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Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gruta

Wstęp
Rewitalizacja, czyli proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony jest na podstawie programu rewitalizacji. Jest to wieloletni program działań w sferze
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem
jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na
rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych. Taką funkcję spełnia niniejszy Gminny Program Rewitalizacji
Gminy Gruta na lata 2016-2023.
Ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce wyznacza ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015
roku. Określa ona zasady oraz tryb przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia
i oceny rewitalizacji. Zapisy ustawy porządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji rozumianej jako
przedsięwzięcie całościowe, łączące działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób
zaplanowany oraz zintegrowany.
Schemat 1. Proces rewitalizacji

REWITALIZACJA

LUDZIE

PRZESTRZEŃ

GOSPODARKA

Źródło: Opracowanie własne
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W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja będzie dotyczyć zarówno terenów
miejskich, jak i wiejskich. Głównym jej celem powinno być trwałe podniesienie jakości życia
na obszarze zdegradowanym. Kierunki działań rewitalizacyjnych wyznacza Krajowa Polityka Miejska 2023,
która wskazuje, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 rewitalizacja nie może być postrzegana,
tak jak do tej pory, jedynie jako remont, modernizacja czy odbudowa. Powinna ona łączyć działania
w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego, przestrzennofunkcjonalnego, technicznego lub środowiskowego, związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego
otoczeniem.
Istotne jest, aby projekty społeczne stanowiły punkt wyjścia i były nieodłącznym
elementem procesów rewitalizacyjnych. W obecnej perspektywie finansowej nie dopuszcza
się realizacji tylko i wyłącznie wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy
estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które
nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Projekty te będą mogły zostać
zrealizowane w ramach szerszej koncepcji, uzupełniająco do działań społecznych tzw. „miękkich”.
Istotnym elementem procesu rewitalizacji jest partycypacja społeczna, obejmująca przygotowanie,
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, poprzez których
rozumie się mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu
terytorialnego.
Sposób wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminie Gruta
przedstawia poniższy schemat.
Schemat 2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze gminy Gruta

Analiza gminy
w podziale na sołectwa

Wskazanie obszaru
zdegradowanego

Wskazanie obszaru
rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne
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Analiza poszczególnych sołectw pod
kątem występowania:
- problemów społecznych
- przestrzeni zdegradowanych
- problemów w innych sferach

Do obszaru zdegradowanego zalicza się
te sołectwa, które jednocześnie spełniają
poniższe warunki:
- min. 2 problemy społeczne mierzone
wskaźnikami
- obecność przestrzeni zdegradowanej
lub problemów w innych sferach

Do obszaru rewitalizacji zalicza się sołectwa
spełniające kryteria obszaru
zdegradowanego oraz realizujące jeden z
celów rewitalizacji

Obszar rewitalizacji
obejmuje do 20%
powierzchni gminy

Obszar rewitalizacji
zamieszkuje 30%
mieszkańców gminy

Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gruta
Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się z koniecznością wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.
Obszarem zdegradowanym jest obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa
mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto występuje na nim co najmniej jedno
z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
Obszar rewitalizacji wyznacza się jako całość lub część obszaru zdegradowanego i opracowuje
dla niego gminny program rewitalizacji. Gmina Gruta planuje prowadzenie działań rewitalizacyjnych i chce
pozyskać na ten cel środki unijne. W związku z tym będzie konieczne opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji, zawierającego w szczególności: szczegółową diagnozę obszaru zdegradowanego, cele
rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych
zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji.
Opracowanie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Gruta
rozpoczyna działania związane z procesem rewitalizacji na obszarze gminy. Dla potrzeb niniejszego
dokumentu przeprowadzono dokładną analizę sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej, która
pozwoliła na zdiagnozowanie problemów i potencjałów występujących na poszczególnych obszarach.
Zobiektywizowane metody i wskaźnik pozwoliły na wskazanie tych obszarów, które charakteryzuje
szczególnie intensywna koncentracja szeregu niekorzystnych zjawisk, a w konsekwencji wyznaczenie
obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostanie poddane konsultacjom
społecznym trwającym minimum 30 dni. W czasie ich trwania interesariusze rewitalizacji (tj. mieszkańcy,
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni użytkownicy danego obszaru) będą nie tylko informowani
o wynikach przeprowadzonej diagnozy, ale również włączani w czynne uczestnictwo w procesie
wyznaczenia obszarów wymagających rewitalizacji.
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1. Obszar zdegradowany gminy1
Delimitacja obszaru zdegradowanego na obszarze wiejskim gminy Gruta nastąpiła poprzez
zbadanie wszystkich 17 sołectw pod kątem występowania stanu kryzysowego. Biorąc pod uwagę
położenie poszczególnych sołectw, podzielono je na następujące grupy:


Sołectwa położone we wschodniej części gminy: Boguszewo, Gołębiewko, Gruta,
Jasiewo, Kitnowo, Mełno Cukrownia, Mełno ZZD, Orle, Słup;



Sołectwa położone w zachodniej części gminy: Boguszewo, Annowo, Dąbrówka
Królewska, Nicwałd, Okonin, Plemięta, Pokrzywno, Salno, Wiktorowo.

Poniżej znajduje się mapa obrazująca podział sołectw na grupy.
Mapa 1. Gmina Gruta w podziale na grupy sołectw wyznaczonych do zbadania występowania stanu
kryzysowego

Źródło: Opracowanie własne

1

6

Przedstawione w poniższym rozdziale dane statystyczne dotyczą stanu na 31.12.2015 r.
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Każdą z grup zbadano innym zestawem wskaźników.
Do obszarów zdegradowanych w gminie zaliczono miejscowości spełniające jednocześnie
następujące kryteria:


Na terenie sołectwa identyfikuje się co najmniej 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami
określonymi na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich; jednocześnie
wskaźniki te przyjmują w sołectwach wartości mniej korzystne niż średnia ich wartość dla gminy;



Na terenie sołectwa występują przestrzenie zdegradowane lub negatywne zjawiskach
w przynajmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzennofunkcjonalnej i technicznej.

1.1. Analiza wskaźnikowa w sferze społecznej
Podstawą do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie była analiza występowania
problemów społecznych. W tym celu przeanalizowano następujące wskaźniki z listy wskaźników stanu
kryzysowego dla obszarów wiejskich.

A.

Część wschodnia

Sołectwa zlokalizowane we wschodniej części gminy Gruta (Boguszewo, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo,
Kitnowo, Mełno Cukrownia, Mełno ZZD, Orle, Słup) zostały zbadane pod kątem występowania
problemów społecznych trzema poniższymi wskaźnikami:




Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności
w wieku produkcyjnym na danym obszarze
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem na danym obszarze
Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym
wieku na danym obszarze

Tabela 1. Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w
wieku produkcyjnym na danym obszarze

Sołectwo

Liczba
bezrobotnych
pozostających bez
pracy 12 miesięcy
i dłużej

Ludność w wieku
produkcyjnym

4
223
Boguszewo
5
154
Gołębiewko
29
828
Gruta
Jasiewo
21
135
7
139
Kitnowo
9
421
Mełno Cukrownia
29
296
Mełno ZZD
9
212
Orle
10
213
Słup
192
4457
Gmina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.

Stosunek osób bezrobotnych
pozostających bez pracy 12
miesięcy i dłużej względem
ludności w wieku
produkcyjnym na danym
obszarze
1,8%
3,2%
3,5%
15,6%
5,0%
2,1%
9,8%
4,2%
4,7%
4,3%
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Tabela 2. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem na danym obszarze
Liczba osób w
gospodarstwach
domowych
Ludność ogółem
korzystających ze
Sołectwo
środowiskowej
pomocy
społecznej
31
331
Boguszewo
41
240
Gołębiewko
182
1199
Gruta
Jasiewo
56
199
55
199
Kitnowo
195
623
Mełno Cukrownia
101
427
Mełno ZZD
52
307
Orle
55
333
Słup
1282
6620
Gmina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.

Udział osób
w gospodarstwach domowych
korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności
ogółem na danym obszarze
9,4%
17,1%
15,2%
28,1%
27,6%
31,3%
23,7%
16,9%
16,5%
17,5%

Tabela 3. Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w
tym wieku na danym obszarze
Udział dzieci do lat 17, na
które rodzice otrzymują
Liczba dzieci do 17 lat
zasiłek rodzinny w ogólnej
Sołectwo
ogółem
liczbie dzieci w tym wieku na
danym obszarze
7
62
11,3%
Boguszewo
19
68
27,9%
Gołębiewko
78
227
34,4%
Gruta
Jasiewo
21
44
47,7%
14
35
40,0%
Kitnowo
38
112
33,9%
Mełno Cukrownia
34
77
44,2%
Mełno ZZD
21
49
42,9%
Orle
28
83
33,7%
Słup
503
1347
37,3%
Gmina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.
Liczba dzieci do
lat 17, na które
rodzice otrzymują
zasiłek rodzinny
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Tabela 4. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach w strefie
należącej do strony wschodniej Gminy
Stosunek osób bezrobotnych Udział osób w gospodarstwach
Udział dzieci do lat 17, na
pozostających bez pracy 12
domowych korzystających ze które rodzice otrzymują zasiłek
Sołectwa
miesięcy i dłużej względem
środowiskowej pomocy
rodzinny w ogólnej liczbie
ludności w wieku produkcyjnym społecznej w ludności ogółem dzieci w tym wieku na danym
na danym obszarze
na danym obszarze
obszarze
Jasiewo
15,6%
28,1%
47,7%
Kitnowo
5,0%
27,6%
40,0%
Mełno Zzd
9,8%
23,7%
44,2%
Boguszewo
1,8%
9,4%
11,3%
Gołębiewko
3,2%
17,1%
27,9%
Gruta
3,5%
15,2%
34,4%
Mełno Cukrownia
2,1%
31,3%
33,9%
Orle
4,2%
16,9%
42,9%
Słup
4,7%
16,5%
33,7%
Gmina
4,3%
17,5%
37,3%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.

B.

Część zachodnia

Sołectwa zlokalizowane w zachodniej części gminy Gruta (Boguszewo, Annowo, Dąbrówka
Królewska, Nicwałd, Okonin, Plemięta, Pokrzywno, Salno, Wiktorowo) zostały zbadane pod kątem
występowania problemów społecznych trzema poniższymi wskaźnikami:




Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności
w wieku produkcyjnym na danym obszarze
Udział gospodarstw domowych - stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej
w liczbie gospodarstw domowych ogółem na danym obszarze
Zakłócanie miru domowego

Tabela 5. Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w
wieku produkcyjnym na danym obszarze

Sołectwo

Liczba
bezrobotnych
pozostających
bez pracy 12
miesięcy
i dłużej

Ludność w wieku
produkcyjnym

7
197
Annowo
14
118
Dąbrówka Królewska
9
287
Nicwałd
14
326
Okonin
10
224
Plemięta
4
270
Pokrzywno
8
314
Salno
3
100
Wiktorowo
192
4457
Gmina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.

Stosunek osób bezrobotnych
pozostających bez pracy 12
miesięcy i dłużej względem
ludności w wieku produkcyjnym
na danym obszarze

3,6%
11,9%
3,1%
4,3%
4,5%
1,5%
2,5%
3,0%
4,3%
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Tabela 6. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem na danym obszarze

Sołectwo

Liczba osób w
gospodarstwach
domowych
korzystających ze
środowiskowej
pomocy społecznej

Ludność ogółem

37
292
Annowo
72
184
Dąbrówka Królewska
101
459
Nicwałd
83
465
Okonin
60
360
Plemięta
25
408
Pokrzywno
113
451
Salno
23
143
Wiktorowo
1282
6620
Gmina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.

Udział osób
w gospodarstwach domowych
korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem
na danym obszarze
12,7%
39,1%
22,0%
17,8%
16,7%
6,1%
25,1%
16,1%
17,5%

Tabela 7. Stosunek interwencji służb porządkowych (policji, straży) z powodu zakłócania miru domowego
i porządku publicznego względem ogółu gospodarstw domowych na danym obszarze

Sołectwo

Liczba
interwencji
porządkowych z
powodu
zakłócania miru
domowego
i porządku
publicznego

Liczba gospodarstw
domowych ogółem

14
74
Annowo
4
69
Dąbrówka Królewska
11
130
Nicwałd
8
140
Okonin
3
75
Plemięta
7
107
Pokrzywno
7
101
Salno
6
32
Wiktorowo
153
1813
Gmina
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.
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Stosunek interwencji służb
porządkowych
(policji,
straży)
z powodu zakłócania miru
domowego
i
porządku
publicznego względem ogółu
gospodarstw domowych na
danym obszarze
18,9%
5,8%
8,5%
5,7%
4,0%
6,5%
6,9%
18,8%
8,4%
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Wyniki analizy wskaźnikowej pod kątem występowania
w poszczególnych sołectwach przedstawiają poniższe tabele.

problemów

społecznych

Tabela 8. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach w strefie
należącej do strony zachodniej Gminy

Sołectwa
Annowo
Dąbrówka
Królewska

Stosunek osób bezrobotnych Udział osób w gospodarstwach
pozostających bez pracy 12
domowych korzystających ze
miesięcy i dłużej względem
środowiskowej pomocy
ludności w wieku produkcyjnym społecznej w ludności ogółem
na danym obszarze
na danym obszarze
3,6%
12,7%
11,9%
39,1%

Nicwałd
3,1%
Okonin
4,3%
Plemięta
4,5%
Pokrzywno
1,5%
Salno
2,5%
Wiktorowo
3,0%
Gmina
4,3%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.

Zakłócanie miru domowego
18,9%
5,8%

22%
17,8%
16,7%
6,1%
25,1%
16,1%
17,5%

8,5%
5,7%
4,0%
6,5%
6,9%
18,8%
8,4%

Podsumowanie analizy wskaźnikowej w sferze społecznej
Z powyższych analiz wynika, że problemy społeczne (w ilości co najmniej dwóch) zostały
zdiagnozowane w 5 sołectwach: Dąbrówka Królewska, Jasiewo, Kitnowo, Mełno ZZD oraz
Nicwałd. Te sołectwa zostały poddane dalszej analizie pod kątem występowania w nich przestrzeni
zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych sferach.

1.2. Analiza sołectw, w których zidentyfikowano problemy społeczne pod kątem
występowania w nich przestrzeni zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w
innych sferach
Zgodnie z definicją zawartą w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu
ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 „Przestrzeń zdegradowana to
obecnie nieużytkowane tereny i obiekty, na których realizowano działalności: przemysłowe, wojskowe,
eksploatację kopalin, transportowe, rolnicze, infrastruktury komunalnej (związanej z gospodarką wodnościekową, odpadami, zaopatrzeniem w energię)” stwierdza się w sołectwach nie występują przestrzenie
zdegradowane. Z tego powodu sołectwa zostały poddane dalszej analizie pod kątem występowania
niekorzystnych zjawisk w przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej lub środowiskowej.
Informacje o cechach kryzysowych tego obszaru przedstawiają poniższe tabele.
Tabela 9. Cechy obszaru zdegradowanego w Dąbrówce Królewskiej i Nicwałdzie
Cechy szczegółowe
sfery

Problem

Wskaźnik

Dąbrówka
Królewska

Nicwałd

Gmina

11,9%

3,1%

4,3%

Sfera społeczna

Problemy rynku
pracy

Długotrwałe
bezrobocie

Stosunek osób bezrobotnych
pozostających bez pracy 12
miesięcy i dłużej względem
ludności w wieku
produkcyjnym na danym
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obszarze

Samowystarczalność
ekonomiczna
ludności
i gospodarstw
domowych
Bezpieczeństwo
funkcjonowania
rodzin, porządek
publiczny

Niesamodzielność
ekonomiczna

Udział osób w
gospodarstwach domowych
korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem
na danym obszarze

39,1%

22%

17,5%

Zakłócanie
porządku
publicznego

Zakłócanie miru domowego

5,8%

8,5%

8,4%

Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę przestrzenno-funkcjonalną
Dąbrówka Królewska nie dysponuje wystarczającym wyposażeniem w infrastrukturę przestrzennofunkcjonalną. Najbardziej dotkliwym problemem jest brak miejsca dla rekreacji osób starszych
i najmłodszych dzieci.
Nicwałd dysponuje niedawno odnowioną infrastrukturą przestrzenno-funkcjonalną. Posiada boisko, plac
zabaw, świetlicę wiejską oraz bibliotekę. Dlatego też występująca w tym sołectwie infrastruktura stanowi optymalne
miejsce dla rozwoju lokalnej społeczności w każdym wieku – zarówno w zakresie kultury, jak i sportu i rekreacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.
Tabela 10. Cechy obszaru zdegradowanego w Jasiewie, Kitnowie i Mełnie ZDD
Cechy szczegółowe
sfery

Problem

Wskaźnik

Jasiewo

Kitnowo

Mełno
ZZD

Gmina

15,6%

5,0%

9,8%

4,3%

28,1%

27,6%

23,7%

17,5%

Sfera społeczna

Problemy rynku
pracy

Samowystarczalność
ekonomiczna
ludności
i gospodarstw
domowych

Długotrwałe
bezrobocie

Stosunek osób bezrobotnych
pozostających bez pracy 12
miesięcy i dłużej względem
ludności w wieku
produkcyjnym na danym
obszarze

Niesamodzielność
ekonomiczna

Udział osób w
gospodarstwach domowych
korzystających ze
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności
ogółem na danym obszarze

Samowystarczalność
Udział dzieci do lat 17, na
ekonomiczna
które rodzice otrzymują
Niesamodzielność
47,7%
40,0%
44,2%
ludności
zasiłek rodzinny w ogólnej
ekonomiczna
i gospodarstw
liczbie dzieci w tym wieku na
domowych
danym obszarze
Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę przestrzenno-funkcjonalną

37,3%

Jasiewo, Kitnowo, Mełno ZZD w zakresie infrastruktury przestrzenno-funkcjonalnej jest słabo rozwinięte.
Pierwsze dwa sołectwa mają tylko świetlicę wiejską. Nie posiadają jednak ważnych punktów infrastruktury dla
rozwoju społeczno-fizycznego ludności w każdym wieku. Chodzi tu boiska sportowe, plac zabaw dla
najmłodszych, biblioteki.
Mełno ZZD oprócz świetlicy wiejskiej posiada plac zabaw dla dzieci. Jednak nie posiada boiska sportowego czy
biblioteki,
czyli
ważnych
punktów
infrastrukturalnych
dla
poszerzania
umiejętności
w zależności od potrzeb.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.
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Podsumowanie analizy sołectw pod kątem występowania w nich przestrzeni
zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych sferach
Ze względu na fakt, że w sołectwach Dąbrówka Królewska, Jasiewo, Kitnowo i Mełno ZZD
występują minimum po dwa problemy społeczne oraz problem w przynajmniej jednej ze sfer
(gospodarcza, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna lub środowiskowa), wszystkie te miejscowości
należy uznać za obszar zdegradowany. Również w Nicwałdzie występują minimum dwa problemy
społeczne. Jednak z uwagi na optymalne wyposażenie w infrastrukturę przestrzenno-funkcjonalną
sołectwo Nicwałd zostaje wyeliminowane.
Reasumując, przeprowadzona analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów
społecznych oraz analiza pod kątem występowania niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
przestrzenno-funkcjonalną wykazała, że za obszary zdegradowane należy uznać sołectwa: Dąbrówka
Królewska, Jasiewo, Kitnowo, Mełno ZZD. Poniższa mapa obrazuje położenie obszarów
zdegradowanych na terenie gminy.
Mapa 2. Granice obszaru zdegradowanego w Gminie Gruta

Źródło: Opracowanie własne.
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2. Obszar rewitalizacji gminy
W myśl art. 10 Ustawy o rewitalizacji2 i „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”
obszarem rewitalizacji jest obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze
sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz
zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść
obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe
i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich
działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 1967,4 ha, co stanowi 15,9% powierzchni gminy,
zamieszkuje go 1009 mieszkańców, czyli 15,3% ogółu ludności w gminie.
Tabela 11. Ludność i powierzchnia obszaru rewitalizacji na terenie sołectw wskazanych jako obszary
zdegradowane w gminie Gruta
Jednostka

Ludność

% ludności gminy

184
Dąbrówka Królewska
2,8
199
Jasiewo
3
199
Kitnowo
3
427
Mełno ZZD
6,5
1009
Razem
15,3%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.

Powierzchnia
(ha)
534,4
250,7
336
846,3
1967,4

Zasięg obszaru rewitalizacji na tle gminy przedstawia poniższa mapa:

2

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
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% powierzchni
gminy
4,3%
2,0%
2,7%
6,8%
15,9%
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Mapa 3. Granice obszaru rewitalizacji w gminie Gruta

Źródło: Opracowanie własne.

Obszar rewitalizacji w każdym podobszarze spełniaj następujący cel rewitalizacji wskazany
w „Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych”:


Dąbrówka Królewska, Jasiewo, Kitnowo oraz Mełno ZZD – zwiększenie partycypacji w życiu
społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy
społecznej

Wybór takich celów został podyktowany występującym na danym obszarze stanem kryzysowym.
Dla wybranego celu określono 2 warunki, których spełnienie oznacza możliwość podjęcia na tym obszarze
działań rewitalizacyjnych o określonym kierunku.
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Tabela 12. Dąbrówka Królewska, Jasiewo, Kitnowo oraz Mełno ZZD - cel rewitalizacji: zwiększenie
partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń
pomocy społecznej
Obszar rewitalizacji

Warunki
Miejscowość wykazuje wyższy od przeciętnej w gminie wskaźnik osób w rodzinach
korzystających z pomocy społecznej

Dąbrówka Królewska,
Jasiewo, Kitnowo oraz
Mełno ZZD

Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogółem na tym obszarze wynosi odpowiednio:
- dla sołectwa Dąbrówka Królewska 39,1% i jest wyższy od przeciętnej w gminie
wynoszącej 17,5%
- dla sołectwa Jasiewo 28,1% i jest wyższy od przeciętnej w gminie wynoszącej 17,5%
- dla sołectwa Kitnowo 27,6% i jest wyższy od przeciętnej w gminie wynoszącej 17,5%
- dla sołectwa Mełno ZZD 23,7% i jest wyższy od przeciętnej w gminie wynoszącej
17,5%
Lokalny samorząd może wykazać udokumentowane zainteresowanie prowadzeniem
zajęć aktywizujących

Lokalny samorząd posiada listy intencyjne od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz organizacji pozarządowych, wykazujące zainteresowanie prowadzeniem zajęć
aktywizujących, mających na celu zwiększenie partycypacji w życiu społecznym oraz
zmniejszenie stopnia uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej na terenie
opisywanych miejscowości.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gruta.
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