
UCHWAŁA NR XXII/246/17
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.z 2016 r. poz.446 ze zm.1)) oraz art.52 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.) 

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn do 2022 roku" w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Zbigniew Banaszak

1) Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, Dz. U. z 2017 r. poz. 935
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1 Wprowadzenie 

 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 stwarza możliwość 

wdrożenia w życie koncepcji przemian, odzwierciedlającej w największym stopniu potrzeby i możliwości 

lokalnej społeczności oraz potencjał tkwiący w ludziach mieszkających na danym terenie a także zasobach 

maturalnych, infrastrukturalnych i kulturowych Gminy. Wysiłek podejmowany przez interesariuszy w całym 

procesie rewitalizacji jest najlepszą gwarancją osiągnięcia pozytywnej i trwałej zmiany jakości życia w 

Gminie Olsztyn.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie programu rewitalizacji. 

Obszarem zdegradowanym jest obszar, który znajduje się w stanie kryzysowym z powodu nagromadzenia 

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 

wysokiego wskaźnika bezrobocia, przestępczości, ubóstwa, niewystarczającego poziomu uczestnictwa 

w życiu kulturalnym i publicznym oraz co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 

Obszar rewitalizacji stanowi całość lub część obszaru zdegradowanego, wyróżniającą się szczególną 

koncentracją negatywnych wymienionych powyżej zjawisk, na którym z uwagi na kluczowe znaczenie dla 

rozwoju gminy prowadzona jest rewitalizacja. 

Wielkość obszaru rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy, a jednocześnie 

może tam mieszkać nie więcej niż 30% jej mieszkańców. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

Na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 samorząd gminny 

koordynować będzie wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz 

technicznej, których celem jest uzdrowienie sytuacji na obszarze kryzysowym. Program rewitalizacji stanowi 

więc narzędzie do redukowania zidentyfikowanych problemów. 
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2 Ogólna charakterystyka Gminy Olsztyn 
 

Gmina Olsztyn jest położona w obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Od południowego wschodu 

graniczy z Częstochową. Poza tym jej sąsiadami są Gminy Janów, Kamienica Polska, Mstów, Poczesna, 

Poraj, Żarki. Bezpośrednio przez jej teren przebiega droga krajowa nr 46 oraz szlak kolejowy Kielce - 

Częstochowa. Powierzchnia Gminy Olsztyn obejmuje obszar 10913 ha a zamieszkuje ją 7957 mieszkańców.  

 

Gmina Olsztyn jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury Krakowsko – Częstochowskiej, 

a znajdujące się tutaj zasoby przyrodnicze, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz 

różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin (głównie endemicznej przytulii olsztyńskiej, 

warzuchy polskiej, kłokoczki południowej oraz roślin reliktowych np. skalnicy gronkowej) ze względu na 

swoją wartość objęte są ochroną w ramach Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd". Na terenie gminy 

znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". 

Siedzibą władz gminnych jest Olsztyn. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z początku XIV w. i są 

związane z istniejącym pod Przymiłowicami zamkiem. Wkrótce w sąsiedztwie warowni powstała osada 

zamkowa o charakterze podgrodzia, zwana Olsztynkiem (nazwa nadana przez Pawła Odrowąża). W 1488 r. 

otrzymała ona prawa miejskie z rąk Kazimierza Jagiellończyka, a w roku 1532 r. również prawa do 

jarmarków i targów. Rozbudowa miasta została przerwana, najpierw przez najazd wojsk Maximilliana 

Habsburga w 1587 r., a niecały wiek później wojsk szwedzkich. Pożar w 1719 roku spowodował całkowite 

zniszczenie okolicy, a Olsztyn pomimo statusu miasta królewskiego stał się w rzeczywistości osadą rolniczą. 

Jednak dopiero ukaz carski z 1870 r. formalnie pozbawił Olsztyn praw miejskich.  
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3 Analiza sfery społecznej 

 

Zawarta w diagnozie analiza sfery społecznej służy identyfikacji negatywnych zjawisk społecznych, a także 

skali ich występowania na poszczególnych obszarach Gminy Olsztyn. Dla Olsztyna analizę prowadzono 

w odniesieniu do poszczególnych ulic, zaś w przypadku pozostałych miejscowości, w odniesieniu do całych 

sołectw. 

3.1 Demografia 

W grudniu 2016 roku liczba mieszkańców Gminy Olsztyn wynosiła 7 957 osób (wg ewidencji prowadzonej 

w Urzędzie Gminy). Strukturę wg miejscowości oraz ekonomicznych grup wiekowych prezentuje tabela. 

Tab. 1 Struktura wiekowa mieszkańców gminy Olsztyn wg ekonomicznych grup wiekowych 

Wyszczególnienie Kobiety 
0-17 

Mężczyźni 
0-17 

Kobiety 
18 - 59 

Mężczyź
ni 18-64 

Kobiety 
60 i 

więcej 
Mężczyźni 
60 i więcej Razem Obciążenie 

demograficzne 

Biskupice 61 70 240 289 89 49 798 105,34 

Biskupice Nowe 15 8 37 37 12 5 114 73,91 

Bukowno 33 30 85 104 44 15 311 93,65 

Krasawa 18 16 57 60 13 10 174 67,65 

Kusięta 86 125 358 398 137 79 1183 102,37 

Olsztyn, ul. 3 Maja 5 3 8 12 6 1 35 87,50 

Olsztyn, ul. Asnyka 2 2 4 10 9 3 30 300,00 

Olsztyn, ul. Botaniczna 10 7 27 31 10 4 89 82,35 

Olsztyn, ul. Bukowa 0 2 1 1 0 0 4 0,00 

Olsztyn, ul. Cicha 2 2 6 7 2 0 19 50,00 

Olsztyn, ul. Dębowa 4 10 20 18 3 1 56 28,57 

Olsztyn, ul. Górzysta 4 1 4 6 0 0 15 0,00 

Olsztyn, ul. Jana Combika 5 0 4 5 1 1 16 40,00 

Olsztyn, ul. Jodłowa 0 0 1 2 1 1 5 ---------- 

Olsztyn, ul. Karlińskiego 6 7 30 38 18 8 107 200,00 

Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 2 1 7 4 0 0 14 0,00 

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 0 0 0 1 2 1 4 ---------- 

Olsztyn, ul. Kolejowa 5 12 31 44 18 9 119 158,82 

Olsztyn, ul. Kopernika 0 0 2 2 0 0 4 ---------- 

Olsztyn, ul. Koralowa 7 8 23 22 5 2 67 46,67 

Olsztyn, ul. Kościelna 3 2 8 9 4 2 28 120,00 

Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego 0 1 2 2 0 0 5 0,00 

Olsztyn, ul. Kühna 2 3 20 24 5 8 62 260,00 

Olsztyn, ul. Leszczynowa 3 2 7 9 5 3 29 160,00 

Olsztyn, ul. Leśna 3 3 15 14 7 7 49 233,33 

Olsztyn, ul. Mała 1 1 6 8 2 0 18 100,00 

Olsztyn, ul. Maurycego 6 1 7 9 3 2 28 71,43 

Olsztyn, ul. Mstowska 13 15 70 73 22 14 207 128,57 

Olsztyn, ul. Napoleona 1 4 17 13 12 8 55 400,00 

Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 1 1 2 2 2 2 10 200,00 
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Olsztyn, ul. Norwida 4 1 4 5 0 0 14 0,00 

Olsztyn, ul. Ogrodowa 2 1 9 3 5 2 22 233,33 

Olsztyn, ul. Olchowa 2 3 9 7 0 0 21 0,00 

Olsztyn, ul. Paderewskiego 0 1 10 12 2 4 29 600,00 

Olsztyn, ul. Piaskowa 3 3 3 3 2 2 16 66,67 

Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego 2 2 10 10 6 3 33 225,00 

Olsztyn, ul. Polna 27 20 65 69 39 21 241 127,66 

Olsztyn, ul. Prostopadła 2 0 3 3 2 1 11 150,00 

Olsztyn, ul. Prusa 9 15 34 44 13 6 121 79,17 

Olsztyn, ul. Sienkiewicza 9 10 28 35 20 12 114 168,42 

Olsztyn, ul. Sobieskiego 7 5 14 15 6 2 49 66,67 

Olsztyn, ul. Sokola 0 1 5 5 1 0 12 100,00 

Olsztyn, ul. Sosnowa 0 4 7 6 3 1 21 100,00 

Olsztyn, ul. Szkolna 0 0 1 2 0 0 3 ---------- 

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 0 2 3 7 5 3 20 400,00 

Olsztyn, ul. Towarna 2 2 8 7 0 0 19 0,00 

Olsztyn, ul. Zachodnia 6 0 13 9 8 4 40 200,00 

Olsztyn, ul. Zamkowa 0 0 2 2 1 0 5 ---------- 

Olsztyn, ul. Zielona 13 20 45 53 22 7 160 87,88 

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 18 15 63 66 29 12 203 124,24 

Bloki kolejowe Mirów 4 8 10 14 11 4 51 125,00 

Odrzykoń 25 30 67 95 37 10 264 85,45 

Przymiłowice 67 80 263 312 105 56 883 109,52 

Skrajnica 28 29 96 103 34 22 312 98,25 

Turów 44 45 160 198 85 51 583 152,81 

Zrębice Pierwsze i Drugie 106 102 319 350 115 63 1055 85,58 

Razem/średnio 572 634 2031 2339 868 458 6902 106,36 

Źródło: Gmina Olsztyn/obliczenia własne 
 

W tabeli 1 zaprezentowano wskaźnik obciążenia demograficznego – liczby osób w wieku poprodukcyjnym 

przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Kolorem czerwonym zaznaczono wynik w tych 

obszarach, gdzie jest on gorszy od średniej dla całej Gminy Olsztyn. 
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3.2 Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Olsztyn na początku grudnia 2016 roku wynosiła 261 osób. 

Ich rozmieszczenie wg analizowanych obszarów Gminy prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 2 Bezrobocie na terenie gminy Olsztyn  
Wyszczególnienie Bezrobocie (stan 7.12.2016) Liczba bezrobotnych/1000 mieszkańców 

Biskupice 43 53,88 

Biskupice Nowe 0 0,00 

Bukowno 8 25,72 

Krasawa 6 34,48 

Kusięta 52 43,96 

Olsztyn, ul. 3 Maja 2 57,14 

Olsztyn, ul. Asnyka 1 33,33 

Olsztyn, ul. Botaniczna 2 22,47 

Olsztyn, ul. Bukowa 1 250,00 

Olsztyn, ul. Cicha 0 0,00 

Olsztyn, ul. Dębowa 1 17,86 

Olsztyn, ul. Górzysta 1 66,67 

Olsztyn, ul. Jana Combika 1 62,50 

Olsztyn, ul. Jodłowa 0 0,00 

Olsztyn, ul. Karlińskiego 1 9,35 

Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 0 0,00 

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 0 0,00 

Olsztyn, ul. Kolejowa 6 50,42 

Olsztyn, ul. Kopernika 1 250,00 

Olsztyn, ul. Koralowa 2 29,85 

Olsztyn, ul. Kościelna 0 0,00 

Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego 0 0,00 

Olsztyn, ul. Kühna 2 32,26 

Olsztyn, ul. Leszczynowa 0 0,00 

Olsztyn, ul. Leśna 3 61,22 

Olsztyn, ul. Mała 0 0,00 

Olsztyn, ul. Maurycego 0 0,00 

Olsztyn, ul. Mstowska 7 33,82 

Olsztyn, ul. Napoleona 2 36,36 

Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 0 0,00 

Olsztyn, ul. Norwida 1 71,43 

Olsztyn, ul. Ogrodowa 0 0,00 

Olsztyn, ul. Olchowa 0 0,00 

Olsztyn, ul. Paderewskiego 0 0,00 

Olsztyn, ul. Piaskowa 0 0,00 

Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego 0 0,00 

Olsztyn, ul. Polna 3 12,45 

Olsztyn, ul. Prostopadła 0 0,00 

Olsztyn, ul. Prusa 3 24,79 
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Olsztyn, ul. Sienkiewicza 4 35,09 

Olsztyn, ul. Sobieskiego 1 20,41 

Olsztyn, ul. Sokola 0 0,00 

Olsztyn, ul. Sosnowa 1 47,62 

Olsztyn, ul. Szkolna 0 0,00 

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 0 0,00 

Olsztyn, ul. Towarna 0 0,00 

Olsztyn, ul. Zachodnia 1 25,00 

Olsztyn, ul. Zamkowa 1 200,00 

Olsztyn, ul. Zielona 7 43,75 

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 6 29,56 

Bloki kolejowe Mirów 0 0,00 

Odrzykoń 10 37,88 

Przymiłowice 20 22,65 

Skrajnica 15 48,08 

Turów 6 10,29 

Zrębice Pierwsze i Drugie 40 37,91 

Razem/średnio 261 32,80 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie/obliczenia własne 

 

W tabeli zaprezentowano wskaźnik w postaci liczby osób bezrobotnych, jaka przypada na 1000 osób 

w każdym z analizowanych obszarów. Kolorem czerwonym zaznaczono wynik w tych obszarach, gdzie jest 

on wyższy, a więc gorszy od średniej dla całej Gminy Olsztyn. 
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3.3 Ubóstwo 

Problem ubóstwa jest problemem wieloaspektowym. Zazwyczaj przyjmuje się, że jest to zjawisko związane 

z brakiem możliwości zaspokajania potrzeb, które w zbiorowości uznaje się za podstawowe. Zjawisko to, 

wiąże się więc bezpośrednio z sytuacją materialną. 

Poziom ubóstwa w Gminie Olsztyn został przeanalizowany w oparciu o dane Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Analizie poddano następujące dane: 

• ilość udzielonych zasiłków stałych w 2014 roku 

• ilość udzielonych zasiłków stałych w 2015 roku 

• ilość udzielonych zasiłków okresowych w 2014 roku 

• ilość udzielonych zasiłków okresowych w 2015 roku 

Dane liczbowe przeliczono na wskaźnik liczby osób korzystających ze świadczeń przypadających na 1000 

mieszkańców. Umożliwia to obiektywne porównanie sytuacji w poszczególnych miejscowościach. 

Tab. 3 Ubóstwo na terenie Gminy Olsztyn 

Wyszczególnienie 
Zasiłek stały 2014 Zasiłek stały 2015 Zasiłek okresowy 2014 Zasiłek okresowy 2015 

Liczba Liczba/1000 
mieszkańców Liczba Liczba/1000 

mieszkańców Liczba Liczba/1000 
mieszkańców Liczba Liczba/1000 

mieszkańców 
Biskupice 3 3,76 3 3,76 4 5,01 4 5,01 
Biskupice Nowe  0,00  0,00  0,00  0,00 
Bukowno  0,00 1 3,22  0,00 1 3,22 
Krasawa  0,00  0,00 1 5,75 1 5,75 
Kusięta  0,00 1 0,85 7 5,92 5 4,23 
Olsztyn, ul. 3 Maja  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Asnyka  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Botaniczna  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Bukowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Cicha  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Dębowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Górzysta  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Jana Combika  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Jodłowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Karlińskiego  0,00  0,00 1 9,35 1 9,35 
Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Kazimierza 
Wielkiego  0,00  0,00  0,00  0,00 

Olsztyn, ul. Kolejowa  0,00  0,00 1 8,40 1 8,40 
Olsztyn, ul. Kopernika  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Koralowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Kościelna  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Lubomirskiego  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Kühna  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Leszczynowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Leśna 1 20,41 1 20,41  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Mała  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Maurycego  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Mstowska  0,00 1 4,83  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Napoleona  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Niedźwiedzia  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Norwida  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Olsztyn, ul. Ogrodowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Olchowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Paderewskiego  0,00  0,00 1 34,48 1 34,48 
Olsztyn, ul. Piaskowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, pl. Marszałka 
Piłsudskiego  0,00  0,00  0,00  0,00 

Olsztyn, ul. Polna  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Prostopadła  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Prusa  0,00 1 8,26 1 8,26  0,00 
Olsztyn, ul. Sienkiewicza 1 8,77 1 8,77 1 8,77 1 8,77 
Olsztyn, ul. Sobieskiego 2 40,82 1 20,41 1 20,41  0,00 
Olsztyn, ul. Sokola  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Sosnowa  0,00  0,00  0,00 1 47,62 
Olsztyn, ul. Szkolna 1 333,33 1 333,33  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Świętej Puszczy  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Towarna  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Zachodnia  0,00  0,00  0,00 1 25,00 
Olsztyn, ul. Zamkowa  0,00  0,00  0,00  0,00 
Olsztyn, ul. Zielona 1 6,25 1 6,25 2 12,50 2 12,50 
Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 2 9,85 2 9,85  0,00  0,00 
Bloki kolejowe Mirów  0,00  0,00 2 39,22 1 19,61 
Odrzykoń  0,00 1 3,79 1 3,79 2 7,58 
Przymiłowice 3 3,40 3 3,40  0,00  0,00 
Skrajnica  0,00  0,00 4 12,82 4 12,82 
Turów 8 13,72 6 10,29 1 1,72  0,00 
Zrębice Pierwsze i Drugie 1 0,95 1 0,95 5 4,74 5 4,74 
Razem/średnio 23 2,89 25 3,14 33 4,15 31 3,96 

Źródło: OPS Olsztyn/obliczenia własne 

 

W tabeli zaprezentowano wskaźnik w postaci liczby osób pobierających zasiłek jaka przypada na 1000 osób 

w każdym z analizowanych obszarów. Kolorem czerwonym zaznaczono wynik w tych obszarach, gdzie jest 

on gorszy od średniej dla gminy Olsztyn. 
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3.4 Przestępczość i bezpieczeństwo  

Badanie niekorzystnych zjawisk związanych z szeroko pojętą przestępczością opiera się przede wszystkim 

na analizie statystyk Policji. W analizie wykorzystano dane dotyczące liczby przestępstw jakie miały 

miejsce w poszczególnych obszarach w latach 2014-2015. Dla porównania sytuacji, uzyskane dane 

przeliczono na wskaźnik liczby przestępstw przypadających na 1000 mieszkańców. Dane dotyczące 

przestępczości prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 4 Interwencje domowe Policji na terenie gminy Olsztyna 

Wyszczególnienie 
Przestępstwa 2014 Przestępstwa 2015 

Liczba Liczba/1000 
mieszkańców Liczba Liczba/1000 

mieszkańców 
Biskupice 0 0,00 0 0,00 
Biskupice Nowe 0 0,00 0 0,00 
Bukowno 0 0,00 0 0,00 
Krasawa 0 0,00 0 0,00 
Kusięta 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. 3 Maja 1 28,57 0 0,00 
Olsztyn, ul. Asnyka 1 33,33 0 0,00 
Olsztyn, ul. Botaniczna 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Bukowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Cicha 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Dębowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Górzysta 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Jana Combika 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Jodłowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Karlińskiego 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 1 250,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Kolejowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Kopernika 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Koralowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Kościelna 3 107,14 1 35,71 
Olsztyn, ul. Lubomirskiego 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Kühna 7 112,90 4 64,52 
Olsztyn, ul. Leszczynowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Leśna 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Mała 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Maurycego 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Mstowska 2 9,66 1 4,83 
Olsztyn, ul. Napoleona 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Norwida 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Ogrodowa 1 45,45 0 0,00 
Olsztyn, ul. Olchowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Paderewskiego 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Piaskowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Polna 4 16,60 11 45,64 
Olsztyn, ul. Prostopadła 1 90,91 0 0,00 
Olsztyn, ul. Prusa 0 0,00 0 0,00 

Id: 8ECAC24E-CC16-476D-881B-6A55A4471258. Podpisany Strona 11



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olszyn na lata 2017-2022 

 str. 12 

Olsztyn, ul. Sienkiewicza 2 17,54 4 35,09 
Olsztyn, ul. Sobieskiego 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Sokola 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Sosnowa 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Szkolna 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Towarna 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Zachodnia 0 0,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Zamkowa 1 200,00 0 0,00 
Olsztyn, ul. Zielona 0 0,00 1 6,25 
Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 2 9,85 1 4,93 
Bloki kolejowe Mirów 0 0,00 0 0,00 
Odrzykoń 2 7,58 0 0,00 
Przymiłowice 0 0,00 0 0,00 
Skrajnica 0 0,00 0 0,00 
Turów 0 0,00 0 0,00 
Zrębice Pierwsze i Drugie 0 0,00 0 0,00 
Razem/średnio 28 3,52 23 2,89 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Częstochowie/obliczenia własne 

W tabeli zaprezentowano wskaźnik w postaci liczby przestępstw, jaka przypada w analizowanych latach na 

1000 osób mieszkających w każdym z analizowanych obszarów. Kolorem czerwonym zaznaczono wynik 

w tych miejscach, gdzie uzyskany wynik jest gorszy od średniej dla całej Gminy Olsztyn. 
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3.5 Uczestnictwo w kulturze 

Jednym z zadań własnych samorządu gminnego są działania z zakresu upowszechniania kultury, w tym 
prowadzenia bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury. Na terenie gminy Olsztyn 
działa Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Gminny Ośrodek Kultury. Zadaniem tych instytucji 
jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do kultury. W celu oceny poziomu uczestnictwa mieszkańców 
gminy Olsztyn w kulturze analizie poddano poziom czytelnictwa – mierzony liczbą osób, która w roku 2015 
co najmniej jeden raz skorzystała z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Wyniki analizy 
prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 5 Czytelnictwo w gminie Olsztyn (2015 rok) 
Wyszczególnienie Liczba czytelników Liczba czytelników/1000 mieszkańców 

Biskupice 46 57,64 

Biskupice Nowe 5 43,86 

Bukowno 26 83,60 

Krasawa 3 17,24 

Kusięta 70 59,17 

Olsztyn, ul. 3 Maja 6 171,43 

Olsztyn, ul. Asnyka 6 200,00 

Olsztyn, ul. Botaniczna 11 123,60 

Olsztyn, ul. Bukowa 2 500,00 

Olsztyn, ul. Cicha 4 210,53 

Olsztyn, ul. Dębowa 7 125,00 

Olsztyn, ul. Górzysta 2 133,33 

Olsztyn, ul. Jana Combika 5 312,50 

Olsztyn, ul. Jodłowa 1 200,00 

Olsztyn, ul. Karlińskiego 13 121,50 

Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 0 0,00 

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 0 0,00 

Olsztyn, ul. Kolejowa 11 92,44 

Olsztyn, ul. Kopernika 0 0,00 

Olsztyn, ul. Koralowa 9 134,33 

Olsztyn, ul. Kościelna 4 142,86 

Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego 0 0,00 

Olsztyn, ul. Kühna 5 80,65 

Olsztyn, ul. Leszczynowa 3 103,45 

Olsztyn, ul. Leśna 3 61,22 

Olsztyn, ul. Mała 3 166,67 

Olsztyn, ul. Maurycego 3 107,14 

Olsztyn, ul. Mstowska 20 96,62 

Olsztyn, ul. Napoleona 10 181,82 

Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 3 300,00 

Olsztyn, ul. Norwida 2 142,86 

Olsztyn, ul. Ogrodowa 1 45,45 

Olsztyn, ul. Olchowa 2 95,24 

Olsztyn, ul. Paderewskiego 1 34,48 

Olsztyn, ul. Piaskowa 5 312,50 

Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego 4 121,21 
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Olsztyn, ul. Polna 38 157,68 

Olsztyn, ul. Prostopadła 1 90,91 

Olsztyn, ul. Prusa 8 66,12 

Olsztyn, ul. Sienkiewicza 7 61,40 

Olsztyn, ul. Sobieskiego 7 142,86 

Olsztyn, ul. Sokola 0 0,00 

Olsztyn, ul. Sosnowa 0 0,00 

Olsztyn, ul. Szkolna 0 0,00 

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 2 100,00 

Olsztyn, ul. Towarna 1 52,63 

Olsztyn, ul. Zachodnia 1 25,00 

Olsztyn, ul. Zamkowa 3 600,00 

Olsztyn, ul. Zielona 24 150,00 

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 28 137,93 

Bloki kolejowe Mirów 0 0,00 

Odrzykoń 18 68,18 

Przymiłowice 47 53,23 

Skrajnica 25 80,13 

Turów 16 27,44 

Zrębice Pierwsze i Drugie 48 45,50 

Razem/średnio 570 71,64 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie/obliczenia własne 

W tabeli zaprezentowano wskaźnik w postaci liczby czytelników przypadających na 1000 osób 

mieszkających w każdym z analizowanych obszarów. Kolorem czerwonym zaznaczono miejscowości 

i ulice, gdzie uzyskano wynik gorszy od średniej dla całej Gminy Olsztyn. 
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3.6 Uczestnictwo w życiu publicznym 

Uczestnictwo w życiu publicznym to relacje, jakie zachodzą pomiędzy obywatelami, organizacjami oraz 

instytucjami państwowymi i samorządowymi. Uczestnictwo w życiu publicznym obrazuje wpływ jednostki 

na sytuację w państwie oraz poszczególnych szczeblach administracji samorządowej, a także możliwość 

działania w rozmaitych organizacjach.  

Najłatwiej mierzalnym wskaźnikiem uczestnictwa w życiu publicznym niewątpliwie jest możliwość 

głosowania czyli prawo wyborcze, z którego każdy uprawniony może korzystać. W celu analizy 

uczestnictwa mieszkańców gminy Olsztyn w życiu publicznym przeanalizowano frekwencję wyborczą 

podczas wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w 2015 roku.  

Tab. 6 Frekwencja wyborcza podczas wyborów sołtysów i członków rad sołeckich  
Wyszczególnienie Frekwencja wyborcza 

Biskupice 4,00% 

Biskupice Nowe 22,00% 

Bukowno 9,70% 

Krasawa 19,20% 

Kusięta 8,60% 

Olsztyn, ul. 3 Maja 8,50% 

Olsztyn, ul. Asnyka 8,50% 

Olsztyn, ul. Botaniczna 8,50% 

Olsztyn, ul. Bukowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Cicha 8,50% 

Olsztyn, ul. Dębowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Górzysta 8,50% 

Olsztyn, ul. Jana Combika 8,50% 

Olsztyn, ul. Jodłowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Karlińskiego 8,50% 

Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 8,50% 

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 8,50% 

Olsztyn, ul. Kolejowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Kopernika 8,50% 

Olsztyn, ul. Koralowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Kościelna 8,50% 

Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego 8,50% 

Olsztyn, ul. Kühna 8,50% 

Olsztyn, ul. Leszczynowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Leśna 8,50% 

Olsztyn, ul. Mała 8,50% 

Olsztyn, ul. Maurycego 8,50% 

Olsztyn, ul. Mstowska 8,50% 

Olsztyn, ul. Napoleona 8,50% 

Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 8,50% 

Olsztyn, ul. Norwida 8,50% 

Olsztyn, ul. Ogrodowa 8,50% 
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Olsztyn, ul. Olchowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Paderewskiego 8,50% 

Olsztyn, ul. Piaskowa 8,50% 

Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego 8,50% 

Olsztyn, ul. Polna 8,50% 

Olsztyn, ul. Prostopadła 8,50% 

Olsztyn, ul. Prusa 8,50% 

Olsztyn, ul. Sienkiewicza 8,50% 

Olsztyn, ul. Sobieskiego 8,50% 

Olsztyn, ul. Sokola 8,50% 

Olsztyn, ul. Sosnowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Szkolna 8,50% 

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 8,50% 

Olsztyn, ul. Towarna 8,50% 

Olsztyn, ul. Zachodnia 8,50% 

Olsztyn, ul. Zamkowa 8,50% 

Olsztyn, ul. Zielona 8,50% 

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 8,50% 

Bloki kolejowe Mirów 8,50% 

Odrzykoń 15,50% 

Przymiłowice 4,00% 

Skrajnica 29,00% 

Turów 4,20% 

Zrębice Pierwsze i Drugie 5,78% 

Razem/średnio 8,40% 

Źródło: Gmina Olsztyn 

W tabeli zaprezentowano wskaźnik frekwencji wyborczej w każdym z  analizowanych obszarów. Kolorem 

czerwonym zaznaczono wynik w tych obszarach, gdzie jest on gorszy od średniej dla Gminy Olsztyn. 
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3.7 Wyniki analizy sfery społecznej w oparciu o dane statystyczne 

W celu dokonania oceny sytuacji w sferze społecznej gminy Olsztyn przeanalizowano następujące wskaźniki: 

• wskaźnik obciążenia demograficznego, 

• liczba zarejestrowanych bezrobotnych/1000 mieszkańców (grudzień 2016), 

• liczba osób pobierająca zasiłek stały/1000 mieszkańców (2014), 

• liczba osób pobierająca zasiłek stały/1000 mieszkańców (2014), 

• liczba osób pobierająca zasiłek okresowy/1000 mieszkańców (2014), 

• liczba osób pobierająca zasiłek okresowy/1000 mieszkańców (2014) 

• liczba przestępstw/1000 mieszkańców (2014)  

• liczba przestępstw/1000 mieszkańców (2015)  

• liczba czytelników/1000 mieszkańców (2015) 

• frekwencja wyborcza w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich (2015) 

Zebrane dane statystyczne obrazujące sytuację w poszczególnych jednostkach (sołectwach i ulicach w 

przypadku Olsztyna) porównano do średniej dla całej Gminy. Przyjęto przy tym, że gdy analizowany 

wskaźnik ma wartość gorszą od średniej to mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Analiza objęła 10 

czynników. Przyjęto, że jeśli połowa z analizowanych czynników (co najmniej 5) ma wartość gorszą od 

średniej, w obszarze mamy do czynienia z koncentracją problemów społecznych. Wyniki analizy prezentuje 

tabela. 

Tab. 7  Wyniki analizy problemów społecznych w gminie Olsztyn – obszary problemowe 
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Biskupice  Tak Tak Tak Tak Tak   Tak Tak 7 

Biskupice Nowe         Tak  1 

Bukowno    Tak       1 

Krasawa  Tak   Tak Tak   Tak  4 

Kusięta  Tak   Tak    Tak  3 

Olsztyn, ul. 3 Maja  Tak     Tak    2 

Olsztyn, ul. Asnyka Tak Tak     Tak    3 

Olsztyn, ul. Botaniczna           0 

Olsztyn, ul. Bukowa  Tak         1 

Olsztyn, ul. Cicha           0 

Olsztyn, ul. Dębowa           0 

Olsztyn, ul. Górzysta  Tak         1 

Olsztyn, ul. Jana Combika  Tak         1 

Olsztyn, ul. Jodłowa           0 
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Olsztyn, ul. Karlińskiego Tak    Tak      2 

Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny         Tak  1 

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego       Tak  Tak  2 

Olsztyn, ul. Kolejowa Tak Tak   Tak Tak     4 

Olsztyn, ul. Kopernika  Tak       Tak  2 

Olsztyn, ul. Koralowa           0 

Olsztyn, ul. Kościelna Tak      Tak Tak   3 

Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego         Tak  1 

Olsztyn, ul. Kühna Tak      Tak Tak   3 

Olsztyn, ul. Leszczynowa Tak          1 

Olsztyn, ul. Leśna Tak Tak Tak Tak     Tak  5 

Olsztyn, ul. Mała           0 

Olsztyn, ul. Maurycego           0 

Olsztyn, ul. Mstowska Tak Tak  Tak   Tak Tak   5 

Olsztyn, ul. Napoleona Tak Tak         2 

Olsztyn, ul. Niedźwiedzia Tak          1 

Olsztyn, ul. Norwida  Tak         1 

Olsztyn, ul. Ogrodowa Tak      Tak    2 

Olsztyn, ul. Olchowa           0 

Olsztyn, ul. Paderewskiego Tak    Tak Tak   Tak  4 

Olsztyn, ul. Piaskowa           0 

Olsztyn, pl. Marszałka 
Piłsudskiego Tak    

      1 

Olsztyn, ul. Polna Tak      Tak Tak   3 

Olsztyn, ul. Prostopadła Tak      Tak    2 

Olsztyn, ul. Prusa    Tak Tak    Tak  3 

Olsztyn, ul. Sienkiewicza Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak  9 

Olsztyn, ul. Sobieskiego   Tak Tak Tak      3 

Olsztyn, ul. Sokola         Tak  1 

Olsztyn, ul. Sosnowa  Tak    Tak   Tak  3 

Olsztyn, ul. Szkolna   Tak Tak     Tak  3 

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy Tak          1 

Olsztyn, ul. Towarna         Tak  1 

Olsztyn, ul. Zachodnia Tak     Tak   Tak  3 

Olsztyn, ul. Zamkowa  Tak     Tak    2 

Olsztyn, ul. Zielona  Tak Tak Tak Tak Tak  Tak   6 

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury Tak  Tak Tak   Tak Tak   5 

Bloki kolejowe Mirów Tak    Tak    Tak  3 

Odrzykoń  Tak  Tak   Tak  Tak  4 

Przymiłowice Tak  Tak Tak     Tak Tak 5 

Skrajnica  Tak   Tak Tak     3 

Turów Tak  Tak Tak     Tak Tak 5 

Zrębice Pierwsze i Drugie  Tak   Tak Tak   Tak Tak 5 
Źródło: Materiały własne na podstawie danych statystycznych 
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Analiza zebranych danych wykazała koncentrację problemów społecznych w następujących obszarach 

analitycznych Gminy Olsztyn: 

• Biskupice 

• Olsztyn, ul. Leśna 

• Olsztyn ul. Mstowska 

• Olsztyn, ul. Sienkiewicza 

• Olsztyn, ul. Zielona 

• Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 

• Przymiłowice 

• Turów 

• Zrębice Pierwsze i Drugie 
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3.8  Wyniki analizy sfery społecznej w badaniu ankietowym 

Problemy sfery społecznej były także przedmiotem badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 

mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

gminy Olsztyn oraz innych grup interesariuszy. Badania dotyczące zagadnień związanych ze sferą społeczną 

dotyczyły:  

• najważniejszych problemów społecznych,  

• form integracji lokalnej społeczności, obszarów i możliwości spędzania czasu wolnego  

Wyniki badania w wersji graficznej prezentują poniższe wykresy. 

 

 

Najistotniejszym problemem społecznym wskazanym przez ankietowanych jest odpływ młodych, 

wykształconych ludzi do pracy w większych ośrodkach miejskich a także poza granice naszego kraju. 

Aż 83% badanych wskazało, iż jest to ważny problem. Kolejnym problemem, często wskazywanym przez 

respondentów jest bezrobocie. Za ważny uważa go 63% ankietowanych. Problem ubóstwa, będący 

w znacznym stopniu konsekwencją bezrobocia, zajmuje trzecią pozycję wśród najistotniejszych problemów 

społecznych wymienianych przez osoby wypełniające ankietę diagnostyczną. Został wskazany jako ważny 

w 54% wypełnionych ankiet. Najmniejsze znaczenie wśród problemów społecznych zajmuje wg 

ankietowanych problem przestępczości. Jest on istotny wg 32% ankietowanych.  

W zakresie oferty spędzania czasu wolnego za największy problem ankietowani uznali niewystarczającą 

ofertę kulturalną. Takiej odpowiedzi udzieliło 66% respondentów. Niemal równie ważnym problemem jest 

zdaniem mieszkańców niewystarczająca infrastruktura sportowa oraz brak organizacji integrujących 

mieszkańców. Ponad połowa badanych wskazała, że ważnym problemem jest zły stan istniejących obiektów 

rekreacyjnych.  

 

Problem bezrobocia

Problem ubóstwa

Problem przestępczości

Problem przemocy w rodzinie

Problem alkoholizmu

Odpływ młodych ludzi
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39%
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40%
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54%

32%

43%
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83%

Problemy społeczne w badaniu ankietowym

Ważny problem Mało ważny problem Nie ma takiego problemu
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Mała ilość imprez integracyjnych

Brak miejsc rekreacyjnych

Zły stan istniejących obiektów rekreacyjnych

Niewystarczająca infrastruktura sportowa 

Niewystarczająca oferta kulturalna

Brak organizacji integrujących mieszkańców
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8%
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46%

46%

53%

61%

66%

61%

Infrastruktura i oferta spędzania czasu wolnego w badaniu ankietowym

Ważny problem Mało ważny problem Nie ma takiego problemu
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4 Analiza problemów gospodarczych 

 

Poziom rozwoju gospodarczego gminy ma bezpośredni wpływ na jej sytuację społeczną. Problemy 

społeczne są często pochodną sytuacji ekonomicznej. Przykładem może być dający się często zauważyć 

związek problemu ubóstwa z wysokim poziomem bezrobocia.  

Sytuację gospodarczą w gminie Olsztyn przeanalizowano w oparciu o następujące dane, dostępne na 

poziomie poszczególnych obszarów poddanych analizie (miejscowość/ulica): 

• poziom aktywności gospodarczej mieszkańców mierzony jako wskaźnik ilości podmiotów 

gospodarczych wpisanych do KRS i CEIDG  przypadających na 1000 mieszkańców Gminy Olsztyn, 

• „żywotność podmiotów gospodarczych” mierzona jako procentowy udział aktywnych podmiotów 

gospodarczych wpisanych do CEIDG w odniesieniu do ogólnej liczby wpisów (sumy działalności 

aktywnych, zawieszonych i wykreślonych), 

• odsetek podmiotów gospodarczych, które w grudniu 2016 roku posiadały zaległości w podatku od 

nieruchomości zajmowanych na prowadzenie działalności, 

Zebrane dane statystyczne porównano do średniej dla całej Gminy uznając, że jeżeli analizowany wskaźnik 

ma wartość gorszą od średniej, to mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Analiza objęła 3 czynniki. 

Przyjęto, że jeśli co najmniej 2 z nich mają wartość gorszą od średniej, to na danym obszarze mamy do 

czynienia z koncentracją problemów gospodarczych. Wyniki analizy prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 8 Sytuacja gospodarcza w gminie Olsztyn 

Wyszczególnienie 
Liczba 

aktywnych 
podmiotów w 
CEIDG i KRS 

Liczba 
podmiotów 

/1000 
mieszkańców 

% aktywnych 
podmiotów w 
ogólnej liczbie 

wpisów w 
CEIDG 

Liczba 
podmiotów z 
zaległościami 
w  podatku od 
nieruchomości 

% podmiotów 
z zaległościami 
w  podatku od 
nieruchomości 

Ilość 
czynników 
gorszych od 
średniej w 

Gminie 
Biskupice 46 57,64 69,49% 4 8,70% 1 
Biskupice Nowe 0 0,00 ---------- 1 ---------- 1 
Bukowno 13 41,80 61,90%  0,00% 2 
Krasawa 10 57,47 58,82% 2 20,00% 3 
Kusięta 80 67,62 66,95% 7 8,75% 1 
Olsztyn, ul. 3 Maja 1 28,57 33,33%  0,00% 2 
Olsztyn, ul. Asnyka 1 33,33 100,00%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Botaniczna 9 101,12 66,67%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Bukowa 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, ul. Cicha 0 0,00 0,00%  ---------- 2 
Olsztyn, ul. Dębowa 6 107,14 83,33%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Górzysta 2 133,33 100,00%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Jana Combika 2 125,00 50,00%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Jodłowa 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, ul. Karlińskiego 6 56,07 54,55% 1 16,67% 3 
Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 6 428,57 75,00% 2 33,33% 1 
Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 1 250,00 50,00%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Kolejowa 8 67,23 50,00%  0,00% 2 
Olsztyn, ul. Kopernika 0 0,00 0,00%  ---------- 2 
Olsztyn, ul. Koralowa 9 134,33 100,00%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Kościelna 7 250,00 66,67% 1 14,29% 1 
Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego 0 0,00 ----------  ---------- 1 
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Olsztyn, ul. Kühna 10 161,29 60,00% 4 40,00% 2 
Olsztyn, ul. Leszczynowa 1 34,48 100,00% 1 100,00% 2 
Olsztyn, ul. Leśna 3 61,22 60,00% 1 33,33% 3 
Olsztyn, ul. Mała 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, ul. Maurycego 3 107,14 100,00%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Mstowska 23 111,11 66,67%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Napoleona 2 36,36 33,33% 1 50,00% 3 
Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 2 200,00 100,00%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Norwida 1 71,43 100,00%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Ogrodowa 1 45,45 100,00%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Olchowa 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, ul. Paderewskiego 0 0,00 0,00%  ---------- 2 
Olsztyn, ul. Piaskowa 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego 27 818,18 61,11% 1 3,70% 0 
Olsztyn, ul. Polna 13 53,94 57,14% 2 15,38% 3 
Olsztyn, ul. Prostopadła 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, ul. Prusa 8 66,12 72,73%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Sienkiewicza 11 96,49 61,11%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Sobieskiego 3 61,22 42,86%  0,00% 2 
Olsztyn, ul. Sokola 1 83,33 ---------- 1 100,00% 1 
Olsztyn, ul. Sosnowa 1 47,62 100,00%  0,00% 1 
Olsztyn, ul. Szkolna 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Olsztyn, ul. Towarna 3 157,89 ----------  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Zachodnia 3 75,00 100,00%  0,00% 0 
Olsztyn, ul. Zamkowa 8 1600,00 70,00% 2 25,00% 1 
Olsztyn, ul. Zielona 12 75,00 75,00% 1 8,33% 0 
Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 18 88,67 60,00% 1 5,56% 1 
Bloki kolejowe Mirów 0 0,00 ----------  ---------- 1 
Odrzykoń 21 79,55 50,00% 3 14,29% 2 
Przymiłowice 48 54,36 58,75% 5 10,42% 2 
Skrajnica 19 60,90 54,29% 1 5,26% 2 
Turów 37 63,46 76,19% 8 21,62% 2 
Zrębice Pierwsze i Drugie 57 54,03 62,50% 14 24,56% 3 
Razem/średnio 543 68,24 63,59% 64 11,79% --------------- 

Źródło: CEIDG, KRS, Gmina Olsztyn, obliczenia własne 
 

Kolorem czerwonym zaznaczono wyniki, które przyjęły wartość gorszą niż średnia dla gminy.  

W ramach oceny problemów gospodarczych przeprowadzono także badanie ankietowe dotyczące zagadnień 

związanych z tą sferą. Według respondentów największym problemem związanym z rozwojem 

gospodarczym gminy Olsztyn jest brak wsparcia dla firm, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Jako ważny problem wskazało tak 76% ankietowanych. Istotnym problemem, ograniczającym rozwój 

gospodarczy gminy są też braki w infrastrukturze technicznej terenów przeznaczonych pod inwestycje. 

Takiego zdania jest 63% badanych. Niemal taki sam odsetek ankietowanych (61%) uważa, że istotnym 

problemem jest brak odpowiedniej jakości terenów i obiektów przeznaczonych pod prowadzenie działalności 

gospodarczej.  
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Analiza sfery gospodarczej wykazała, że z koncentracją problemów gospodarczych mamy do czynienia 

w następujących obszarach poddanych analizie: 

• Bukowno 

• Krasawa 

• Olsztyn, ul. 3 Maja 

• Olsztyn, ul. Cicha 

• Olsztyn, ul. Karlińskiego 

• Olsztyn, ul. Kolejowa 

• Olsztyn, ul. Kopernika 

• Olsztyn, ul. Kühna 

• Olsztyn, ul. Leszczynowa 

• Olsztyn, ul. Leśna 

• Olsztyn, ul. Napoleona 

• Olsztyn, ul. Paderewskiego 

• Olsztyn, ul. Polna 

• Olsztyn, ul. Sobieskiego 

• Odrzykoń 

• Przymiłowice 

• Skrajnica 

• Turów 

• Zrębice Pierwsze i Drugie 

 

Brak/zła jakoś nieruchomości pod inwestycje

Braki infrastrukturalne na terenach inwestycyjnych

Zły wizerunek gminy w oczach inwestorów

Brak wsparcia dla firm, zwłaszcza MŚP

Duża rotacja i wysoka „śmiertelność” nowych firm

Niewystarczająca promocja gminy

Zbyt mała ilość atrakcji turystycznych 
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5 Analiza problemów środowiskowych 

 
Wśród wielu czynników mających wpływ na życie człowieka jednym z najistotniejszych jest jakość 

środowiska naturalnego. Wpływa ono nie tylko na byt w sensie fizycznym, ale także stwarza możliwość 

wzbogacenia ducha, umysłu, a także twórczość i kreatywność.  

W celu oceny stanu środowiska naturalnego w gminie Olsztyn przeanalizowano trzy czynniki, dla których 

dostępne są dane na poziomie pojedynczej miejscowości. Są to: 

• % mieszkańców segregujących odpady komunalne 

• %  pokrycia obszaru siecią kanalizacyjną  

• ilość pokryć dachowych zawierających azbest przypadająca na mieszkańca 

Wyniki analizy sfery środowiskowej prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 9 Analiza środowiska w gminie Olsztyn 

Wyszczególnienie 
% mieszkańców 

segregujących 

odpady komunalne 

% mieszkańców 

korzystających z  

sieci kanalizacyjne 

Wyroby zawierające 

azbest 

kg/mieszkańca 

Ilość czynników 

gorszych od średniej 

w Gminie 

Biskupice 97,34% 0,00% 276,12 3 

Biskupice Nowe 87,88% 0,00% 199,47 3 

Bukowno 99,26% 0,00% 604,44 2 

Krasawa 93,24% 0,00% 407,93 3 

Kusięta 98,33% 95,00% 146,05 0 

Olsztyn, ul. 3 Maja 95,65% 100,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Asnyka 94,29% 80,00% 46,67 1 

Olsztyn, ul. Botaniczna 100,00% 100,00% 85,39 0 

Olsztyn, ul. Bukowa ---------- 0,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Cicha 78,57% 90,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Dębowa 89,66% 100,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Górzysta 100,00% 0,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Jana Combika 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Jodłowa 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Karlińskiego 96,77% 100,00% 156,07 1 

Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Kolejowa 98,61% 100,00% 11,93 0 

Olsztyn, ul. Kopernika 100,00% 100,00% 200,00 1 

Olsztyn, ul. Koralowa 98,28% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Kościelna 91,67% 100,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego ---------- 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Kühna 100,00% 100,00% 22,58 0 

Olsztyn, ul. Leszczynowa 100,00% 100,00% 0,00 0 
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Olsztyn, ul. Leśna 97,78% 100,00% 91,84 0 

Olsztyn, ul. Mała 84,62% 100,00% 111,11 1 

Olsztyn, ul. Maurycego 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Mstowska 100,00% 100,00% 17,39 0 

Olsztyn, ul. Napoleona 92,16% 100,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Norwida 100,00% 0,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Ogrodowa 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Olchowa 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Paderewskiego 100,00% 90,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Piaskowa 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Polna 99,00% 100,00% 42,90 0 

Olsztyn, ul. Prostopadła 90,91% 100,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Prusa 98,97% 100,00% 52,89 0 

Olsztyn, ul. Sienkiewicza 97,83% 100,00% 107,89 0 

Olsztyn, ul. Sobieskiego 93,94% 100,00% 126,12 1 

Olsztyn, ul. Sokola 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Sosnowa 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Szkolna 100,00% 100,00% 366,67 1 

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Towarna 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Zachodnia 92,31% 100,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Zamkowa 100,00% 100,00% 0,00 0 

Olsztyn, ul. Zielona 96,33% 100,00% 0,00 1 

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 91,38% 90,00% 24,83 1 

Bloki kolejowe Mirów ---------- 0,00% 0,00 1 

Odrzykoń 98,98% 96,36% 52,65 0 

Przymiłowice 98,47% 40,00% 256,22 2 

Skrajnica 96,47% 0,00% 92,31 2 

Turów 97,53% 0,00% 421,27 3 

Zrębice Pierwsze i Drugie 98,36% 0,00% 280,96 2 

Razem/średnio 97,69% 48,97% 196,88 ---------------------- 

Źródło: Gmina Olsztyn, obliczenia własne 

 

Kolorem czerwonym zaznaczono wszystkie wyniki, które przyjęły wartość gorszą niż średnia danego 

parametru dla całej gminy.  

W ramach oceny problemów środowiskowych przyjęto, że w przypadku gdy 2 z 3 analizowanych czynników 

osiągają wartość gorszą od średniej dla Gminy mamy do czynienia z koncentracją problemów 

środowiskowych. Sytuacja taka wystąpiła w następujących obszarach poddanych analizie: 
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• Biskupice 

• Biskupice Nowe 

• Bukowno 

• Krasawa 

• Przymiłowice 

• Skrajnica 

• Turów 

• Zrębice Pierwsze i Drugie 

Id: 8ECAC24E-CC16-476D-881B-6A55A4471258. Podpisany Strona 27



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olszyn na lata 2017-2022 

 str. 28 

6 Analiza problemów przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych 
 

W procesie identyfikacji obszarów zdegradowanych jednym z elementów poddawanych analizie jest stopień 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Ocenie poddaje się zarówno nasycenie istniejącą infrastrukturą, jak 

i jej stan techniczny – stopień jej zużycia i zastosowane technologie.  

Zasoby mieszkaniowe gminy ograniczają się zaledwie do kilku mieszkań w Biskupicach, Bukownie i 

Zrębicach. Nie pozwala to na ich porównywanie na poziomie poszczególnych miejscowości (w 

zdecydowanej większości wsi nie ma jakichkolwiek gminnych zasobów mieszkaniowych). Dlatego w celu 

oceny sytuacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej gminy Olsztyn skoncentrowano się na 

analizie następujących czynników: 

• stan dróg, 

• % pokrycia analizowanych obszarów siecią wodociągową, 

• stan istniejącej sieci wodociągowej, 

• % pokrycia analizowanych obszarów siecią kanalizacyjną, 

• stan istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

Analizę przeprowadzono w oparciu o zestawienia przygotowane przez pracowników Referatu 

Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Olsztyn. Jednostka ta zarządzając przedmiotową 

infrastrukturą dysponuje najbardziej aktualnymi informacjami zarówno w zakresie danych ilościowych jak i 

stanu w jakim znajduje się infrastruktura. Do oceny jakościowej czterostopniową skalę gdzie 5 oznacza 

bardzo dobry stan infrastruktury, 4 - stan dobry, 3 - stan dostateczny, 2 – stan niedostateczny wymagający 

natychmiastowej interwencji. Jednocześnie w oparciu o wyliczenia matematyczne ustalono średnie wartości 

wskaźników dla całej gminy. Wyniki analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej prezentuje 

poniższa tabela. 

Tab. 10 Analiza przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna w gminie Olsztyn 

Wyszczególnienie 

Stan dróg  

(5- bdb, 2 - 
ndst) 

% pokrycia  

siecią 
wodociągową 

stan sieci 

wodociągowej 

 (5- bdb, 2 - 
ndst) 

% pokrycia  

siecią 
wodociągową 

stan , sieci 

kanalizacyjnej 

 (5- bdb, 2 - 
ndst) 

Ilość 
czynników 

gorszych od 
średniej w 

Gminie 

Biskupice 3,0 80,00% 3,0 0,00% ----------- 4 

Biskupice Nowe 2,0 80,00% 3,0 0,00% ----------- 4 

Bukowno 3,0 100,00% 4,0 0,00% ----------- 3 

Krasawa 3,0 100,00% 4,0 0,00% ----------- 3 

Kusięta 2,0 100,00% 3,0 95,00% 4,0 3 

Olsztyn, ul. 3 Maja 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Asnyka 5,0 90,00% 4,0 80,00% 4,0 2 

Olsztyn, ul. Botaniczna 3,0 100,00% 4,0 100,00% 5,0 2 

Olsztyn, ul. Bukowa 3,0 80,00% 5,0 0,00%  3 

Olsztyn, ul. Cicha 2,0 100,00% 5,0 90,00% 5,0 1 

Olsztyn, ul. Dębowa 3,0 100,00% 4,0 100,00% 5,0 2 
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Olsztyn, ul. Górzysta 4,0 0,00% 0,0 0,00% ----------- 3 

Olsztyn, ul. Jana Combika 4,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Jodłowa 4,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Karlińskiego 4,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 3,0 90,00% 5,0 100,00% 5,0 2 

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego 3,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 1 

Olsztyn, ul. Kolejowa 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Kopernika 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Koralowa 5,0 100,00% 4,0 100,00% 4,0 2 

Olsztyn, ul. Kościelna 4,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Księcia 

Lubomirskiego 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Kühna 5,0 100,00% 3,0 100,00% 4,0 2 

Olsztyn, ul. Leszczynowa 3,0 100,00% 4,0 100,00% 5,0 2 

Olsztyn, ul. Leśna 3,0 50,00% 5,0 100,00% 5,0 2 

Olsztyn, ul. Mała 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Maurycego 4,0 100,00% 4,0 100,00% 5,0 1 

Olsztyn, ul. Mstowska 4,0 100,00% 4,0 100,00% 4,0 2 

Olsztyn, ul. Napoleona 5,0 80,00% 4,0 100,00% 4,0 3 

Olsztyn, ul. Niedźwiedzia 2,0 100,00% 4,0 100,00% 5,0 2 

Olsztyn, ul. Norwida 2,0 100,00% 5,0 0,00% ----------- 2 

Olsztyn, ul. Ogrodowa 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Olchowa 3,0 100,00% 4,0 100,00% 5,0 2 

Olsztyn, ul. Paderewskiego 3,0 50,00% 3,0 90,00% 4,0 4 

Olsztyn, ul. Piaskowa 2,0 0,00% 0,0 100,00% 5,0 3 

Olsztyn, pl. Marszałka 

Piłsudskiego 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Polna 3,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 1 

Olsztyn, ul. Prostopadła 4,0 100,00% 5,0 100,00% 4,0 1 

Olsztyn, ul. Prusa 5,0 100,00% 5,0 100,00% 4,0 1 

Olsztyn, ul. Sienkiewicza 5,0 100,00% 5,0 100,00% 4,0 1 

Olsztyn, ul. Sobieskiego 5,0 100,00% 5,0 100,00% 4,0 1 

Olsztyn, ul. Sokola 5,0 100,00% 4,0 100,00% 4,0 2 

Olsztyn, ul. Sosnowa 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Szkolna 5,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy 4,0 100,00% 4,0 100,00% 5,0 1 

Olsztyn, ul. Towarna 4,0 100,00% 4,0 100,00% 4,0 2 

Olsztyn, ul. Zachodnia 5,0 100,00% 5,0 100,00% 4,0 1 

Olsztyn, ul. Zamkowa 5,0 100,00% 5,0 100,00% 4,0 1 

Olsztyn, ul. Zielona 4,0 100,00% 5,0 100,00% 5,0 0 
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Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury 5,0 100,00% 5,0 90,00% 5,0 0 

Odrzykoń 3,1 93,64% 4,5 96,36% 4,6 1 

Przymiłowice 2,0 90,00% 4,0 40,00% 4,0 5 

Skrajnica 2,0 100,00% 4,0 0,00% ----------- 3 

Turów 3,0 100,00% 3,0 0,00% ----------- 3 

Zrębice Pierwsze i Drugie 2,5 90,00% 3,0 0,00% ----------- 4 

Razem/średnio 3,7 81,40% 4,3 48,97% 4,5 ----------- 
Źródło: Gmina Olsztyn, obliczenia własne 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono wyniki, które przyjęły wartość gorszą niż średnia dla gminy.  

 

W ramach oceny problemów przestrzenno-funkcjonalnych przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące 

zagadnień związanych z tą sferą. Według interesariuszy najistotniejszym problemem jest zły stan środowiska. 

Jest to ważny problem wg 63% ankietowanych. Duża ilość badanych wskazała, że ważnym problemem jest 

zły stan dróg. Wskazało tak 59% badanych. Istotnym problemem jest też brak dostosowania budynków do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Za problem najmniej istotny ankietowani wskazali brak podstawowych 

mediów. W ramach oceny problemów przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych przyjęto, że w przypadku 

gdy 3 z 5 analizowanych czynników przyjęło wartość gorszą od średniej dla Gminy mamy do czynienia 

z koncentracją problemów. Sytuacja taka wystąpiła w następujących obszarach poddanych analizie: 

• Biskupice 

• Biskupice Nowe 

• Bukowno 

• Krasawa 

• Kusięta 

• Olsztyn, ul. Bukowa 

• Olsztyn, ul. Górzysta 

Zły stan dróg

Brak podstawowych mediów 

Zły stan budynków mieszkalnych

Niedostosowanie obiektów dla niepełnosprawnych

Zły stan obiektów zabytkowych

Zanieczyszczenie środowiska

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
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24%
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20%

24%

22%

59%

32%
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Infrastruktura techniczna i środowisko w badaniu ankietowym

Ważny problem Mało ważny problem Nie ma takiego problemu
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• Olsztyn, ul. Napoleona 

• Olsztyn, ul. Paderewskiego 

• Olsztyn, ul. Piaskowa 

• Przymiłowice 

• Skrajnica 

• Turów 

• Zrębice Pierwsze i Drugie 
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7 Obszary zdegradowane na terenie gminy Olsztyn 
 

Jako obszar rewitalizacji może zostać wyznaczony obszar spełniający kryteria obszaru zdegradowanego. 

Obszar zdegradowany musi spełniać następujące warunki:  

1. Obszar musi znajdować 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 w życiu publicznym 

i kulturalnym. 

2. Obok koncentracji negatywnych zjawisk społecznych występuje tam koncentracja negatywnych zjawisk: 

• gospodarczych - w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw albo  

• środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecność odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska albo  

• przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska 

jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski 

poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niskiej jakości tereny publiczne albo  

• technicznych - w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz funkcjonowanie rozwiązań technicznych uniemożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności 

i ochrony środowiska  

Spełnienie kryteriów określonych w punkcie 1 i 2 pozwala zakwalifikować obszar, jako obszar zdegradowany. 

Podsumowanie analizy zebranych danych statystycznych w kontekście koncentracji problemów w sferze 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej prezentuje tabela 11. 

Tab. 11 Matryca koncentracji problemów 

Wyszczególnienie Problemy społeczne Problemy gospodarcze Problemy 
środowiskowe 

Problemy przestrznno-
funkcjonalne i 

techniczne 
Biskupice Tak  Tak Tak 
Biskupice Nowe   Tak Tak 
Bukowno  Tak Tak Tak 
Krasawa  Tak Tak Tak 
Kusięta    Tak 
Olsztyn, ul. 3 Maja  Tak   

Olsztyn, ul. Asnyka     

Olsztyn, ul. Botaniczna     

Olsztyn, ul. Bukowa    Tak 
Olsztyn, ul. Cicha  Tak   

Olsztyn, ul. Dębowa     

Olsztyn, ul. Górzysta    Tak 
Olsztyn, ul. Jana Combika     

Olsztyn, ul. Jodłowa     

Olsztyn, ul. Karlińskiego  Tak   
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Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny     

Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego     

Olsztyn, ul. Kolejowa  Tak   

Olsztyn, ul. Kopernika  Tak   

Olsztyn, ul. Koralowa     

Olsztyn, ul. Kościelna     

Olsztyn, ul. Księcia Lubomirskiego     

Olsztyn, ul. Kühna  Tak   

Olsztyn, ul. Leszczynowa  Tak   

Olsztyn, ul. Leśna Tak Tak   

Olsztyn, ul. Mała     

Olsztyn, ul. Maurycego     

Olsztyn, ul. Mstowska Tak    

Olsztyn, ul. Napoleona  Tak  Tak 
Olsztyn, ul. Niedźwiedzia     

Olsztyn, ul. Norwida     

Olsztyn, ul. Ogrodowa     

Olsztyn, ul. Olchowa     

Olsztyn, ul. Paderewskiego  Tak  Tak 
Olsztyn, ul. Piaskowa    Tak 
Olsztyn, pl. Marszałka Piłsudskiego     

Olsztyn, ul. Polna  Tak   

Olsztyn, ul. Prostopadła     

Olsztyn, ul. Prusa     

Olsztyn, ul. Sienkiewicza Tak    

Olsztyn, ul. Sobieskiego  Tak   

Olsztyn, ul. Sokola     

Olsztyn, ul. Sosnowa     

Olsztyn, ul. Szkolna     

Olsztyn, ul. Świętej Puszczy     

Olsztyn, ul. Towarna     

Olsztyn, ul. Zachodnia     

Olsztyn, ul. Zamkowa     

Olsztyn, ul. Zielona Tak    

Olsztyn, ul. Żwirki i Wigury Tak    

Odrzykoń  Tak   

Przymiłowice Tak Tak Tak Tak 
Skrajnica  Tak Tak Tak 
Turów Tak Tak Tak Tak 
Zrębice Pierwsze i Drugie Tak Tak Tak Tak 
Źródło: Analizy własne 

 
Zgodnie z wynikami analizy ujętej w Matrycy koncentracji problemów największą koncentracją problemów 

społecznych przy jednoczesnej koncentracji problemów gospodarczych i/lub środowiskowych  i/lub 

przestrzenno-funkcjonalnych  i/lub technicznych cechują się następujące obszary gminy Olsztyn: 

• Biskupice 

• Olsztyn, ul. Leśna 

• Turów 

• Zrębice Pierwsze i Drugie 

• Przymiłowice 
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8 Obszar rewitalizacji w badaniu ankietowym 

 

W ramach konsultacji społecznych dotyczących obszaru rewitalizacji przeprowadzono badanie ankietowe, 

którego celem było między innymi poznanie oczekiwań interesariuszy w zakresie obszaru rewitalizacji 

w gminie Olsztyn. Wyniki badania ankietowego dotyczącego propozycji obszaru rewitalizacji prezentuje 

tabela. 

Tab. 12 Wyniki badania ankietowego w zakresie propozycji obszaru rewitalizacji 

Miejscowość Udział w całkowitej liczbie wskazań Kryterium obszaru zdegradowanego 

Olsztyn 29,41% Na niektórych ulicach 

Kusięta 17,65%  

Biskupice 14,71% Tak 

Przymiłowice 11,76% Tak 

Turów 8,82% Tak 

Skrajnica 5,88%  

Biskupice Nowe 2,94%  

Bukowno 2,94%  

Odrzykoń 2,94%  

Zrębice 2,94% Tak 

Źródło: Analizy własne 

 
Jak pokazują wyniki niemal 30% ankietowanych wskazało, że procesem rewitalizacji należy objąć Olsztyn. 

Również analiza danych statystycznych wskazuje, że niektóre ulice Olsztyna cechują się koncentracją 

problemów społecznych i gospodarczych.  

Z pozostałych miejscowości wskazywanych w badaniu ankietowym jako obszar wymagający działań 

rewitalizacyjnych kryterium obszaru zdegradowanego spełniają: Biskupice, Przymiłowice, Turów i Zrębice. 

Zaznaczyć należy, że te ostatnie sołectwo (Zrębice) wskazało niespełna 3 % respondentów, co pokazuje, że 

w odczuciu społecznym nie funkcjonuje ono jako obszar o szczególnie dużym nagromadzeniu problemów 

możliwych do rozwiązania w drodze prowadzenia na nim działań rewitalizacyjnych. 
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9 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w gminie Olsztyn 
 

Jako obszar rewitalizacji może zostać wyznaczona taka część gminy, która spełnia kryterium obszaru 

zdegradowanego a jednocześnie spełnia rygor związany z wielkością i liczbą mieszkańców, który stanowi, 

że obszar ten nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkany przez 

więcej niż 30% jej mieszkańców. Obszar rewitalizacji może składać się z kilu podobszarów, w tym również 

takich, które nie mających wspólnych granic. Wyznaczając obszar rewitalizacji pamiętać jednak należy o 

zasadzie koncentracji, w tym koncentracji przestrzennej, która ma na celu zapobieganie nadmiernemu 

rozpraszaniu projektów i środków mogącemu prowadzić do obniżenia efektywności podejmowanych 

działań.  Włączenie jakiejś przestrzeni w granice obszaru rewitalizacji ma również sens jedynie w sytuacji 

gdy interesariusze mieszkający i funkcjonujący na tym terenie mają możliwość i zamiar podejmowania 

działań zakładających zmianę występujących tam negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 

technicznych czy przestrzenno-funkcjonalnych. Tak więc nie wszystkie obszary zdegradowane muszą i mogą 

zostać wskazane jako obszary rewitalizacji. 

Tab. 13 Maksymalna wielkość obszaru rewitalizacji w gminie Olsztyn 
Wyszczególnienie Liczba mieszkańców % mieszkańców Powierzchnia w km2 % powierzchni Gminy 

Gmina Olsztyn 7 957 100 109,13 100 

Obszar rewitalizacji 2 387 30 21,8 20 

 
Biorąc pod uwagę wyniki analizy danych statystycznych wyznaczono podobszary, które spełniają kryterium 

obszaru zdegradowanego. Jednocześnie przeprowadzone badania ankietowe, stanowiące element 

partycypacji społecznej w ramach tworzenia dokumentu potwierdzają, iż mieszkańcy gminy oczekują, że 

działania rewitalizacyjne zostaną podjęte przede wszystkim w Olsztynie, ale też w miejscowościach: 

Biskupice, Przymiłowice, Turów (są to miejscowości w całości spełniające kryterium obszaru 

zdegradowanego). Włączenie w całości Olsztyna w obszar rewitalizacji nie jest możliwe. Mieszka tu 

bowiem ponad 28% wszystkich mieszkańców gminy (co niemal wyczerpałoby dostępny limit) a dodatkowo 

przeprowadzona analiza wskazała, że nie wszystkie ulice Olsztyna w jednakowym stopniu  spełniają kryteria 

obszaru zdegradowanego. Nie można też włączyć w obszar rewitalizacji pojedynczych ulic spełniających 

kryterium obszaru zdegradowanego, gdyż stało by to w sprzeczności z zasadą koncentracji obowiązującą 

przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji. Pamiętać też należy, że problemy społeczne bardzo często nie 

podlegają delimitacji w oparciu o granice administracyjne czy uwarunkowane technicznie (np. granice ulic). 

Problemy takie jak bezrobocie, wyższy poziom przestępczości, czy mniejsze zaangażowanie w życie 

kulturalne i społeczne, z miejsc o szczególnym natężeniu oddziaływają również na tereny najbliższego 

sąsiedztwa. Dane wynikające z analizy wskaźnikowej gromadzone w stosunku do pojedynczych ulic 

stanowią więc niejednokrotnie jedynie wskazanie miejsc o największym natężeniu problemów, a nie granicę 

ich występowania.  

Dlatego zdecydowano się na wyznaczenie w obrębie największej w gminie miejscowości jaką jest Olsztyn 

dwóch zwartych przestrzennie i spójnych problemowo podobszarów, które jednocześnie spełniać będą jako 

całość kryteria obszaru zdegradowanego, oparte o te same wartości wskaźnikowe co pozostałe podobszary w 

gminie. Tak więc w Olsztynie wyznaczono 2 podobszary: 
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Olsztyn I, obejmujący ulice: 

• ul. Karlińskiego 

• ul. Kazimierza Wielkiego 

• ul. Kościelna 

• ul. Zamkowa 

Olsztyn II, obejmujący ulice: 

• ul. Kühna 

• ul. Leśna 

• ul. Napoleona 

• ul. Piaskowa 

• ul. Polna 

• ul. Świętej Puszczy 

• ul. Zielona 

Warto przy tej okazji  podkreślić, że programy rewitalizacji powinny odnosić się do miejsc szczególnych dla 

danej jednostki pod względem potencjału rewitalizacyjnego. Są to bardzo często tereny zdegradowane 

przestrzennie, funkcjonalnie, technicznie czy środowiskowo, choć z racji swej specyfiki nie zawsze 

obarczone kumulacją problemów społecznych, Mogą to być np. niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, 

powojskowe, a w przypadku gminy Olsztyn są to tereny Góry Zamkowej z ruinami warowni z XIII w. Jest to 

największy obiekt budowlany w gminie, w znacznym stopniu zdegradowany technicznie i funkcjonalnie a 

jednocześnie o ogromnym potencjale rewitalizacyjnym z oczywistych względów ukierunkowanym nie na 

mieszkańców samego wzgórza (bo teren jest niezamieszkały) lecz na mieszkańców jego bezpośredniego 

otoczenia a więc ulic Karlińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościelnej i Zamkowej.  

Ponieważ na etapie diagnozy analizę występowania koncentracji problemów prowadzono na poziomie 

poszczególnych ulic, w celu potwierdzenia występowania na wskazanych podobszarach miejscowości 

Olsztyn koncentracji problemów odpowiadającej kryterium obszaru zdegradowanego zostały one poddano 

analizie wskaźnikowej traktując je tym razem jako integralną całość. 

Tab. 14 Koncentracja problemów w wytypowanych podobszarach Olsztyna 
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Gmina Olsztyn 106,36 32,80 2,89 3,14 4,15 3,96 3,52 2,89 71,64 8,40 --------- 

Podobszar Olsztyn I 200,00 6,94 0,00 0,00 6,94 6,94 27,78 6,94 138,89 8,50 5 

Podobszar Olsztyn II 142,31 28,19 3,32 3,32 3,32 3,32 18,24 26,53 144,28 8,50 5 

 

Wskaźniki wyliczone łącznie dla każdego z podobszarów wydzielonych w obrębie Olsztyna porównano do 
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średniej dla całej Gminy. Przyjęto, że gdy analizowany wskaźnik ma wartość gorszą od średniej to mamy do 

czynienia z sytuacją kryzysową. Analiza objęła 10 czynników (tych samych co w przypadku 

poszczególnych ulic i sołectw). Przyjęto, że jeśli połowa z analizowanych czynników (co najmniej 5) ma 

wartość gorszą od średniej, w obszarze mamy do czynienia z koncentracją problemów społecznych.  

Kolorem czerwonym oznaczono wartości wskaźników gorsze od średniej. 

Na 10 analizowanych wskaźników w każdym z podobszarów 5 wykazało wartość gorszą od średniej. 

Zarówno podobszar Olsztyn I jak również podobszar Olsztyn II wykazują koncentrację problemów 

społecznych. 

Tab. 15 Sytuacja gospodarcza w wytypowanych podobszarach Olsztyna 

Wyszczególnienie 
Liczba 

aktywnych 
podmiotów w 
CEIDG i KRS 

Liczba 
podmiotów 

/1000 
mieszkańców 

% aktywnych 
podmiotów w 
ogólnej liczbie 

wpisów w 
CEIDG 

Liczba 
podmiotów z 
zaległościami 
w  podatku od 
nieruchomości 

% podmiotów 
z zaległościami 
w  podatku od 
nieruchomości 

Ilość 
czynników 
gorszych od 
średniej w 

Gminie 
Gmina Olsztyn 543 68,24 63,59% 64 11,79% --------- 
Podobszar Olsztyn I 22 152,78 62,07% 4 18,18% 2 

Podobszar Olsztyn II, 40 46,43 60,87% 9 22,50% 3 

Źródło: CEIDG, KRS, Gmina Olsztyn, obliczenia własne 

Wskaźniki wyliczone łącznie dla każdego z podobszarów wydzielonych w obrębie Olsztyna porównano do 

średniej dla całej Gminy. Przyjęto, że jeżeli analizowany wskaźnik ma wartość gorszą od średniej to mamy 

do czynienia z sytuacją kryzysową. Analiza objęła 3 czynniki z założeniem, że jeśli co najmniej 2 z nich 

mają wartość gorszą od średniej, w obszarze mamy do czynienia z koncentracją problemów gospodarczych.  

Kolorem czerwonym oznaczono wartości wskaźników gorsze od średniej. 

Na 3 analizowane wskaźniki 2 wykazały wartość gorszą od średniej w podobszarze Olsztyn I. Na 3 

analizowane wskaźniki 3 wykazały wartość gorszą od średniej w podobszarze Olsztyn II 

Zarówno podobszar Olsztyn I jak również podobszar Olsztyn II wykazują koncentrację problemów 

gospodarczych. 

Tab. 16 Analiza środowiska w wytypowanych podobszarach Olsztyna 

Wyszczególnienie 
% mieszkańców 
segregujących 

odpady komunalne 

% mieszkańców 
korzystających z  

sieci kanalizacyjne 

Wyroby zawierające 
azbest 

kg/mieszkańca 

Ilość czynników 
gorszych od średniej 

w Gminie 
Gmina Olsztyn 97,69% 48,97% 196,88 ---------------------- 

Podobszar Olsztyn I 95,97% 100,00% 115,97 1 

Podobszar Olsztyn II 98,36% 100,00% 26,95 0 

Źródło: Gmina Olsztyn, obliczenia własne 

Wskaźniki wyliczone łącznie dla każdego z podobszarów wydzielonych w obrębie Olsztyna porównano do 

średniej dla całej Gminy. Gdy analizowany wskaźnik ma wartość gorszą od średniej to mamy do czynienia 

z sytuacją kryzysową. Analiza objęła 3 czynniki. Przyjęto, że jeśli co najmniej 2 z nich mają wartość gorszą 

od średniej, w obszarze mamy do czynienia z koncentracją problemów środowiskowych.  

Kolorem czerwonym oznaczono wartości wskaźników gorsze od średniej. 

 

Na 3 analizowane wskaźniki 1 wykazał wartość gorszą od średniej w podobszarze Olsztyn I. Żaden 
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z analizowanych wskaźników nie wykazał wartość gorszej od średniej w podobszarze Olsztyn II. Zarówno 

podobszar Olsztyn I jak również podobszar Olsztyn II nie wykazują więc koncentracji problemów 

środowiskowych. 

Tab. 17 Analiza przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna w wytypowanych podobszarach Olsztyna 

Wyszczególnienie 

Stan dróg  

(5- bdb, 2 - 
ndst) 

% pokrycia  
siecią 

wodociągową 

stan sieci 
wodociągowej 

 (5- bdb, 2 - 
ndst) 

% pokrycia  
siecią 

wodociągową 

stan , sieci 
kanalizacyjnej 

 (5- bdb, 2 - 
ndst) 

Ilość 
czynników 

gorszych od 
średniej w 

Gminie 

Gmina Olsztyn 3,7 81,40% 4,3 48,97% 4,5 ------------ 
Podobszar Olsztyn I 4 100,00% 5 100,00% 4,8 0 

Podobszar Olsztyn II 3,7 75,71% 4,3 100,00% 4,7 1 

Źródło: Gmina Olsztyn, obliczenia własne 

Wskaźniki wyliczone łącznie dla każdego z podobszarów wydzielonych w obrębie Olsztyna porównano do 

średniej dla całej Gminy. Gdy analizowany wskaźnik ma wartość gorszą od średniej to mamy do czynienia 

z sytuacją kryzysową. Analiza objęła 5 czynników. Przyjęto, że jeśli co najmniej 3 z nich mają wartość 

gorszą od średniej, w obszarze mamy do czynienia z koncentracją problemów przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych.  

Kolorem czerwonym oznaczono wartości wskaźników gorsze od średniej. 

Żaden z analizowanych wskaźników nie wykazał wartości gorszej od średniej dla gminy w podobszarze 

Olsztyn I, zaś w podobszarze Olsztyn II na 5 analizowanych wskaźników tylko 1 wykazał wartość gorszą od 

średniej. Zarówno podobszar Olsztyn I jak również podobszar Olsztyn II nie wykazują więc koncentracji 

problemów przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki analizy danych statystycznych, wyniki partycypacji społecznej na etapie 

wyznaczania obszaru rewitalizacji, przy uwzględnieniu lokalnych potencjałów istotnych z punktu widzenia 

rozwoju wyznacza się następujący obszar rewitalizacji w Gminie Olsztyn: 

Podobszar Olsztyn I, obejmujący: 

• ul. Karlińskiego 

• ul. Kazimierza Wielkiego 

• ul. Kościelna 

• ul. Zamkowa 

Podobszar Olsztyn II, obejmujący: 

• ul. Kühna 

• ul. Leśna 

• ul. Napoleona 

• ul. Piaskowa 

• ul. Polna 

• ul. Świętej Puszczy 

• ul. Zielona 
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Podobszar Przymiłowice, obejmujący:  

• ulicę Zamkową zlokalizowaną w centrum wsi, najliczniej zamieszkałą, przy której znajdują się 

istotne dla lokalnej społeczności obiekty i przestrzenie publiczne. 

Podobszar Turów, obejmujący:  

• całą miejscowość. 

 

Za wyjątkiem Olsztyna miejscowości na terenie gminy charakteryzują się mało zwartą zabudową opartą 

w zdecydowanej większości o indywidualne gospodarstwa rolne. Nie stanowią one przestrzeni publicznej, 

w której planuje się prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 10 ust 1 

Ustawy o rewitalizacji jako obszary rewitalizacji wyznacza się „obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust 1  

na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. 

Nie ma więc przesłanek do obejmowania terenem rewitalizacji terenów o rozproszonej zabudowie, na 

których nie planuje się podejmować działań rewitalizacyjnych. Dlatego w obszar rewitalizacji włączono 

jedynie centrum miejscowości Przymiłowice o największej gęstości zaludnienia, w której koncentruje się 

życie społeczne i umiejscowione są obiekty użyteczności publicznej oraz ogólnodostępne tereny publiczne z 

niewykorzystanym potencjałem. Znaczenie tej części miejscowości dla lokalnej społeczności potwierdzają 

też wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

Podstawowe dane, dotyczące każdego z wyznaczonych podobszarów prezentuje poniższa tabela. 

Tab. 18 Obszar rewitalizacji gminy Olsztyn 

Podobszar Liczba 
mieszkańców 

Powierzchnia 
(km2)  

Koncentracja problemów 

Sfera 
społeczna 

Sfera 
gospodarcza 

Sfera 
Środowiskowa 

Sfera 
przestrzenno-

funkcjonalana i 
techniczna 

Olsztyn I 144 0,52 Tak Tak   

Olsztyn II 603 0,87 Tak Tak   

Przymiłowice 220 1,84 Tak Tak Tak Tak 

Turów 583 6,81 Tak Tak Tak  

Razem obszar rewitalizacji 1550 10,04 --------------- --------------- --------------- --------------- 
 

Wszystkie podobszary tworzące obszar rewitalizacji gminy Olsztyn spełniają kryteria obszaru 

zdegradowanego. Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 10,04 km2 co stanowi 9,20 % 

powierzchni Gminy. Zamieszkuje w nim 1 550 osób, co stanowi 19,48 % mieszkańców gminy Olsztyn. 

Obszar rewitalizacji w gminie Olszyn prezentuje poniższa grafika 
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10 Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

 

Wyznaczony w obrębie Gminy Olsztyn obszar rewitalizacji na tle pozostałej części jednostki charakteryzuje 

się wyższą koncentracją problemów społecznych i jednoczesnym występowaniem tam problemów z innych 

poddanych analizie sfer a nadto obecnością specyficznych potencjałów rewitalizacyjnych. Optymalne 

ukierunkowanie inicjatyw mających na celu  przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom oraz pełne 

wykorzystanie szans wymaga pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. 

 

Podobszar Olsztyn I 

Podobszar Olsztyn I charakteryzuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych związanych z 

problemami demograficznymi, ubóstwem i ilością popełnianych przestępstw.  

Współczynnik obciążenia demograficznego obrazuje dysproporcje między ilością osób w wieku 

produkcyjnym w stosunku  osób, które wyłącznie z racji wieku znajdują się poza rynkiem pracy. 

Wpływ na poziom tego wskaźnika mają zarówno czynniki naturalne (przyrost naturalny) jak i zjawiska 

migracyjne. W przypadku Olsztyna ten drugi element jest decydujący. Młodzi ludzie u progu swojego 

dorosłego życia bardzo często decydują się na opuszczenie miejsca swojego dotychczasowego zamieszkania 

i wyjazd do ośrodków miejskich (najczęściej pobliskiej Częstochowy).  W ten sposób zmniejsza się liczba 

osób w wieku produkcyjnym a dodatkowo obniża szansa na utrzymanie przyrostu naturalnego 

pozwalającego zachować wymianę pokoleniową. W konsekwencji w sposób gwałtowny pogłębia się 

dysproporcja między ilością ludzi starszych (w wieku poprodukcyjnym) w stosunku do liczby osób 

budujących produkt krajowy brutto (odczuwany jako poziom życia). Jest to zjawisko powszechne na 

wszystkich terenach wiejskich, jednak w przypadku podobszaru Olsztyn I przekracza ono poziom gminy 

dwukrotnie przez co jest szczególnie odczuwalne. Najczęstszym powodem migracji są problemy na 

lokalnym rynku pracy i niezadowolenie z obecnego poziomu życia. Tak więc stosunkowo niewielka 

liczba osób bezrobotnych w tym obszarze nie jest wynikiem dostatecznej oferty zatrudnienia a raczej 

następstwem niewielkiej ilości osób szukających go na tym terenie. Te osoby, które zdecydowały się tu 

pozostać znacznie częściej niż inni mieszkańcy gminy korzystają z pomocy społecznej w postaci zasiłku 

okresowego. Sytuacja taka utrzymywała się zarówno w roku 2014 jak i 2015, co świadczy o trwałości tego 

zjawiska. Oczywiście gorsza sytuacja materialna w znacznej mierze jest też wynikiem problemów z 

dostępem do stałej, dobrze opłacanej pracy i może wskazywać na niskie kompetencje zawodowe znacznej 

części osób, których dotyka.  

Z kolei niski poziom zamożności leży często o źródeł kolejnej patologii społecznej jaką jest zwiększona 

liczba przestępstw. Ponieważ wyższy poziom również tego zjawiska był zauważalny w całym okresie 

poddanym analizie można mówić o jego trwałości.  

Wydaje się, że poprawę i ograniczenie poziomu tych niekorzystnych zjawisk społecznych można osiągnąć 

poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych mieszkających tu osób i stworzenie im lepszych warunków 

dostępu do miejsc pracy. 

Prócz problemów społecznych w podobszarze tym zidentyfikowano również problemy gospodarcze. 
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Pogłębiona analiza tych problemów wykazuje ich specyfikę. W tej części gminy ilość zakładanych 

podmiotów gospodarczych jest wyższa niż średnio dla gminy, jednak wyraźnie wyższy jest też wskaźnik 

tych, które po pewnym czasie zaprzestają swojej działalności. Dodatkowo spośród tych  które decydują się 

dalej funkcjonować znaczący odsetek wykazuje zaległości w podatku od nieruchomości użytkowanych 

gospodarczo. Wszystkie te fakty wskazują, że mieszkańcy tego terenu widzą spory jego potencjał 

gospodarczy, jednak nie są w stanie go należycie wykorzystać. Przyczyną tego może być zarówno brak 

osobistych kompetencji i umiejętności, ale też i niewystarczające wsparcie ze strony otoczenia (brak 

warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości). 

Analiza wskaźnikowa nie daje podstaw do formułowania stwierdzeń o występowaniu na tym obszarze 

problemów o charakterze środowiskowym. Wysoki poziom skanalizowania i stosunkowo wysoki stopień 

nasycenia infrastrukturą mogą stanowić przesłankę np. do rozwoju turystyki. 

 

Podobszar Olsztyn II 

Również na tym terenie tym podobszarze szczególne widoczne są problemy wynikające z migracji osób 

młodych z Olsztyna, ubóstwa mieszkańców potwierdzonego ilości osób korzystających z pomocy 

społecznej (zasiłki stałe) oraz wyższego niż średnio gminie poziomu osób wchodzących w konflikt z 

prawem. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych mieszkańcom doskwiera też 

ograniczona oferta dotycząca zagospodarowania czasu wolnego. Brak jest między innymi 

ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, w które można by organizować ciekawe imprezy kulturalne lub po 

prostu się zrelaksować. Zwłaszcza młodzi ludzie oczekują też większej ilości imprez i zajęć o sportowych i 

kulturalnych. Sytuacja taka z jednej strony obniża ocenę atrakcyjności miejsca zamieszkania (obniża więzi 

społeczne i zwiększa migrację) a z drugiej strony stanowi przesłankę do zwiększenia ilości zachowań 

niepożądanych związanych z nadużywaniem alkoholu i  zwiększoną przestępczością. 

To co odróżnia oba obszary to bez wątpienia potencjał, który w przypadku podobszaru Olsztyn I jest w 

znacznym stopniu związany z Zamkiem i otaczającym go terenem. Podkreślić jednak należy, że Olsztyn jest 

na tyle niewielką miejscowością, że z potencjału generowanego przez Wzgórze Zamkowe np. w zakresie 

korzystnych zmian związanych z dostępem do rynku pracy, korzystać też mogą osoby z podobszaru 

Olsztyn II. Bowiem na tym obszarze, prócz problemów gospodarczych zidentyfikowanych w odniesieniu do 

obszaru Olsztyn I,  mieszkańców cechuje również niewielka aktywność gospodarcza.  

Zarówno podobszar Olsztyn I jak również podobszar Olsztyn II nie wykazują koncentracji problemów 

środowiskowych.  

Z kolei nasycenie podstawową infrastrukturą techniczną (drogi, kanalizacja, wodociągi) wskazuje na 

stosunkowo dobrą sytuację w sferze przestrzenno-funkcjonalnej na tych podobszarach.  

 

Podobszar Przymiłowice 

Podobszar Przymiłowice charakteryzuje niekorzystna struktura demograficzna wynikająca między 

innymi z „ucieczki” młodych osób. Potwierdza to wątłe więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania i 

niski poziom integracji lokalnej społeczności. Częściowo wynika to też z faktu ubogiej oferty imprez i 

zajęć o charakterze społecznym i integracyjnym. W toku konsultacji społecznych prowadzonych na etapie 

diagnozy do potrzeb Programu Rewitalizacji mieszkańcy wskazali, że brak jest w Przymiłowicach 
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miejsca, gdzie można by bezpiecznie, aktywnie spędzić wspólnie czas. Brak jest dużej przestrzeni 

publicznej, gdzie można organizować imprezy plenerowe z udziałem mieszkańców. Jest to tym bardziej 

dotkliwe, że w centralnej części wsi znajduje się niezagospodarowany teren o dużym potencjale. Niskie 

zaangażowanie mieszkańców Przymiłowic w życie społeczne i kulturalne potwierdzają słaba frekwencja 

w lokalnych wyborach i niewielka liczba czytelników korzystających z zasobów bibliotecznych. 

Dotkliwym problemem społecznym tego podobszaru pozostaje ubóstwo mieszkańców znajdujące swoje 

odzwierciedlenie w ilości osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. 

Oprócz problemów społecznych na podobszarze występuje również koncentracja problemów we wszystkich 

pozostałych sferach poddanych analizie. W sferze gospodarczej widoczna jest mała aktywność 

gospodarcza mieszkańców (niewielka ilość osób prowadzi własną działalność gospodarczą). W sferze 

przestrzenno funkcjonalnej i technicznej niedostatki infrastrukturalne widoczne są w każdym elemencie: 

doskwiera zły stan dróg, niższy niż średnio w gminie jest poziom zwodociągowania i skanalizowania 

wsi a stan istniejących sieci jest zły. Przekłada się to także na związane z tym problemy środowiskowe. 

 

Podobszar Turów. 

Turów stanowi kolejny podobszar w którym problemy demograficzne związane są z nadmierną migracją 

młodej części lokalnej społeczności.  Również pozostałe problemy społeczne zidentyfikowane w diagnozie 

zbliżają charakterystykę tego podobszaru do Przymiłowic. Ważnym problemem pozostaje więc zjawisko 

„ucieczki” młodych osób do innych ośrodków będące między innymi efektem wątłych więzi mieszkańców 

z miejscem zamieszkania i niski poziom integracji lokalnej społeczności. Częściowo wynika to też z 

faktu ubogiej oferty imprez i zajęć o charakterze społecznym i integracyjnym.  

Bardzo ważnym i dotkliwym problemem społecznym Turowa pozostaje ubóstwo mieszkańców. Potwierdzają 

to zarówno wyniki konsultacji społecznych jak i analiza wskaźnikowa w zakresie ilości osób korzystających 

z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. Ubóstwo w większości przypadków jest wynikiem braku do 

dobrze płatnej a czasami nawet jakiejkolwiek pracy. Zapobiegać temu może stałe podnoszenie kwalifikacji i 

zdobywanie nowych kompetencji. Działania w tym kierunku byłyby znacznie częściej podejmowane przez 

mieszkańców, gdyby dostęp do nich był łatwiejszy. Tymczasem w Turowie brak jest miejsca gdzie zajęcia 

tego typu można prowadzić. 

Niskie zaangażowanie mieszkańców Turowa w życie społeczne i kulturalne potwierdzają słaba 

frekwencja w lokalnych wyborach i niewielka liczba czytelników korzystających z zasobów bibliotecznych. 

Potrzebne są więc inicjatywy które zaktywizują kulturalnie i społecznie lokalną wspólnotę. 

Oprócz problemów społecznych na podobszarze występuje również koncentracja problemów w sferze 

gospodarczej związana z małą aktywnością gospodarczą mieszkańców (niewielka ilość osób prowadzi 

własną działalność gospodarczą) oraz środowiskowej. Ponadto w sferze technicznej mieszkańcy wskazują na 

niezagospodarowane obiekty pokolejowe, nie tylko psujące estetykę wsi ale stanowiące też „bazę” dla 

niewłaściwych zachowań społecznych związanych np. z nadużywaniem alkoholu. 
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11 Wizja i cele rewitalizacji  
 
Na podstawie zdiagnozowanych problemów występujących na obszarze rewitalizacji sformułowano wizję 

stanu tego obszaru, stanowiącą zwięzły opis planowanych efektów procesu rewitalizacji osiągniętych 

w drodze realizacji założonych celów. 

Wizja obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji:  

Obszar poddany rewitalizacji uległ przemianie społecznej oraz gospodarczej. Dzięki realizacji przedsięwzięć 

pobudzających aktywność społeczną i gospodarczą wydatnie zmniejszyła się skala problemów w tych sferach. 

W efekcie poprawie uległa jakość życia na tym terenie.  

Znacząco wzrosła zaradność gospodarcza mieszkańców obszaru zdegradowanego. Sprzyjało temu 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej zrewitalizowanego obszaru. Lepsze wykorzystanie endogenicznego 

potencjału oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze rewitalizacji zachęciły 

mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi, do uruchamiania własnej działalności gospodarczej.  

Niemal nie występuje zjawisko wykluczenia społecznego. Nowe inicjatywy społeczne zintegrowały lokalną 

społeczność i wzmocniły jej więzi z miejscem zamieszkania. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji chętnie 

angażują się w oddolne inicjatywy zmieniając siebie i otoczenie. Czują, że są ważną częścią lokalnej 

społeczności. Coraz mniej osób młodych opuszcza niegdyś zdegradowane tereny Gminy Olsztyn.  

 

Wskazana powyżej wizja zostanie urzeczywistniona poprzez realizację celu strategicznego i celów 

szczegółowych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022. 

Cel Strategiczny: 

„Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn poprzez ograniczenie koncentracji 

problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych, kulturowych na 

obszarach zdegradowanych”. 

 

Cel operacyjny (szczegółowy) 1. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna 

Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców terenów rewitalizowanych pozwoli ograniczyć 

zdiagnozowane negatywne zjawiska społeczne związane z bezrobociem i powiązanego z nim ubóstwa. 

Z kolei większa aktywność społeczna mieszkańców przełoży się na budowanie więzi z miejscem 

zamieszkania, co z kolei wpłynie na zmniejszenie skali migracji. Przeciwdziałanie odpływowi młodych osób 

z terenów zdegradowanych pozwoli na poprawę sytuacji w zakresie obciążenia demograficznego.  

Kierunki działań rewitalizacyjnych:  

• Stymulowanie aktywności gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizowanych 

poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej, oraz szkolenia 
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• Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców oraz promocja działań organizacji 

pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców, 

• Budowanie więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania poprzez eksponowanie 

walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych obszarów gminy Olsztyn 

objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, 

Cel operacyjny (szczegółowy) 2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna 

Niski poziom aktywności w życiu publicznym, społecznym czy kulturalnym szczególnie widoczny na 

obszarach rewitalizowanych w znacznej mierze wynika z niezadawalającej oferty w tym zakresie i braku 

ugruntowane tradycji. Brak powszechnej i atrakcyjnej oferty oraz ogólnodostępnej infrastruktury 

zagospodarowania czasu wolnego leży też u podstaw zwiększonego poziomu przestępczości i nadużywania 

alkoholu. Dlatego atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna ma szansę na ograniczenie skali tego typu 

negatywnych zjawisk notowanych na obszarze rewitalizacji. Wskazane w tym zakresie kierunki działań 

rewitalizacyjnych to:  

• Stworzenie warunków do atrakcyjny form zagospodarowania czasu wolnego poprzez modernizację i 

rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

•  Stworzenie warunków do atrakcyjny form zagospodarowania czasu wolnego poprzez modernizację 

i rozwój infrastruktury sportowej, 

• Zaangażowanie różnych grup społecznych do współtworzenia i użytkowania przestrzeni publicznej 

obszaru rewitalizacji, 

Cel operacyjny (szczegółowy) 3. Poprawa jakości życia mieszkańców 

Jakość życia w głównej mierze zależy od warunków mieszkaniowych i dostępu do dobrze zorganizowanego 

i atrakcyjnego finansowo rynku pracy. Możliwości Gminy Olsztyn są jednak w obu tych wypadkach mocno 

ograniczone. Dlatego działania podejmowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny 

koncentrować się na stwarzaniu mieszkańcom warunków  do edukacji, samorozwoju i rozwijaniu 

zainteresowań. Kierunki działań rewitalizacyjnych:  

• Adaptacja i remont istniejących obiektów oraz przestrzeni i nadanie im nowych funkcji, przede 

wszystkim: edukacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych. 

• Poprawa dostępności do obiektów i przestrzeni publicznych związanych z zagospodarowaniem 

czasu wolnego  
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12  Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn 

na lata 2017-2022 z dokumentami o charakterze strategicznym 

 

Przedmiotowy dokument został przygotowany z uwzględnieniem zasad polityki regionalnej Unii 

Europejskiej i nawiązuje do jej głównego celu, jakim jest dążenie do wzmacniania spójności społeczno–

ekonomicznej poszczególnych regionów. W konsekwencji służy to korygowaniu dysproporcji 

ekonomicznych, społecznych oraz przestrzennych w poszczególnych regionach Wspólnoty.  

Zapisy Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 są też zgodne z podstawowymi 

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi strategiami i planami rozwoju.  

 

Poziom lokalny 

Strategia Rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020 jest najważniejszym dokumentem strategicznym 

szczebla lokalnego. Została przyjęta uchwałą Rady Gminy nr XXXI/296/14 z dnia 29 września 2014 roku. 

Stanowi usystematyzowaną, długoterminową i perspektywiczną koncepcję rozwoju gminy Olsztyn do roku 

2020, która jest ukierunkowana na maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego  oraz stworzenia 

optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej.  

Zapisy dokumentu zakładają, że w najbliższych latach rozwój gminy Olsztyn powinien odbywać się 

w następujących płaszczyznach: 

• Spójny rozwój przestrzenno- społeczno-gospodarczy,  

• Gmina o stabilnej zdywersyfikowanej strukturze gospodarczej,  

• Centrum turystyki krajobrazowej i pielgrzymkowej rozpoznawalne w skali kraju,  

• Gmina korzystająca z potencjału swoich mieszkańców jednocześnie warunkująca ich rozwój 

osobowościowy,  

• Gmina przyjazna rozwoju przedsiębiorczości,  

• Gmina pielęgnująca i promująca swoje walory turystyczno-krajobrazowe oraz wiekowy dorobek 

kulturalny, 

W dokumencie określono cel strategiczny, który umożliwi realizację zakładanego scenariusza rozwojowego/ 

sformułowanej misji strategicznej, który brzmi w sposób następujący: 

Ustabilizowana sytuacja społeczno – gospodarcza gminy wykorzystująca jej unikatowy 

potencjał przyrodniczy. 

Osiągniecie celu strategicznego odbywać się będzie poprzez realizację wskazanych poniżej czterech 

programów operacyjnych:  

PO I Wykorzystanie potencjału kulturowo - środowiskowego gminy  

PO II Aktywizacja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i 

gospodarczym  
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PO III Poprawa efektywności zarządzania gminą  

PO IV Poprawa jakości i konkurencyjności przestrzeni gminnej  

Wdrożenie założeń poszczególnych programów operacyjnych odbywać się będzie poprzez działania 

kierunkowe, z kolei te ostatnie realizowane będą poprzez działania o charakterze inwestycyjnym, 

szkoleniowym, informacyjno- promocyjnym i kulturalno- oświatowym.  

Cele, zadania i przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn 

na lata 2017-2022 są zgodne z następującymi programami operacyjnymi i  działaniami kierunkowymi 

ujętymi w Strategii Rozwoju: 

PO I - Wykorzystanie potencjału kulturowo - środowiskowego gminy  

KD 1.1 – Działania zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,  

KD 1.2 - Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy, w tym pokładów wód termalnych,  

KD 1.3 – Promocja gminnych walorów turystycznych i kulturowych,  

KD 1.4 – Podwyższenie roli lokalnego rynku usług turystycznych oraz rozbudowa bazy 

okołoturystycznej uwzględniającej ruchu pielgrzymkowy jak i unikatowe walory turystyczny gminy,  

KD 1.5 - Nadawanie nowych funkcji obiektom zabytkowym zgodnych z bieżącymi potrzebami 

gospodarczo-społecznymi.  

PO II - Aktywizacja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 

i gospodarczym  

KD 2.1 –Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw,  

KD 2.3 – Promocja gminy, jako miejsca przyjaznego osiedlaniu się, oraz gminy przyjaznej rodzinie,  

 KD 2.5 - Aktywizacja kulturalno – społeczna, rekreacyjna mieszkańców poprzez propagowanie 

aktywnego i zdrowego stylu życia,  

PO IV - Poprawa jakości i konkurencyjności przestrzeni gminnej  

KD 4.4 - Odnowa urbanistyczna obszarów gminnych i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej,  

KD 4.5 - Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportowo – rekreacyjno- 

turystycznokulturowe,  

KD 4.7. – Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych w gminie.  

W związku z powyższym Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017 – 2022 jest w pełni 

zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020 i przyczyni się do osiągnięcia celów 

zawartych w tym dokumencie. 

 

Poziom Regionalny 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+” stanowi aktualizację dokumentu pn. 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020”. Dokument został przyjęty do realizacji w 

2013 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013.   

Gmina Olsztyn umiejscowiona została w Północnym Obszarze Funkcjonalnym. Wśród głównych 

potencjałów Subregionu Północnego zidentyfikowano między innymi: 

• położenie na osi komunikacyjnej północ-południe; północna brama województwa śląskiego; 
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• podziemny rezerwuar wody pitnej o znaczeniu regionalnym, zasoby wody jurajskiej;  

• obszary o bardzo wysokich walorach środowiskowych objęte rezerwatami przyrody; 

• dobrze zachowane walory środowiskowe – tereny bogate w niezmienione i niezdegradowane walory 

przyrodnicze; 

• potencjał dla rozwoju geotermii,  

• turystyka: rozwijająca się baza turystyczna, Jasna Góra (centrum pielgrzymkowe o randze 

światowej) oraz inne sanktuaria maryjne (Żarki, Leśniów, Mrzygłód), niepowtarzalny krajobraz 

jurajski, nieodkryte rzeki (Warta, Liswarta);  

• korzystne warunki inwestowania (brak szkód górniczych, duże wolne przestrzenie inwestycyjne)  

Wśród głównych wyzwań stojących przed  Północnym Obszarem Funkcjonalnym są między innymi: 

• wzrost liczby miejsc pracy o zróżnicowanym charakterze; 

• skuteczniejsze wykorzystywanie wyjątkowych walorów przyrodniczych i kulturowych subregionu 

na rzecz wzmacniania atrakcyjności turystycznej obszaru, w tym wykreowanie marki turystki 

jurajskiej w skali kraju; 

• przezwyciężanie peryferyjnego położenia części obszarów wiejskich subregionu; 

Wśród 12 typów obszarów strategicznej interwencji wyznaczono obszary wiejskie. Zgodnie z zapisami 

Strategii rozwój terenów wiejskich w dużym stopniu opiera się na agroturystyce, turystyce oraz 

pozarolniczych usługach dla społeczności lokalnej i turystów. Obszary wiejskiej cechują się znacznym 

zróżnicowaniem funkcji obejmującym zarówno funkcje rolnicze jak i pozarolnicze co wynika ze specyfiki 

sieci osadniczej i profilu gospodarczego regionu. Z tego też względu są to w znacznej części obszary 

o funkcjach mieszanych i przejściowych, czyli takich, które tracą swój pierwotny charakter w wyniku 

procesów urbanizacyjnych, w tym postępującej suburbanizacji. W związku z tymi procesami, równolegle ze 

wsparciem utrzymania rolniczego charakteru i produkcji w tych obszarach, konieczna staje się poprawa 

możliwości zatrudnienia i mobilności zawodowej, stworzenie warunków do zwiększenia inwestycji 

okołorolniczych i pozarolniczych oraz rozbudowy lokalnej infrastruktury transportowej i poprawy 

funkcjonowania transportu zbiorowego, umożliwiającego dostęp do korzystania z usług publicznych 

wyższego rzędu. Ponadto niezbędne są działania aktywizujące społeczności wiejskie oraz ukierunkowane na 

poprawę jakości edukacji i kształcenia ustawicznego. Jednocześnie wyzwaniem jest powstrzymanie 

niekontrolowanego podziału terenów otwartych, rozprzestrzenianiu się zabudowy podmiejskiej, 

jednorodzinnej na obszary wiejskie celem zachowania ich różnorodności i spuścizny kulturowej. Istotne jest 

zachowanie i kształtowanie krajobrazu, ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego, 

dziedzictwa kulturowego wsi, dokumentowanie i popularyzacja tradycji oraz wspieranie lokalnych 

i ponadlokalnych inicjatyw skierowanych na kultywowanie tradycji obszaru wiejskiego.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 jest spójny z zapisami Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Zgodnie z tym dokumentem rewitalizacja obejmuje przywrócenie 

funkcji społecznych i gospodarczych i powinny jej podlegać obszary, „na których istnieją tereny i obiekty 

zdegradowane, zdewastowane, w tym głównie poprzemysłowe dotknięte problemami związanymi z 

degradacją środowiska przyrodniczego oraz nasileniem negatywnych zjawisk społecznych.”  
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn 2017 - 2022 wpisuje się w następujące cele Strategia 

„Śląskie 2020+”: 

Obszar priorytetowy: (A) NOWOCZESNA GOSPODARKA  

 Cel operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna wykorzystująca lokalne rynki i potencjały  

Kierunki działań: 

4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki oraz usług wolnego czasu 

wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne. 

Obszar priorytetowy: (B) SZANSE ROZWOJOWE MIESZKAŃCÓW  

 Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost poziomu aktywności mieszkańców  

Kierunki działań  

10. Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty kultury, sportu i rekreacji oferujących 

możliwości rozwoju mieszkańców oraz atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.  

Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne warunki życia 

mieszkańców  

Kierunki działań 

4. Wyposażanie przestrzeni publicznych w infrastrukturę umożliwiającą wspólne spędzanie czasu 

przez mieszkańców oraz integrację społeczności lokalnych. 

5. Rewitalizacja społeczna obszarów o niskiej aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców oraz 

nagromadzonych problemach społecznych. 

6. Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów publicznych dla wszystkich, w szczególności dla osób 

o obniżonej mobilności. 

10. Zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach związanych z zachowaniem i eksponowaniem 

unikalności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa oraz jego charakterystycznych 

obszarów.  

Cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni  

 Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni  

Kierunki działań  

1. Rewitalizacja terenów i obiektów, w tym poprzemysłowych i zdegradowanych na tereny/obiekty o 

funkcjach społeczno- gospodarczych oraz zapewnienie ich dostępności. 

2. Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie centrów miast i centrów 

dzielnic oraz przestrzeni recepcyjnych. 

3. Tworzenie i rewitalizacja obszarów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjnych. 

4. Przywracanie pozycji lub nadawanie nowych funkcji obiektom zabytkowym oraz symbolicznym w 

życiu społeczności lokalnych. 

W związku z powyższym Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn 2017-2022 jest w pełni zgodny ze 

Strategią Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w tym 

dokumencie. 
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13  Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych   
 
13.1 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  
 

Zakrojone na szeroką skalę uspołecznienie procesu powstawania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

stworzyło wszystkim interesariuszom  możliwość złożenia propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być 

ujęte w przedmiotowym dokumencie. Niektóre z tych propozycji zostały zainicjowanych przez osoby 

i podmioty nie będące de facto jednostkami odpowiedzialnymi za realizację projektów. Jednak z uwagi na 

istotne dla rozwoju lokalnej społeczności znaczenie, zyskały one aprobatę podmiotów właściwych do ich 

zgłoszenia. Tym samym mogły zostać umieszczone w dokumencie, a ich realizacja przyczyni się do 

osiągnięcia założonych celów.  

Wszystkie propozycje zadań zostały podzielone na dwie grupy: listę „A” i „B”.   

Listę „A” tworzą podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ich realizacja jest warunkiem niezbędnym do 

osiągnięcia celów rewitalizacji.  

Lista „A”- Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nr 
zadania 

Tytuł zadania Lokalizacja Zgłaszający 

1 
Zagospodarowanie obiektu byłego dworca 
PKP w Turowie 

Turów, ul. Olsztyńska Gmina Olsztyn 

2 

Przekształcenie niezagospodarowanego 
budynku w centrum rekreacyjno-
turystyczne, tj. pensjonat ze strefą 
wellness, restauracją serwującą dania 
oparte o produkty tradycyjne, regionalne, 
ekologiczne i organiczne oraz strefą 
aktywności fizycznej 

Olsztyn, ul. Karlińskiego Anna Betnarska 

3 Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy  
Olsztyn 

ul. Kazimierza Wielkiego 5 
działka 1403/6 k.m.11 

Grzegorz Sitak 

4 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w Olsztynie na cele kulturalne 
i rekreacyjne 

dz. nr 2027, 2028 obręb 
Olsztyn 

Gmina Olsztyn 

5 
Promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia na obszarze 
rewitalizacji 

obszar rewitalizacji Olsztyn 
obszar rewitalizacji Turów 

Gmina Olsztyn 
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Charakterystyka poszczególnych projektów z listy „A” prezentują poniższe tabele: 

 

Liczba porządkowa / 
Nazwa projektu 

1. Zagospodarowanie obiektu byłego dworca PKP w Turowie 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Gmina Olsztyn 

Krótki opis stanu obecnego/opis 

problemu jaki rozwiąże 

realizacja projektu 

Opuszczony, zaniedbany budynek byłego dworca PKP, występują liczne 
patologie społeczne: alkoholizm, bezdomność. 

Cel projektu 
Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w miejscowości Turów poprzez 
zagospodarowanie zdegradowanego obiektu pokolejowego. 

Syntetyczny opis działań 

planowanych do podjęcia 

Kapitalny remont budynku i przyległego otoczenia. Adaptacja budynku na 
cele usług społecznych. W wyniku  realizacji projektu powstanie sala 
szkoleniowa, w której odbywać się będą szkolenia i kursy mające na celu 
wsparcie mieszkańców z obszaru rewitalizacji, ale także pozostałych 
mieszkańców gminy. Zakłada też aranżację terenów zielonych, a także 
utworzenie niezbędnych dróg oraz umożliwienie dostępu dla osób 
niepełnosprawnych. 

Lokalizacja projektu Turów, ul. Olsztyńska 

Szacunkowa wartość projektu 2 000 000 zł 

Planowany termin realizacji  2020-2021 rok 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem ich 

oceny  

Wskaźniki produktu: 
•  Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach: 1   
Wskaźnik mierzony będzie jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu 
realizacji projektu.  
Wskaźniki rezultatu: 

• liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury: 100 osób 

Wskaźnik mierzony będzie w sposób ciągły, przez rok po zakończeniu 
realizacji projektu.  

Cele programu Rewitalizacji 

realizowane przez projekt 

Cel 3. Poprawa jakości życia mieszkańców 

• Adaptacja i remont istniejących obiektów oraz przestrzeni i 

nadanie im nowych funkcji, przede wszystkim: edukacyjnych, 

integracyjnych i rekreacyjnych. 

Cel 1. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna 

• Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców oraz 

promocja działań organizacji pozarządowych i 

aktywnych grup mieszkańców, 
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Liczba porządkowa / 
Nazwa projektu 

2. Przekształcenie niezagospodarowanego budynku w centrum 

rekreacyjno-turystyczne, tj. pensjonat ze strefą wellness, restauracją 

oraz strefą aktywności fizycznej 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania Anna Betnarska 

Krótki opis stanu obecnego/opis 

problemu jaki rozwiąże 

realizacja projektu 

Stan obecny to niezagospodarowany, niszczejący budynek w 
bezpośrednim sąsiedztwie ruin zamku. Teren wokół budynku jest 
potencjalnie atrakcyjny dla turystów, jednak ze względu na niską jakość 
estetyczną okolicy nie wykorzystany. Najważniejsze problemy to:  
- niska jakość estetyczna budynku i otoczenia, 
- ogólny niski poziom agroturystyki w Olsztynie, niewielka ilość miejsc 
noclegowych dla bardziej wymagających klientów, 
- niska świadomość ekologiczna miejscowej ludności, 
- słaba aktywność społeczna miejscowej ludności 

Cel projektu 

Celem jest kompleksowa rewitalizacja budynku i otoczenia. Nowoczesna 
architektura oraz ekologiczne rozwiązania techniczne mają współgrać z 
historycznym miejscem i podkreślać jego walory turystyczno - 
krajobrazowe. Wzrośnie jakość estetyczna miejsca, świadomość 
ekologiczna ludności, zostaną utworzone nowe miejsca pracy, co 
przyczyni się do rozwiązania problemu bezrobocia na terenie rewitalizacji.  
Rekreacyjno - turystyczne miejsce będzie atrakcją nie tylko dla turystów, 
ale również dla mieszkańców gminy.  
Przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej, powstania miejsca, 
w którym będą odbywać się staże, praktyki zawodowe.  
Wykorzystywanie naturalnych walorów miejscowości jest ważnym 
działaniem, które wpłynie na rozwój gminy i podniesienie jakości życia 
mieszkańców.  

Syntetyczny opis działań 

planowanych do podjęcia 

Do zrealizowania projektu konieczny jest : 
- zakup budynku (możliwy we własnym zakresie jeszcze przed 
uruchomieniem programu rewitalizacji) 
- ewentualna rozbudowa, 
- wymiana dachu, elewacji, okien - zakup pokrycia dachowego, 
materiałów na elewację budynku, 
- zakup i montaż  paneli słonecznych fotowoltaicznych, 
- zakup i instalacja ekologicznego kotła gazowego, 
- budowa ogrodzenia, podjazdów, elementów architektury ogrodowej - 
zakup niezbędnych materiałów budowlanych, roślin i elementów 
koniecznych do zagospodarowania ogrodu, 
- renowacja wnętrza w zakresie niezbędnych prac sanitarnych, 
instalacyjnych i budowlanych - zakup materiałów budowlanych, 
instalacyjnych, urządzeń sanitarnych, 
- wyposażenie budynku w niezbędne sprzęty i urządzenia takie jak: meble, 
elementy wyposażenia kuchni, łazienek, elementy wyposażenia strefy 
wellness oraz sprzętów wykorzystywanych w turystyce pieszej i 
rowerowej 

Lokalizacja projektu Olsztyn, ul. Karlińskiego - 

Szacunkowa wartość projektu 1 500 000 zł 

Planowany termin realizacji  2017-2020 rok 
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Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem ich 

oceny  

Wskaźniki produktu: 
•  Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach: 1   
Wskaźnik mierzony będzie jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu 
realizacji projektu.  
Wskaźniki rezultatu: 

• liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury: 1 000/rok 
Wskaźnik mierzony będzie w sposób ciągły, przez rok po zakończeniu 
realizacji projektu.  

Cele programu Rewitalizacji 

realizowane przez projekt 

Cel 1. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna 

• Stymulowanie aktywności gospodarczej mieszkańców 

obszarów rewitalizowanych poprzez rozwój oferty 

turystycznej i rekreacyjnej, oraz szkolenia 

• Budowanie więzi mieszkańców z miejscem 

zamieszkania poprzez eksponowanie walorów 

historycznych, przyrodniczych i kulturowych 

obszarów gminy Olsztyn objętych Lokalnym 

Programem Rewitalizacji, 

Cel 2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna 

• Zaangażowanie różnych grup społecznych do współtworzenia i 

użytkowania przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, 
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Liczba porządkowa / 
Nazwa projektu 

3.  Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy  

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Grzegorz Sitak 

Krótki opis stanu obecnego/opis 

problemu jaki rozwiąże 

realizacja projektu 

• Teren zdegradowany 

• Uzbrojony teren  

• Brak oferty infrastruktury szkoleniowej 
• Brak bazy noclegowej 

Cel projektu 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenów zdegradowanych 
(turystyka biznesowa) 
Podniesienie kwalifikacji zawodowej poprzez szkolenia 

Syntetyczny opis działań 

planowanych do podjęcia 

W ramach projektu konieczne będzie usunięcie starych obiektów 
poprzemysłowych. 
W miejscu starych obiektów wybudowany zostanie nowy obiekt wraz  
z infrastrukturą otoczenia. 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej 
mieszkańców z terenu rewitalizacji, powstania miejsca, w którym będą 
odbywać się staże, praktyki zawodowe. Zostaną utworzone nowe miejsca 
pracy, co przyczyni się do rozwiązania problemu bezrobocia na terenie 
rewitalizacji. 

Lokalizacja projektu Olsztyn ul. Kazimierza Wielkiego 5 działka 1403/6 k.m.11 

Szacunkowa wartość projektu 15 000 000 zł 

Planowany termin realizacji  2017-2019 rok 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem ich 

oceny  

Wskaźniki produktu: 
•  Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach: 1   
Wskaźnik mierzony będzie jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu 
realizacji projektu.  
Wskaźniki rezultatu: 

• liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury: 1 500/rok 
Wskaźnik mierzony będzie w sposób ciągły, przez rok po zakończeniu 
realizacji projektu.  

Cele programu Rewitalizacji 

realizowane przez projekt 

Cel 1. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna 

• Stymulowanie aktywności gospodarczej mieszkańców obszarów 

rewitalizowanych poprzez rozwój oferty turystycznej i 

rekreacyjnej oraz szkolenia 

Cel 3. Poprawa jakości życia mieszkańców 
• Adaptacja i remont istniejących obiektów oraz przestrzeni i 

nadanie im nowych funkcji, przede wszystkim: edukacyjnych, 

integracyjnych i rekreacyjnych. 
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Liczba porządkowa / 
Nazwa projektu 

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Olsztynie na rzecz 

wsparcia integracji mieszkańców 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Gmina Olsztyn 

Krótki opis stanu obecnego/opis 

problemu jaki rozwiąże 
realizacja projektu 

Teren objęty projektem sąsiaduje bezpośrednio z ruinami zamku w 
Olsztynie, jest to teren zaniedbany, zdegradowany. Dzięki położeniu 
pomiędzy rynkiem a ruinami zamku działki objęte projektem mają duży 
potencjał do organizacji tam imprez kulturalnych. Teren wymaga 
uporządkowania, stworzenia infrastruktury przestrzeni publicznej, 
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnienia 
bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu. 

Cel projektu 

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej, tak aby 
możliwa była organizacja wydarzeń kulturalnych, a także spotkań  
i warsztatów międzypokoleniowych.  
Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej pozwoli na ożywienie 
społeczne i gospodarcze, w tym: rozwój działalności kulturalnej, 
społecznej, opiekuńczej - seniorzy, integracyjnej. Poprawa jakości życia 
mieszkańców, wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem 
poprzez aktywną integrację, uczestnictwo w kulturze i rekreacji, 
aktywizację obywatelską i wolontariat, poprawę zatrudnienia i 
zmniejszenie poziomu przestępczości. 

Syntetyczny opis działań 

planowanych do podjęcia 

Zadanie polegać będzie na uporządkowaniu zdegradowanego terenu 
przyległego do ruin zamku i nadaniu mu nowych funkcji rekreacyjnych i 
kulturalnych.  W ramach zadania przewiduje się: stworzenie miejsc 
parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych; urządzenie terenu 
rekreacyjnego m. in. ustawienie ławek, koszy, stojaków na rowery, 
nasadzenie nowych roślin, budowa sceny z zadaszeniem. 

Lokalizacja projektu dz. nr 2027, 2028 obręb Olsztyn 

Szacunkowa wartość projektu 1 500 000 zł 

Planowany termin realizacji  2018-2020 rok 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem ich 

oceny  

Wskaźniki produktu: 
•  Powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji – 0,42 ha 
Wskaźnik mierzony będzie jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu 
realizacji projektu.  

 

Wskaźniki rezultatu: 
• liczba osób korzystająca ze wspartej infrastruktury: 10 000/rok 

Wskaźnik mierzony będzie w sposób ciągły, przez rok po zakończeniu 
realizacji projektu.  

Cele programu Rewitalizacji 

realizowane przez projekt 

Cel 1. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna 

• Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców oraz 
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promocja działań organizacji pozarządowych i 

aktywnych grup mieszkańców, 

• Budowanie więzi mieszkańców z miejscem 

zamieszkania poprzez eksponowanie walorów 

historycznych, przyrodniczych i kulturowych 

obszarów gminy Olsztyn objętych Lokalnym 

Programem Rewitalizacji, 

Cel 2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna 

• Stworzenie warunków do atrakcyjny form zagospodarowania 

czasu wolnego poprzez modernizację i rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej, 

• Zaangażowanie różnych grup społecznych do współtworzenia i 

użytkowania przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, 

Cel 3. Poprawa jakości życia mieszkańców 

• Adaptacja i remont istniejących obiektów oraz przestrzeni i 

nadanie im nowych funkcji, przede wszystkim: edukacyjnych, 

integracyjnych i rekreacyjnych. 
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Liczba porządkowa / 
Nazwa projektu 

5. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze 

rewitalizacji 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację zadania 
Gmina Olsztyn 

Krótki opis stanu obecnego/opis 

problemu jaki rozwiąże 

realizacja projektu 

Obecnie na obszarze rewitalizacji występuje niski poziom 

aktywności gospodarczej mieszkańców, niewykorzystany 

potencjał rozwojowy, problemy z dostępem do atrakcyjnego 

rynku pracy, niski poziom samozatrudnienia oraz brak oferty 

pracy skierowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Cel projektu 

Celem projektu jest zmniejszenie poziomu bezrobocia na obszarze 
rewitalizacji, w tym wśród osób niepełnosprawnych, wzrost 
samozatrudnienia, podejmowania działalności gospodarczej, promocja 
przedsiębiorczości.  

Syntetyczny opis działań 

planowanych do podjęcia 

• Organizacja szkoleń i działań edukacyjnych służących 

rozwijaniu postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, w 

tym pokazujących jak wykorzystać potencjały turystyczne w 

biznesie.  

• Poprawa warunków dla prowadzania działalności 

gospodarczej.  

• Budowanie forum współpracy pomiędzy biznesem i 

instytucjami działającymi w przestrzeni rewitalizowanej. 

Lokalizacja projektu obszar rewitalizacji Turów, obszar rewitalizacji Olsztyn 

Szacunkowa wartość projektu 50 000 zł 

Planowany termin realizacji  2020-2021 

Prognozowane produkty i 

rezultaty wraz ze sposobem ich 

oceny  

Wskaźniki produktu: 
•  Liczba nowych podmiotów gospodarczych rejestrowanych na 
obszarze rewitalizacji - 5 
Wskaźnik mierzony będzie jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu 
realizacji projektu.  

 

Wskaźniki rezultatu: 
• liczba osób bezrobotnych biorących udział w szkoleniach - 50 

Wskaźnik mierzony będzie jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu 
realizacji projektu.  

Cele programu Rewitalizacji 

realizowane przez projekt 

Cel 1. Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna 

• Aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców oraz 

promocja działań organizacji pozarządowych i 

aktywnych grup mieszkańców, 

• Budowanie więzi mieszkańców z miejscem 
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zamieszkania poprzez eksponowanie walorów 

historycznych, przyrodniczych i kulturowych 

obszarów gminy Olsztyn objętych Lokalnym 

Programem Rewitalizacji, 

Cel 3. Poprawa jakości życia mieszkańców 

• Adaptacja i remont istniejących obiektów oraz przestrzeni i 

nadanie im nowych funkcji, przede wszystkim: edukacyjnych, 

integracyjnych i rekreacyjnych. 
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13.2 Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 

Oprócz zadań umieszczonych na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych mieszkańcy gminy 

i ich przedstawiciele w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych zgłosili potrzebę realizacji projektów, 

które wspierać będą proces wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Zostały one 

zebrane w formie tzw. listy „B” a więc listy uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Dla zadań z tej grupy umieszczenie ich w programie rewitalizacji stanowić może podstawę do udzielenia im 

dofinansowania/preferencji nie tylko w ramach działania 10.3 RPO WSL 2014-2020 ale również w ramach 

innych działań, lub w ramach innych źródeł finansowania.  

Działania zgłoszone w ramach listy zadań uzupełniających obejmują przedsięwzięcia, skoncentrowane 

wokół następujących osi: 

• Rozwój aktywności społecznej, integracja społeczna mieszkańców obszarów rewitalizowanych w 

tym integracja poprzez sport i rekreację, 

• Rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji i kształtowanie postaw aktywności gospodarczej osób 

mieszkających na tym terenie, 

• Rozwój w obszarze rewitalizacji ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w tym infrastruktury 

rekreacyjnej, w celu poprawy dostępności do atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu i 

budowania więzi z miejscem zamieszkania. 

 

Zaproponowane kierunki działań w ramach uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizują cele 

określone w programie rewitalizacji i przyczynią się do wzrostu efektywności procesów rewitalizacyjnych 

zaplanowanych w gminie Olsztyn. 

 

Lista B- Lista uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nr 

zadania 
Tytuł zadania Lokalizacja 

Wartość w 

tys. zł 
Termin 

realizacji 
Zgłaszający 

1 

Aktywizacja 
społeczności lokalnej 
poprzez organizację 
wydarzeń -kulturalnych 

Podobszar rewitalizacji 
Turów 

50  2018-2020 

Stowarzyszenie na 
rzecz wspierania i 
rozwoju małych 
ojczyzn TUR 

Problemy obszaru rewitalizowanego, 

na które odpowiada projekt 
Typ proponowanych działań 

• Niski poziom zaangażowania 
mieszkańców w sprawy gminy, w 
tym niski poziom uczestnictwa 
mieszkańców w kulturze, 

• Niepożądane zachowania społeczne 
możliwe do wyeliminowania 
poprzez kulturę (jako czynnik 
rozwoju kompetencji społecznych), 

• Projekty społeczne, związane 
z rozwojem aktywności 
społecznej, integracji 
społecznej oraz sportu 
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Nr 

zadania 
Tytuł zadania Lokalizacja 

Wartość w 

tys. zł 
Termin 

realizacji 
Zgłaszający 

2 
Piłka nożna sposobem 
na integrację 
mieszkańców 

Olsztyn (hala sportowa, 
stadion) 

50 2017-2018 
Gminny Ludowy 
Klub Sportowy 
SOKÓŁ 

Problemy obszaru rewitalizowanego, 

na które odpowiada projekt 
Typ proponowanych działań 

• Brak właściwych relacji 
społecznych (alienacja),  

• Patologie społeczne i niepożądane 
zjawiska dotyczące szczególnie  
młodzieży (w tym agresji i 
zagrożenia uzależnieniami) 
możliwe do ograniczenia poprzez 
sport amatorski, 

• Projekty społeczne, związane z 
rozwojem aktywności 
społecznej, integracji 
społecznej oraz sportu 

Nr 

zadania 
Tytuł zadania Lokalizacja 

Wartość w 

tys. zł 
Termin 

realizacji 
Zgłaszający 

3 
Integracja społeczna 
osób starszych 

siedziba Koła Emerytów 
i Rencistów,  
ul. Kuhna 26, Olsztyn 

50 2017-2020 
Koło Emerytów i 
Rencistów w 
Olsztynie 

Problemy obszaru rewitalizowanego, 

na które odpowiada projekt 
Typ proponowanych działań 

• Negatywne zjawiska społeczne 
takie jak wykluczenie osób 
starszych i utrata więzi społecznych 

• Projekty społeczne, związane 
z rozwojem aktywności 
społecznej, integracji 
społecznej oraz sportu 

Nr 

zadania 
Tytuł zadania Lokalizacja 

Wartość w 

tys. zł 
Termin 

realizacji 
Zgłaszający 

4 

Warsztaty muzyczno – 
ruchowe dla dzieci i 
młodzieży z obszaru 
rewitalizacji 

Gminny Ośrodek 
Kultury w Olsztynie, 
Plac Piłsudskiego 15 

50 2017-2020 
Gminny Ośrodek 
Kultury w Olsztynie  

Problemy obszaru rewitalizowanego, 

na które odpowiada projekt 
Typ proponowanych działań 

• Niski poziom zaangażowania 
mieszkańców w sprawy gminy, w 
tym niski poziom uczestnictwa 
mieszkańców w kulturze, 

• Niepożądane zachowania społeczne 
możliwe do ograniczenia  poprzez 
kulturę (jako czynnik rozwoju 
kompetencji społecznych), 

• Projekty społeczne, związane z 
rozwojem aktywności 
społecznej, integracji 
społecznej oraz sportu 

Nr Tytuł zadania Lokalizacja Wartość w Termin Zgłaszający 
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zadania tys. zł realizacji 

5 

Organizacja strefy 
społeczno-kulturalnej 
dla mieszkańców 
Przymiłowic 
 

Przymiłowice, dz. nr 
276/4 

200 2017-2018 Jan Jeleń 

Problemy obszaru rewitalizowanego, 

na które odpowiada projekt 
Typ proponowanych działań 

• Brak/zły stan infrastruktury 
rekreacyjnej ograniczający 
możliwość integracji mieszkańców 
(w tym integracji 
międzypokoleniowej) 

• Projekty związane z rozwojem 
infrastruktury rekreacyjnej 
w obszarze rewitalizacji 

Nr 

zadania 
Tytuł zadania Lokalizacja 

Wartość w 

tys. zł 
Termin 

realizacji 
Zgłaszający 

6 

Zwiększenie 
atrakcyjności Zamku 
Olsztyn poprzez 
wykonanie niezbędnych 
prac konserwatorskich i 
restauratorskich 

Olsztyn, dz. nr 2040 9 000 2018-2021 
Fundacja Wspólnoty 
Gruntowej Wsi 
Olsztyn  

Problemy obszaru rewitalizowanego, 

na które odpowiada projekt 
Typ proponowanych działań 

• Niski poziom aktywności 
gospodarczej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji (rozwój 
gospodarczy w sektorze 
turystycznym) 

• Niewykorzystany potencjał 
rozwojowy 

• Problemy z dostępem do 
atrakcyjnego rynku pracy 

• Projekty związane z rozwojem 
gospodarczym obszaru 
rewitalizacji i aktywnością 
gospodarczą mieszkających 
tam osób 

Nr 

zadania 
Tytuł zadania Lokalizacja 

Wartość w 

tys. zł 
Termin 

realizacji 
Zgłaszający 

7 

Wielopokoleniowa 
integracja mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Przymiłowice, dz. nr 
276/4 

50 2018-2020 Gmina Olsztyn  

Problemy obszaru rewitalizowanego, 

na które odpowiada projekt 
Typ proponowanych działań 

• Niski poziom aktywności 
społecznej mieszkańców 
obszaru rewitalizacji  

• Niewystarczająca oferta 
zagospodarowania czasu 
wolnego  

• Projekty społeczne, związane 
z rozwojem aktywności 
społecznej, integracji 
społecznej oraz kultury 

• Włączenie społeczne oraz 
tworzenie warunków do 
integracji i poprawy standardu 
życia mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Zwiększenie dostępności do 
oferty spędzania czasu wolnego 
dostosowanej do potrzeb 
różnych grup społecznych, 
w tym oferty 
międzypokoleniowej. 
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Zarówno projekty z listy podstawowej jak i uzupełniającej służyć będą osiągnięciu wyznaczonych celów 

rewitalizacyjnych, a tym samym przyczynią się do ograniczenia niekorzystnych zjawisk występujących na 

obszarze rewitalizacji i zidentyfikowanych na etapie diagnozy.  
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Projekt cel rewitalizacyjny  zdiagnozowane problemy 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie obiektu byłego dworca 
PKP w Turowie 

Cel 1.  

Aktywna i przedsiębiorcza 

społeczność lokalna 

Bezrobocie i mała 
aktywność gospodarcza 

mieszkańców 
Przekształcenie niezagospodarowanego 

budynku w centrum rekreacyjno-turystyczne 
 

Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 
Olsztynie na cele kulturalne i rekreacyjne 

 

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 
organizację wydarzeń-kulturalnych 

Piłka nożna sposobem na integrację 
mieszkańców 

Integracja społeczna osób starszych 

Warsztaty muzyczno – ruchowe dla dzieci i 
młodzieży z obszaru rewitalizacji 

Organizacja strefy społeczno-kulturalnej dla 
mieszkańców Przymiłowic 

Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn 
poprzez wykonanie niezbędnych prac 
konserwatorskich i restauratorskich 

 

Cel 2.  

Atrakcyjna i przyjazna 

przestrzeń publiczna 

Cel 3.  

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 
 

Ubóstwo  

Nadmierna migracja 
zwłaszcza osób młodych  

Niewykorzystany potencjał, 
niezagospodarowane obiekty 

i przestrzenie publiczne  

Niski poziom kompetencji 
zawodowych i potencjału do 

prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Mała aktywność 
mieszkańców w życiu 

społecznym i kulturalnym  

Ograniczona ilość zajęć i 
imprez o charakterze 

społecznym i kulturalnym  

Słabe więzi społeczne i niski 
poziom poczucia lokalnej 

tożsamości  

Niedobory infrastrukturalne  

Promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia na obszarze rewitalizacji 

Wielopokoleniowa integracja  
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14 Rozwiązania zapobiegające szkodom w środowisku 

 

Część z zaplanowanych działań rewitalizacyjnych dotyczy zadań inwestycyjnych, które będą realizowane 

w miejscowościach położonych w obszarach Natura 2000. Przygotowanie takich zadań wymaga określenia 

poziomu ingerencji w środowisku na etapie ich realizacji oraz późniejszej eksploatacji powstałej 

infrastruktury. 

Zaleca się, by planowane działania o charakterze renowacyjnym i termomodernizacyjnym budynków 

uwzględniały inwentaryzacje ornitologiczne i chiropterologiczne gdyż strychy, stropodachy, otwory 

wentylacyjne a także niewielkie, kilkudziesięciocentymetrowe otwory i szczeliny w budynkach mogą 

świadczyć o obecności kryjówek wykorzystywanych przez ptaki i nietoperze, jako miejsca lęgowe 

i schronienia. 

Przedsięwzięcia związane z planowanym zagospodarowaniem terenu (miejsca rekreacji i integracji 

plenerowej, budowa infrastruktury sportowej itd.), budowa, przebudowa i modernizacja dróg, chodników 

może wymagać wcześniejszej inwentaryzacji terenu pod kątem występowania gatunków chronionych roślin, 

grzybów i zwierząt. 

Może również wystąpić sytuacją, że przeprowadzenie planowanego przedsięwzięcia wymagać będzie 

uzyskania stosownych pozwoleń.  
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15  Komplementarność  

 

Komplementarnością to synergia i wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych działań poprzez 

skierowanie strumienia wsparcia na ich realizację dla bardziej efektywnego rozwiązania problemów oraz 

osiągnięcia założonych celów. Proces rewitalizacji powinien być prowadzony z uwzględnieniem aspektu 

społecznego, gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego oraz środowiskowego. Dotyczy to 

wszystkich przedsięwzięć, zarówno tych o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym.  

Komplementarność problemowa  

 Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które tematycznie wzajemnie się dopełniają. Dzięki temu program rewitalizacji oddziałuje 

na obszar rewitalizacji we wszystkich istotnych aspektach (społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 

przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym) przyczyniając się do rozwiązania problemów zgłaszanych przez 

mieszkańców w procesie partycypacji społecznej oraz zidentyfikowanych w diagnozie wskaźnikowej.  

Zapewnienie komplementarności problemowej służy zapobieganiu defragmentacji działań (np. tzw. 

„rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnych z powodu kompleksowości 

procesu rewitalizacji) koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego 

obszaru. Efektywna komplementarność problemowa wymaga również powiązana działań rewitalizacyjnych 

z innymi decyzjami Gminy (np. wynikającymi z innych dokumentów o charakterze strategicznym), co 

skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną prowadzonych w Gminie działań. 

Komplementarność problemowa  projektów i przedsięwzięć ujętych w niniejszym dokumencie wynika z 

faktu, że wszystkie one realizują cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2027-2022.  

Komplementarność przestrzenna  

Przestrzenna komplementarność wynika z faktu, iż przedsięwzięcia planowane w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 są zlokalizowane na ściśle określonym obszarze, 

który w procesie tworzenia dokumentu został wyznaczony jako obszar rewitalizacji.  Komplementarność 

przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia i realizacji programu wzajemnych 

powiązań pomiędzy projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi na obszarze 

rewitalizacji, jak i znajdującymi się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji.   Zapewnienie 

komplementarności przestrzennej projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program 

rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych 

miejscach), aby poszczególne projekty rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by 

zachodził między nimi efekt synergii.   

Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by prowadzone działania nie 

skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie prowadziły do niepożądanych efektów 

społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są co do zasady 

adresowane do mieszkańców podobszarów rewitalizacji, ale nie wykluczają możliwości udziału osób 
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mieszkających poza nimi. Swoim oddziaływaniem terytorialnym mają docelowo rozwiązywać problemy nie 

tylko z obszaru rewitalizacji i zdegradowanego, ale także w całej gminie.  

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbywać się będzie poprzez realizację zgłoszonych 

projektów, zgodnie z harmonogramem i planem finansowym. Powodzenie tego procesu zależeć będzie od 

bardzo wielu czynników, w tym zaangażowania i sprawności administracji samorządowej, czy aktywności 

społeczności obszaru rewitalizacji. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna wymaga 

zaprojektowania takiego systemu zarządzania programem, który zapewni efektywną współpracę wszystkich 

interesariuszy procesu rewitalizacji.  Zgodnie z definicją rewitalizacji odpowiedzialnym za cały proces jest 

samorząd gminy Olsztyn Realizacja założeń programu będzie skuteczna dzięki szerokiej partycypacji 

społecznej. Współpraca z wieloma partnerami nakłada na Gminę, jako operatora rewitalizacji istotne 

obowiązki.  Podstawowym jest informowanie partnerów o wszystkich istotnych dla nich aspektach procesu 

rewitalizacji. Następnym krokiem jest konsultacja planowanych działań i wspólne wdrażanie, tj. 

opracowanie koncepcji, akceptowanie rozwiązań i realizowanie projektów rewitalizacji. Uczestnictwo w 

procesie rewitalizacji ze strony partnerów jest w pełni dobrowolne jednak gwarantuje ono realizację 

projektów w sposób zaangażowany i zgodny z oczekiwaniami interesariuszy.  

Komplementarność finansowa  

Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza, że 

projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności 

umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS. Silna koordynacja i synergia 

projektów rewitalizacyjnych finansowanych szczególnie w ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania 

korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji jest 

uzależniona od możliwości zaangażowania odpowiedniej ilości środków finansowych. Ograniczona ilość 

zasobów finansowych uczestników rewitalizacji wymusza wsparcie procesu środkami zewnętrznymi. Dla 

skutecznej realizacji przedsięwzięć konieczne jest pozyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (z wykluczeniem ryzyka 

podwójnego dofinansowania).  Charakter poszczególnych projektów i zbieżność ich założeń z kierunkami 

przyjętymi w RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pozwalają założyć realną możliwość 

pozyskania takiego wsparcia.  

 

Gmina Olsztyn i interesariusze obszaru rewitalizacji mają ograniczone możliwości finansowe. Stąd skala a 

przede wszystkim ilość planowanych projektów rewitalizacyjnych nie jest szczególnie duża. Nie mniej ich 

przemyślany i skoordynowany charakter pozwala na wskazanie wiązek projektów obrazujących zarówno 

komplementarność przestrzenną, problemową jak i finansową ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

działań.  
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Zagospodarowanie obiektu 
byłego dworca PKP w 

Turowie 

 

Przekształcenie 
niezagospodarowanego 

budynku w centrum 
rekreacyjno-turystyczne 

 

Ośrodek konferencyjno-

szkoleniowy 

 

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej w 

Olsztynie na cele kulturalne 
i rekreacyjne 

 

Aktywizacja społeczności 
lokalnej poprzez organizację 

wydarzeń-kulturalnych 

 

Piłka nożna sposobem na 
integrację mieszkańców 

 

Integracja społeczna osób 

starszych 
Warsztaty muzyczno – 
ruchowe dla dzieci i 
młodzieży z obszaru 

rewitalizacji 
Organizacja strefy 

społeczno-kulturalnej dla 
mieszkańców Przymiłowic 

 

Zwiększenie atrakcyjności 
Zamku Olsztyn poprzez 
wykonanie niezbędnych 
prac konserwatorskich i 

restauratorskich 
 

Promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia na 
obszarze rewitalizacji 

 

Wielopokoleniowa 
integracja  
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16 Ramy Finansowe Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Olsztyn na lata 2017-2022 

Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 wymaga zaangażowania 

znaczących środków finansowych, które przekraczają aktualne i zakładane na najbliższe lata możliwości 

budżetu Gminy oraz interesariuszy, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie.. Dla zrealizowania wszystkich 

zamierzeń niezbędne więc będzie uzyskanie wsparcia środkami zewnętrznymi.  

Ich ilość jest jednak również ograniczona. Powoduje to konieczność rywalizacji z innymi jednostkami o 

dostępne fundusze (tryby konkursowe naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć). Istotne jest zatem 

rozpoznanie możliwie największej liczby potencjalnych źródeł finansowania zewnętrznego oraz zasad na 

jakich można się o nie ubiegać. Dzięki temu możliwe będzie zaplanowanie i efektywne przeprowadzenie 

działań związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego. 

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na 

lata 2017-2022 zostały podzielone na dwie grupy: 

• Podstawowe zadania rewitalizacyjne – ujęte na tzw. liście „A”  

• Pozostałe, uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne - ujęte na tzw. liście „B” 

Na obecnym etapie wartość niektórych zadań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest w znacznej mierze 

szacunkowa. W przypadku zadań inwestycyjnych zostanie ona doprecyzowana podczas tworzenia 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a w przypadku działań nieinwestycyjnych  tzw. projektów 

miękkich w fazie ustalania ich szczegółowych budżetów. 

Szacunkowa wartość ujętych w programie rewitalizacji zadań oraz planowana struktura wg źródeł 

pochodzenia wkładu finansowego została przedstawiona w poniżej zamieszczonych tabelach. 

 

Wyszczególnienie 

Indykatywne środki finansowe w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła 
finansowania [w zł] 

pochodzące  ze 
źródeł krajowych 

publicznych  

pochodzące ze 
źródeł  

prywatnych    

pochodzące  z 
funduszy UE: 

EFRR, EFS, FS  

pochodzące  z 
innych źródeł  

suma   
 

Podstawowe 
zadania 

rewitalizacyjne 
0 530 000 14 370 000 3 800 000 18 700 000 

uzupełniające 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne 

160 000 1 375 000 7 830 000 85 000 9 450 000 

Razem 160 000 1 905 000 22 200 000 3 885 000 28 150 000 

 

W zakresie zewnętrznych źródeł finansowania uczestnicy procesu rewitalizacji mogą skorzystać ze środków 

krajowych oraz zagranicznych mających formę np.: dotacji, pożyczek, kredytów, wsparcia kapitałowego. 

Szczególne znacznie w tym zakresie odgrywać będą środki finansowe przewidziane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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17 Proces partycypacji społecznej w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017 - 2022 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 został opracowany w oparciu o ekspercko-

partycypacyjny model tworzenia dokumentów strategicznych. Oznacza to, że przy jego tworzeniu kluczową 

rolę odgrywali eksperci zewnętrzni współdziałający z lokalną społecznością. Partycypacja społeczna i 

działania aktywizacyjne stanowią ważny element przeobrażeń społeczno-gospodarczych i przestrzennych 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji w Gminie Olsztyn. Są podstawą działań na wszystkich jego etapach, tj. 

diagnozowanie, programowanie, wdrażanie (w tym finansowanie), monitorowanie i ewaluacja. Wynikają z 

założenia, że opinia środowiska lokalnego jest najważniejszym elementem tworzenia dokumentu, który ma 

stanowić narzędzie do projektowania konkretnych zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów 

i eliminacji negatywnych zjawisk oraz wykorzystania lokalnych potencjałów, a tym samym poprawiających 

warunki i jakość życia mieszkańców. Celem takiego podejścia jest podniesienie skuteczności i trwałości 

projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców o partycypacyjnym 

współdecydowaniu o obszarze objętym programem rewitalizacji.  

Tym samym w przeciwieństwie do roli ekspertów zewnętrznych pracujących przy tworzeniu programu 

rewitalizacji, zaangażowanie interesariuszy reprezentujących sektor samorządowy, organizacje pozarządowe 

oraz mieszkańców nie kończy się wraz z przyjęciem przez Radę Gminy ostatecznej wersji dokumentu ale 

jest kontynuowane. 

 

Włączanie lokalnej społeczności na etapie budowy programu rewitalizacji  

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017 – 2022 rozpoczął etap 

diagnostyczny. Wykorzystano w nim dane statystyczne oraz pozyskane z Urzędu Gminy i instytucji 

zewnętrznych oraz dane pozyskane w badaniu ankietowym. Ankietę można było wypełniać w formie 

papierowej lub poprzez formularz on-line. Poprzez ankietę diagnostyczną zainteresowani mieli możliwość 

włączenia się w identyfikowanie najważniejszych potrzeb rewitalizacyjnych poszczególnych sołectw. W 

czterech rozbudowanych pytaniach wyboru respondenci diagnozowali negatywne zjawiska społeczne, 

środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, związane z ogólnodostępną infrastrukturą oraz miejscami i 

sposobami spędzania wolnego czasu. Z kolei w pytaniu otwartym mieli oni możliwość wskazania jakie ich 

zdaniem obszary z terenu gminy Olsztyn wymagają objęcia działaniami w ramach programu rewitalizacji. 

Formularz ankiety w wersji elektronicznej dostępny był na stronie http://www.olsztyn-jurajski.pl.  Był tam 

również link umożliwiający wypełnienie ankiety diagnostycznej on-line.  
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Po wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w gminie Olsztyn rozpoczął się nabór propozycji zadań do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. Zainteresowane osoby, podmioty i instytucje składały propozycje zadań w formie 

Kart Projektów. Podobnie jak w przypadku ankiety diagnostycznej karty można było składać w wersji 

papierowej lub poprzez wypełnienie formularza on-line.  

W czasie trwania naboru propozycji zadań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych odbyło się spotkanie 

konsultacyjno-warsztatowe W spotkaniach brali udział mieszkańcy wszystkich podobszarów tworzących 

obszar rewitalizacji gminy Olsztyn. 
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Gotowy dokument został poddany ocenie w procesie konsultacji społecznych. Zbieranie uwag do projektu 

odbywało się w formie papierowej – z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz poprzez zbieraniu 

uwag ustnych, zgłaszanych pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy Olsztyn. 

Proces przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 przez Radę Gminy 

Olsztyn wymaga uzyskania opinii właściwych organów (art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 

środowisko), co do konieczności sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub 

odstąpienia od niej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem z dnia 25.04.2017 r. 

(sygn.WOOS.410.147.2017.MG) uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu programu z uwagi na to, że: 

− Zamierzenia inwestycyjne stanowią kontynuację realizowanych prac w kierunku rozwoju 

gospodarczego i społecznego, 

− Planowane zadania uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego 

rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska, 

− Zaproponowane cele i działania znacząco wpłyną na poprawę stanu środowiska na terenie gminy 

oraz zmniejszą występujące obecnie niekorzystne oddziaływania na środowisko. 

Również Wojewódzki Inspektor Sanitarny (SANEPID) stanął na stanowisku, iż Strategiczna Ocena 

Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017 – 2022 nie 

jest wymagana.  

 

Włączanie lokalnej społeczności na etapie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Działania zaplanowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 będą 

realizowane przez różnych interesariuszy.  

Gmina w tym zakresie współpracować będzie między innymi z:  

• mieszkańcami,  

• przedsiębiorcami,  

• lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie Olsztyn, 

• instytucjami publicznymi m.in. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Olsztynie, Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Olsztynie, 

• instytucjami wspierającymi i monitorującymi rynek pracy, m.in. Powiatowym Urzędem Pracy w 

Częstochowie,  

Tak szeroka i zróżnicowana grupa interesariuszy gwarantuje, że lokalna społeczność będzie odgrywać 

istotną rolę we wdrażaniu procesu rewitalizacji w Gminie Olsztyn. Dotyczy to nie tylko realizacji 

działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych ale też np. niezbędnego procesu monitorowania postępów w 

osiąganiu poziomu założonych w dokumencie wskaźników.  
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Ogólny schemat mechanizmów włączenia interesariuszy rewitalizacji na poszczególnych etapach 

rewitalizacji przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 19  Formy partycypacji społecznej na poszczególnych etapach rewitalizacji w Gminie Olsztyna 

Działania  
Zaplanowane formy partycypacji społecznej i partnerstwa 

(mechanizmy włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji)  

WDRAŻANIE  

Wdrażanie założeń Programu 
Rewitalizacji Gminy Olsztyn: 
• realizacja (wdrażanie) 

przedsięwzięć  
i projektów 
rewitalizacyjnych (w tym 
w ramach partnerstw 
międzysektorowych); 

• prowadzenie aktywnej 
polityki informacyjnej 
oraz aktywizacji 
interesariuszy 
rewitalizacji. 

• Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych działających 
na obszarze Gminy Olsztyn dotyczące działań 
rewitalizacyjnych.  

• Planowanie partycypacyjne obejmujące cykl spotkań 
służących zagospodarowaniu przestrzeni.  

•  Warsztaty projektowe związane z kształtowaniem 
przestrzeni obszaru rewitalizacji.  

• Spacery badawcze dla określonych grup społecznych w celu 
ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych 
czy infrastrukturalnych.  

• Realizacja projektów przez różnych beneficjentów. 

• Wspólne podejmowanie decyzji/kształtowanie 
przestrzeni/rozwiązywanie problemów/opiniowanie 
rozwiązań w trakcie otwartych spotkań z interesariuszami .  

• Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami 
organizowane w miarę postępu wdrożenia projektów.  

• Realizacja małych inicjatyw interesariuszy rewitalizacji 
i wydarzeń lokalnych związanych z rewitalizacją (np. akcja 
„Moje Podwórko”).  

Ocena realizacji założeń 
Programu Rewitalizacji 
Gminy Olsztyn:  

• prowadzenie 
monitoringu realizacji 
rewitalizacji;  

• wykonanie ewaluacji 
założeń programowych; 
- aktualizacja 
dokumentu.  

• Opiniowanie cyklicznych raportów/sprawozdań z postępu 
w realizacji dokumentu przez Zespół roboczego ds. 
rewitalizacji oraz Radę Gminy i oraz ich upublicznianie na 
stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji 
Publicznej.  

• Spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu 
przekazywania informacji na temat postępu we wdrażaniu 
projektów rewitalizacyjnych.  

• Opracowanie ewaluacji mid-term i ex-post z realizacji 
Programu Rewitalizacji wraz z uzyskaniem opinii 
mieszkańców na temat efektywności przeprowadzonych 
działań rewitalizacyjnych.  

• Opracowanie i wdrożenie regulaminu zgłaszania wniosków 
o aktualizację dokumentu przez grupę 50 mieszkańców lub 
podmiotu/organizacji planującego realizację projektu 
inwestycyjnego na obszarze rewitalizacji. 

• Opiniowanie zgłoszonych wniosków o aktualizację 
dokumentu przez Zespołu roboczego ds. rewitalizacji.  
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W procesie wdrażania Programu Rewitalizacji obok współpracy z interesariuszami planowane jest 

powołanie Zespołu roboczego ds. rewitalizacji, który będzie ciałem doradczym dla Wójta Gminy Olsztyn.  

Zespół roboczy ds. rewitalizacji zostaje powołany w celu: 

• Dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym zagadnień społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych i technicznych występujących w Gminie Suchożebry  

• Zgłaszania uwag i propozycji zmian dotyczących planowanych procesów rewitalizacyjnych 

• Opiniowanie  raportów/sprawozdań z postępu w realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyna 

Powołanie Zespołu roboczego ds. rewitalizacji nastąpi w drodze zarządzenia Wójta Gminy Olsztyn. 

 

Wyniki monitoringu i badania poziomu zadowolenia interesariuszy z wdrażania procesu rewitalizacji będą 

stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o kontynuacji prac zgodnie z przyjętym w dokumencie zakresem, 

lub wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji w programie rewitalizacji. Potrzeba wprowadzenia takich 

modyfikacji może wynikać np. ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Wprowadzane zmiany i 

korekty powinny być zgodne z powszechnymi oczekiwaniami społecznymi i rzeczywistymi potrzebami 

rewitalizowanych obszarów.  

  

Komunikacja społeczna  

Jedną z istotnych cech sposobu w jaki przygotowano Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 

2017-2022 była powszechna wymiana informacji i uwag podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w 

tworzenie dokumentu z lokalną społecznością. Jest to w pełni zgodne z przyjętym założeniem opracowania 

programu rewitalizacji poprzez partycypację społeczną. Sprawdzone na etapie powstawania dokumentu 

formy komunikacji bezpośredniej i poprzez Internet zostaną utrzymane również na etapie wdrażania. Na jej 

łamach na bieżąco zamieszczane będą informacje o prowadzonych aktualnie działaniach rewitalizacyjnych. 

Zakłada się, że Wójt Gminy będzie sukcesywnie informował Radę Gminy oraz jej mieszkańców o postępach 

we wdrażaniu programu. Najważniejsze etapy prac będą także podsumowywane w formie spotkań, 

odpowiedzialnych za wdrażanie programu władz Gminy z poszczególnymi grupami interesariuszy. 
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18   Opis struktury zarządzania realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Olsztyn na lata 2017-2022  

Warunkiem osiągnięcia celów założonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 

2017-2022 jest przygotowanie systemu wdrażania adekwatnego do planowanych zadań i istniejących 

uwarunkowań.  

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie założeń dokumentu jest Wójt Gminy Olsztyn przy pomocy 

pracowników Urzędu. Komórką merytoryczną w tym zakresie jest Referat Inwestycji i Zamówień 

Publicznych. W przypadku potrzeby wsparcia merytorycznego ww. referatu, wszyscy kierownicy i 

pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani będą do ścisłej 

współpracy i udzielania niezbędnych informacji. W ten sposób rewitalizacja została osadzona w ramach 

struktur organizacyjnych Urzędu Gminy odpowiedzialnych za koordynację działań związanych z rozwojem 

Gminy Olsztyn. Zadania niezbędne do wdrażania dokumentu wykonywane będą w ramach obowiązków 

poszczególnych struktur organizacyjnych gminy, dlatego nie określono dodatkowych kosztów. 

Wdrażanie założeń Programu Rewitalizacji w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Gminy, przyczyni się 

do wzajemnego uzupełniania się działań oraz spójności procedur w realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, zarówno „twardych” (infrastrukturalnych) jak również „miękkich” (społecznych), 

w zakresie powiązanych projektów infrastrukturalnych („twardych”) oraz społecznych („miękkich”). 

W zależności od charakteru realizowanego przedsięwzięcia, w proces wdrażania będą włączani również 

przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji realizujących zaplanowane projekty.  

Do obowiązków Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych należeć będzie: 

• zapewnienia przepływ informacji między interesariuszami rewitalizacji (w tym partnerami 

projektów rewitalizacyjnych) a Wójtem, który będzie podejmował kluczowe decyzje dotyczące 

procesu rewitalizacji  

• współpraca z innymi strukturami Urzędu Gminy w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych 

oraz zapewnienia środków w budżecie gminy na tę część projektów rewitalizacyjnych, które 

realizowane będą bezpośrednio przez gminę,   

• współpraca z innymi strukturami Urzędu Gminy odpowiedzialnymi za wdrażanie strategicznych 

programów rozwojowych, a w razie potrzeby stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających 

współpracę z zewnętrznymi partnerami programu rewitalizacji,   

• podejmowanie inicjatyw mających na celu włączanie lokalnej społeczności w realizację Programu 

rewitalizacji i zwiększanie partycypacji społecznej w poszczególnych jego elementach, 

•  prowadzenie prac związanych z monitorowaniem postępów we wdrażaniu programu rewitalizacji. 

bieżąca komunikacja z lokalną społecznością i poszczególnymi grupami interesariuszy oraz 

prowadzenie akcji promocyjnej nawiązującej do działań zmierzających do wyprowadzenia obszaru 

kryzysowego ze stanu, w jakim się on aktualnie znajduje.  

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące zadania własne gminy będą wdrożone zgodnie 

z uchwaloną przez Radę Gminy Wieloletnią Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi, zapewniając 

efektywną realizację zaplanowanych działań. W zakresie zarządzania środkami finansowymi potrzebnymi do 

wdrożenia projektów rewitalizacyjnych włączony zostanie Skarbnik Gminy Olsztyn.  
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Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych ramach wykonywanych zadań będzie ściśle współpracował 

z Zespołem Roboczym ds. Rewitalizacji, powołanym jako ciało doradcze Wójta Gminy Olsztyn w zakresie 

rewitalizacji. Głównymi zadaniami Zespołu Roboczego ds. Rewitalizacji będzie dzielenie się swoją wiedzą 

i doświadczeniem dotyczącym zagadnień społecznych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych 

i technicznych, zgłaszanie uwag i propozycji zmian dotyczących rewitalizacji oraz udział w ocenie 

postępów wdrażania procesów rewitalizacyjnych w gminie. 

Realizacja zaplanowanych działań rewitalizacyjnych będzie się odbywać przy wykorzystaniu  

dofinansowania projektów środkami unijnymi. Nakłada to obowiązek przestrzegania zasad i procedur 

wspólnotowych (szczególnie w zakresie realizacji projektów partnerskich).  

Wdrażanie projektów rewitalizacyjnych nie będzie skuteczne bez współpracy, efektywnego współdziałania 

oraz wzajemnego uzupełniania się działań różnych podmiotów z sektorów: społecznego, gospodarczego 

i publicznego. W związku z tym określenie zasad i sposobu współuczestnictwa interesariuszy jest 

kluczowym elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami 

społeczności lokalnej. Współpracy sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego musi towarzyszyć 

poszanowanie zasad stanowiących podstawę wspólnych działań: 

• respektowanie własnych potrzeb, 

• przejrzystość podejmowanych działań, 

• dążenie do osiągnięcia kompromisu,  

• otwarty dialog z mieszkańcami.  

Niezwykle istotnym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-

2022 jest promocja działań podejmowanych w celu wyprowadzenia obszaru kryzysowego ze stanu, w jakim 

się aktualnie znajduje.  

Stały przepływ informacji między zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie programu rewitalizacji, 

a lokalną społecznością nieść będzie za sobą cały szereg korzyści. Mieszkańcy nie tylko będą mieli większą 

świadomość działań podejmowanych przez władze lokalne, ale też będą mogli lepiej zrozumieć czemu te 

działania służą, jakie przynoszą korzyści, ile kosztują  i skąd pochodzą środki na ich realizację. Pełniejsza 

wiedza w tym zakresie przyczyni się do lepszego zrozumienia toczących się w gminie Olsztyn przemian 

społeczno-przestrzennych i gospodarczych. W efekcie większe zrozumienie dla zachodzących procesów 

przełoży się na pełniejsze utożsamianie się mieszkańców z kierunkami i działaniami wynikającymi 

z programu rewitalizacji.  

W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji ważne jest, aby 

umożliwić społeczności lokalnej udział w procesie ich tworzenia i realizacji, a tym samym zapewnić 

skuteczną metodę komunikacji społecznej, czyli przekazywania danych do otoczenia. Szeroka komunikacja 

stanowić będzie jeden z fundamentów powodzenia całego procesu rewitalizacji, służąc osiągnięciu wizji 

obszaru rewitalizacji.  

Podmiotem odpowiedzialnymi za organizację oraz przeprowadzenie działań promocyjnych związanych 

z opracowaniem i wdrażaniem założeń Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn jest Referat Promocji 

i Turystyki, którego zadaniem jest zapewnienie powszechnego dostępu do bieżących informacji na temat 

prowadzonych przedsięwzięć, tj. o zakresie i wymiarze pozyskanego dofinansowania zewnętrznego dla 

poszczególnych projektów oraz rezultatach działań na poziomie obszaru rewitalizacji oraz całej gminy.  
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Rys. Uczestnicy wdrażania procesów rewitalizacyjnych w Gminie Olsztyn 
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Osoby zaangażowane we wdrażanie procesów rewitalizacyjnych w ramach  struktur organizacyjnych Urzędu 

Gminy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne w tym zakresie.  

• Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

• Kierownik Referatu – pracownik Urzędu Gminy od 1996 roku,  na stanowisku kierownika Referatu 

od 2008 roku. Doświadczenie w opracowywaniu i wdrażania dokumentów strategicznych. Duże 

umiejętności w zarządzaniu projektami, w tym projektami współfinansowanymi ze środków Unii 

Europejskiej 

• Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych koordynujący prace nad Programem 

Rewitalizacji Gminy Olsztyn – pracownik urzędu Gminy od 2008 roku. Doświadczanie w 

aplikowaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów (inwestycyjnych i społecznych). 

• Referat Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej 

• Kierownik Referatu - na stanowisku kierownika od 199o roku. Duże doświadczanie w pracy w 

samorządzie terytorialnym. Doskonała znajomość infrastruktury Gminy Olsztyn. Znajomość 

specyfiki związanej z przygotowaniem oraz realizacją  projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych. 

• Skarbnik Gminy Olsztyn 

• Osoba zatrudniona na stanowisku Skarbnika od 2013 roku, wcześniej kierownik referatu podatków. 

Doskonała znajomość zagadnień związanych ze sferą finansów publicznych. Doświadczenie w 

rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 

• Referat Promocji i Turystyki 

• Kierownik Referatu – osoba posiadająca kilkuletni staż pracy na stanowisku kierownika referatu, i 

10-cio letnie doświadczenie związane z działaniami promocyjnymi podejmowanymi przez 

samorząd. Duże umiejętności interpersonalne, wiedza i doświadczenie z zakresu komunikacji 

społecznej. 

Wiedza i doświadczanie jakie posiadają pracownicy Urzędu Gminy w Olsztynie gwarantują skuteczność 

podejmowanych działań rewitalizacyjnych. 

.  
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19   System monitorowania i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Olsztyn na lata 2017 - 2022 

 

Dla odpowiedniego zarządzania programem rewitalizacji oraz weryfikacji skuteczności działań należy 

opracować system monitorowania i ewaluacji. System monitorowania ocenia postępy prowadzonych działań 

oraz skuteczność osiągania celów programu rewitalizacji. W związku z tym przyjęty monitoring 

koncentrować się będzie na corocznej analizie wskaźników realizacji poszczególnych celów.  

Przykładowe wskaźniki monitoringu prezentuje poniższa tabela.  

 

Tab. Wskaźniki monitoringu  

Cel operacyjny 1: Aktywna i przedsiębiorcza społeczność lokalna 

Nazwa wskaźnika produktu Tendencja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Źródła pozyskiwania danych 

Liczba osób biorących udział 
w społecznych projektach 

rewitalizacyjnych 

Zwiększenie liczby 
uczestników projektów 

społecznych realizowanych 
na obszarze rewitalizacji. 

0 
UG Olsztyn 

na podstawie rocznych raportów 
bazujących m. in. na listach obecności 

Liczba nowych podmiotów 
gospodarczych 

rejestrowanych w obszarze 
rewitalizacji 

Wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych działających 

w obszarze rewitalizacji 

0 

CEIDG 

Liczba nowych miejsc pracy 
w obszarze rewitalizacji 

Spadek liczby bezrobotnych 
w obszarze rewitalizacji 

0 PUP Częstochowa 

Nazwa wskaźnika rezultatu Tendencja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Źródła pozyskiwania danych 

Liczba organizacji 
pozarządowych i grup 

mieszkańców działających na 
terenach rewitalizacji 

Wzrost liczby organizacji 
pozarządowych i grup 

mieszkańców działających 
na terenach rewitalizacji 
obrazujący aktywność 

społeczną interesariuszy 

4 UG Olsztyn 

Cel operacyjny 2: Przyjazna przestrzeń i infrastruktura 

Nazwa wskaźnika produktu Tendencja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Źródła pozyskiwania danych 

Liczba zmodernizowanych 
obiektów 

 

Liczba obiektów, którym 
nadano nowe funkcje 0 

UG Olsztyn 
na podst. protokołów odbioru robót 

Powierzchnia 
zagospodarowanych 

przestrzeni publicznych 

Przyrost przestrzeni 
publicznych w obszarze 

rewitalizacji 
0 

UG Olsztyn 
na podst. protokołów odbioru robót 
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Nazwa wskaźnika rezultatu Tendencja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Źródła pozyskiwania danych 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców obszaru 

rewitalizacji z nowych ofert 
zagospodarowania czasu 
wolnego związanych z 

infrastrukturą sportową i 
rekreacyjną 

W badaniu ankietowym 
mieszkańcy terenu 

rewitalizacji ocenią poziom 
swojego zadowolenia z 

nowych ofert 
zagospodarowania czasu 
wolnego związanych z 

infrastrukturą sportową i 
rekreacyjną 

0 
UG Olsztyn  

na podstawie badań ankietowych 

Cel operacyjny 3: Lepsza jakość życia mieszkańców 

Nazwa wskaźnika produktu Tendencja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Źródła pozyskiwania danych 

Liczba zmodernizowanych 
obiektów 

Liczba obiektów, którym 
nadano nowe funkcje 

Liczba obiektów 
infrastruktury społecznej o 
polepszonych parametrach 

0 UG Olsztyn 

Nazwa wskaźnika rezultatu Tendencja wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Źródła pozyskiwania danych 

Liczba osób korzystająca z 
obiektów oraz przestrzeni, 

którym nadano nowe funkcje, 
edukacyjne, integracyjne i 

rekreacyjne 

Zwiększona liczba osób 
korzystająca z obiektów 

oraz przestrzeni, powinna 
wynikać z nadania im 

nowych funkcji i 
związanego z tym 
uatrakcyjnienia/ 

rozszerzenia oferty 
edukacyjnej i rekreacyjnej 

0 
UG Olsztyn  

na podstawie raportów rocznych  

 

Monitorowanie polegać będzie na systematycznym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących 

realizacji poszczególnych projektów realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Olsztyn na lata 2017-2022. Zastosowane będą dwie formy monitoringu:  

• Monitoring rzeczowy – polegać będzie na bieżącej inspekcji przeprowadzanych w danym czasie 

inwestycji, pozyskiwaniu informacji na temat postępów w ich realizacji, zapewnieniu zgodności 

z założeniami programu rewitalizacji.  

• Monitoring finansowy – umożliwi kontrolę finansowych aspektów inwestycji oraz zapewni trwałość 

osiągniętych rezultatów. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego będzie pomoc partnerom 

uczestniczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących możliwych źródeł finansowania 

zewnętrznego inwestycji.  

Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu i ewaluacji będzie raport monitoringowy. Podmiot 

sporządzający raport pozyskuje informację dotyczące stopnia wykonywania programu od jednostek 

zaangażowanych/odpowiedzialnych za realizacje projektów. Pozyskiwane dane będą dotyczyły m. in.: 
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realizacji harmonogramu, wskaźników, zidentyfikowanych nieprawidłowości na etapie realizacji, działań 

niezbędnych do realizacji, nakładów poniesionych na realizację. Raport stanowić będzie podstawę do 

podejmowania ewentualnych działań korygujących. Raport monitoringowy sporządzany będzie w okresach 

rocznych, w terminie do końca roku następującego po okresie będącym przedmiotem monitorowania. 

Zarządzanie, monitoring i ewaluacja przy uwzględnieniu wzajemnych zależności oddziaływania 

powinny przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów założonych w programie rewitalizacji. 

W efekcie doprowadzić to powinno do postępu cywilizacyjnego i urzeczywistnienia zaprezentowanej 

wizji.  
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UZASADNIENIE

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn na lata 2017-2022 stwarza
możliwość wdrożenia w życie koncepcji przemian, odzwierciedlającej w największym stopniu
potrzeby i możliwości lokalnej społeczności, oraz potencjał tkwiący w ludziach mieszkających na
danym terenie a także zasobach naturalnych, infrastrukturalnych i kulturowych Gminy.
Dokument ten pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne na zadania ujęte w programie zarówno
przez Gminę Olsztyn, organizacje pozarządowe jak i lokalnych przedsiębiorców.
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