odchylenia mierników w min. 3 obszarach problemowych) współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Przyjęto, że koncentracja 

negatywnych zjawisk występuje w: 

 sferze gospodarczej przy negatywnym odchyleniu min. 2 mierników 

 sferze środowiskowej przy negatywnym odchyleniu mierników w min. 2 obszarach 

problemowych 

 sferze przestrzenno-funkcjonalnej przy negatywnym odchyleniu mierników w min. 2 

obszarach problemowych 

 sferze technicznej przy negatywnym odchyleniu mierników w min. 2 obszarach 

problemowych. 

W Gminie Radków stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej  

z pozostałych sfer, został zidentyfikowany w 24 miejscach (6 miejscowości i łącznie 18 ulic  

w trzech miejscowościach). W związku z powyższym obszary zdegradowane 

zidentyfikowane na terenie gminy obejmują prawie połowę jej powierzchni, a liczba osób 

zamieszkujących tereny w stanie kryzysowym wynosi ok. 65% wszystkich mieszkańców 

gminy i znacząco przekracza dopuszczalny limit 30%.  

W związku z powyższym przeprowadzono dalszą delimitację polegająca na zawężeniu obszaru 

do ulic i miejscowości charakteryzujących się: 
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 występowaniem co najmniej trzech negatywnych zjawisk w sferze społecznej 

 współwystępowaniem negatywnych zjawisk w pozostałych sferach 

  największym natężeniem zjawisk kryzysowych – łączna liczba pkt. w matrycy 10  

i więcej.  

W ten sposób zostało zidentyfikowanych 19 miejsc, które cechują się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk i dużą skalą potrzeb rewitalizacyjnych.  

Tabela 23. Obszary szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk 

Miejscowość Ulica 
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RAZEM 
5 sfer 

Karłów   3 1 1 3 2 10 

Radków  Grunwaldzka 4 1 1 2 2 10 

Radków  Leśna 3 1 1 3 2 10 

Radków  Przedmieście 3 2 1 3 2 11 

Radków  Rynek 4 1 1 3 1 10 

Ratno Dolne   4 0 1 3 2 10 

Ratno Górne   4 1 2 3 2 12 

Ścinawka Dolna   3 1 2 2 2 10 

Ścinawka Górna   3 1 2 3 1 10 

Ścinawka Średnia Mickiewicza 4 0 1 3 2 10 

Ścinawka Średnia Orzeszkowej 3 1 1 3 2 10 

Ścinawka Średnia Sikorskiego 4 0 2 3 2 11 

Ścinawka Średnia Wojska Polskiego 3 1 1 3 2 10 

Tłumaczów   4 1 2 3 2 12 

Wambierzyce Ciemna 3 1 2 3 1 10 

Wambierzyce Noworudzka 3 1 1 3 2 10 

Wambierzyce Objazdowa 3 1 1 3 2 10 

Wambierzyce Plac Najświętszej Marii Panny 4 0 1 3 2 10 

Wambierzyce Polanicka 3 1 1 3 2 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy 

Wśród obszarów o szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk znajduje się przede 

wszystkim miasto Radków – strefa centralna – Rynek wraz z ulicami okalającymi tj.: 

Grunwaldzka, Leśna i Przedmieście. Poza terenem miejskim, szczególna koncentracja 

negatywnych zjawisk została zdiagnozowana również na pięciu ulicach w Wambierzycach  

i czterech ulicach w Ścinawce Średniej oraz w miejscowościach: Karłów, Ratno Dolne, Ratno 
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Górne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Górna oraz Tłumaczów. Wskazane powyżej obszary 

zarówno miejskie jak i wiejskie zamieszkuje łącznie 5670 osób co stanowi ok. 60% wszystkich 

mieszkańców gminy. Ponieważ nie można objąć procesem rewitalizacji wszystkich miejsc,  

w których została zdiagnozowana szczególna koncentracja negatywnych zjawisk dalsza 

delimitacja wynikała z istotnego znaczenia obszaru dla rozwoju lokalnego.  

Istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

Wyniki analizy wskazującej obszary w stanie kryzysowym zostały zaprezentowane Zespołowi 

ds. Rewitalizacji w trakcie warsztatów, które odbyły się 03.03.2016 r. w Radkowie.  

Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji uznali, iż z uwagi na strategiczne znaczenie Radkowa 

oraz Wambierzyc – zarówno w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej jak i społecznej – 

rewitalizacja prowadzona w tych miejscowościach będzie istotnym i silnym bodźcem dla 

rozwoju całej Gminy. Zespół rekomendował objęcie procesem rewitalizacji centrum Radkowa 

oraz centralną część miejscowości Wambierzyce. Uzasadnieniem było znaczenie tych 

obszarów dla rozwoju lokalnego i możliwość realizacji działań rozwojowych zmierzających do 

wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego.  

Znaczenie Wambierzyc wynika z występujących tam potencjałów religijnych i kulturowych,  

a także wartości historycznych tej miejscowości. Istotnym potencjałem dla procesu 

rewitalizacji jest znaczenie Wambierzyc jako ośrodka pielgrzymkowego i turystycznego,  

w którym odbywają się wydarzenia religijne i kulturalne o znaczeniu międzynarodowym. 

Ponadto na terenie Wambierzyc znajdują się liczne, często zdegradowane, obiekty kultury oraz 

zabytkowe budynki istotne z punktu widzenia atrakcyjności gminy. Istotne znaczenie 

Wambierzyc zostało podkreślone w Planie Odnowy Miejscowości Wambierzyce, która wprost 

mówi o unikatowych walorach architektonicznych, przyrodniczych i kulturowych Wambierzyc 

i potencjale do rozwoju turystyki nie tylko religijnej.  

 

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji  

Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gminy oraz wykorzystanie lokalnych czynników rozwoju, procesem rewitalizacji na 

terenie gminy zostaną objęte 2 podobszary nieposiadających ze sobą wspólnych granic tj.: 
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centrum Radkowa oraz centralna część miejscowości Wambierzyce. Zasięg przestrzenny 

obszarów wyznaczonych do rewitalizacji przedstawiają poniższe mapy. 

Mapa 3. Obszary rewitalizacji na terenie Gminy Radków 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map 
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Mapa 4. Podobszar rewitalizacji w Radkowie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map 
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Mapa 5. Podobszar rewitalizacji w Wambierzycach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie open street map 

 

Obszar wskazany do rewitalizacji swoim zasięgiem obejmuje łącznie 25 miejsc, w tym 18 ulic 

w Radkowie i 7 ulic w Wambierzycach. Wskazane obszary cechują się największym 

natężeniem negatywnych zjawisk w sferze społecznej współwystępujących z negatywnymi 
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zjawiskami w pozostały sferach. Zestawienie ulic i miejscowości włączonych w obszar 

rewitalizacji prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 24. Miejscowości i ulice wchodzące w obszar rewitalizacji. 

Radków Przedmieście 

Bolesława Chrobrego Rynek 

Cmentarna Spadzista 

Górska Szpitalna 

Grunwaldzka Wąska  

Kolejowa Zielona 

Kościelna Wambierzyce 

Kościuszki Ciemna 

Krótka Łukowa 

Leśna Noworudzka 

Ogrodowa Objazdowa 

Osiedle Robotnicze Plac Najświętszej Marii Panny 

Piastowska  Polanicka 

Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie obszary obejmują łącznie 114 ha, co stanowi 0,81% powierzchni całej gminy,  

w tym podobszar: 

 Radków 98 ha 

 Wambierzyce 16 ha. 

Na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji zamieszkuje łącznie 2.575 osób, co stanowi 28% 

wszystkich mieszkańców gminy. W Radkowie na obszarze objętym rewitalizacją zamieszkuje 

łącznie 2024 osób, natomiast podobszar w Wambierzycach obejmuje 551 mieszkańców7. 

Proces rewitalizacji w tych obszarach zapewni optymalne wykorzystanie specyficznych 

uwarunkowań oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych).  

 

Proponowany obszar rewitalizacji zaakceptowany został przez Zespół ds. Rewitalizacji 

podczas warsztatów zorganizowanych 03.03.2016 r. 

 

                                                           
7 Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014 r.  Dane otrzymane od Gminy Radków. 
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Obszar rewitalizacji cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w odniesieniu 

do wartości dla całej gminy, co potwierdzają mierniki rozwoju analizowane łącznie dla obszaru 

rewitalizacji jak i osobno dla każdego z wyznaczonych podobszarów. 

Tabela 25. Porównanie wartości mierników dla gminy i obszaru rewitalizacji. 

Sfera Nazwa miernika 
Wartość dla 

gminy 

Wartość dla 

obszaru 

rewitalizacji 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych bez 

kwalifikacji  
1,61% 2,17% 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

społecznej 
3,62% 5,01% 

Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych 235 109 (46%) 

G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z

A
 

Odsetek  podmiotów gospodarczych, które 

zgłosiły zakończenie działalności gospodarczej 
7,34% 9,57% 

Wskaźnik przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów gospodarczych  

w przeliczeniu na mieszkańca 

3,85% 3,65% 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
W

A
  

Odsetek mieszkań komunalnych ogrzewanych z 

innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć 

gazowa 

96% 97% 

Obszary wymagające rekultywacji 3 3 (100%) 

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
N

N
O

-

F
U

N
K

C
J

O
N

A
L

N
A

 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym 
58% 53% 

T
E

C
H

N
IC

Z

N
A

 

Liczba budynków komunalnych oddanych do 

użytku przed 1990 r. 
46 19 (41%) 

Liczba komunalnych lokali mieszkalnych 

oddane do użytku przed 1990  r. 
536 281 (52%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy.
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4. Rozdział: Diagnoza obszaru rewitalizowanego 

Rewitalizacja, zgodnie z definicją przyjętą w Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03 lipca 20158, jest wielowymiarowym  

i kompleksowym procesem zorientowanym na przezwyciężenie zjawisk kryzysowych 

utrzymujących się na obszarach zdegradowanych. Tereny wymagające interwencji oraz 

wsparcia, a zatem podlegające rewitalizacji, charakteryzują się bowiem występowaniem  

w różnych formach i z relatywnie dużym nasileniem problemów w sferze społecznej, 

gospodarczej czy infrastrukturalnej. Z tego względu konieczne jest podejmowanie 

zintegrowanych działań (skoncentrowanych także terytorialnie) na rzecz lokalnych 

społeczności. Podstawą interwencji publicznej w przedmiotowym zakresie jest lokalny 

program rewitalizacji. Budowa jednak efektywnej strategii rewitalizacji wymaga trafnego 

zdiagnozowania problemów identyfikowanych punktowo na terenie danej gminy. W rezultacie 

holistyczne podejście do przeprowadzenia inwentaryzacji najbardziej istotnych problemów 

lokalnie w naturalny sposób wymusza analizę obejmującą kluczowe sfery funkcjonowania 

określonego przestrzennie obszaru danej gminy (wyznaczonego na bazie przyjętych 

wskaźników delimitacji).  

W szczególności analiza taka dla obszaru rewitalizowanego (OR) w gminie Radków 

koncentruje się na sferach społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej. Podstawę opracowania 

diagnozy stanowią dane statystyczne pozyskane od Gminy Radków (w tym przygotowane na 

tej podstawie  mierniki rozwoju) oraz informacje zebrane w wyniku przeprowadzonych badań 

kwestionariuszowych mieszkańców Gminy Radków i warsztatów zrealizowanych  

z interesariuszami planowanego procesu rewitalizacji.  

Sfera społeczna 

Na obszarze rewitalizowanym w gminie Radków można zidentyfikować szereg problemów  

w szeroko ujmowanej sferze społecznej. Dostępne dane wskazują wyraźnie, iż występują 

poważne zagrożenia związane z kondycją ekonomiczną lokalnych gospodarstw domowych 

implikujące ryzyko wykluczenia społecznego w następstwie ubóstwa oraz towarzyszących 

temu innych destrukcyjnych zjawisk. Zasadniczą jednak przyczyną zasygnalizowanych 

                                                           
8 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo 

Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa 2015.  

.  
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problemów jest przede wszystkim utrzymujące się znaczące bezrobocie wśród mieszkańców 

OR. W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę na osoby, które długotrwale pozostają 

bez pracy, jako że ta właśnie grupa zagrożona jest zwykle w największej skali wykluczeniem 

społecznym.  

Rysunek 1. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizowanym w 

gminie Radków w latach 2012-2014.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Radków.  

Analizując dane zaprezentowane na Rysunku 1. można zauważyć, iż liczba osób pozostających 

długotrwale bez pracy na OR w 2014 roku wynosiła już 158. Ponadto niepokojący jest 

średniookresowy trend tego zjawiska, który wskazuje na systematyczne nasilanie się 

problemów z pozyskaniem pracy przez osoby długotrwale bezrobotne, przy czym warto 

podkreślić, że w latach 2012-2013 dodatkowo odnotowano skokowy przyrost osób długotrwale 

pozostających tutaj bez pracy (wzrost aż o 40 osób). Należy także zauważyć, iż grupą społeczną 

szczególnie narażoną na ryzyko wykluczenia oraz ubóstwa na OR stanowią osoby bezrobotne 

z najniższymi kwalifikacjami. Na podstawie analizy danych ujętych w Tabeli 23. można 

zauważyć, iż odsetek osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w całej 

populacji osób bezrobotnych na ternie OR wyniósł w 2014 roku aż 45,9% i jest znacząco 

wyższy w porównaniu do średniej wartości tego wskaźnika dla całej gminy (27,82%).  

W konsekwencji liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej jest tutaj większa (129 

rodzin w 2014 roku, co stanowiło 5,06% populacji OR) w porównaniu do średniej wartości 

tego miernika dla Gminy Radków (333 rodziny w tym samym okresie,  co stanowiło 3,62% 

populacji gminy). Co więcej, odsetek rodzin z OR korzystających z pomocy społecznej  

w grupie wszystkich rodzin korzystających z tego rodzaju świadczeń na terenie gminy wyniósł 

dla OR w 2014 roku aż 38,74%. Dane te zatem jednoznacznie przedstawiają poważną 
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ekspozycję na ryzyko wykluczenia społecznego w wyniku postępującej pauperyzacji 

ekonomicznej populacji OR. Należy także dodać w tym miejscu, iż problemy ekonomiczne 

gospodarstw domowych kreują sprzyjające warunki dla rozwoju innych niepożądanych zjawisk 

społecznych i behawioralnych, w tym zwiększają ryzyko uzależnień oraz często implikują także 

niską aktywność zawodową i społeczną.  

Tabela 26. Wybrane wskaźniki diagnozy społecznej dla Gminy Radków oraz OR w 2014 

roku.  

Wskaźnik 
Wartość 

dla gminy 

Wartość 

dla OR 

Procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych z 

wykształceniem podstawowym w ogóle osób bezrobotnych na 

terenie gminy i OR 

27,82% 45,90% 

Odsetek rodzin  korzystających z pomocy społecznej w całości 

populacji gminy i OR 
3,62% 5,06% 

Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych 235 109 

Odsetek egzaminów poprawkowych w szkołach podstawowych i 

gimnazjach w odniesieniu do liczby dzieci w gminie i OR 
3% 7,73% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Radków.  

Na terenie OR identyfikowane są jeszcze dodatkowo inne ważne problemy w sferze społecznej. 

Przede wszystkim zauważalne są deficyty w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

W 2014 roku zanotowano na OR 109 przypadków wykroczeń społecznie uciążliwych,  

co stanowi aż 46,38% wszystkich tego rodzaju zdarzeń na terenie całej Gminy Radków. 

Wartość ta oznacza także wzrost o ponad 6% w stosunku do poprzedniego roku, jako że odsetek 

ten w 2013 roku był na poziomie 40%. W związku z powyższym można było zaobserwować 

negatywny trend objawiający się zwiększeniem liczby tego rodzaju szkodliwych społecznie 

aktów. Analiza danych zaprezentowanych na Rysunku 2. wskazuje, iż na OR zanotowano 

wzrost liczby wykroczeń z poziomu 69 w 2013 roku do poziomu 109 w 2014 roku (tj. o 57%). 

Znamienne, iż wskazane wykroczenia często przyjmują postać aktów wandalizmu i niszczenia 

mienia. Incydenty te nie mogą być zignorowane w prowadzonej analizie z uwagi na fakt, iż 

implikują one utrzymywanie się w społeczności lokalnej poczucia lęku i zagrożenia oraz 

ograniczają w ten sposób przejawy pożądanej aktywności obywatelskiej. Ponadto wpływają na 

ograniczenie możliwości rozwoju lokalnego w wymiarze kreowaniu produktów turystycznych 

(np. akty wyłudzania pieniędzy od turystów działają odstraszająco i zniechęcająco na osoby 
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odwiedzające OR oraz przyczyniają się do kreowania negatywnego wizerunku OR). Należy 

wyeksponować fakt, wspomniany wcześniej w niniejszej części analizy, iż znaczący udział tego 

rodzaju wykroczeń na terenie OR w zasadniczej mierze konstytuuje wartość tego miernika dla 

całej Gminy Radków.  

Rysunek 2. Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych w latach 2013-2014 na terenie 

gminy Radków i OR. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Radków.  

Należy zauważyć, iż problemy w sferze społecznej (zarówno o charakterze finansowym, 

zawodowym i bytowym, jak również o charakterze kulturowym czy behawioralnym) mają 

często swoje korzenie w nieefektywnej edukacji. W tym przypadku na terenie OR również 

zauważalne są istotne negatywne atrybuty procesu kształcenia dzieci i młodzieży. Odsetek 

egzaminów poprawkowych w populacji uczniów (w przedziale wieku 6-16 lat) w szkołach 

podstawowych i gimnazjach jest znacząco wyższy dla OR w porównaniu do średniej dla gminy 

Radków. Dane zaprezentowane w Tabeli 25. Wskazują, iż w 2014 roku przywołany miernik 

wyniósł 7,73% dla OR, podczas gdy dla gminy tylko 3%. Jednocześnie odsetek egzaminów 

poprawkowych w grupie dzieci i młodzieży z OR w całkowitej liczbie egzaminów 

poprawkowych na terenie gminy Radków wyniósł w badanym roku aż 55%. Sytuację taką 

należy interpretować jako zdecydowanie niekorzystną nie tylko patrząc z perspektywy bieżącej, 

ale przede wszystkim jako poważne zagrożenie w długim okresie. Brak adekwatnej edukacji 

na poszczególnych poziomach rozwoju dzieci i młodzieży może skutkować narastaniem  

i eskalacją negatywnych zjawisk społecznych w przyszłości (problemy ze znalezieniem pracy, 

ryzyko ubóstwa, uzależnienie od pomocy społecznej, przestępczość, podatność na uzależnienia, 

wykluczenie społeczne), ograniczając w ten sposób możliwości rozwoju osobistego 

mieszkańców OR oraz gminy. W tym kontekście należy zwrócić także uwagę na fakt, iż 
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czynnikiem negatywnie determinującym wskazaną sytuację są obserwowane na OR 

niekonstruktywne postawy społeczne wyrażające się brakiem odpowiedniej motywacji dzieci  

i młodzieży ze strony wielu rodzin oraz ogólną też biernością rodzin w zakresie monitorowania 

postępów w nauce swoich bliskich.  

Zasygnalizowane do tej pory problemy w sferze społecznej nakładają się na zauważalnie niski 

poziom rozwoju infrastruktury społecznej. Na ternie OR funkcjonuje niewielka liczba 

organizacji pozarządowych. Jednocześnie społeczność lokalna, w tym dzieci i młodzież, 

wykazują bardzo ograniczone zainteresowanie podejmowaniem inicjatyw lokalnych lub też 

partycypacją w inicjatywach i wydarzeniach kreowanych przez gminę.  

Przytoczone w przedmiotowej analizie dane i mierniki statystyczne ilustrujące występowanie 

problemów w sferze społecznej na terenie OR znajdują również swoje odzwierciedlenie  

w wynikach badań kwestionariuszowych przeprowadzonych na tym obszarze w 2016 roku. 

Zauważalna korelacja pomiędzy opiniami mieszkańców oraz obiektywnym pomiarem 

statystycznym procesów społecznych (zaprezentowanym wcześniej) sugeruje, iż społeczność 

OR jest świadoma występujących zagrożeń w przedmiotowej sferze oraz dostrzega przestrzeń 

społeczną wymagającą interwencji publicznej.  

Z tego względu niezwykle ważnym elementem przedmiotowych badań była kwestia percepcji 

kluczowych problemów w sferze społecznej na ternie OR. Respondenci badania wskazali 

przede wszystkim jako zauważalny problem ubóstwa na terenie OR (71,56% odpowiedzi 

twierdzących), zjawisko uzależnień (64,93% odpowiedzi twierdzących), przestępczość 

(56,40% odpowiedzi twierdzących) oraz bezrobocie (50,24% odpowiedzi twierdzących). 

Ponadto respondenci badania w dużej mierze wskazywali, iż nie znają osób, które w ostatnich 

trzech latach znalazły pracę na OR (83,41% wskazań) oraz nie znają żadnej organizacji 

pozarządowej działającej na OR lub na jego rzecz (69,91% wskazań). Wybrane wyniki 

przywołanych  badań odnoszące się do sfery społeczne zostały zaprezentowane dodatkowo  

w Tabeli 24.  
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 Tabela 27. Wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku – bezrobocie, 

bezpieczeństwo publiczne oraz organizacje pozarządowe. 

Pytanie w kwestionariuszu ankiety % odpowiedzi TAK % odpowiedzi NIE 

Czy zna Pani/Pan osobę, która w ostatnich 3 

latach znalazła pracę na OR? 
16,59% 83,41% 

Czy obszar jest niebezpieczny (istniejące 

poczucie niebezpieczeństwa związane np. z 

przestępczością)? 

59.72% 40,28% 

Czy zna Pani/Pan organizację pozarządową (tj. 

stowarzyszenie, fundacje) działającą na OR (lub 

na rzecz OR)? 

30,09% 69,91% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych Efficon.  

W rezultacie w sferze społecznej (bazując na analizie mierników rozwoju, badaniach 

terenowych oraz wynikach warsztatów z interesariuszami procesu rewitalizacji) za węzłowe 

problemy można uznać zagrożenia w postaci ubóstwa (wynikającego z bezrobocia, 

uzależnienia od pomocy społecznej, nieadekwatnych kwalifikacji zawodowych), niskiego 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego (kreującego poczucie zagrożenia społeczności 

lokalnej) oraz niskiej aktywności społecznej (wynikającej z bierności wspólnoty lokalnej, słabo 

rozwiniętej infrastruktury społecznej oraz problemów w lokalnym sektorze edukacji).  

Sfera gospodarcza 

Na obszarze rewitalizowanym w gminie Radków można zidentyfikować również szereg 

istotnych problemów w sferze gospodarczej. Przede wszystkim zasadniczym problemem 

(implikującym następnie szereg negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych) jest 

niewielka liczba podmiotów prowadzących tutaj działalność gospodarczą. Na OR aktywnie 

działało w 2014 roku zaledwie 94 przedsiębiorstwa (co stanowiło tylko 26,6% wszystkich 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie). Warto przy tym wyeksponować fakt, 

iż odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą w całej populacji OR wyniósł  

w badanym okresie tylko 3,69%, podczas gdy średnia wartość tego wskaźnika dla całej Gminy 

wyniosła 3,85%. W tym kontekście należy wskazać na cząstkowe wyniki badań 

kwestionariuszowych prowadzonych na OR odnoszące się do problematyki ekonomicznej. 

Niemal 87% respondentów stwierdziło, iż nie zna osób, które założyły na tym terenie firmę  

w ostatnich trzech latach (a tylko nieco ponad 13% respondentów odpowiedziała twierdząco 
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 na poruszoną kwestię). Należy dodać, iż niekorzystnie kształtuje się również odsetek firm 

zgłaszających zakończenie działalności gospodarczej. Wartość tego miernika dla OR wyniosła 

9,57%, natomiast dla gminy 7,34% w analizowanym okresie. Jednocześnie w latach 2012-2014 

średnio 11 podmiotów gospodarczych zakończyło swoją działalność operacyjną na terenie OR. 

Jednocześnie za niepokojącą można uznać tendencję stopniowego wzrostu liczby 

przedsiębiorstw zawieszających działalność gospodarczą. Dane zaprezentowane na Rysunku 3. 

odzwierciedlają wzrost liczby firm podejmujących decyzję o zawieszeniu aktywności 

operacyjnej z poziomu 2 podmiotów w 2013 roku do poziomu już 9 podmiotów w 2014 roku 

(a zatem na przestrzeni dwóch ostatnich lat zarejestrowano przyrost takich przypadków o 7).  

Rysunek 3. Liczba przedsiębiorstw na terenie OR zawieszających działalność 

gospodarczą w latach 2013-2014. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Radków.  

Przedstawione dane implikują sformułowanie negatywnej oceny sfery gospodarczej na OR.   

Lokalny system ekonomiczny cechują znacznie gorsze parametry w porównaniu do ogólnej 

kondycji gospodarczej gminy, w tym zwłaszcza zauważalny jest niski poziom 

przedsiębiorczości kapitału ludzkiego oraz słaba kondycja lokalnych podmiotów 

gospodarczych (finansowa i konkurencyjna). Niewielka populacja przedsiębiorstw 

działających na terenie OR (uznana za problem zasadniczy przy ewaluacji tej sfery 

funkcjonowania OR) świadczy właśnie o niskiej aktywności w zakresie przedsiębiorczości 

lokalnej społeczności oraz trudnościach z wykreowaniem postaw sprzyjających podejmowaniu 

działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu zauważyć, iż zidentyfikowany problem 

niewielkiej populacji przedsiębiorstw na OR ma także swoje destrukcyjne konsekwencje dla 

sytuacji w sferze społecznej. Niewątpliwie zjawisko bezrobocia oraz towarzyszące mu ryzyka 

i zagrożenia posiadają bezpośredni związek ze słabościami lokalnego sektora przedsiębiorstw.  

Negatywna sytuacja w zakresie ograniczonej w wymiarze ilościowym populacji firm 

działających na terenie OR wskazuje na utrzymujące się nadal poważne bariery dla rozwoju 
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lokalnego systemu ekonomicznego. Na OR występują deficyty w odniesieniu do infrastruktury 

wsparcia działalności gospodarczej, a tym samym ograniczenia w dostępie do usług instytucji 

otoczenia biznesu. W rezultacie nie tylko bariery kapitałowe (uznawane za typowe w tym 

obszarze problemowym), ale także systemowe i instytucjonalne skutecznie hamują rozwój 

przedsiębiorczości na wskazanym obszarze. Dodatkowym problemem jawi się także brak 

efektywnych form promocji postaw pro przedsiębiorczych oraz niska efektywność systemu 

wsparcia pozafinansowego dla procesu tworzenia przedsiębiorstw na OR.  

Ograniczenia ilościowe w odniesieniu do wielkości populacji lokalnych podmiotów 

gospodarczych wpływają również negatywnie na samą strukturę sfery ekonomicznej OR.  

Widoczne są problemy z zapewnieniem kompleksowości lokalnej oferty usługowej (w tym 

identyfikowane są braki np. w odniesieniu do dostępności usług tradycyjnych tj. szklarz czy 

szewc) oraz problemy z niskim stopniem jej dostosowania do potrzeb konsumentów (w tym 

turystów). Ma to również związek generalnie z lokalną zapaścią rzemiosła (i utratą niezbędnych 

kompetencji zawodowych w tym zakresie). Ponadto identyfikowana jest niewystarczająca, 

jakość oferowanych usług, co w przypadku zwłaszcza sektora turystycznego, może nieść 

bardzo poważne negatywne konsekwencje w długim okresie. Jednocześnie na ternie OR 

występują śladowe przejawy sieciowych form współpracy przedsiębiorstw, a także problemy  

z dostępnością do nowoczesnej infrastruktury rozliczeniowej i płatniczej (występują deficyty 

w zakresie możliwości dokonywania opłat za usługi kartami płatniczymi czy też występuje zbyt 

mała liczba bankomatów). Problemy z utrzymaniem odpowiedniej kondycji (i rentowności) 

przedsiębiorstw kreują z kolei następną barierę dalszego rozwoju systemu gospodarczego OR 

w postaci poważnych trudności z pozyskaniem lokalnie specjalistów w określonych 

dziedzinach, (co wynika w dużej mierze z niskiego poziomu płac na ternie OR).  

Warto dodać, iż słabości sfery gospodarczej, w tym zwłaszcza trudna sytuacja na lokalnym 

rynku pracy, wiążą się również z problemami w zakresie infrastrukturalnym. Szczególnie 

dotkliwie jest odczuwalny ograniczony zasięg transportu publicznego, który wydatnie utrudnia 

zachowanie odpowiedniej mobilności pracowników żyjących na terenie OR. Brak możliwości 

regularnych dojazdów do oddalonych (nawet nieznacznie) miejsc pracy skutkuje narastającym 

niedopasowaniem skupisk osadniczych na OR z lokalnymi centrami aktywności gospodarczej.  

W rezultacie należy zauważyć, iż sfera gospodarcza na terenie OR wymaga skoncentrowanego 

wsparcia publicznego. Zidentyfikowane dysfunkcjonalności w działaniu oraz strukturze tkanki 

gospodarczej OR generują również poważne problemy w pozostałych sferach funkcjonowania 
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OR, w tym zwłaszcza w sferze społecznej. Podkreślenia wymaga fakt, iż istotna część 

problemów społecznych OR (w szczególności bezrobocie oraz ryzyko wykluczenia 

społecznego) mają swoje silne powiązania także ze sferą ekonomiczną.  

Sfera infrastrukturalna  

Na obszarze rewitalizowanym w gminie Radków można zidentyfikować szereg problemów w 

sferze infrastrukturalnej. Przede wszystkim obserwowana jest systematyczna degradacja  

i dekapitalizacja szeroko rozumianej infrastruktury (m.in. technicznej, architektoniczno-

urbanistycznej, drogowej czy sieci dystrybucji mediów komunalnych), a w części lokalizacji 

OR mająca nawet znamiona głębokiego kryzysu, lub też identyfikowany jest niewystarczający 

stopień rozwoju infrastruktury w określonych jej wymiarach funkcjonalnych.  

Niezwykle istotnym problemem jest zwłaszcza postępująca degradacja licznych obiektów 

budowlanych. Stan techniczny wielu budynków mieszkalnych, budynków instytucji 

publicznych oraz obiektów turystycznych wymaga renowacji oraz modernizacji. Wskazany 

problem degradacji budynków jest tutaj szczególnie widoczny z uwagi na fakt, iż 52% 

wszystkich budynków komunalnych (tj. 281 z 536) w gminie Radków ma swoją lokalizację  

na terenie OR, (z czego 41,3% budynków oddano do użytku jeszcze przed 1990 rokiem). Zatem 

stopień ich amortyzacji z naturalnych względów jest znaczący, co implikuje konieczność 

poniesienia adekwatnych nakładów finansowych niezbędnych do ich utrzymania  

na akceptowalnym poziomie (funkcjonalnym oraz w zakresie bezpieczeństwa). Ponadto  

na terenie OR znajduje się aż 52% komunalnych budynków mieszkalnych, które również 

wymagają modernizacji (w tym termomodernizacji) z uwagi na fakt, iż także zostały oddane 

do eksploatacji przed rokiem 1990. W szczególności w 2014 roku identyfikowano nadal 14 

budynków komunalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym, które wymagają 

bezwzględnie pilnych działań zorientowanych na odtworzenie ich pierwotnych funkcji  

oraz przywrócenie spójności architektonicznej z pozostałą częścią OR. Jednocześnie wiele 

obiektów wymaga nakładów związanych z ich adaptacją do potrzeb osób starszych  

oraz niepełnosprawnych. W tym kontekście warto także zauważyć, iż sygnalizowanym 

problemem przez interesariuszy procesu rewitalizacji jest silnie zdekapitalizowany stan 

podwórek  

oraz małych obiektów gospodarczych użytkowanych przez część mieszkańców OR (typu 

komórki lokatorskie), który szpeci w znaczący sposób lokalną przestrzeń publiczną. 

Adekwatnymi przykładami tego rodzaju problemów jest chociażby centrum miejscowości 
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Wambierzyce czy też uznawana za „slumsową” zabudowa centrum Radkowa. Co więcej, 

uzyskane informacje w czasie przygotowywania niniejszej diagnozy, wskazują, iż realizowane 

selektywnie remonty odbywają się niezgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania.  

Na ternie OR identyfikowane są również nadal problemy wynikające z niedostatecznego 

stopnia rozwoju infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i seniorów, co pogarsza wyraźnie jakość 

życia mieszkańców. Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych (publicznie 

dostępnych) w latach 2012-2014 nie uległa zwiększeniu na terenie gminy Radków, w tym  

na OR, i wynosi łącznie 52507 m2. Co więcej, w podanym okresie zmniejszyła się liczba placów 

zabaw dla dzieci w całej gminie z 7 do 5, ograniczając w ten sposób także możliwość czynnego 

wypoczynku dzieci z OR. Niedostateczna jest także liczba obiektów małej architektury 

miejskiej (w tym toalet publicznych), chodników oraz elementów infrastruktury istotnej  

dla turystów i innych osób przebywających czasowo na terenie OR (w tym utrzymuje się 

ograniczona dostępność terminali płatniczych i bankomatów). Niewystarczająca w stosunku  

do potrzeb lokalnych oraz rozwoju turystyki jest także długość dostępnych ścieżek rowerowych 

na OR, która w 2014 roku wyniosła zaledwie 6200 m.  

Z uwagi na rozwój transportu drogowego oraz jego rolę zarówno dla mieszkańców, turystów 

oraz dla lokalnego systemu gospodarczego OR, należy zwrócić uwagę na bardzo poważny 

problem, jakim niewątpliwe jest pogarszający się stan lokalnych dróg. Nawierzchnia części 

ciągów komunikacyjnych wymaga stałych nakładów odtworzeniowych w celu zachowania 

ustalonych właściwymi przepisami prawnymi parametrów technicznych istotnych  

dla zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto 

zniszczona nawierzchnia dróg lokalnych lub jej brak dostosowania do specyfiki 

architektonicznej obniża wyraźnie atrakcyjność turystyczną OR. W tym kontekście należy 

jeszcze wyeksponować fakt, iż na ternie OR ujawnia się zbyt mała ilość bezpiecznych miejsc 

parkingowych. W latach 2012-2014 liczba publicznych miejsc parkingowych nie zmieniła się 

(i wynosiła zaledwie 77 miejsc). W rezultacie zmniejsza się dostępność OR poprzez 

komunikację drogową dla turystów, podmiotów gospodarczych oraz samych mieszkańców.  

Na ternie OR występują nadal punktowo deficyty w zakresie dostępności do sieci przesyłu 

gazu. Analizując dane zaprezentowane na Rysunku 4. można zauważyć, iż stopień rozwoju 

infrastruktury niezbędnej do dystrybucji gazu generalnie dla całej gminy, w tym także OR, 

wymaga dalszych intensywnych nakładów inwestycyjnych. 
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Rysunek 4. Dostęp do sieci gazowej na ternie gminy Radków w latach 2012-2014 (w %). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gminy Radków.  

W 2014 roku na OR funkcjonowało 214 przyłączy gazowych, co stanowiło 74% wszystkich 

przyłączy na terenie gminy). Wprawdzie wartość tego wskaźnika jest relatywnie wysoka  

dla OR, to jednak należy mieć na uwadze, iż w poszczególnych lokalizacjach OR nadal 

występują pilne potrzeby rozbudowy sieci gazowej (czego jaskrawym przykładem są 

Wambierzyce – w 2014 roku 7 ulic pozostawało bez infrastruktury gazowej czy też Radków – 

gdzie ulica Piastowska jest zgazyfikowana w 62%). Co więcej, w okresie 2012-2014  

w przypadku wskazanych ulic w Wambierzycach i Radkowie nie nastąpił żaden rozwój 

przedmiotowej sieci. W rezultacie dynamika rozwoju infrastruktury przesyłu gazu ziemnego 

na fragmencie terenu OR jest niezwykle niska i nieadekwatna zarówno do potrzeb społeczności 

lokalnej, jak również do potencjalnych potrzeb podmiotów gospodarczych. Ponadto taka 

sytuacja utrudnia osiągnięcie ważnych społecznie celów w zakresie ochrony środowiska, 

 co w rezultacie stanowi jedną z silnie odczuwalnych barier rozwojowych.  

Negatywny stan sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest silnie zauważalny w percepcji 

społeczności lokalnej OR. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych na potrzeby 

niniejszego opracowania jednoznacznie wskazują na szereg problemów związanych ze stanem 

przestrzeni publicznej, niedostatecznym rozwojem infrastruktury lub jej zaawansowaną 

degradacją. Znamienne, iż ponad 76% mieszkańców uważa zasadniczo przestrzeń OR za 

zaniedbaną. (zob. Tabela 25).  
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Tabela 28. Ocena przestrzeni obszaru rewitalizowanego w percepcji mieszkańców - 

wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku.  

Pytanie w kwestionariuszu ankiety % odpowiedzi TAK % odpowiedzi NIE 

Czy obszar jest zaniedbany (zniszczony, 

zdewastowany, brakuje poczucia potrzeby 

dbania o części wspólne)? 

76,30% 23,70% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych Efficon.  

W przeprowadzonej analizie użyteczne w wymiarze kognitywnym jest uwzględnienie również 

bardziej szczegółowych opinii mieszkańców OR odnoszących się do poszczególnych 

elementów infrastruktury dostępnej na tym terenie, które zostały syntetycznie ujęte w Tabeli 

26. Biorąc pod uwagę tylko oceny niedostateczne sformułowane przez mieszkańców można 

zauważyć bardzo krytyczną ewaluację przede wszystkim stanu budynków mieszkalnych 

(52,13% negatywnych wskazań), ograniczonej dostępności terenów zielonych (44,55%), 

niewystarczającego stopnia dostosowania budynków do potrzeb osób starszych  

i niepełnosprawnych (37,44% negatywnych wskazań) oraz niezadowalającego stanu dróg 

lokalnych (23,93% negatywnych wskazań). Warto przy tym zwrócić uwagę, 

iż w poszczególnych subkategoriach ewaluacji infrastruktury OR, wystąpił także znaczący 

odsetek respondentów formułujących oceny dostateczne (co również można interpretować jako 

wyraz ich krytycznej ewaluacji).  

Tabela 29. Ocena infrastruktury na obszarze rewitalizowanym przez mieszkańców OR - 

wybrane wyniki badań terenowych na OR w 2016 roku.  

 Niedostatecznie Dostatecznie Dobrze 
Bardzo 

dobrze 

Stan dróg 23,93% 54,50% 19,67% 1,90% 

Dostępność placów zabaw 10,66% 55,21% 32,46% 1,66% 

Dostępność terenów zielonych 44,55% 30,57% 22,04% 2,84% 

Dostępność obiektów sportowych 9,72% 46,21% 40,28% 3,79% 

Dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób starszych oraz 

niepełnosprawnych 

37,44% 47,87% 14,22% 0,47 

Stan budynków mieszkalnych 52,13% 37,44% 10,66% 0,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań terenowych Efficon.  



56 
 

Należy jeszcze dodać w tym miejscu, iż w kolejnej części przedmiotowego badania znacząca 

część mieszkańców OR (81,75% wskazań) wyraziła pogląd, iż nie ma wystarczającej ilości 

ścieżek rowerowych oraz wystarczającej ilości dostępnych miejsc parkingowych (82,70% 

wskazań), co potwierdza wcześniej zdiagnozowane problemy w oparciu o wykorzystane dane 

statystyczne.  

W analizie środowiskowej należy natomiast zwrócić uwagę na problemy już sygnalizowane 

wstępnie w poprzedniej części przedmiotowego opracowania. Przede wszystkim zauważalna 

jest niska energooszczędność budynków wymagająca znaczącej modernizacji i poprawy 

parametrów technicznych w tym zakresie. Jednocześnie na terenie OR 53% mieszkań w zasobie 

komunalnym stanowią lokale ogrzewane z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa. 

W odniesieniu do całkowitej liczby budynków na ternie OR wartość tego wskaźnika wyniosła 

aż 97%. Taki model wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania budynków 

implikuje problemy środowiskowe związane z rodzajem paliw stosowanych do urządzeń 

ciepłowniczych, w tym zwłaszcza niekorzystnie wpływa, na jakość środowiska ryzyko 

wykorzystywania jako opału substancji/produktów zabronionych. W rezultacie, jak pokazują 

przywołane wcześniej badania terenowe, 37,2% mieszkańców OR ocenia czystość powietrza 

jako dostateczną, a 11,14% jako niedostateczną.  

Należy wyeksponować również fakt, iż nadal zauważalne są na terenie OR problemy 

 z prowadzeniem efektywnej gospodarki odpadami. Identyfikowane są deficyty w zakresie 

dostępności infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto wątpliwości budzi 

efektywność i energooszczędność infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic. Dlatego też  

w percepcji przeważającej części mieszkańców OR działania proekologiczne oceniane są tutaj 

jako co najwyżej średnie (71,33% wskazań respondentów). W rezultacie sfera infrastrukturalna 

posiada szereg negatywnych atrybutów, które w znaczący i bezpośredni sposób przyczyniają 

się do obniżenia poziom życia na OR, a także utrudniają inicjację dynamicznego rozwoju 

gospodarczego na poziomie lokalnym. Jednocześnie utrzymujący się stan rzeczy  

w analizowanym wymiarze rodzi negatywne konsekwencje społeczne z uwagi na fakt,  

iż nieadekwatna do potrzeb społecznych infrastruktura utrudnia przeciwdziałanie procesom 

wykluczenia społecznego oraz aktywizację kapitału ludzkiego na terenie OR. Ponadto  

w zakresie problemów środowiskowych również ujawnia się szereg potrzeb wymagających 

podjęcia określonych działań sanacyjnych i rozwojowych. Należy jednak uwzględnić fakt,  

iż w tym przypadku konieczne jest powiązanie działań w sferze środowiskowej z działaniami 

w sferze infrastrukturalnej.  
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Podsumowanie 

Przeprowadzona diagnoza umożliwiła identyfikację kluczowych problemów na ternie OR 

objętego analizą. Za problem węzłowy można uznać wysokie bezrobocie, które kreuje szereg 

różnych zagrożeń zarówno w sferze społecznej, jak również w sferze gospodarczej. Ponadto 

ważnym problemem jawią się kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

konieczność rozbudowy i modernizacji infrastruktury OR, w tym infrastruktury związanej  

z ochroną środowiska naturalnego lokalnie. W konsekwencji, biorąc pod uwagę skalę 

zidentyfikowanych problemów oraz ich intensywność, niezbędne jest podjęcie 

skoncentrowanych działań publicznych umożliwiających wielowymiarową rewitalizację tego 

obszaru. 
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5. Rozdział: Strategia rewitalizacji  

Wizja 

Nadrzędnym priorytetem projektowanego procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru  

w gminie Radków jest podniesienie poziomu życia jego mieszkańców oraz stworzenie 

trwałych podstaw do wielowymiarowego rozwoju lokalnego. Realizacji tak nakreślonej wizji 

służy przyjęty partycypacyjny model diagnozowania identyfikowanych problemów oraz 

następnie wyznaczania celów i działań na tej podstawie wspólnie ze wszystkimi głównymi 

interesariuszami procesu rewitalizacji. Istotne, bowiem jest zainicjowanie postulowanych 

zmian w oparciu o aktywny udział samej społeczności obszaru mającego podlegać rewitalizacji 

oraz autentyczną ich identyfikację z proponowanymi działaniami sanacyjnymi. Takie podejście 

umożliwia zbudowanie niezbędnego kapitału społecznego wokół planowanych do realizacji 

zadań oraz ich głęboką legitymizację społeczną.  

Wypracowane cele i kierunki działań procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru w gminie 

Radków mają charakter kompleksowy i spójny wewnętrznie oraz korelują bezpośrednio  

z realnymi potrzebami mieszkańców. Ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania 

endogennego potencjału obszaru rewitalizowanego, a także maksymalizacji korzyści  

z posiadanych lokalnie zasobów i korzystnych atrybutów.  

Przede wszystkim przeprowadzenie procesu rewitalizacji będzie wyraźnie niwelowało deficyty 

w zakresie budowy i aktywizacji kapitału ludzkiego lokalnie. Dlatego też proces ten powinien 

wykreować sprzyjające warunki dla rozwoju organizacji pozarządowych zdolnych  

do efektywnego działania na rzecz społeczności lokalnej (przy jej też czynnym udziale).  

W rezultacie umożliwi to znaczące zmniejszenie w wymiarze jakościowym i ilościowym skali 

procesu wykluczenia społecznego wynikającego z przyczyn ekonomicznych, materialnych  

czy też kulturowych i behawioralnych. Jednocześnie takie podejście do zidentyfikowanych 

problemów pozwoli na wykorzystanie lokalnej energii mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

zarówno w sferze ich aktywności zawodowej, jak również społecznej, w tym szczególnie 

przyczyni się pozytywnie do rozwoju najmłodszej części lokalnych zasobów ludzkich. W tym 

kontekście należy wyeksponować także poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jako 

istotnego efektu procesu rewitalizacji. Poczucie stabilizacji (w wymiarze ekonomicznym  

i socjalnym), a także w wymiarze porządku publicznego oraz jednocześnie poprawa 

infrastruktury socjalnej pozwolą na stworzenie na tym obszarze właściwych warunków dla jego 
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zrównoważonego rozwoju. Dlatego też tak ważnym rezultatem w sferze społecznej będzie 

również wzmocnienie sektora edukacji (jakościowe, programowe i infrastrukturalne)  

na obszarze rewitalizowanym, umożliwiające nie tylko poprawę indywidualnych perspektyw 

zawodowych mieszkańców oraz później dzieci i młodzieży, ale także zapewnienie podstaw 

dla trwałości całego projektu planowanych tutaj niezbędnych zmian.   

Niezwykle ważnym rezultatem procesu rewitalizacji będzie niewątpliwie wykreowanie 

sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnego sektora przedsiębiorstw. Z uwagi na jego rolę 

jako fundamentu stabilności materialnej i źródła dobrobytu mieszkańców (poprzez zwiększoną 

liczbę dostępnych miejsc pracy), dynamizacja działania lokalnych firm oraz zwiększenie ich 

populacji będą stanowiły kluczowy fundament funkcjonowania tego obszaru w długim okresie. 

Wraz z poprawą sfery edukacyjnej możliwe stanie się także nie tylko pełniejsze dostosowanie 

kwalifikacji lokalnych pracowników do potrzeb przedsiębiorstw, ale także samo 

upowszechnienie postaw pro przedsiębiorczych. Te zamierzania będą mogły być zrealizowane 

w oparciu o prognozowany zwiększony dostęp do usług wspierających działalność 

przedsiębiorstw na obszarze rewitalizowanym, w tym zbudowany skuteczny system zachęt 

inwestycyjnych. W tym kontekście szczególnie ważnym rezultatem będzie wzmocnienie 

potencjału obszaru rewitalizowanego do budowy atrakcyjnej oferty turystycznej, która może 

stanowić ważny sektor w strukturze lokalnego systemu gospodarczego oraz pozytywnie 

wpływać na całokształt procesów rozwoju ekonomicznego tego terenu.  

Proces rewitalizacji w bezpośredni sposób przyczyni się do znaczącej poprawy infrastruktury 

lokalnej. Korzystne zmiany będą obserwowane w odniesieniu do infrastruktury technicznej 

budynków mieszkalnych i publicznych, infrastruktury drogowej, a także infrastruktury 

związanej z dystrybucją ważnych usług komunalnych. Istotnym tego przejawem będzie 

również poprawa przestrzenna i funkcjonalna obszaru rewitalizowanego dla wszystkich grup 

społecznych (w tym osób starszych lub niepełnosprawnych) oraz zwiększenie jego dostępności 

komunikacyjnej. W efekcie wzmocnieniu ulegną możliwości integracji społecznej  

oraz przeciwdziałania procesom wykluczenia, a także powstaną dodatkowe ułatwienia  

dla prowadzenia działalności gospodarczej wraz ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej.   

Sanacja obszaru rewitalizowanego w gminie Radków będzie implikowała także wystąpienie 

szeregu pozytywnych efektów dla środowiska naturalnego. Modernizacja i rozwój 

infrastruktury cechującej się znacznie lepszymi parametrami technicznymi wpłynie korzystnie 

na stan lokalnego środowiska naturalnego oraz znacząco obniży koszty eksploatacyjne 
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istniejącej infrastruktury. Przede wszystkim zwiększona efektywność termiczna budynków 

mieszkalnych i publicznych zapewni pożądany komfort użytkowania, a także optymalizację 

nakładów związanych z konsumpcją energii cieplnej. Ponadto implementacja 

proekologicznych rozwiązań (technicznych i organizacyjnych) przyczyni się bezpośrednio  

do niższej emisji substancji niebezpiecznych, a przez to do poprawy jakości powietrza  

na obszarze rewitalizowanym. Jednocześnie dalszy rozwój infrastruktury dystrybucji gazu 

zwiększy w naturalny sposób jego wykorzystanie lokalne, ograniczając w ten sposób ryzyko 

stosowania w procesach wytwarzania ciepła (szczególnie w przypadku gospodarstw 

domowych) substancji potencjalnie szkodliwych dla środowiska. Modernizacja techniczna 

infrastruktury oświetleniowej na obszarze rewitalizowanym w oparciu o dostępne dzisiaj nowe 

ekologiczne technologie pozwoli natomiast na poprawę jakości tego rodzaju dobra publicznego 

oraz zmniejszy znacząco koszty jego wytwarzania.   

W rezultacie realizacja strategicznej wizji rozwoju obszaru rewitalizowanego w gminie 

Radków powinna doprowadzić do znaczącej redukcji zjawisk niepożądanych oraz osiągnięcia 

trwałej równowagi pomiędzy wszystkimi kluczowymi sferami jego funkcjonowania 

(społeczną, gospodarczą i infrastrukturalną). W ten sposób możliwe będzie zapewnienie 

stabilnego i zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego. 

Obszar rewitalizowany powinien stać się w konsekwencji dogodnym miejscem do życia, 

rozwoju osobistego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.  

Cele rewitalizacji i kierunki działań  

Zdefiniowane cele rewitalizacji oraz wyznaczone kierunki działań odpowiadają 

zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. W ramach zdefiniowanego celu zostały 

wyznaczone kierunki działań i zaproponowane typy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty 

rewitalizacyjne wpisują się w przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizując jednocześnie 

kierunek działania wpływają na osiągnięcie założonego celu rewitalizacji. Zobrazowana na 

poniższym diagramie, przyjęta logika rewitalizacji ma na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk. 
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Diagram 2. Logika rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne  

Potrzeby rewitalizacyjne Gminy Radków zostały zdiagnozowane na podstawie analizy 

mierników rozwoju, warsztatów problemowych z Zespołem ds. Rewitalizacji oraz badania 

ankietowego mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W odniesieniu do 

zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczone zostały trzy cele rewitalizacji oraz 

odpowiadające im kierunki działań. 

Tabela 30. Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Cel rewitalizacji Kierunek działań 

Cel 1: Podniesienie poziomu życia 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

poprzez działania w zakresie integracji i 

aktywizacji społecznej. 

Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru 

rewitalizowanego 

Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru 

rewitalizowanego w sferze publicznej 

Edukacja zorientowana na poprawę szans na 

rynku pracy mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego 

Cel 2: Dynamizacja potencjału obszaru 

rewitalizowanego dla rozwoju gospodarczego 

oraz inicjacja postaw pro przedsiębiorczych 

Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru 

rewitalizowanego 

Cel 3: Modernizacja i rozwój infrastruktury 

w celu poprawy jej funkcjonalności oraz 

Poprawa stanu przestrzeni obszaru 

rewitalizowanego 

Cel 

Kierunek  
działania 

Działania rewitalizacyjne 

Projekt 

Projekt 

Kierunek  działania Kierunek  działania 
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zwiększenia użyteczności dla społeczności 

obszaru rewitalizowanego 
Poprawa dostępności komunikacyjnej 

Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru 

rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej 

infrastruktury 

 

CEL 1. PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

OBSZARU REWITALIZOWANEGO POPRZEZ DZIAŁANIA  

W ZAKRESIE INTEGRACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 

Kluczowym celem działań rewitalizacyjnych na wskazanym obszarze jest niewątpliwie 

podniesienie poziomu życia jego mieszkańców. Wielowymiarowa poprawa sytuacji w zakresie 

kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych, pełniejszego zaspokajania ich potrzeb, 

stabilizacji i bezpieczeństwa jest priorytetem budowy trwałych postaw dla dynamicznego 

rozwoju lokalnego.  

Realizacja jednak tego celu nie może się sprowadzać tylko do selektywnej interwencji 

publicznej w określonych funkcjonalnie sferach egzystencji obszaru rewitalizowanego. Takie 

podejście miałoby tylko charakter zewnętrznej ingerencji i w związku z tym ograniczoną 

skuteczność. Dla osiągnięcia zdefiniowanego priorytetu konieczna jest bowiem inkluzja 

społeczna i budowa kapitału społecznego lokalnie umożliwiająca wykorzystanie naturalnej 

energii mieszkańców w procesie implementacji pożądanych zmian. Należy zauważyć,  

iż kluczowym zagrożeniem dla obszaru rewitalizowanego, jak pokazała przygotowana 

diagnoza, jest znaczące ryzyko poszerzenia skali procesu wykluczenia społecznego na tym 

terenie (w wyniku utrzymującego się bezrobocia, ubóstwa czy też ryzyka uzależnień). Stąd też 

działania publiczne muszą zostać skoncentrowane w dużej mierze na odwróceniu tych 

negatywnych tendencji.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu, w tym walka z ubóstwem, muszą zatem opierać się na inicjacji 

wzrostu gospodarczego, a przez to prowadzić do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

oraz efektywnej ochronie socjalnej. Ochrona ta nie może być jednak katalizatorem bierności  

i apatii społecznej oraz zawodowej, ale musi kreować skuteczne bodźce (przy adekwatnym 

wsparciu) do aktywnego poszukiwania i wykorzystywania szans przez osoby zagrożone 

ryzykiem wykluczenia. Z tego powodu konieczne jest przystosowanie lokalnej sfery 

edukacyjnej do potrzeb i wyzwań współczesnej gospodarki stojących przed społecznością 
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obszaru rewitalizowanego. Kształcenie w korelacji z potrzebami przedsiębiorstw zarówno 

dzieci i młodzieży, jak również oferta edukacyjna skierowana do osób dorosłych w ramach 

wdrożenia modelu uczenia się przez całe życie stanowi klucz do poprawy sytuacji na obszarze 

rewitalizowanym.  

Warto dodać, iż osiągnięcie przedmiotowego celu wymaga inwestycji w zakresie rozwoju 

lokalnej infrastruktury społecznej, w tym tworzenia sprawnych i nowoczesnych organizacji 

pozarządowych. Ponadto warunkiem sine qua non dla realizacji tak zdefiniowanego naczelnego 

priorytetu jest konieczność zapewnienia ładu i porządku publicznego na obszarze 

rewitalizowanym. Pewność i poczucie osobistego bezpieczeństwa oraz poszanowania 

dostępnej lokalnie infrastruktury (rozumianej także jako dobro publiczne) pozwala na inicjację 

poważnych przeobrażeń na terenach problemowych.  

W rezultacie osiągnięcie tak złożonego celu wymaga realizacji adekwatnych działań na 

obszarze rewitalizowanym, które będą adresowanego do konkretnych już wiązek 

problemowych. W szczególności na podstawie przygotowanej diagnozy wraz z udziałem 

interesariuszy procesu rewitalizacji określono dla realizacji wskazanego celu trzy zasadnicze 

kierunki działań odnoszące się do wzmacniania kapitału społecznego, zwiększenia poziomu 

bezpieczeństwa oraz poprawy jakości edukacji na poziomie lokalnym.  

 

Tabela 31. Skala potrzeb rewitalizacyjnych.  

Kierunki działań 
Skala potrzeb (średnia, 

duża, bardzo duża) 

Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru rewitalizowanego; Bardzo duża 

Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru  

rewitalizowanego w sferze publicznej 
Średnia 

Edukacja zorientowana na poprawę szans na rynku pracy 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego 
Bardzo duża 

Kierunek działania: Wzmacnianie kapitału społecznego obszaru 

rewitalizowanego;  

a) Reintegracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w 

szczególności z powodu bezrobocia i uzależnień; 
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b) Wsparcie dla działań aktywizujących skierowanych do mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego; 

c) Wsparcie dla istniejących i tworzenia nowych instytucji pozarządowych działających 

na obszarze rewitalizowanym; 

d) Podniesienie świadomości młodzieży obszaru rewitalizowanego w zakresie zagrożeń 

wynikających z uzależnień np. poprzez stworzenie specjalistycznych poradni.  

Przeprowadzona dla wyznaczonego obszaru diagnoza jednoznacznie wykazała szereg słabości 

lokalnego kapitału społecznego. Z uwagi na fakt, iż kapitał ten pełni fundamentalną rolę  

w całokształcie procesu rewitalizacji (i de facto może przesądzić w długim okresie o jego 

powodzeniu) konieczne jest silne skoncentrowanie działań na wzmocnieniu tkanki społecznej 

na obszarze rewitalizowanym.  

W związku z tym kierunkiem priorytetowym interwencji publicznej powinny być działania 

zmierzające do eliminacji lub znaczącej reedukacji skali zjawiska wykluczenia społecznego 

oraz ubóstwa na obszarze rewitalizowanym. W tej grupie aktywności podejmowanej przez 

liderów procesu rewitalizacji konieczna jest zwłaszcza koncentracja na wsparciu 

reintegracyjnym dla osób pozostających długotrwale bez pracy (w tym z najniższymi 

kwalifikacjami) oraz osób uzależnionych. Wskazane grupy społeczne – biorąc pod uwagę 

charakter problemów źródłowych – są zwykle najbardziej narażone na pozostawianie poza 

głównym nurtem aktywności społecznej na danym obszarze.  

Ponadto w ramach przedmiotowego działania konieczne jest wsparcie wszelkich inicjatyw 

mających na celu aktywizację mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Wyzwolenie 

endogennej energii jest niezbędne do osiągnięcia także innych celów zaprojektowanych  

w procesie zmian. Jednocześnie pozwoli to na wzmocnienie lokalnej tożsamości i poczucia 

współodpowiedzialności za stan oraz funkcjonowanie obszaru rewitalizowanego.  

Osiągnięcie wymaganej i oczekiwanej skuteczności powyższych działań wymaga jeszcze 

komplementarnych wobec nich dodatkowych aktywności liderów procesu rewitalizacji.  Przede 

wszystkim konieczne jest rozbudowanie infrastruktury instytucjonalnej w sferze społecznej 

poprzez wsparcie dla istniejących oraz rozwój nowych podmiotów pozarządowych 

działających z i na rzecz społeczności lokalnej. Efektywnie operujące lokalnie organizacje 

koncentrujące oraz inicjujące oddolne inicjatywy ludności umożliwiają poprzez realizację 

zgłaszanych projektów informacyjno-edukacyjnych stymulowanie pożądanych społecznie 
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postaw, a także budowę świadomości zagrożeń wynikających m.in. z uzależnień. W ten sposób 

możliwe stanie się podejmowanie realnych działań profilaktycznych (w formie prowadzenia 

specjalistycznych poradni czy punktów wsparcia) redukujących skalę problemów w sferze 

społecznej.  

Kierunek działania: Zwiększenie bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego w 

sferze publicznej  

e) Rozwój infrastruktury technicznej bezpieczeństwa publicznego, w tym systemów 

monitoringu; 

f) Wsparcie dla lokalnych służb bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

g) Aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie przeciwdziałania aktom wandalizmu. 

(Numeracja od e do g – czy nie powinno być a-c?) 

Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym dla inicjacji 

realnych przeobrażeń obszaru podlegającego rewitalizacji. Z uwagi na fakt, iż przygotowana 

diagnoza wykazała poważne deficyty w tym zakresie w postaci licznych wykroczeń, aktów 

agresji i wandalizmu, braku poszanowania istniejącej infrastruktury na tym terenie, konieczne 

jest podjęcie adekwatnych działań eliminujących z przestrzeni publicznej tego rodzaju 

incydenty. Należy dodać w tym miejscu, iż odpowiedni poziom bezpieczeństwa nie tylko 

przyczynia się do poprawy sytuacji w sferze społecznej, ale ma również swoje konsekwencje 

dla prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku woli dalszego rozwoju usług 

turystycznych, zwiększenie bezpieczeństwa osobistego oraz bezpieczeństwa mienia nabiera 

szczególnego znaczenia. Nie jest możliwym efektywny rozwój produktów turystycznych oraz 

zwiększenie ruchu turystycznego bez zapewnienia na odpowiednim poziomie ładu 

publicznego.  

W konsekwencji niezwykle ważnym polem działań w ramach strategii rewitalizacji musi stać 

się rozwój infrastruktury technicznej bezpieczeństwa. Dostępne badania empiryczne wskazują, 

iż instalacja systemów monitoringu w przestrzeni publicznej wyraźnie zmniejsza ilość 

przypadków naruszenia norm prawnych i współżycia społecznego, działając, jako efektywny 

też instrument prewencyjny. Ponadto dalsze nakłady wzmacniające lokalne służby 

bezpieczeństwa i porządku publicznego są niezbędne dla wygenerowania efektów synergii  

z inwestycjami w rozwój infrastruktury technicznej bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego.  
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W tym kontekście należy wyeksponować także konieczność aktywizacji mieszkańców  

w zakresie przeciwdziałania aktom niszczenia wspólnej infrastruktury. Zwiększenie poziomu 

współodpowiedzialności społeczności lokalnej (poprzez działania edukacyjne zorientowane na 

wzmacnianie tożsamości lokalnej) za stan i jakość przestrzeni obszaru rewitalizowanego może 

stanowić kluczowe działanie wspomagające poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.  

Kierunek działania: Edukacja zorientowana na poprawę szans na rynku pracy 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego  

a) Podniesienie jakości lokalnych usług edukacyjnych (np. szkoły profilowane), ich 

atrakcyjności oraz dostosowania do wymogów rynku pracy; 

b) Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizowanego, w tym 

w sektorze rzemieślniczym;  

c) Podniesienie świadomości lokalnej społeczności w zakresie roli edukacji młodzieży w 

dalszym rozwoju zawodowym i obywatelskim;  

Edukacja jest niewątpliwie podstawą dla implementacji wszelkich poważnych  

i fundamentalnych zmian. Stąd też dążenie do osiągnięcia trwałych i pożądanych przeobrażeń 

obszaru rewitalizowanego musi bazować na wzmocnieniu tego sektora zarówno w wymiarze 

infrastrukturalnym, jak również w wymiarze programowym. 

Należy podkreślić, iż efektywna edukacja stanowi zasadniczy element w pakiecie działań 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Możliwość podniesienia kwalifikacji 

zawodowych oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorstw kreuje realne szanse  

na podjęcie pracy, a przez to pozyskanie stabilnych źródeł dochodu niezbędnych  

do zaspokojenia potrzeb bytowych i społecznych. Jest to szczególnie istotne w kontekście 

wyzwań kreowanych przez współczesny rynek pracy. Zmiany popytu przedsiębiorstw  

na określony typ kwalifikacji zawodowych wymuszają daleko idącą elastyczność po stronie 

pracobiorców oraz gotowość do stałej adaptacji. Z tego względu wsparcie systemu na obszarze 

rewitalizowanym, które umożliwi wdrożenie modelu kształcenia mieszkańców (zwłaszcza 

osób pozostających bez pracy) „uczenia się przez całe życie” jest bezwzględnie konieczne.  

Służyć temu może stworzenie nowych instytucji edukacyjnych lub poszerzenie oferty 

dydaktycznej o nowe specjalności w istniejących placówkach edukacyjnych (umożliwiające 

zdobycie kwalifikacji atrakcyjnych i poszukiwanych przez pracodawców). Zwłaszcza 

pożądane na obszarze rewitalizowanym jest zapewnienie możliwości kształcenia w sferze 
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rzemiosła. Przygotowana diagnoza dla obszaru rewitalizowanego pokazała z jednej strony 

zaawansowaną atrofię tego sektora na analizowanym terenie, ale z drugiej strony nadal 

występujący lokalnie popyt na tego rodzaju usługi. Ponadto wzmocnienie sektora edukacji  

na obszarze rewitalizowanym jest kluczowe w perspektywie długookresowej w kontekście 

rozwoju dzieci i młodzieży. Właściwa edukacja na wszystkich dostępnych tutaj poziomach 

nauczania, prowadzona z wykorzystaniem atrakcyjnych i nowoczesnych środków przekazu 

wiedzy jest w istocie rzeczy inwestycją w przyszłość obszaru rewitalizowanego. Stopa zwrotu 

z tak pojmowanej inwestycji jest wielokrotnie większa aniżeli bieżące nakłady potrzebne do jej 

funkcjonowania i rozwoju.  

CEL 2. DYNAMIZACJA POTENCJAŁU OBSZARU 

REWITALIZOWANEGO DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ 

INICJACJA POSTAW PRO PRZEDSIĘBIORCZYCH 

Efektywność lokalnego systemu gospodarczego jest podstawą poprawy warunków życia oraz 

budowy dobrobytu mieszkańców. Jednocześnie stanowi ważne źródło finansowania lokalnych 

dóbr publicznych, w tym przyczynia się do realizacji szeregu innych celów w sferach 

społecznej i infrastrukturalnej. Należy wyeksponować fakt, iż dobrze rozwinięty system 

gospodarczy może być niezwykle skutecznym instrumentem przeciwdziałającym wykluczeniu 

społecznemu oraz innym niepożądanym zjawiskom społecznym, jako że stanowi podstawowy 

rezerwuar miejsc pracy (będących w praktyce podstawą bezpieczeństwa bytowego  

i materialnego mieszkańców).  

Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizowanego rozumiany powinien być w planowanych 

działaniach sanacyjnych jako długofalowy proces przemian dokonujących się w lokalnym 

systemie ekonomicznym; przy czym proces ten dotyczy zarówno zmian ilościowych (np. 

wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, dochodów), jak i towarzyszących im zmian  

o charakterze jakościowym (zmiany organizacji przedsiębiorstw, nowe profile działalności firm 

lokalnych, dostosowania kompetencyjne pod stronie pracobiorców). Równocześnie lokalna 

gospodarka, aby się rozwijać musi ulepszać materialne i osobowe czynniki produkcji. Wymaga 

też stałej akumulacji kapitału, nowych inwestycji, permanentnego doskonalenia ludzkich 

umiejętności i wdrażania postępu technicznego.  

Filarem każdego systemu gospodarczego jest natomiast sektor przedsiębiorstw, w tym 

zwłaszcza firmy małe i średnie, które przesądzają o strukturze lokalnej sfery ekonomicznej oraz 

koniunkturze na lokalnym rynku pracy. Z uwagi jednak na szereg barier dla prowadzenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zatrudnienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwestycja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Doch%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jako%C5%9B%C4%87
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działalności gospodarczej oraz dalszego rozwoju populacji przedsiębiorstw na analizowanym 

obszarze, konieczna jest aktywna rola liderów procesu rewitalizacji, w tym zwłaszcza 

przedstawicieli samorządu, w zakresie kreowania sprzyjających warunków dla ekspansji 

przedsiębiorczości. W tym kontekście należy dodać, że liczne badania empiryczne wskazują  

na fakt, iż aktywna rola władz publicznych ma fundamentalne znaczenie dla dynamizacji 

lokalnego rozwoju gospodarczego oraz budowy trwałej pozycji konkurencyjnej określonego 

przestrzennie obszaru.  

Z tego względu na obszarze rewitalizowanym konieczne jest podjęcie działań zmierzających 

do odczuwalnej realnie dostępności profesjonalnych usług wspierających przedsiębiorstwa.  

Z uwagi na fakt, iż tego rodzaju usługi – na odpowiednim poziomie – oferują instytucje 

otoczenia biznesu, stąd też umożliwienie lokalnym firmom regularnych kontaktów z tego 

rodzaju podmiotami powinno być uznane za priorytetowy kierunek aktywności przez liderów 

procesu rewitalizacji na tym obszarze. Ponadto stworzenie odpowiedniego klimatu 

inwestycyjnego umożliwi rozwój, także w wymiarze ilościowym, populacji przedsiębiorstw  

na tym terenie.  

Wzmocnienie systemu gospodarczego obszaru rewitalizowanego wymaga również pobudzenia 

i kreowania postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców. Wola prowadzenia działalności 

gospodarczej, a przez to wzięcie indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

stanowi bowiem silny bodziec do wyzwolenia kreatywności i zaradności mieszkańców,  

a jednocześnie może być źródłem satysfakcji z sukcesu osobistego, co generuje szereg 

pozytywnych implikacji także w sferze społecznej na wskazanym obszarze.   

W rezultacie osiągnięcie tak zdefiniowanego celu wymaga realizacji adekwatnych działań  

na obszarze rewitalizowanym. Za szczególnie istotną przyjęto zagregowaną grupę działań 

zmierzających do wsparcia lokalnego sektora przedsiębiorczości.   

Tabela 32. Skala potrzeb rewitalizacyjnych.  

Kierunki działań Skala potrzeb (średnia, bardzo duża, duża) 

Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru 

rewitalizowanego 
Bardzo duża 

Źródło: opracowanie własne  

Kierunek działania: Wsparcie dla przedsiębiorczości obszaru rewitalizowanego  

a) Poprawa dostępności do usług wspierających przedsiębiorstwa; 



69 
 

b) Budowa systemu lokalnych zachęt dla tworzenia nowych przedsiębiorstw MŚP (i 

miejsc pracy); 

c) Promocja postaw przedsiębiorczych, w tym zwłaszcza w sektorze rzemieślniczym; 

d) Wsparcie dla rozwoju usług turystycznych oraz wzmocnienia lokalnych produktów; 

turystycznych;  

e) Promocja współpracy firm z obszaru rewitalizowanego 

Pomoc dla przedsiębiorstw na obszarze rewitalizowanym powinna obejmować przede 

wszystkim poprawę dostępności specjalistycznych usług okołobiznesowych. Z uwagi  

na rosnący stopień złożoności procesu zarządzania przedsiębiorstwem, a jednocześnie silną 

konkurencję rynkową, konieczne jest umożliwienie lokalnym przedsiębiorstwom korzystania z 

doradztwa merytorycznego (m.in. prawnego, rachunkowego, marketingowego) oraz produktów 

finansowych kierowanych do podmiotów gospodarczych, w tym dostępu do preferencyjnych 

kredytów i pożyczek dedykowanych dla rozwoju przedsiębiorczości. Ponadto w celu 

zwiększenia liczebności przedsiębiorstw na obszarze rewitalizowanym konieczne jest 

stworzenie efektywnego systemu zachęt i preferencji (o charakterze fiskalnym i pozafiskalnym) 

skłaniającego inwestorów/przedsiębiorców do wyboru właśnie tej lokalizacji jako miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej. W ten sposób wzrośnie również podaż miejsc pracy 

lokalnie, co przyczyni się do zmniejszenia różnego rodzaju napięć i problemów w sferze 

społecznej.  

Ważnym elementem w proponowanym kierunku działania jest wsparcie dla postaw  

pro przedsiębiorczych wśród ludności obszaru rewitalizowanego. Większa aktywność w tym 

zakresie wzmocni trwałość oraz stabilność lokalnego systemu gospodarczego, a także poprawi 

dostępność oraz różnorodność oferty produktowej i usługowej na obszarze rewitalizowanym. 

W rezultacie potrzeby gospodarstw domowych zostaną zaspokojone w znacznie szerszym 

zakresie.  

Należy także wyeksponować fakt, iż atrybuty obszaru rewitalizowanego predestynują go  

do rozwoju działalności gospodarczej szczególnie w sektorze turystycznym. W oparciu  

o posiadane endogenne zasoby możliwe jest skuteczne wykreowanie nowych produktów 

turystycznych lokalnie i na tej podstawie intensyfikacja ruchu turystycznego. Przy wsparciu 

sieciowych form współpracy przedsiębiorstw na obszarze rewitalizowanym możliwe jest 

osiągnięcie licznych efektów synergicznych w działalności operacyjnej podmiotów 
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gospodarczych, zwiększenie stopnia kompleksowości oferty produktów i usług oraz obniżenie 

kosztów prowadzenia działalności.   

CEL 3. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY W CELU 

POPRAWY JEJ FUNKCJONALNOŚCI ORAZ ZWIĘKSZENIA 

UŻYTECZNOŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI OBSZARU 

REWITALIZOWANEGO 

Kluczowym polem interwencji publicznej w procesie rewitalizacji wskazanego obszaru jest 

niewątpliwie sfera infrastrukturalna. Bez odpowiednio rozwiniętej i zmodernizowanej bowiem 

infrastruktury (w różnych jej wymiarach) nie jest możliwe osiągnięcie założonych priorytetów 

w innych sferach funkcjonowania tego obszaru.  

Przede wszystkim konieczne są nakłady inwestycyjne związane z wielowymiarową poprawą 

przestrzeni obszaru rewitalizowanego. Jak wykazała przygotowana diagnoza, na obszarze 

rewitalizacji występuje znacząca w swojej skali degradacja obiektów budowlanych (zarówno 

budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych, jak również budynków publicznych). Taki 

stan rzeczy burzy harmonię w przestrzeni przedmiotowego terenu oraz wydatnie obniża 

funkcjonalność i komfort użytkowania tej części infrastruktury lokalnej. Co więcej, konieczne 

jest przystosowanie wskazanych obiektów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, 

ponieważ także i w tym wymiarze zidentyfikowano szereg barier technicznych.  

Przedmiotowy cel zorientowany jest również na restaurację stanu architektonicznego  

i urbanistycznego przestrzeni miejskiej. Postulowane są w związku z tym (zgodnie  

z oczekiwaniami samych mieszkańców) nakłady na poprawę stanu oraz funkcjonalności 

podwórek, rozbudowę terenów zielonych oraz rozwój infrastruktury czasu wolnego. Ponadto 

aktualne trendy rynkowe i stosowane modele prowadzenia działalności gospodarczej (w tym 

obsługi klienta) implikują konieczność rozwoju infrastruktury płatniczej, która umożliwi  

w prosty i płynny sposób rozliczenia z kontrahentami, co jest szczególnie ważne w kontekście 

potrzeby dynamizacji ruchu turystycznego.  

Zasadniczym polem interwencji publicznej w ramach przedmiotowego celu jest także 

konieczność rozbudowy istniejącej sieci dystrybucji usług komunalnych. Zwłaszcza 

infrastruktura techniczna przesyłu gazu na obszarze rewitalizowanym wykazuje poważne 

deficyty. Część terenów nie ma obecnie dostępu do sieci gazowej i w związku z tym jest 

wykluczona w zakresie możliwości stosowania tego rodzaju paliwa do ogrzewania budynków 

i prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Priorytetem w ramach poprawy stanu infrastruktury na obszarze rewitalizowanym  

z naturalnych względów jest również konieczność modernizacji i poprawy dróg oraz ciągów 

komunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Bez zapewnienia 

odpowiedniej dostępności, a zatem możliwości wykorzystania środków transportu drogowego 

(publicznego i prywatnego) nie będzie możliwe zdynamizowanie rozwoju gospodarczego, 

poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie mobilności pracowników oraz wzrost 

jakości życia mieszkańców. Jednocześnie rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej stanowi 

podstawę dla rozwoju turystyki na tym obszarze.  

Należy podkreślić, iż osiągnięcie standardów zrównoważonego rozwoju na obszarze 

rewitalizowanym wymaga również inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą poszanowanie 

walorów lokalnego środowiska naturalnego. Dlatego też konieczne są nakłady  

na termomodernizację budynków, modernizację efektywności kosztowej oświetlenia 

ulicznego, wskazaną wcześniej sieć dystrybucji gazu ziemnego (uznawanego generalnie jako 

paliwo bardziej ekologiczne) oraz rozwój efektywnej infrastruktury odbioru i selekcji odpadów. 

Warto podkreślić, iż równolegle do rozwoju „twardej” infrastruktury w poszczególnych jej 

wymiarach funkcjonalnych, konieczne są także wdrożenia bardziej efektywnych modeli 

organizacji produkcji i dystrybucji lokalnych dóbr publicznych.  

W rezultacie osiągnięcie wskazanego celu wymaga realizacji komplementarnych wobec siebie 

oraz pozostałych sfer kierunków działań na obszarze rewitalizowanym. W szczególności  

na podstawie przygotowanej diagnozy wraz z udziałem interesariuszy procesu rewitalizacji 

określono dla realizacji wskazanego celu trzy zasadnicze kierunki działań odnoszące się  

do poprawy stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego, poprawy dostępności komunikacyjnej 

oraz poprawy stanu lokalnego środowiska naturalnego.  

Tabela 33. Skala potrzeb rewitalizacyjnych.  

Kierunki działań 
Skala potrzeb 

(średnia, bardzo duża, duża) 

Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego Bardzo duża 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Średnia 

Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru 

rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej 

infrastruktury 

Średnia 

Źródło: opracowanie własne  
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Kierunek działania: Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego  

a) Renowacja i modernizacja budynków mieszkalnych, budynków instytucji publicznych 

oraz obiektów turystycznych; 

b) Wsparcie dla centrów kultury i integracji społecznej;  

c) Przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych; 

d) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury czasu wolnego, w tym infrastruktury 

rekreacyjnej dla dzieci i seniorów; 

e) Poprawa stanu terenów podwórek wraz z modernizacją małych obiektów 

gospodarczych; 

f) Rozwój i poprawa stanu obiektów małej architektury ( np. toalety) oraz terenów 

zielonych; 

g) Rozwój infrastruktury selekcji i pozyskiwania odpadów w celu poprawy czystości 

obszaru rewitalizowanego; 

h) Rozbudowa infrastruktury istotnej dla gości obszaru rewitalizowanego (np. 

bankomaty); 

i) Dbałość o spójność architektoniczną obszaru 

Poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego powinna zostać osiągnięta poprzez 

renowację i modernizację zdegradowanych budynków mieszkalnych, budynków instytucji 

publicznych oraz obiektów turystycznych. W tej grupie działań konieczne jest uwzględnienie 

również takich zmian technicznych, które adaptowałyby obiekty budowlane do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych. W ten sposób możliwe stanie się zwiększenie dostępności  

do usług publicznych oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców na obszarze 

rewitalizowanym. Ponadto interwencja publiczna w tym zakresie powinna przyczynić się do 

stworzenia obiektów umożliwiających w praktyce implementację woli szerszej integracji 

społeczności lokalnej. Dlatego też niezbędne jest wsparcie dla budowy centrów kultury  

i integracji, a także infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz 

seniorów. Działaniem komplementarnym wobec tego muszą być także nakłady na zwiększenie 

powierzchni terenów zielonych oraz długości sieci ścieżek rowerowych. 

Z uwagi na obserwowaną obecnie degradację licznych obiektów architektonicznych  

na obszarze rewitalizowanym, konieczne jest podjęcie działań przywracających ład  

w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza interwencji wymaga pogarszający się stan podwórek oraz 

małych obiektów gospodarczych. Dysonans, jaki kreuje zaniedbana, a często też niebezpieczna 
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z powodu swojej degradacji ta część infrastruktury, znacząco obniża walory (także turystyczne) 

tego obszaru oraz negatywnie wpływa na jego percepcję z perspektywy mieszkańców  

(jako miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej). 

Istotny wpływ na poprawę przestrzeni obszaru rewitalizowanego ma również rozwój 

infrastruktury selekcji i zbierania odpadów. Priorytetem w lokalnej polityce środowiskowej 

muszą być działania zorientowane na stworzenie efektywnej infrastruktury segregacji  

i wykorzystania odpadów, która umożliwi wykreowanie lokalnie podstaw do implementacji 

elementów coraz bardziej popularnej dzisiaj koncepcji gospodarki zamkniętej (zakładającej 

minimalizację wpływu na środowisko naturalne poprzez powtórne wykorzystanie określonych 

produktów/surowców). 

Ogólna poprawa stanu przestrzeni obszaru rewitalizowanego w wymiarze funkcjonalnym 

powinna również uwzględniać rozbudowę infrastruktury finansowej na tym terenie. 

Dostępność terminali płatniczych (umożliwiających regulowanie należności poprzez karty 

płatnicze) czy też bankomatów stanowi ważny obecnie element w rozwoju gospodarczym.  

Kierunek działania: Poprawa dostępności komunikacyjnej  

a) Poprawa stanu zdegradowanych dróg lokalnych oraz ciągów komunikacyjnych, w tym 

chodników;  

b) Dostosowanie rodzaju nawierzchni do specyfiki architektonicznej obszaru 

rewitalizowanego;  

c) Poprawa dostępności obszaru rewitalizowanego zbiorowymi środkami transportu   

d) Wzrost liczby bezpiecznych miejsc parkingowych oraz miejsc postojowych dla 

rowerów;  

Kluczowym obszarem interwencji publicznej na obszarze rewitalizowanym muszą być również 

działania zwiększające jego dostępność komunikacyjną. W tej grupie mieszczą się zwłaszcza 

działania prowadzące do wyraźnej i odczuwalnej poprawy stanu zdegradowanych dróg 

lokalnych oraz ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie inwestycje w infrastrukturę drogową, 

w tym budowę chodników, nie tylko zapewnią łatwiejszą komunikację drogową na tym 

obszarze oraz podniosą parametry bezpieczeństwa, ale również przyczynią się do poprawy 

stanu przestrzeni lokalnej. Warto wyeksponować fakt, iż obecnie występują miejsca  

na obszarze rewitalizowanym, gdzie identyfikuje się znaczący dysonans pomiędzy specyfiką 

architektoniczną danego terenu a rodzajem nieadekwatnej nawierzchni bądź stanu technicznego 
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ciągów komunikacyjnych. W związku z tym konieczność nakładów w tym wymiarze 

infrastruktury drogowej jest niezwykle pożądana. Ponadto rozwój i modernizacja sieci 

drogowej tutaj ma swoje implikacje w odniesieniu do zwiększenia dostępności obszaru 

rewitalizowanego dla transportu publicznego (co z kolei korzystnie wpływa na stan środowiska 

naturalnego oraz także zwiększa szanse mieszkańców na lokalnym rynku pracy w wyniku ich 

większej mobilności). Jednocześnie należy zaznaczyć, iż działania w zakresie poprawy 

dostępności komunikacyjnej dla zapewnienia ich kompleksowości muszą jeszcze uwzględniać 

rozwój infrastruktury towarzyszącej. Przede wszystkim zatem konieczne są działania na rzecz 

zwiększenia liczby bezpiecznych miejsc parkingowych.   

Kierunek działania: Poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru 

rewitalizowanego poprzez rozwój kluczowej infrastruktury  

a) Wsparcie dla termomodernizacji budynków mieszkalnych i publicznych; 

b) Wsparcie dla wykorzystania proekologicznych rozwiązań (technicznych i organizacyjnych) 

w sferze ogrzewania budynków; 

c) Rozwój sieciowej infrastruktury technicznej obszaru rewitalizowanego (w szczególności 

sieci gazowej i kanalizacji burzowej); 

d) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 

Przeprowadzona diagnoza dla obszaru rewitalizowanego wykazała, iż konieczne jest również 

podjęcia działań skoncentrowanych na poprawie stanu środowiska naturalnego. Ta grupa 

działań musi być bezpośrednio i silnie powiązana z ogólną aktywnością w sferze 

infrastrukturalnej. W istocie rzeczy osiągnięcie bardziej efektywnych ekologicznie parametrów 

poszczególnych elementów tkanki miejskiej oznacza konieczność poniesienia adekwatnych 

nakładów w zakresie ich modernizacji i rozwoju. W szczególności bezwzględnym priorytetem 

jest osiągnięcie wyższych wartości parametrów cieplnych budynków mieszkalnych i obiektów 

publicznych poprzez ich kompleksową termomodernizację. Jest to także niezbędne z uwagi na 

konieczność racjonalizacji kosztów użytkowania oraz poprawę komfortu. W korelacji  

z działaniami o charterze budowlanym, konieczne jest wdrożenie nowych rozwiązań 

technologicznych związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej do różnego typu 

lokali. Jednocześnie ujawnia się wspomniana już wcześniej konieczność rozbudowy istniejącej 

na obszarze rewitalizowanym sieci przesyłu gazu ziemnego, która umożliwi lokalnie 

zwiększeni konsumpcji tego paliwa (przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości 

powietrza). Ponadto w tym kontekście kluczowe znaczenie ma również rozwój kanalizacji 

burzowej implikujący nie tylko lokalne wzmocnienie możliwości ochrony środowiska 
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naturalnego w wymiarze hydrologicznym, ale także poprawę bezpieczeństwa OR (w tym 

zwłaszcza drogowego i przeciwpowodziowego). Ważnym polem działań pro środowiskowych 

powinna być także poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Z uwagi na 

możliwość zastosowania obecnie nowych technologii w tym zakresie (zdecydowanie bardziej 

wydajnych i opartych także na odnawialnych źródłach energii) możliwa stanie się nie tylko 

reedukacja negatywnego wpływu na środowisko eksploatacji sieci oświetleniowej, ale również 

optymalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem tej infrastruktury. 
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Tabela 34. Powiązania z dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

Cel 

Strategia rozwoju dla 

obszaru funkcjonalnego 

Partnerstwa Noworudzko-

Radkowskiego (2014-2020) 

Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Radków 

na lata 2004 - 2015 do 

końca 2016 roku 

Strategia rozwiązywania 

problemów społecznych 

gminy Radków na lata 

2005-2015 do 30 czerwca 

2016r. 

 

Plan Odnowy Miejscowości  

WAMBIERZYCE 

Cel 1. Podniesienie 

poziomu życia 

mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego 

poprzez działania w 

zakresie integracji i 

aktywizacji społecznej. 

Cel strategiczny 1. Polityka 

spójności Partnerstwa 

Noworudzko-Radkowskiego, 

rozumiana, jako: Współpraca 

umożliwiająca wzrost 

znaczenia Partnerstwa 

Noworudzko-Radkowskiego 

w regionie, polepszenie 

warunków bytowych 

mieszkańców i poprawę 

atrakcyjności obszaru 

funkcjonalnego, przez rozwój 

gospodarczy, społeczny i 

infrastrukturalny. 

Cel strategiczny 2. Polityka 

rozwoju społecznego 

Partnerstwa Noworudzko-

Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Radków na 

lata 2004 - 2015 określa 

kierunki rozwoju oraz 

zawiera analizę obszaru 

gminy Radków pod 

względem społecznym. 

W okresie obowiązywania 

dokumentu stanowi on 

podstawę do realizacji 

wszystkich projektów oraz 

założeń ukierunkowanych na 

rozwój gminy Radków(także 

w zakresie celu 1 LPR). 

Cele główne strategii: 

A) Bezpieczeństwo socjalne 

mieszkańców 

B) Kompleksowa opieka nad 

rodzinami 

C) Rehabilitacja społeczna i 

zawodowa osób 

niepełnosprawnych  

D) Promocja działań 

prospołecznych 

Występuje zgodność i 

korelacja pomiędzy 

przygotowywanym LPR a 

Kierunkami rozwoju oraz 

planowanymi zadaniami 

inwestycyjnymi w 

przedmiotowym dokumencie 

planistycznym (w zakresie 

celu 1.). 

Przykładowe zadania 

inwestycyjne: 

Rozszerzenie edukacyjnej 

kulturalnej i społecznej 

współpracy z czeską 

miejscowością Suchy Dul; 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego poprzez 
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Radkowskiego rozumiana 

jako: Racjonalne 

wykorzystania rezultatów 

zdefiniowanych polityk 

rozwojowych na rzecz 

zatrzymania spadku liczby 

mieszkańców, pozyskiwania 

wykwalifikowanej kadry oraz 

dostosowywanie poziomu 

kwalifikacji zawodowych do 

potrzeb rynku. 

budowę, remont i 

zabezpieczenie obiektów 

zabytkowych i infrastruktury 

turystycznej "Jerozolimy 

Dolnośląskiej" Wambierzyc; 

 

Cel 2. Dynamizacja 

potencjału obszaru 

rewitalizowanego dla 

rozwoju gospodarczego 

oraz inicjacja postaw pro 

przedsiębiorczych 

 

Cel strategiczny 4. Polityka 

rozwoju gospodarczego 

Partnerstwa Noworudzko-

Radkowskiego rozumiana 

jako: Współpraca 

umożliwiająca rozwój 

gospodarczy Partnerstwa 

Noworudzko-Radkowskiego 

przez specjalizację i 

stwarzanie warunków do 

inwestowania i zatrudniania. 

Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Radków na 

lata 2004 - 2015 określa 

kierunki rozwoju oraz 

zawiera analizę obszaru 

gminy Radków pod 

względem gospodarczym. 

W okresie obowiązywania 

dokumentu stanowi on 

podstawę do realizacji 

wszystkich projektów oraz 

założeń ukierunkowanych na 

 

 

Występuje zgodność i 

korelacja pomiędzy 

przygotowywanym LPR a 

Kierunkami rozwoju oraz 

planowanymi zadaniami 

inwestycyjnymi w 

przedmiotowym dokumencie 

planistycznym (w zakresie 

celu 2.). 

Przykładowe zadania 

inwestycyjne: 
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rozwój gminy Radków (także 

w zakresie celu 2 LPR). 

Organizacja wambierzyckiej 

„majówki 

Międzynarodowy Festiwal 

im. Ignacego Reimanna 

Festiwal Słodkości 

Cel 3. Modernizacja i 

rozwój infrastruktury w 

celu poprawy jej 

funkcjonalności oraz 

zwiększenia użyteczności 

dla społeczności obszaru 

rewitalizowanego 

Cel strategiczny 3. Polityka 

rozwoju infrastruktury i 

środowiska Partnerstwa 

Noworudzko Radkowskiego 

rozumiana jako: Współpraca 

w kompromisie ze 

środowiskiem i wartościami 

kulturowymi na rzecz 

unowocześniana niezbędnej 

infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej 

podnoszącej poziom 

konkurencyjności 

Partnerstwa Noworudzko-

Radkowskiego. 

Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Radków na 

lata 2004 - 2015 określa 

kierunki rozwoju oraz 

zawiera analizę obszaru 

gminy Radków pod 

względem ekologiczno – 

przestrzennym. 

W okresie obowiązywania 

dokumentu stanowi on 

podstawę do realizacji 

wszystkich projektów oraz 

założeń ukierunkowanych na 

rozwój gminy Radków (także 

w zakresie celu 3 LPR). 

 

Występuje zgodność i 

korelacja pomiędzy 

przygotowywanym LPR a 

Kierunkami rozwoju oraz 

planowanymi zadaniami 

inwestycyjnymi w 

przedmiotowym dokumencie 

planistycznym (w zakresie 

celu 3.). 

Przykładowe zadania 

inwestycyjne: 

Rewitalizacja części 

centralnej Wambierzyc; 

Remont oraz renowacja 

zabytkowej Bazyliki; 

Modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia ulicznego; 
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Spójności celów i problemów  

Jednym z elementów prac nad LPR Radkowa była diagnoza głównych problemów 

występujących na Obszarze Rewitalizacji. Identyfikacja problemów bazowała na analizie 

mierników rozwoju oraz danych wynikających z ankiet i była przedmiotem warsztatów Zespołu 

ds. Rewitalizacji. Wykorzystując metodę partycypacji społecznej połączoną  

z moderowaną dyskusją ustalono najważniejsze problemy, które następnie zostały 

pogrupowane i zaakceptowane przez Zespół ds. Rewitalizacji. W dalszej kolejności 

zdiagnozowane problemy służyły jako podstawa do ustalenia Celów programu. Poniżej 

przedstawiono tabelę, w której zaprezentowano logikę interwencji LPR, która dowodzi, że 

zaproponowane cele LPR zostały sformułowane na podstawie zdiagnozowanych problemów  

i są z nimi spójne. Literą X w tabeli oznaczono problemy adekwatne do zaproponowanych 

celów LPR Radkowa.  

Tabela 35. Problemy/cele rewitalizacji 

Problemy /cel Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Wysokie bezrobocie na całym obszarze rewitalizowany X X  

Wandalizm X   

Brak motywacji rodziców do edukacji i rozwijania 

zainteresowań dzieci 
X   

Brak poszanowania mienia społecznego i wspólnego X   

Brak poczucia bezpieczeństwa X   

Niewystarczająca liczba bezpiecznych ·miejsc parkingowych 

dla mieszkańców 
  X 

Problemy z nałogami (alkoholizm/narkomania) X   

Zły stan nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich oraz 

brak chodników przy tych drogach 
  X 

Niewystarczająca ilość obiektów małej architektury  

(ławki, kosze na śmieci itp.) 
  X 

Niewystarczająca liczba placów zabaw w Radkowie oraz  

nie w pełni i mało atrakcyjne wyposażenie place 

 zabaw w Wambierzycach 

  X 

Fatalny stan elewacji kamienic na ul. Polanickiej  

i Noworudzkiej w Wambierzycach 
  X 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Slumsowa zabudowa komórkowa w obrębie Rynku w 

Radkowie 
  X 

Wysoka energochłonność budynków   X 

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych   X 

Wysoka energochłonność obiektów   X 

Niedostateczny stan kanalizacji burzowej   X 

Słabe "klastrowanie" lokalnych firm  X  

Brak punktów usługowych (np. szewc, szklarz)  X  

Niewystarczająca oferta usług dla turystów  X  

Trudności w dokonywani płatności kartą płatniczą  X  

Niska jakość usług, szczególnie w turystyce  X  
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6. Rozdział: Indykatywne ramy finansowe  

Indykatywne ramy finansowe realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radków 

wynikają ze zgłoszonych i zaakceptowanych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych. 

Projekty/przedsięwzięcia zostały zgłoszone przez interesariuszy rewitalizacji w procedurze 

otwartego naboru z wykorzystaniem ankiety projektu rewitalizacyjnego. O możliwości 

zgłaszania projektów wnioskodawcy zostali poinformowani za pośrednictwem strony 

internetowej gminy. System informatyczny służący do zgłaszania projektów / przedsięwzięć 

został udostępniony pod adresem http://radkow.badanie.net/. Przyjęta przez gminę Radków 

procedura naboru była przejrzysta, powszechnie dostępna i niedyskryminująca.  W związku  

z przyjętą metodologią uspołecznienia procesu przygotowania LPR, po zakończeniu naboru, 

lista projektów/przedsięwzięć została przekazana Zespołowi ds. Rewitalizacji i była 

przedmiotem dyskusji w trakcie warsztatów. W wyniku ustaleń Zespołu ds. Rewitalizacji nabór 

projektów został przedłużony w celu uzyskania dodatkowych projektów / przedsięwzięć 

potrzebnych do osiągniecia pożądanego efektu rewitalizacji. W dalszej kolejności zgłoszone 

przedsięwzięcia / projekty rewitalizacyjne zostały poddane analizie ze względu na ich 

kwalifikowalność do realizacji. Brano pod uwagę: realizację celów LPR, skalę oddziaływania 

na obszar rewitalizowany oraz harmonogram wdrażania. Na tej podstawie opracowano listę A 

i B przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Lista A odnosi się do działania 6.3. 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014 -2020. Lista B zawiera pozostałe 

kwalifikujące się przedsięwzięcia / projekty.  Lista A i lista B przedsięwzięć / projektów 

rewitalizacyjnych stanowi załącznik nr 1 i 2 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Radków. Podsumowanie wartości zgłoszonych projektów tworzy indykatywne ramy finansowe 

lokalnego programu rewitalizacji.  

Tabela 36. Indykatywne ramy finansowe lokalnego programu rewitalizacji gmin 

Cel 

LPR 

Źródła finansowania 

Razem 
Lista A Lista B 

Śr.  

Zewnętrzne 

Śr.  

Własne 

Śr.  

Zewnętrzne 

Śr.  

Własne 

Cel nr 1 2 125 000,00 375 000,00 1 014 560,00 179 040,00 3 693 600 

Cel nr 2 - - 977 500,00 172 500,00 1 150 000 

Cel nr 3 18 807 150,00 5 164 750,00 8 879 000,00 1 373 700,00 34 224 600 

Ogółem 20 932 150 5 539 750 10 871 060 1 725 240 39 068 200 

Źródło: opracowanie własne. 

http://radkow.badanie.net/
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Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Należy podkreślić, że zgłoszone przedsięwzięcia / projekty cechuję się komplementarnością:  

1. Przestrzenną – podstawowe miejsce realizacji projektów / przedsięwzięć to obszar 

rewitalizacji. W trakcie tworzenia LPR brano pod uwagę wzajemne przestrzenne 

powiązania pomiędzy projektami/przedsięwzięciami.  

2. Problemową – wszystkie przedsięwzięcia wpisują się w cele i kierunki działań 

rewitalizacyjnych, które zostały wyznaczone na podstawie zdiagnozowanych 

problemów. W związku z powyższym wszystkie projekty / przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i powinny doprowadzić do 

realizacji wizji opisanej w LPR 

3. Proceduralną – wszystkie projektu zostały pozyskane i zatwierdzone w ramach 

przejrzystej, powszechnie dostępnej i niedyskryminującej procedury. Ponadto 

zgłoszone projekty były przedmiotem opinii Zespołu ds. Rewitalizacji co gwarantowało 

prawidłowe uspołecznienie procesu. Jednoczenie LPR posiada adekwatne do potrzeb 

procedury związane z zarządzaniem programem.  

4. Międzyokresową – zapewniona jest poprzez właściwe ukierunkowanie wsparcia przez 

IŻ RPO WD 2014 – 2020, które uwzględnia doświadczania wynikające z poprzedniego 

okresu programowania, w tym wnioski wynikające z ewaluacji.  

5. Finansową – zgłoszone do realizacji przedsięwzięcia / projekty będą aplikować o środki 

pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Dysponentami środków są odpowiednie instytucje 

zarządzające, które w systemie naborów przewidziały określone preferencje dla 

przedsięwzięć / projektów rewitalizacyjnych. Ponadto wnioskodawcy projektów 

rewitalizacyjnych zabezpieczą niezbędne do współfinansowania środki własne.  
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7. Rozdział: System realizacji lokalnego programu rewitalizacji  

Struktura zarządzania  

1. W zarządzanie procesem rewitalizacji zaangażowane są następujące podmioty: 

 Rada Miejska w Radkowie  

 Burmistrz Miasta i Gminy Radków  

 W imieniu interesariuszy rewitalizacji Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Radków,  

 Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację, tj. Referat 

programowania rozwoju i współpracy transgranicznej.  

 W imieniu interesariuszy podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne9,  

2. Zespół ds. Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Miasta  

i Gminy Radków w zakresie rewitalizacji, powoływanym na czas przygotowania i realizacji 

lokalnego programu rewitalizacji (zwanego dalej LPR). Zespół ds. Rewitalizacji wspiera 

proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

technicznych. 

3. Zespół ds. Rewitalizacji powołany został zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radków 

nr 6/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. Szczegółowy tryb pracy Zespołu ds. Rewitalizacji określa 

regulamin Zespołu ds. Rewitalizacji stanowiący załącznik do przedmiotowego zarządzenia.  

4. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie:  

a. Diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów 

rewitalizowanych, 

b. Priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,  

c. Definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, 

d. Monitorowania i oceny wdrażania LPR. 

                                                           
9 Przez podmioty/ osoby realizujące projekty rewitalizacyjne rozumie się podmioty/ osoby wskazane jako 

Wnioskodawcy w projektach rewitalizacyjnych. W przypadku projektów, w których Wnioskodawcą jest Gmina, 

pod pojęciem podmiotu realizującego należy rozumieć właściwą komórkę Urzędu, odpowiedzialną za realizację 

projektu. 
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5. Obsługę administracyjną Zespołu ds. Rewitalizacji zapewnia właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. 

6. Do zadań ww. Komórki urzędu w zakresie, o którym mowa w pkt 6, należy: 

a) Prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu ds. Rewitalizacji, 

b) Sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu ds. Rewitalizacji, 

c) Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu ds. 

Rewitalizacji, 

d) Powiadamianie członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz innych zaproszonych osób  

o terminie oraz tematyce posiedzenia, 

e) Archiwizowanie dokumentów Zespołu ds. Rewitalizacji. 

System zarządzania procesem rewitalizacji przebiega zgodnie z poniższym Diagram 3 

Diagram 3. System zarządzania procesem rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Monitoring i ewaluacja  

I. Opis podstawowych celów i założeń dot. Monitoringu i ewaluacji LPR 

1. Monitorowanie realizacji LPR to ciągły i systematyczny proces zbierania i analizowania 

danych ilościowych oraz jakościowych, który umożliwia opisanie aktualnego stanu 

realizacji LPR. Polega na bieżącej obserwacji postępu finansowo-rzeczowego 

projektów rewitalizacyjnych10, która pozwala ocenić stan zaawansowania realizacji ww. 

Przedsięwzięć oraz stwierdzić czy są realizowane zgodnie z założeniami, jakie zostały 

przyjęte na etapie ich planowania. Celem monitorowania jest więc określenie postępu 

rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz zapewnienie zgodności ich 

realizacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami; 

2. Monitorowanie LPR jest procesem bieżącym i prowadzone jest przez cały okres 

wrażania LPR; 

3. Podstawowymi narzędziami służącymi monitorowaniu LPR są coroczne sprawozdania 

monitoringowe; 

4. W warstwie metodycznej monitoring prowadzony jest przede wszystkim  

z wykorzystaniem ograniczonego zbioru wskaźników produktu i rezultatu 

umożliwiających szybki pomiar stopnia zaawansowania realizacji projektów 

rewitalizacyjnych oraz ich zgodności z planowanymi założeniami. 

5. Ewaluacja to proces zbierania, a następnie analizowania wiarygodnych informacji  

i danych dotyczących zarówno realizowanych projektów rewitalizacyjnych (np.  

w aspekcie rzeczowym i finansowym), jak również dotyczących obszaru 

rewitalizowanego (przy uwzględnieniu dostępności danych statystycznych). Jej celem 

jest ocena skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych (w tym przede 

wszystkim projektów rewitalizacyjnych), w odniesieniu do założonych celów LPR, 

która stanowi podstawę dla ewentualnych działań korygujących, usprawniających, 

aktualizujących oraz do lepszego zrozumienia samego procesu rewitalizacji. 

6. Podstawowymi narzędziami służącymi ewaluacji LPR są raport ewaluacyjny częściowy 

sporządzany w roku następującym po roku, w którym upływa połowa okresu 

                                                           
10 Projekt rewitalizacyjny – to projekt, wynikający z LPR, tj. zaplanowany w LPR  i ukierunkowany na osiągnięcie 

jego celów. 
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obowiązywania LPR i raport ewaluacyjny końcowy, sporządzany w roku następującym 

po roku zakończenia obowiązywania LPR. 

7. W warstwie metodycznej ocena skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych 

prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o ograniczony zbiór mierników rozwoju, 

umożliwiających szybki pomiar stopnia realizacji założonych celów LPR. 

8. W proces monitorowania i ewaluacji LPR zaangażowane są podmioty określone  

w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. 

 

II. Opis procedury monitoringu LPR – sprawozdanie monitoringowe 

1. Za koordynację procesu monitorowania LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. In.: 

a. Bieżąca współpraca z podmiotami/ osobami realizującymi projekty 

rewitalizacyjne,  

b. Przygotowanie sprawozdania monitoringowego,  

c. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania monitoringowego. 

2. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przygotowywany jest i opiniowany 

do końca kwietnia danego roku i obejmuje swoim zakresem poprzedni rok 

kalendarzowy (pierwsze sprawozdanie monitoringowe obejmuje swoim zakresem okres 

od przyjęcia LPR do końca roku kalendarzowego, w którym LPR został przyjęty).  

3. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego opracowywany jest w oparciu o dane  

i informacje przekazywane m.in. przez podmioty/osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne. 

4. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne 

zobowiązane są zakończyć ich realizację najpóźniej do dnia 31.12.2023 r.11, 

5. Podmioty/osoby realizujące, wynikające z Programu, projekty rewitalizacyjne 

zobowiązane są przekazać do właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za 

rewitalizację co najmniej następujące informacje w zakresie realizowanych przez siebie 

projektów: 

                                                           
11 Zgodnie z przepisami przejściowymi i końcowymi zawartymi w art. 52 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 r. 
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a. Dla projektów planowanych do realizacji i realizowanych odpowiednio: 

 Stan zaawansowania przygotowania/ realizacji projektu,  

b. Dla projektów zakończonych: 

 Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu (jeśli dotyczy: 

uzasadnienie nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych 

wskaźników dla projektu, określonych w LPR), 

 Istotne zmiany wpływające na charakter projektu, jego cele lub warunki 

wdrażania, które mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych 

celów. 

6. Ww. informacje przekazywane są przez podmioty/osoby realizujące projekty 

rewitalizacyjne do właściwej komórki urzędu odpowiedzialnej za rewitalizację do 

końca stycznia danego roku i przedstawiają stan na 31 grudnia roku poprzedniego.12  

W przypadku projektów zakończonych ww. informacje przekazywane są przez kolejne 

3 lata kalendarzowe po roku zakończenia ich rzeczowej realizacji, jednak nie dłużej niż 

do 2025 roku. 

7. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację może wezwać podmioty/ 

osoby realizujące projekty rewitalizacyjne do przedstawienia dodatkowych informacji 

oraz wyjaśnień. 

8. Właściwa komórka urzędu odpowiedzialna za rewitalizację analizuje informacje 

przekazywane przez podmioty/osoby realizujące projekty rewitalizacyjne, w tym  

w zakresie postępu rzeczowo-finansowego projektów rewitalizacyjnych oraz ich 

zgodności z wcześniej zatwierdzonymi założeniami w LPR, dotyczącymi co najmniej 

możliwości i terminu ich realizacji oraz zakładanych wartości docelowych wskaźników 

produktu/ rezultatu, a następnie przygotowuje projekt rocznego sprawozdania 

monitoringowego. 

9. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego zawiera co najmniej: 

                                                           
12 za wyjątkiem informacji dotyczących wskaźników produktu, których osiągnięta wartość podawana jest na dzień 

zakończenia rzeczowej realizacji projektu oraz wskaźników rezultatu, których osiągnięta wartość podawana jest 

za okres 1 roku od zakończenia rzeczowej realizacji projektu lub uruchomienia inwestycji, jeśli wynika to z jej 

specyfiki. 
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a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR (narastająco), sporządzoną  

w oparciu o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty 

rewitalizacyjne. 

b. Rekomendacje odnośnie: 

 Konieczności/braku konieczności ponowienia naboru projektów 

rewitalizacyjnych w celu wpisania nowych projektów rewitalizacyjnych do 

LPR, w następstwie m.in. oceny, o której mowa w pkt 8 ppkt a), 

 Konieczności/braku konieczności wykreślenia projektów rewitalizacyjnych 

umieszczonych w LPR, w następstwie m.in. Przeprowadzenia analizy, o której 

mowa w ppkt 7)13, 

10. Projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest pod obrady 

Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania. 

11. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt rocznego sprawozdania 

monitoringowego: 

a. Pozytywnie bez zastrzeżeń; 

b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag; 

c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.  

12. Zaopiniowany projekt rocznego sprawozdania monitoringowego przedkładany jest do 

zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków, w tym również w zakresie 

uwzględnienia/ nie uwzględnienia w nim uwag, o których mowa w pkt 10 ppkt b) albo 

c).  

13. Zatwierdzone sprawozdanie monitoringowe za dany rok przedkładane jest do 

wiadomości Rady Miejskiej Radkowa oraz publikowane co najmniej na stronie 

internetowej Gminy, w terminie do 30 czerwca danego roku, w którym zostało 

zatwierdzone.  

 

III. Opis procedury ewaluacji LPR – raport ewaluacyjny 

                                                           
13 Opóźnienie terminu realizacji projektu, wystąpienie istotnych ryzyk i zagrożeń realizacji projektu czy też 

zmniejszenie docelowej wartości wskaźników produktu i rezultatu stanowić może przesłankę do wykreślenia 

projektu z  LPR; 
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1. Za koordynację procesu ewaluacji LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację. Do jej zadań należy m. In.: 

a. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przygotowanie raportu ewaluacyjnego 

częściowego oraz raportu ewaluacyjnego końcowego oraz ich odbiór, 

b. Bieżąca współpraca z ewaluatorem, 

c. Przygotowanie stanowiska Gminy do rekomendacji zawartych w raporcie 

ewaluacyjnym częściowym oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym,  

d. Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji w sprawie 

zaopiniowania przygotowanego stanowiska Gminy do rekomendacji zawartych 

w ww. Raportach ewaluacyjnych.  

2. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy przygotowywany jest 

do końca sierpnia danego roku, w którym powinien zostać opracowany.  

3. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy zawiera co najmniej: 

a. Ocenę stopnia zaawansowania wdrażania LPR, sporządzoną w oparciu  

o poziom osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu przez projekty 

rewitalizacyjne oraz ocenę ich zgodności z wcześniej zatwierdzonymi 

założeniami w LPR, przygotowaną m. in. na podstawie sprawozdań 

monitoringowych; 

b. Ocenę skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych, w odniesieniu do 

założonych dla obszaru rewitalizowanego celów w LPR (tj. poprawy sytuacji na 

obszarach rewitalizowanych), w oparciu o zbiór mierników rozwoju 

wskazanych w poniższej tabeli  

Tabela 37. Zbiór mierników rozwoju 

Nazwa miernika rozwoju Cel 
Wartość bazowa  

(2014) 

Wartość docelowa   

(2024) 

Odsetek rodzin korzystających z 

pomocy społecznej (%) 
1 5,01% 4,5% 

Odsetek podmiotów gospodarczych, 

które zgłosiły zakończenie działalności 

gospodarczej (w odniesieniu do 

mieszkańców) 

2 9,57% 9,0% 



90 
 

Liczba obiektów budowlanych 

pokrytych/izolowanych azbestem (szt.) 
3 16 12 

Źródło: opracowanie własne. 

c. Rekomendacje podjęcia działań korygujących, usprawniających, 

aktualizujących. 

4. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym częściowym 

oraz raporcie ewaluacyjnym końcowym przygotowywany jest i opiniowany do końca 

października danego roku, w którym został przygotowany raport ewaluacyjny.  

5. Projekt stanowiska do rekomendacji zawartych w raporcie ewaluacyjnym przedkładany 

jest pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu jego zaopiniowania. 

6. Zespół ds. Rewitalizacji może zaopiniować projekt stanowiska Gminy do rekomendacji 

zawartych w raporcie ewaluacyjnym: 

a. Pozytywnie bez zastrzeżeń; 

b. Pozytywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag; 

c. Negatywnie z jednoczesnym zgłoszeniem uwag.  

7. Zaopiniowany projekt stanowiska Gminy do rekomendacji zawartych w raporcie 

ewaluacyjnym przedkładany jest do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Radków, w tym również w zakresie uwzględnienia/ nie uwzględnienia w nim uwag, o 

których mowa w pkt 6 ppkt b) albo c).  

8. Raport ewaluacyjny częściowy oraz raport ewaluacyjny końcowy wraz ze stanowiskiem 

Gminy do zawartych w nich rekomendacji, przedkładane są do wiadomości Rady 

Miejskiej Radkowa oraz publikowane, co najmniej na stronie internetowej Gminy  

w terminie do 31 grudnia danego roku, w którym zostały odpowiednio przygotowane/ 

zatwierdzone.  

System wprowadzania modyfikacji LPR  

1. Główną podstawą dla wprowadzenia modyfikacji LPR są: 

a. Zmiany w systemie rewitalizacji w Polsce wynikające np. Ze zmiany wytycznych 

MIR  
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b. Rekomendacje zawarte w zatwierdzonym sprawozdaniu monitoringowym lub 

raporcie ewaluacyjnym częściowym. 

c. Konieczność wprowadzenia nowych zadań do LPR. 

2. Inicjatorem modyfikacji i zmian mogą być wszystkie podmioty określone  

w podrozdziale „Struktura zarządzania” pkt 1. Za koordynację procesu wprowadzania 

modyfikacji i zmian w ramach LPR odpowiada właściwa komórka urzędu 

odpowiedzialna za rewitalizację.  

3. Wprowadzanie modyfikacji w ramach LPR przebiega zgodnie z poniższą ścieżką 

postepowania: 

a. Właściwa komórka urzędu w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby podejmuje działania 

administracyjne związane z modyfikacją LPR. Efektem działań jest opracowanie 

projektu zmienionego lokalnego programu rewitalizacji;  

b. Propozycja modyfikacji LPR przedkładana jest przez właściwą komórkę urzędu 

odpowiedzialną za rewitalizację pod obrady Zespołu ds. Rewitalizacji w celu ich 

zaopiniowania;  

c. Projekt zmodyfikowanego LPR uwzględniającego opinię Zespołu ds. Rewitalizacji 

jest akceptowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Radków  

d. Burmistrz przedkłada projekt zmodyfikowanego LPR Radzie Miejskiej w celu 

podjęcia stosownej uchwały.  
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8. Rozdział: Partycypacja społeczna  

Partycypacja społeczna może przybierać różne formy, które różnią się zakresem wpływu 

mieszkańców na podejmowane decyzje w zależności od stopnia i zakresu gotowości władz 

publicznych do uznania roli mieszkańców w tych procesach. W rewitalizacji, ze względu na jej 

kompleksowy charakter i przedmiot działania – wieloaspektowy kryzys dotykający przede 

wszystkim społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany – konieczne jest, aby 

partycypacja społeczna przybierała jak najpełniejszą formę angażowania interesariuszy. 

Wyrazem tego podejścia jest generalna zasada, że partycypacja społeczna jest niezbędnym 

elementem działań rewitalizacyjnych na każdym z czterech etapów procesu rewitalizacyjnego. 

W związku z realizacją tej zasady zostały wprowadzone mechanizmy zapewniające realną 

partycypację społeczną w procesie rewitalizacji oraz formy przygotowania i prowadzenia 

konsultacji społecznych zapewniające skuteczne włączanie w proces rewitalizacji 

mieszkańców. Włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania LPR ma na celu lepszą 

diagnozę sytuacji i pełniejszą analizę potrzeb, co pozwoli podjąć trafniejsze decyzje dot. celów 

i kierunków działań i uzyskać społeczny konsensus wokół proponowanych rozwiązań. Dzięki 

społecznej akceptacji zmian zwiększa się szansa na utrzymanie trwałości rezultatów 

interwencji i minimalizację społecznych konfliktów. Z drugiej strony bezpośrednie 

uczestnictwo interesariuszy w procesie kształtowania zmian bezpośrednio związanych  

z podnoszeniem, jakości życia przełoży się na zwiększenie wiedzy wśród uczestników procesu, 

pogłębienie ich identyfikacji z miejscem, a także podniesienie poziomu motywacji związanej  

z aktywnością społeczną. Ważnym aspektem przyjętych form partycypacji społecznej jest także 

podniesienie wiedzy wszystkich interesariuszy o procesie rewitalizacji (w tym jej istocie, celach 

i sposobach ich osiągania) oraz wszelkie działania ukierunkowane na wspieranie działań  

i inicjatyw (szczególnie tych oddolnych). Działania z zakresu partycypacji społecznej są 

adresowane do wszystkich partnerów rewitalizacji, dlatego podstawowym elementem 

uspołecznienia całego procesu jest identyfikacja i analiza potrzeb poszczególnych grup 

interesariuszy. 
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Tabela 38. Analiza interesariuszy procesu rewitalizacji w Radkowie 

Grupa interesariuszy Instytucje/podmioty 

Sposób 

poinformowania/zaproszeni

a do współpracy 

Służby mundurowe Komendant Straży Miejskiej 
Pismo – zaproszenie 

/odebrane osobiście/ 

Organizacje pozarządowe 
1. Prezes OSP Wambierzyce 

2. Fundacja Odbudowy 

Dworu Sarny 

Pismo – zaproszenie 

/1. odebrane osobiście; 2. za 

pośrednictwem poczty 

polskiej oraz wiadomości e-

mail/ 

Organizacje skupiające 

przedsiębiorców/ 

Przedsiębiorstwa 

1. FBSerwis Dolny Śląsk 

Sp. z o.o. 

2. Firma Ogólnobudowlana 

KRĘŻBUD 

3. Restauracja 

„Graniczna”/’Dom 

Gościnny Radków” 

4. DAR-KOP Firma 

Usługowo Handlowa 

Pismo – zaproszenie 

/dostarczone przez 

pracownika UMiG Radków 

do siedziby firmy/ 

Właściciele, użytkownicy, 

zarządcy nieruchomości 

 

 

Pismo – zaproszenie 

Instytucje Rynku Pracy 

Dyrektor PUP Kłodzko Pismo – zaproszenie 

/dostarczone za 

pośrednictwem poczty 

polskiej/ 

Instytucje kultury 

1. Dyrektor Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy 

Radków im. K. Estreichera; 

2. Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i 

Turystyki w Radkowie; 

3. Kustosz Sanktuarium Matki 

Bożej Wambierzyckiej 

Królowej Rodzin; 

4. Skansen Wambierzyce. 

Pismo – zaproszenie 

/dostarczone przez 

pracownika UMiG Radków 

do siedziby instytucji/ 

Instytucje edukacyjne 

1. Dyrektor Zespołu Szkół w 

Radkowie; 

2. Dyrektor Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w 

Wambierzycach. 

Pismo – zaproszenie 

/dostarczone przez 

pracownika UMiG Radków 

do siedziby instytucji/ 

Instytucje opieki społecznej 

Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radkowie z 

Pismo – zaproszenie 

/dostarczone przez 

pracownika UMiG Radków 

do siedziby instytucji/ 
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siedzibą w Ścinawce 

Średniej. 

Rada Miejska 

1. Radna Rady Miejskiej w 

Radkowie 

2. Radny Rady Miejskiej w 

Radkowie 

Pismo – zaproszenie 

/dostarczone przez 

pracownika UMiG Radków 

do miejsca zamieszkania/ 

Mieszkańcy obszaru 

rewitalizowanego 

 Ogłoszenie na stronie www/ 

Ogłoszenie w miejscu 

zwyczajowo przyjętym 

Organy władzy publicznej 

- wydziały urzędu 

- jednostki organizacyjne 

gminy 

- instytucje skarbu państwa 

1. Skarbnik Gminy; 

2. Sekretarz Gminy; 

3. Kierownik Referatu 

Oświaty, Kultury i Sportu; 

4. Kierownik Referatu 

Programowania, Rozwoju 

i Współpracy 

Transgranicznej; 

5. Kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej; 

6. Kierownik Referatu 

Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami; 

7. Inspektor ds. rolnictwa i 

integracji środowisk 

wiejskich; 

8. Podinspektor ds. 

inwestycji, budownictwa i 

nadzoru budowlanego 

Pismo – zaproszenie 

/odebrane osobiście/ 

Źródło: opracowanie Gmina Radków  
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Przyjęta metodologia uspołecznienia, na każdym etapie procesu rewitalizacji, będzie 

realizowana na trzech poziomach „drabiny partycypacji” – informowanie, konsultowanie oraz 

uczestnictwo i obejmie najbardziej zaawansowane jej formy. 

Diagram 4. Schemat partycypacji społecznej 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Podstawowym poziomem partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji jest informacja. 

Informowanie należy rozumieć, jako komunikacje jednostronną – administracja decyduje 

całkowicie jednostronnie i samodzielnie i informuje jedynie opinie o podjętych decyzjach lub 

przyjętych procedurach, które dotyczą poszczególne grupy interesariuszy. Informowanie 

będzie realizowana poprzez: działania edukacyjne i informacyjne o procesie rewitalizacji,  

w tym o istocie, celach, zasadach oraz przebiegu procesu rewitalizacji. Działanie te będą 

realizowane głównie poprzez stronę internetową dedykowaną rewitalizacji oraz publikacje 

(broszury, plakaty). 

 

Drugi poziom dialogu z interesariuszami rewitalizacji to konsultacje. Konsultowanie ma 

charakter dwustronny – przed podjęciem decyzji administracja aktywnie zasięga opinii różnych 

grup społecznych i ich reprezentantów. Pojawiające się opinie społeczne, mogą – lecz nie 

muszą – zostać w mniejszym lub większym stopniu wykorzystane przez administrację do 

Konsultowanie

Informowanie

Uczestnictwo 
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zmiany treści decyzji. Konsultacje to zatem coś więcej niż zwykłe informowanie. Pamiętać 

jednak trzeba, że konsultacje nie oznaczają współdecydowania. W przyjętej metodologii 

uspołecznienia procesu rewitalizacji, konsultacje będą prowadzone w formie: 

 

 Zbierania uwag i opinii  

 Badania ankietowego wśród społeczności obszaru rewitalizacji 

 Spotkań konsultacyjnych  

 

Uczestnictwo (współdecydowanie) to nie tylko informowanie, czy uzyskanie opinii na temat 

przedstawionych propozycji, ale autentyczne partnerstwo w budowaniu rozwiązań. 

Komunikacja ma charakter równoczesny – proces projektowania rozwiązań i ich konsultowania 

następują jednocześnie. Przed podjęciem decyzji administracja współpracuje z partnerami 

społecznymi w celu podjęcia decyzji opartej na zasadzie konsensusu (jednomyślności). Strony 

wspólnie definiują problemy i szukają rozwiązań uwzgledniających interesy każdej z nich. Bez 

takiej wspólnej decyzji nie jest możliwe skuteczne kontynuowanie działań lub stają się one 

jednostronne albo nawet niezgodne z procedurami prawnymi stopnia realizacji zasady 

partnerstwa w odniesieniu do programu rewitalizacji. Uczestnictwo (współdecydowanie), 

czyli najbardziej zaawansowana forma partycypacji społecznej będzie realizowana poprzez 

spacery studyjne, zgłaszanie propozycji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 

powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele poszczególnych 

grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Zespół ds. Rewitalizacji został powołany  

w początkowej fazie procesu opracowania LPR i funkcjonował zarówno na etapie 

programowania, wdrażania oraz będzie funkcjonował na etapie monitorowania efektów 

realizacji programu.  

Zespół ds. Rewitalizacji będzie uczestniczył w: 

 Delimitacji obszaru rewitalizacji 

 Diagnozowaniu problemów dotykających obszar rewitalizacji,  

 Definiowaniu celów i kierunków działań procesu rewitalizacji 

 Definiowaniu projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Będzie również monitorował wdrażanie LPR. 
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Tabela 39. Partycypacja społeczna na każdym etapie procesu rewitalizacji w Radkowie  

Poziom 

partycypacji 

Forma 

partycypacji 

Do momentu zatwierdzenia LPR 
Po zatwierdzeniu 

LPR 

Diagnoza Programowanie 
Wdrażanie  

i monitoring 

Informowanie 

Działania 

edukacyjne i 

informacyjne o 

procesie 

rewitalizacji 

Aktualne informacje o prowadzonych działaniach i postępach w 

procesie rewitalizacji na dedykowanej rewitalizacji podstronie 

internetowej Gminy 

Spotkanie informacyjne dla wspólnot i 

spółdzielni mieszkaniowych 

Publikacja 

rocznego 

sprawozdania 

monitoringowego 

Publikacja 

częściowego 

Raportu 

ewaluacyjnego 

Publikacja 

końcowego 

Raportu 

ewaluacyjnego 

 
Konferencja 

rewitalizacyjna 
 

Konsultowanie 

 

Badanie 

ankietowe 

Wskazywanie 

problemów 

występujących na 

OR 

Wskazywanie 

pożądanych celów i 

kierunków działań 

rewitalizacyjnych 

Ocena realizacji 

procesu 

rewitalizacji 

Zgłaszanie 

uwag i opinii 
 

Zgłaszanie uwag i 

opinii dot. projektu 

LPR 

Zgłaszanie uwag i 

opinii dot. 

Proponowanych 

modyfikacji LPR 

Uczestnictwo 

 
Projekty  

Zgłaszanie 

propozycji 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Przekazywanie 

danych  

i informacji na 

temat 

realizowanych 
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projektów 

rewitalizacyjnych 

Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Rekomendacje dot. 

delimitacji OR 

 

Diagnozowanie 

problemów 

występujących na 

OR 

 

Definiowanie 

celów i kierunków 

działań 

rewitalizacyjnych 

Definiowanie 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Opiniowanie 

projektu rocznego 

sprawozdania 

monitoringowego 

Opiniowanie 

propozycji 

modyfikacji LPR 

Opiniowanie 

Projektu 

stanowiska Gminy 

do rekomendacji 

zawartych w 

częściowym i 

końcowym 

raporcie 

ewaluacyjnym 

Źródło: Opracowanie własne. 

Prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radków przebiegały we 

współpracy z wszystkimi zdefiniowanymi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Dotychczas wykorzystane różnorodne formy partycypacji społecznej zapewniły udział różnych 

grup interesariuszy w pierwszych dwóch etapach (diagnozowania i programowania) tego 

procesu. Zaprojektowany i opisany w Rozdziale 7. System realizacji LPR-u, również zapewnia 

metody partycypacji społecznej (w tym zaawansowane) na etapie wdrażania i monitorowania 

skuteczności działań rewitalizacyjnych.  

Tabela 40. Uspołecznienie procesu przygotowania LPR 

Data 
Forma 

partycypacji 

Grupa 

interesariuszy 
Cel 

Źródło 

dokumentujące 

2016-01-14 
Powołanie Zespołu 

ds. Rewitalizacji 

Wszystkie grupy 

interesariuszy 

Organ konsultacyjny 

Burmistrza w 

zakresie 

rewitalizacji, 

powołany w celu 

zapewnienia 

współpracy ze 

wszystkimi grupami 

Zarządzenie 

Burmistrza nr 

6/16 
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interesariuszy 

procesu rewitalizacji 

zdegradowanych 

obszarów gminy 

2016-03-03 Warsztaty 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Rekomendacje dot. 

delimitacji OR 

Diagnozowanie 

problemów 

występujących na 

OR 

Lista obecności 

Protokół 

2016-02-18 

2016-03-07 
Badanie ankietowe 

Mieszkańcy 

wyznaczonych 

obszarów 

rewitalizacji 

Problemy 

występujące na OR 

Pożądane cele i 

kierunki działań 

rewitalizacyjnych 

Raport z 

badania 

ankietowego 

2016-03-04 

2016-04-09 

Zgłaszanie 

propozycji 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Wszystkie grupy 

interesariuszy 

Weryfikacja i 

umieszczenie 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w 

LPR 

Lista A 

Lista B 

Zestawienie 

projektów z 

systemu 

2016-03-31 Warsztaty 
Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Definiowanie celów 

i kierunków działań 

rewitalizacyjnych 

Definiowanie 

projektów i 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Lista obecności 

Protokół 

2016-04-27 
Spotkanie 

informacyjne 

Wspólnoty i 

spółdzielnie 

mieszkaniowe 

Możliwości 

pozyskania 

dofinansowania na 

zadania związane z 

termomodernizacją i  

rewitalizacją 

budynków 

wielorodzinnych 

Zaproszenie, 

Lista obecności 

Notatka 

Czerwiec 2016 
Konsultacje 

projektu LPR 

Zespół ds. 

Rewitalizacji 

Wszystkie grupy 

interesariuszy 

Zgłaszanie uwag i 

opinii dot. projektu 

LPR 

Informacja 

podsumowująca 

opublikowana 

na dedykowanej 

rewitalizacji 

podstronie 

internetowej 

gminy 

Źródło: Opracowanie własne. 
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