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Wstęp
Niniejszy raport sporządzono na potrzeby opracowania programu rewitalizacji dla gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023. Celem prezentowanych analiz było wyznaczenie
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w oparciu o kryteria z zakresu sfery
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Podstawą merytoryczną procesu wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji były: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w regionalnych programach
operacyjnych na lata 2014-2020 r. oraz Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015.
Wyznaczanie granic obszarów kryzysowych i obszaru rewitalizacji przebiegało w
następujących etapach:
1. Wyznaczenie granic obszarów funkcjonalnych
2. Dobór kryteriów i wskaźników zjawisk kryzysowych w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzennej i technicznej
3. Gromadzenie danych
4. Analiza zgromadzonych danych i ustalenie granic obszarów kryzysowych i obszaru
rewitalizacji
5. Opracowanie raportu.
6. Diagnoza była realizowana od kwietnia do czerwca 2016 r.
Raport składa się z głównych części. Pierwsza zawiera charakterystykę gminy Strzelce
Krajeńskie – kontekst planowanych działań. W drugie znajduje się opis metodologii
zastosowanej do wyodrębnienia jednostek analizy oraz charakterystyki niekorzystnych
zjawisk we wszystkich niezbędnych sferach. W trzeciej części zamieszczono analizę
wyszczególnionych kryteriów i wskaźników stanów kryzysowych. W ostatniej części
omówiono i uzasadniono wybór obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

1. Charakterystyka gminy Strzelce Krajeńskie
1.1.

Położenie gminy

Gmina Strzelce krajeńskie znajduje się w północnej części województwa lubuskiego, w
powiecie strzelecko-drezdeneckim. Gmina ma charakter miejsko-wiejski. W jej skład
wchodzą następujące sołectwa: Bobrówko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków, Gardzko,
Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Ogardy, Piastowo, Pielice, Przyłęg, Sławno,
Sidłów, Sokólsko, Strzelce Klasztorne, Tuczno, Wełmin, Wielisławice, Żabicko. Miasto Strzelce
Krajeńskie pełni funkcję administracyjną a na jego terytorium znajdują się ważniejsze
instytucje gminne oraz powiatowe.
Najbliżej położonym dużym ośrodkiem miejskim jest Gorzów Wlkp. – jedno z miast
wojewódzkich w Lubuskim. W promieniu około stu kilometrów znajduje się także Szczecin,
Zielona Góra i Poznań.
Najważniejsze szlaki komunikacyjne gminy to droga krajowa nr 22, która łączy
Strzelce Krajeńskie z miastem wojewódzkim oraz droga wojewódzka nr 156.

Powierzchnia gminy wynosi 318 km2. Powierzchnia części miejskiej obejmuje 5,6 km2,
co stanowi 1,7% całej powierzchni gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 54 osoby na 1 km2, co
plasuje gminę pomiędzy wynikiem dla Lubuskiego (73) i powiatu (40).
Miasto położone jest nad dwoma jeziorami: Górnym i Dolnym. Bogactwem
naturalnym całej gminy są lasy i jeziora. Współczynnik lesistości w gminie Strzelce Krajeńskie
wynosi 37,8%.

1.2.

Struktura społeczno-demograficzna

Gminę Strzelce Krajeńskie w 2015 roku zamieszkiwało 17130 osób, co stanowi 34,22%
ludności powiatu strzelecko-drezdeneckiego i 1,68% ludności województwa lubuskiego. W
ciągu ostatnich trzech lat liczba ludności gminy utrzymywała się na względnie stabilnym
poziomie.
Zróżnicowanie ze względu na wiek w gminie Strzelce Krajeńskie kształtuje się
korzystnie w porównaniu ze zmianami zachodzącymi w kontekście regionalnym. W 2015r. w
udział osób w wielu produkcyjnym był nieco wyższy (19,2%) niż w powiecie (18,81%) i
województwie (18,12%) a w wieku poprodukcyjnym nieznacznie niższy (odpowiednio
18,29%, 18,50%, 18,75%). Dane zaprezentowane w poniższej tabeli wskazują jednak na
zachodzenie niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej omawianej gminy i spadek
udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz wzrost udziału osób w wieku
poprodukcyjnym (por. tabela 1).
Tabela 1. Ludność ze względu na wiek w ujęciu funkcjonalnym w województwie lubuskim,
powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2014
Jednostka
terytorialna
Lubuskie
Powiat strzeleckodrezdenecki
Gmina Strzelce
Krajeńskie

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym
2013

2014

2015

Ludność w wieku
produkcyjnym
2013

2014

2015

Ludność w wieku
poprodukcyjnym
2013

2014

2015

18,44% 18,28% 18,12% 64,36% 63,76% 63,12% 17,20% 17,96% 18,75%
19,31% 19,05% 18,81% 64,12% 63,33% 62,69% 16,83% 17,62% 18,50%
19,50% 19,19% 19,02% 63,97% 63,39% 62,70% 16,53% 17,43% 18,29%

Źródło: www.stat.gov.pl, opracowanie własne.
Pogorszenie sytuacji demograficznej w regionie obrazują dane świadczące o wzroście liczby
osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na sto osób w wieku produkcyjnym (tabela
2). W gminie Strzelce Krajeńskie wartość tego wskaźnika w 2015 roku wyniosła 59,5 i była
taka sama jak w powiecie i nieco wyższa niż w województwie lubuskim (58,4).
Tabela 2. Ludność w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym w województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie
Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2015
Jednostka terytorialna

Ludność w wieku

nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
2013

2014

2015

Lubuskie

55,4

56,8

58,4

Powiat strzelecko-drezdenecki

56,6

57,9

59,5

Strzelce Krajeńskie

56,3

57,8

59,5

Źródło: www.stat.gov.pl
W przeciwieństwie do sytuacji w powiecie strzelecko-drezdeneckim i w województwie
lubuskim przyrost naturalny na tysiąc ludności w gminie Strzelce Krajeńskie jest nie tylko
dodatni, ale i znacznie wyższy oraz wykazuje tendencję wzrostową. W 2015 roku wynosił 2,2
(tabela 3).
Tabela 3. Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie lubuskim, powiecie
strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2015
Przyrost naturalny
Jednostka terytorialna

na 1000 ludności
2013

Lubuskie
Powiat strzelecko-drezdenecki
Strzelce Krajeńskie

2014

2015

-0,3

0,2

-0,7

0

-0,1

0

0,6

1,4

2,2

Źródło: www.stat.gov.pl
Dodatkowo uwagę zwraca wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia w gminie Strzelce
Krajeńskie. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej
wśród wszystkich mieszkańców wynosił w 2014 r. 14,4% i znacznie przewyższał udział osób
ubogich i wykluczonych w województwie lubuskim (8,8%).

1.3.

Gospodarka

Dochód gminy na jednego mieszkańca w 2014 roku wyniósł 2980,68 zł i był znacznie niższy
od wartości tego wskaźnika w województwie lubuskim (3552,89 zł). Poniżej znajduje się opis
wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczną gminy.
W 2014 roku w gminie Strzelce Krajeńskie stopa bezrobocia wynosiła 11,1% i była
niższa niż w powiecie strzelecko-drezdeneckim (20,1%) oraz w województwie lubuskim
(12,5%).

Tabela 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubuskim, powiecie
strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2014
Stopa bezrobocia
Jednostka terytorialna

rejestrowanego [%]
2013

2014

Lubuskie

15,7

12,5

Powiat strzelecko-drezdenecki

25,5

20,1

Strzelce Krajeńskie

14,0

11,1

Źródło: www.stat.gov.pl
Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. ludności sytuuje gminę Strzelce
Krajeńskie pomiędzy wskazaniami dla województwa lubuskiego i powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Uwagę zwraca jednak to, że o ile w województwie i powiecie wartość
omawianego wskaźnika stopniowo rosła w ciągu ostatnich trzech lat, to gminie w latach
2013-2014 odnotowano jej niewielki ale zauważalny spadek (por. tabela 5).
Tabela 5. podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie
lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 20132015
Liczba podmiotów gospodarki narodowej
Jednostka terytorialna

wpisanych do rejestru REGON
na 10 tys. ludności
2013

Lubuskie

2014

2015

1075

1079

1093

Powiat strzelecko-drezdenecki

908

909

913

Strzelce Krajeńskie

955

940

942

Źródło: www.stat.gov.pl
Zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w gminie Strzelce Krajeńskie ze względu na
wielkość odzwierciedla charakter regionu. Udział przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż
10 pracowników wynosił we wszystkich jednostkach podziału terytorialnego około 95% w
całym analizowanym okresie. Nie odnotowano znaczących różnic w czasie.

Tabela 6. Podmioty gospodarcze ze względu na wielkość w województwie lubuskim,
powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2015
Podmioty gospodarcze ze względu na liczbę pracowników (%)
Jednostka
terytorialna

0-9
2013

Lubuskie
Powiat strzeleckodrezdenecki
Gmina Strzelce
Krajeńskie

2014

10-49
2015

2013

2014

50 i więcej
2015

2013

2014

2015

95,82

95,75

95,80

3,42

3,50

3,46

0,67

0,67

0,66

95,37

95,42

95,43

3,91

3,90

3,85

0,68

0,64

0,68

95,55

95,64

95,78

3,67

3,62

3,49

0,78

0,74

0,73

Źródło: www.stat.gov.pl

1.4.

Infrastruktura komunalna

W 2014 roku na 1000 mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie przypadały 343 mieszkania.
Taki stan sytuuje gminę pomiędzy powiatem, gdzie wskaźnik ma niższą wartość i
województwem, w którym na 1000 mieszkańców przypada o 12 mieszkań więcej (por. tabela
7).
Tabela 7. Sytuacja mieszkaniowa w województwie lubuskim, powiecie strzeleckodrezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2013-2014
Liczba mieszkań
Jednostka terytorialna

przypadająca
na 1000 mieszkańców
2013

2014

Lubuskie

351,9

355,4

Powiat strzelecko-drezdenecki

325,3

329,1

Strzelce Krajeńskie

338,8

342,5

Źródło: www.stat.gov.pl
Udział mieszkańców korzystających z infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej był wyższy
w gminie Strzelce Krajeńskie niż w powiecie w całym analizowanym okresie, a w 2015 roku
odsetek mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej przekroczył wartość dla
województwa lubuskiego. Na tle regionu gorzej przedstawia się zasięg sieci gazowej. W
gminie Strzelce Krajeńskie gazyfikacją objęto niemal dwukrotnie mniej mieszkańców niż w
powiecie i niemal czterokrotnie mniej niż w województwie lubuskim. Warto jednocześnie
zwrócić uwagę na to, że wartość analizowanych współczynników rosła w na przestrzeni
całego analizowanego okresu.

Tabela 8. Udział osób korzystających z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w
województwie lubuskim, powiecie strzelecko-drezdeneckim i gminie Strzelce Krajeńskie w
latach 2013-2015
Korzystający z instalacji (%)
Jednostka
terytorialna

Wodociąg
2013

Lubuskie
Powiat strzeleckodrezdenecki
Gmina Strzelce
Krajeńskie

2014

Kanalizacja
2015

2013

2014

Gaz
2015

2013

2014

2015

89,7

89,9

94,3

64,9

65,5

70,4

52,3

52,3

51,7

82,2

82,5

92,6

52,2

52,4

54,8

24,7

24,7

24,9

88,0

88,2

97,7

64,9

65,0

68,7

13,8

14,1

14,2

Źródło: www.stat.gov.pl

2. Metodologia wyznaczania granic obszarów problemowych
2.1.

Granice obszarów problemowych

W celu porównania stanu poszczególnych części gminy Strzelce Krajeńskie i wyłonienia
obszarów zdegradowanych teren gminy został podzielony na mniejsze części – jednostki
urbanistyczne. W procesie wyznaczania ich granic uwzględniono następujące cechy terenu:
 funkcja terenu,
 budowa przestrzenna i charakter zabudowy (fizjonomia),
 intensywność użytkowania.
Granice obszarów problemowych wyznaczono na podstawie analizy poniższych źródeł
informacji przestrzennych:






istniejących i historycznych granic części mieszkaniowych gminy,
jednostek statystycznych UM (obwody spisowe i obręby statystyczne),
okręgów wyborczych,
wszystkich dostępnych map miasta i gminy (również historycznych i topograficznych),
struktury tkanki miejskiej i wiejskiej.

W wyniku analizy ww. źródeł podjęto decyzję o podziale gminy na obszary problemowe w
oparciu istniejące okręgi wyborcze. Ustalono, że podział ten umożliwia wyodrębnienie części
względnie jednorodnych funkcjonalnie i przestrzennie. Ponadto argumentem
przemawiającym za przyjęciem okręgów wyborczych za podstawę wyznaczania granic
obszarów problemowych jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji dot. zjawisk w
sferze społecznej, mianowicie frekwencji wyborczej, która jest jednym ze wskaźników
kapitału społecznego mieszkańców. Wytyczone granice przebiegają wzdłuż granic
ewidencyjnych działek.

Do zasięgu czterech okręgów wyborczych wprowadzono modyfikacje, które
uwzględniają ich charakter funkcjonalny, przestrzenny i społeczny. Zmodyfikowano granice
następujących okręgów wyborczych:
 nr 2 i nr 3 – pierwotnie ul. Juliusza Słowackiego przebiegała przez dwa okręgi
wyborcze. Z powodów przestrzenno-funkcjonalnych (rodzaj zabudowy, sposób
użytkowania) podjęto decyzję o przyłączeniu w całości ul. Juliusza Słowackiego do
obszaru nr 2,
 nr 7 i nr 9 – z uwagi na takie cechy ul. Targowej jak odmienne funkcje, skład społeczny
oraz stan infrastruktury w porównaniu z pozostałą częścią okręgu nr 7, do którego
pierwotnie przypisana była ta ulica, przyłączono ją wraz z terenem przyległym do
obszaru nr 9.
Dodatkowo warto nadmienić, że granice obszarów nr 5 i nr 7 poprowadzono tak, aby
łączyły się obejmując niezamieszkane budynki północno-wschodniego krańca ul. Chrobrego.
Uzasadnieniem było pełnienie podobnych funkcji przez obszary utworzone w oparciu o
okręgi nr 5 i nr 7 oraz w miejscu styku (głównie funkcja mieszkaniowa, położenie wzdłuż
zabytkowych murów), zbliżony charakter zabudowy (przewaga zabudowy kilkurodzinnej)
oraz skład mieszkańców.
Jezioro Górne włączono zostało włączone do obszaru nr 5 z powodów przestrzennych
i funkcjonalnych. Na terenie obszaru nr 5 znajdują się pozostałości infrastruktury
rekreacyjnej przy jeziorze oraz szczątkowe wyposażenie w infrastrukturę użyteczności
publicznej, umożliwiającą spędzanie czasu wolnego w jego okolicy.
W sposób opisany powyżej utworzono piętnaście obszarów problemowych. Ich
przestrzenny zasięg obrazują poniższe mapy.

Rysunek 1. Zasięg obszarów problemowych w gminie Strzelce Krajeńskie (z wyłączeniem
terenu miasta)
Legenda:
Kolor czerwony – obszar nr 10
Kolor różowy – obszar nr 11
Kolor granatowy – obszar nr 12
Kolor niebieski – obszar nr 13
Kolor zielony – obszar nr 14
Kolor żółty – obszar nr 15

Rysunek 2. Zasięg obszarów problemowych w mieście Strzelce Krajeńskie
Legenda:
Kolor czerwony – obszar nr 1
Kolor różowy – obszar nr 2
Kolor niebieski – obszar nr 3
Kolor jasnoniebieski – obszar nr 4
Kolor zielony – obszar nr 5
Kolor żółty – obszar nr 6
Kolor brązowy – obszar nr 7
Kolor fioletowy – obszar nr 8
Kolor granatowy – obszar nr 9

2.2.

Charakterystyka obszarów problemowych

Z perspektywy planowanych działań rewitalizacyjnych ważna jest charakterystyka
przestrzenna i funkcjonalna wyodrębnionych obszarów problemowych. Poniższe tabele
zawierają opis wszystkich obszarów problemowych poddanych analizie. Opis ten obejmuje
takie ich cechy przestrzenne jak zasięg terytorium (wykaz ulic lub sołectw), powierzchnia i jej

udział w powierzchni gminy, funkcja, wyposażenie w infrastrukturę użyteczności publicznej
oraz dane dot. koncentracji ludności (liczbę, udział w liczbie mieszkańców gminy oraz gęstość
zaludnienia). Poniżej zaprezentowano także charakterystykę instytucjonalną obszarów.
Tabela 9. Skrócona charakterystyka obszaru nr 1
Obszar nr 1
Terytorium:
Powierzchnia (ha):

Ulice: Adama Asnyka, Cmentarna, Cypriana K. Norwida, Janusza Korczaka,
Janusza Kusocińskiego, Wyzwolenia, Zbigniewa Herberta, Sportowa
60,0

Udział w powierzchni 0,19%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1334
Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:

Instytucje publiczne:
Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

2200
Dominująca funkcja mieszana mieszkaniowo-usługowa. Obszar zabudowy
mieszkaniowej oraz usługowej, rekreacyjnej i zieleni działkowej.
Zabudowa jednorodzinna oraz budynki wielorodzinne. W granicach
obszaru znajdują się stadion miejski oraz park miejski – tereny do
rekreacji, uprawiania sportu i wypoczynku. Obszar wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 2 sklepy wielkopowierzchniowe oraz galeria handlowa.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Stadion Miejski
Cmentarz komunalny
Stacja paliw
Park Miejski
Parkingi przy placówkach handlowych
Miejski Klub Sportowy „Łucznik” w Strzelcach Krajeńskich
Strzelecki Klub Rowerowy „Strzelec” im. Tadeusza Federa
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowogródzkiej
Stowarzyszenie Organizacji Hip Hop’owej „Non Crew”
Brak

Tabela 10. Skrócona charakterystyka obszaru nr 2
Obszar nr 2
Terytorium:
Powierzchnia (ha):

Ulice: Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Juliusza Słowackiego, Mikołaja
Kopernika, Tadeusza Kościuszki od nr 5 do końca ulicy
38,4

Udział w powierzchni 0,12%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1616
Gęstość zaludnienia
4200
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
Funkcja mieszkaniowo-usługowa oraz zieleń działkowa. Przeważa
i charakterystyka
zabudowa wielorodzinna: osiedle mieszkań wielorodzinnych oraz domki
obszaru:

Instytucje publiczne:

Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

jednorodzinne. W obszarze znajdują się ogródki działkowe. Na
podkreślenie zasługuje duże skupienie placówek edukacyjnych.
Publiczne Gimnazjum
Przedszkole Samorządowe nr 2
Zespół Szkół
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Boisko Wielofunkcyjne przy Publicznym Gimnazjum
Kompleks lekkoatletyczny przy Publicznym Gimnazjum,
Ścieżka rekreacyjna wokół jeziora Klasztorne Górne (fragment)
Plac zabaw przy SOSW,
Hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum
Sale sportowe przy Zespole Szkół oraz SOSW
Zatoczki do parkowania i parkingi osiedlowe
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorców
Klub Płetwonurków „Żabnica”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni-Razem” Oddział Województwa
Lubuskiego
Stowarzyszenie „Wici”
Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej Dzieci i Młodzieży „Dorośli – Młodym”
Fundacja Funtasto – Funtastyczny Internet
UKS Gimnazjum
UKS „Sprawni Razem”
Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej „Strzelec”
Warsztat Terapii Zajęciowej 8 kroków

Tabela 11. Skrócona charakterystyka obszaru nr 3
Obszar nr 3
Terytorium:

Ulice: Drzymały, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do 4D

Powierzchnia (ha):

7,3

Udział w powierzchni 0,02%
gminy:
Liczba mieszkańców:
644
Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:

Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

8790
Dominująca funkcja mieszkaniowa z zabudową wielorodzinną, handel
wielkopowierzchniowy.
Żłobek Samorządowy
Przedszkole Samorządowe nr 2 Ambulatorium
SEC Strzelce Krajeńskie sp. z o.o. (prywatna spółka ciepłownicza: biura i
miejska kotłownia)
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedlowy plac zabaw
Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2
Parkingi osiedlowe oraz przy placówkach handlowych
Osiedlowy Dom Kultury (w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej)

Organizacje
pozarządowe:
Przedsiębiorstwa
społeczne:

Brak
Brak

Tabela 12. Skrócona charakterystyka obszaru nr 4
Obszar nr 4
Terytorium:

Powierzchnia (ha):

Ulice: Akacjowa, Al. Piastów, Gorzowska, Jedności Robotniczej, Klonowa,
Kolejowa, Kwiatowa, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Przemysłowa,
Stanisława Moniuszki, Wodociągowa
144,0

Udział w powierzchni 0,45%
gminy:
Liczba mieszkańców:
956
Gęstość zaludnienia
600
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
Funkcja mieszana usługowo-mieszkaniowa z przewagą funkcji usługowej,
i charakterystyka
zabudowa jedno i wielorodzinna, tereny przemysłowe i tereny rozwoju
obszaru:
inwestycyjnego. Na podkreślenie zasługuje duże skupienie urzędów i
instytucji oraz największych zakładów pracy w gminie.
Instytucje publiczne:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Pocztowy
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z O.O.
Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Infrastruktura
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
użyteczności
Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej
publicznej:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Punkt szczepień
Stacja paliw
Parkingi
Przystanek komunikacji autobusowej
Organizacje
Strzeleckie Stowarzyszenie Wspierania Trzeźwości „Apogeum”
pozarządowe:
Stowarzyszenie Lemko Tower
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Arka dla Zwierząt”
Ludowy Klub Sportowy „POM” Strzelce Krajeńskie
„Fotismos”
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach
Krajeńskich
Przedsiębiorstwa
Brak
społeczne:

Tabela 13. Skrócona charakterystyka obszaru nr 5
Obszar nr 5
Terytorium:
Powierzchnia (ha):

Ulice: Forteczna-Północna, Forteczna-Zachodnia, Nowa Brama, Okrężna,
Północna, Strzelecka, Zachodnia
33,83

Udział w powierzchni 0,1%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1074
Gęstość zaludnienia
3174
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
Obszar z przewagą zabudowy śródmiejskiej zawierający funkcję
i charakterystyka
mieszkaniowo-usługową. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i
obszaru:
kilkurodzinna. Teren objęty ochrona konserwatorską.
Instytucje publiczne:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich (klasy IIII)
Infrastruktura
Kort tenisowy
użyteczności
Tereny zielone wokół zabytkowych murów (częściowo dostępne) oraz
publicznej:
Planty
Sala gimnastyczna przy poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Ścieżka rekreacyjna wokół jeziora Klasztorne Górne (fragment) oraz tereny
rekreacyjne nad jeziorem,
Siłownia zewnętrzna, boiska do plażowej piłki siatkowej
Zabytkowe mury z Basztą Więzienną
Sklep wielko powierzchniowy
Elementy małej architektury przy jeziorze Górnym
Organizacje
Stowarzyszenie Walki z Kalectwem
pozarządowe:
Przedsiębiorstwa
Brak
społeczne:

Tabela 14. Skrócona charakterystyka obszaru nr 6
Obszar nr 6
Terytorium:
Powierzchnia (ha):

Ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Henryka Sienkiewicza,
Katedralna
7,6

Udział w powierzchni 0,02%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1027
Gęstość zaludnienia
13500
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
Funkcja mieszkalno-usługowa i centrum miasta. Zabudowa wielorodzinna i
i charakterystyka
kilkurodzinna. Teren objęty ochrona konserwatorską. Wzdłuż głównej ulicy
obszaru:
miasta i drogi krajowej nr 22.
Instytucje publiczne:
Brak
Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Bank Pekao S.A.,
Bank PKO S.A.,
GETIN Bank S.A.,
Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Strzelcach Krajeńskich,
Kościół farny pw. Matki Bożej Różańcowej,
Zatoki parkingowe,
Galeria handlowa,

Punkt informacji turystycznej.
Organizacje
pozarządowe:
Przedsiębiorstwa
społeczne:

Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”
Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka

Tabela 15. Skrócona charakterystyka obszaru nr 7
Obszar nr 7
Terytorium:
Powierzchnia (ha):

Ulice: Brygady Saperów, Cicha, Forteczna-Południowa, Krótka, Ks. Jerzego
Popiełuszki, Ludowa, Południowa, Rynek
12,3

Udział w powierzchni 0,04%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1083
Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:

Infrastruktura
użyteczności
publicznej:
Organizacje
pozarządowe:
Przedsiębiorstwa
społeczne:

8780
Dominująca funkcja mieszkalno-usługowa. Przewaga zabudowy
kilkurodzinnej, usługowej. Obszar objęty ochroną konserwatorską.
Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
Przedszkole Samorządowe nr 1
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
Notariusz
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy
Kompleks Boisk „Orlik – Moje Boisko 2012”
Zabytkowe mury
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”
Stowarzyszenie FSD Sport Strzelce Krajeńskie
UKS Jedynka
Brak

Tabela 16. Skrócona charakterystyka obszaru nr 8
Obszar nr 8
Terytorium:

Ulice: Al. Wolności, Brzozowa, Dworcowa

Powierzchnia (ha):

49,0

Udział w powierzchni 0,15%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1067
Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:

2200
Funkcja mieszana mieszkaniowo-usługowa. Na podkreślenie zasługuje duże
skupienie urzędów i placówek edukacyjnych.
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Komenda Powiatowa Policji
Powiatowy Urząd Pracy

Infrastruktura
użyteczności
publicznej:
Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zespół Wychowawczo-Oświatowy
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Biedrzyńskiego
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich
Ośrodek Sportów Konnych i Hipoterapii
Park
Przystanek autobusowy
Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska
Strzelecko-Krajeńskie Towarzystwo Kultury
Stowarzyszenie Kresowiaków Południowo-Wschodnich
Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury i Tradycji „Jarząbek”
Stowarzyszenie „Strzelecka Orkiestra Dęta”
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „Technix” przy ZSCKA w Strzelcach
Krajeńskich
Hufiec ZHP w Strzelcach Krajeńskich
Klub Seniora w Strzelcach Krajeńskich
Oddział Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Strzelcach Krajeńskich
Brak

Tabela 17. Skrócona charakterystyka obszaru nr 9
Obszar nr 9
Terytorium:

Powierzchnia(ha):

Ulice: 11 Listopada, Działkowców, Gdańska, Grodziska, Gwiaździsta, Jana III
Sobieskiego, Jesionowa, Jeziorna, Józefa Piłsudskiego, Kalinowa, Kazimierza
Wielkiego, Królowej Jadwigi, Ks. Stefana Wyszyńskiego, Lipowa, Marii
Konopnickiej, Mieszka I, Orzechowa, P.C.K., Podwale, Pogodna, Poznańska,
Przemysława II, Słoneczna, Strumykowa, Władysława Jagiełły, Władysława
Łokietka, Wojska Polskiego, Zielona, Zygmunta Starego, Targowa
201,6

Udział w powierzchni 0,63%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1170
Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:

Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

580
Funkcja mieszkaniowo-usługowa z zabudową jednorodzinną i zielenią
działkową oraz uprawami rolnymi.
Strzelecki Ośrodek Kultury
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza CARITAS
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu
Przystanki autobusowe
Sala Królestwa Świadków Jehowy
Stacja paliw
Boiska sportowe,
Nieczynne miasteczko ruchu drogowego
Nieczynna strzelnica
Skatepark

Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

Stowarzyszenie Chóralne „Gaudium”
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Strzelcach Krajeńskich
Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”
Stowarzyszenie Przyjaciół Grupy Muzyczno-Tanecznej „Remember the
Feeling”
Stowarzyszenie „Amazonki” w Strzelcach Krajeńskich
Stowarzyszenie Młodzi dla Lubuskiego
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR” Strzelce Krajeńskie

Tabela 18. Skrócona charakterystyka obszaru nr 10
Obszar nr 10
Terytorium:

Bronowice, Buszów, Buszewko, Danków, Wielisławice, Wilanów,
Puszczykowo
Powierzchnia (ha):
8166,1
Udział w powierzchni 25,61%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1222
Gęstość zaludnienia
10
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
Obszar wiejski: funkcja mieszkaniowo-usługowa i rolniczo-leśna z zabudową
i charakterystyka
zagrodową oraz zabudową folwarczną i rolno-przemysłową (fermy,
obszaru:
zabudowania po PGR).
Instytucje publiczne:
Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Organizacje
pozarządowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielisławicach
Leśnictwo w Buszowie, Dankowie, Wielisławicach, Wilanowie
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w
Wielisławicach
Kościół parafialny w Wielisławicach
Kościół filialny pw. Chrystusa Króla w Bronowicach
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dankowie
Kościół w Buszowie
Pole namiotowe w okolicy Buszowa
Obiekt wypoczynkowy w oficynie pałacowej (nieużytkowany) w Dankowie
Kościół w Wielisławicach
Świetlica wiejska w Dankowie
Świetlica wiejska w Buszowie
Remiza OSP w Buszowie
Świetlica wiejska w Bronowicach
Remiza OSP w Bronowicach
Świetlica wiejska w Wielisławicach
Park wiejski w Wielisławicach
Przystanki autobusowe
Boisko sportowe w Bronowicach
Boisko sportowe w Buszowie
Place zabaw w Bronowicach, Wielisławicach, Buszowie i Dankowie.
Centrum Edukacji Leśnej w Dankowie (Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie
Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Buszowie
Klub Sportowy „Leśnik” Buszów

Przedsiębiorstwa
społeczne:

Stowarzyszenie „Buszów dla Nas”
Brak

Tabela 19. Skrócona charakterystyka obszaru nr 11
Obszar nr 11
Terytorium:

Sołectwa: Bobrówko, Machary, Sokólsko, Żabicko, Śródlesie

Powierzchnia (ha):

3868,1

Udział w powierzchni 12,13%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1265
Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:
Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Organizacje
pozarządowe:
Przedsiębiorstwa
społeczne:

30
Obszar wiejski: funkcja mieszkaniowo-usługowa i rolnicza z zabudową
zagrodową, zabudową wielorodzinna i kilkurodzinną oraz folwarczną.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Bobrówku
Kościół parafialny w Bobrówku
kościół pw. św. Stanisława Bpa w Sokólsku (Kościół z XIX w. w Sokólsku)
Stadion Wiejski w Bobrówku
Boisko wielofunkcyjne w Bobrówku
Pałac w Bobrówku (prywatny)
Zespół dworski w Sokólsku (prywatne)
Cmentarz komunalny w Bobrówku
Świetlica wiejska w Bobrówku
Remiza OSP w Bobrówku
Filia biblioteczna w Bobrówku
Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bobrówku
Świetlica wiejska w Żabicku
Świetlica wiejska w Sokólsku
Place zabaw w Sokólsku i w Bobrówku
Przystanki autobusowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrówku
Ludowy Zespół Sportowy w Bobrówku
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Szóstka”
Brak

Tabela 20. Skrócona charakterystyka obszaru nr 12
Obszar nr 12
Terytorium:

Sołectwa: Gilów, Ogardy, Tuczno, Tuczenko

Powierzchnia (ha):

4344,0

Udział w powierzchni 13,63%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1292

Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:
Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

30
Obszar wiejski: funkcja mieszkaniowo-usługowa i rolnicza z zabudową
zagrodową, kilkurodzinną oraz folwarczną.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogardach
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Ogardach
Kościół parafialny w Ogardach
Kościół w Tucznie
Boisko wielofunkcyjne w Ogardach
Boisko wiejskie w Ogardach
Boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tucznie
Świetlica wiejska w Ogardach
Remiza OSP w Ogardach
Remiza OSP w Tucznie
Filia biblioteczna w Ogardach
Park podworski w Ogardach
Pałacyk w Gilowie
Wieża widokowa w Gilowie
Pałac w sołectwie Ogardy (obecnie mieszkania)
Pałac w Tucznie (prywatne)
Leśniczówka w sołectwie Tuczno
Cmentarz komunalny w Ogardach
Świetlica wiejska w Tucznie
Filia biblioteczna w Tucznie
Place zabaw w Tucznie i Ogardach
Świetlica wiejska w Gilowie (planowana rozbudowa)
Przystanki autobusowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Ogardach
Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznie
Stowarzyszenie Chóralne „Cantabile” w Tucznie
Klub Sportowy Muszelka Ogardy
UKS Iskra Ogardy
Brak

Tabela 21. Skrócona charakterystyka obszaru nr 13
Obszar nr 13
Terytorium:
Powierzchnia (ha):

Sołectwa: Lipie Góry, Lubicz, Pielice, Strzelce Klasztorne, Czyżewo, Małe
Osiedle
4013,3

Udział w powierzchni 12,59%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1165
Gęstość zaludnienia
30
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
Obszar wiejski: funkcja mieszkaniowo-usługowa i rolnicza z zabudową
i charakterystyka
zagrodową, kilkurodzinną.
obszaru:

Instytucje publiczne:

Brak

Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Kościół filialny św. Józefa w Lipich Górach
Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła w Lubiczu z XIV wieku w sołectwie
Lubicz
Kościół filialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pielicach
Świetlica wiejska w Lubiczu
Świetlica wiejska w Lipich Górach
Świetlica wiejska w Pielicach
boisko sportowe w Lipich Górach
Remiza OSP w Lipich Górach
park podworski w Lubiczu i w Lipich Górach
Tor kartingowy w Strzelcach Klasztornych
Place zabaw w Lipich Górach, Lubiczu, Czyżewie.
Przystanki autobusowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipich Górach
Ochotnicza Straż Pożarna w Pielicach
Klub Sportowy „Błyskawica” Lipie Góry
Fundacja Wierczuk Race Promotion – Enjoy Motorsport
Brak

Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

Tabela 22. Skrócona charakterystyka obszaru nr 14
Obszar nr 14
Terytorium:

Sołectwa: Gardzko, Golczewice, Licheń, Długie, Sidłów

Powierzchnia (ha):

5515,2

Udział w powierzchni 17,30
gminy:
Liczba mieszkańców:
1052
Gęstość zaludnienia
20
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
Obszar wiejski: funkcja mieszkaniowo-usługowa i rolnicza z zabudową
i charakterystyka
zagrodową, kilkurodzinną oraz folwarczną. Wyróżnia się wypoczynkowa
obszaru:
funkcja miejscowości Długie (domki wypoczynkowe).
Instytucje publiczne:
Brak
Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela w Gardzku
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Licheniu
Boisko wielofunkcyjne i sportowe w Długiem
Boisko do plażowej piłki nożnej oraz plażowej piłki siatkowej
Ośrodki kolonijno-wypoczynkowe w Długiem (2)
Pole namiotowe i pole campingowe w Długiem
Kąpielisko strzeżone w Długiem
Plaża nad jeziorem Lipie w Długiem
Ośrodek sportów wodnych w Długiem
Przystań MKŻ Szkwał w Długiem
Boisko sportowe w Gardzku
Świetlica wiejska w Gardzku

Organizacje
pozarządowe:

Przedsiębiorstwa
społeczne:

Świetlica wiejska w Licheniu
Świetlica wiejska w Sidłowie
Plac zabaw w Sidłowie
Przystanki autobusowe
Młodzieżowy Klub Żeglarski „Szkwał” w Długiem
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionu Turystycznego „Długie i okolice”
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Gołębnik”
Klub Sportowy Nietoperz Gardzko
Brak

Tabela 23. Skrócona charakterystyka obszaru nr 15
Obszar nr 15
Terytorium:
Powierzchnia (ha):

Sołectwa: Brzoza, Piastowo, Chwytowo, Ciecierzyn, Przyłęg, osada
Pieńkowice, Sławno, Wełmin
5423,8

Udział w powierzchni 17,01%
gminy:
Liczba mieszkańców:
1163
Gęstość zaludnienia
(liczba osób na 1 km2):
Funkcja
i charakterystyka
obszaru:
Instytucje publiczne:
Infrastruktura
użyteczności
publicznej:

Organizacje
pozarządowe:
Przedsiębiorstwa
społeczne:

20
Obszar wiejski: funkcja mieszkaniowo-usługowa i rolnicza z zabudową
zagrodową, zabudową wielorodzinną i kilkurodzinną oraz folwarczną.
Leśnictwo Wełmin
Leśnictwo Sławno
Parafia Prawosławna św. Michała Archanioła w Brzozie
Kościół filialny w Sławnie
Kościół filialny pw. Jezusa Miłosiernego w Brzozie
Park podworski w Brzozie
Świetlica wiejska w Brzozie
Świetlica wiejska w Przyłęgu
Świetlica wiejska w Wełminie
Świetlica wiejska w Sławnie
Boisko sportowe w Brzozie
Plac zabaw w Brzozie i Przyłęgu
Filia biblioteczna w Brzozie
Założenie dworskie w Brzozie
Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przyłęgu
Pałac w Sławnie (prywatne)
Przystanki autobusowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłęgu
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie
Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna”
Brak

Analiza cech przestrzennych i instytucjonalnych poszczególnych obszarów problemowych
wskazała na występowanie trzech tendencji. Po pierwsze, jak można się było spodziewać, dla

gminy charakterystyczna jest koncentracja ludności w obrębie miasta. Uwagę zwraca jednak
wielkość tej różnicy. W mieście na 1 km2 przypada średnio 1799 mieszkańców, natomiast w
obszarze wiejskim współczynnik ten wynosi 23. W gminie największa gęstość zaludnienia
występuje w miejskich obszarach nr 6 (13500 osób/1 km2), nr 3 (8790 osób/1 km2), nr 7
(8780 osób/1 km2), natomiast najmniejsza w obszarach wiejskich nr 10 (10 osób/1 km2), nr
14 oraz nr 15 (po 20 osób/1 km2). Po drugie koncentracja instytucji publicznych, które mogą
stać się potencjałem działań rewitalizacyjnych, co warto podkreślić, ma miejsce na obszarze
miejskim. Po trzecie, obszar wiejski charakteryzuje się stosunkowo dobrym wyposażeniem w
infrastrukturę użyteczności publicznej. Na obszarze miejskim negatywnie pod tym względem
wyróżnia się obszary nr 7. Przestrzeń tego obszaru jest w niewielkim stopniu wyposażona w
infrastrukturę użyteczności publicznej, szczególnie dojmujący jest jednak brak infrastruktury
umożliwiającej spędzanie czasu wolnego oraz gromadzenie się mieszkańców. W tym zakresie
teren miasta negatywnie kontrastuje z obszarem wiejskim – znacznie lepiej przygotowanym
do spędzania czasu wolnego i spotkań.

2.3.

Dobór kryteriów i wskaźników

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w regionalnych programach
operacyjnych na lata 2014-2020 obszar zdegradowany to obszar, w którym zidentyfikowano
stan kryzysowy. Natomiast stan kryzysowy oznacza koncentrację negatywnych zjawisk (w
szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. W procesie
wyznaczania granic obszaru zdegradowanego w gminie Strzelce Krajeńskie przyjęto, że o
degradacji świadczy koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz w co
najmniej dwóch innych sferach spośród gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i
technicznej.
Z uwagi na taką cechę gminy jak dogodne położenie przyrodnicze w obszarze
względnie czystym ekologicznie analizie poddano zjawiska występujące w następujących
sferach:





społecznej,
gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej.

W województwie lubuskim nie ustalono kryteriów i wskaźników zjawisk kryzysowych
decydujących o uznaniu pewnych obszarów za zdegradowane. Dlatego też ich lista
zastosowana do analiz prezentowanych w niniejszym opracowaniu powstała w oparciu o
zasady zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020, oraz publikacji Rewitalizacja miast polskich – diagnoza pod red. Zygmunta

Ziobrowskiego i Wojciecha Jarczewskiego oraz Wytycznych do tworzenia lokalnych
programów rewitalizacji w województwie lubuskim na lata 2017-2013.
Na podstawie ww. źródeł ustalono zamieszczoną poniżej listę kryteriów i wskaźników
negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i
technicznej w gminie Strzelce Krajeńskie.
Za wartości referencyjne wskaźników przyjęto ich średnie wartości dla gminy Strzelce
Krajeńskie. O zjawiskach negatywnych świadczą negatywne odchylenia (powyżej lub
poniżej) od tych wartości zależne od rodzaju wskaźnika.
Dane niezbędne do oszacowania wartości wskaźników wybranych zjawisk pochodzą z
zasobów:
 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich,
 Powiatowego Urzędu Pracy,
 Powiatowej Komendy Policji,
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 Ośrodka Terapeutycznego „Szansa” w Gorzowie Wlkp.,
 Państwowej Komisji Wyborczej,
 Krajowego Rejestru Sądowego,
 badań własnych.
Do podstawowych kryteriów zjawisk kryzysowych należą głównie kryteria zawarte w
Wytycznych do tworzenia lokalnych programów rewitalizacji w województwie lubuskim na
lata 2017-2013. Listę tę poszerzono o kryteria obrazujące charakter gminy. Są to:








Wysoki poziom ubóstwa
Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń
Niski poziom prowadzenia aktywności gospodarczej
Wysoki udział budynków z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Wysoki udział budynków objętych ochroną konserwatorską
Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Dla pogłębienia wiedzy o zjawiskach kryzysowych w gminie Strzelce Krajeńskie we wszystkich
badanych sferach zastosowano także szereg kryteriów fakultatywnych. Pełnia lista kryteriów
podstawowych i fakultatywnych wraz z ich opisami znajduje się poniżej.

2.4.

Opis kryteriów zjawisk kryzysowych i wskaźników

SFERA SPOŁECZNA
Kryteria podstawowe
Wysoki poziom ubóstwa
Opis wskaźnika
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 mieszkańców
Źródło

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakres czasowy
2015 r.
Wysoki poziom długotrwałego bezrobocia
Opis wskaźnika
Udział liczby osób bezrobotnych poszukujących pracy przez co najmniej 12 miesięcy
w okresie 24 miesięcy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wśród osób
w wieku produkcyjnym.
Źródło
Powiatowy Urząd Pracy
Zakres czasowy
2015 r.
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń
Opis wskaźnika
Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych, nieobejmujących zdarzeń drogowych
oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych osób nieletnich
tj. do 17 roku życia na 1000 mieszkańców.
Źródło
Powiatowa Komenda Policji w Strzelcach Krajeńskich
Zakres czasowy
2015 r.

Kryteria fakultatywne
Wysoki udział lokali socjalnych i komunalnych
Opis wskaźnika
Liczba lokali socjalnych i komunalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
Źródło
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Zakres czasowy
2015 r.
Wysoki udział sprawców przestępstw i wykroczeń wśród mieszkańców
Opis wskaźnika
Liczba sprawców przestępstw i wykroczeń stwierdzonych, nieobejmujących zdarzeń
drogowych oraz przestępstw gospodarczych z uwzględnieniem czynów karalnych
osób nieletnich tj. do 17 roku życia, wg miejsca zamieszkania na 1000 osób.
Źródło
Powiatowa Komenda Policji w Strzelcach Krajeńskich
Zakres czasowy
2015 r.
Wysoki poziom niepełnosprawności
Opis wskaźnika

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze wsparcia Miejskiego-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej – liczba osób, które mają orzeczenie o
niepełnosprawności i w związku z tym, korzystają z przysługującego im wsparcia – na
1000 mieszkańców.
Źródło
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakres czasowy
2015 r.
Niski poziom edukacji
Opis wskaźnika
Liczba roczników, w których liczba uczniów szkół podstawowych osiągających wyniki z
egzaminu po szóstej klasie poniżej średniej dla gminy na 100 uczniów w ciągu
ostatnich trzech lat.
Źródło
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ogardach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielisławicach
Zakres czasowy
2013-2015 r.
Niski poziom kapitału społecznego 1: niski poziom aktywności obywatelskiej
Opis wskaźnika
Frekwencja wyborcza – udział (%) osób uprawnionych do głosowania w wyborach
samorządowych w 2014 roku.
Źródło
Państwowa Komisja Wyborcza
Zakres czasowy
2015 r.
Uwaga: z powodu przesunięcia granic okręgów nr 2, nr 3, nr 7 i nr 9 na potrzeby
prowadzonych analiz, niemożliwy był dostęp do danych o frekwencji wyborczej w
tych obszarach problemowych.
Niski poziom kapitału społecznego 1: niski poziom aktywności społecznej
Opis wskaźnika
Liczba zarejestrowanych organizacji społecznych na 1000 mieszkańców
Źródło
Krajowy Rejestr Sądowy
Zakres czasowy
2015
Wysoki poziom uzależnień
Opis wskaźnika
Liczba osób, które podjęły terapię przeciw uzależnieniu od alkoholu na 1000
mieszkańców.
Źródło
Ośrodek terapeutyczny „Szansa”
Zakres czasowy
2015 r.

Uwaga: dane dot. osób podejmujących terapię przeciwko uzależnieniom dotyczą
jedynie osób dorosłych. W trakcie analizy uzyskano dostęp jedynie do ww. wskaźnika
dot. zjawiska uzależnień. Nie pozwala on na oszacowanie zakresu uzależnień w
obszarach problemowych, daje jedynie ogólny pogląd o zjawisku. Dane dot. innych
wskaźników były niedostępne w trakcie analiz.

SFERA GOSPODARCZA
Kryterium podstawowe
Niski poziom prowadzenia aktywności gospodarczej
Opis wskaźnika
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców
Źródło
Urząd miejski w Strzelcach Krajeńskich
Zakres czasowy
2015 r.

Kryterium fakultatywne
Występowanie usług charakterystycznych dla obszarów zdegradowanych
Opis wskaźnika
Liczba usług charakterystycznych dla obszarów zdegradowanych, np. pożyczki
krótkoterminowe („chwilówki”), lombardy, lumpeksy w przeliczeniu na 1000
mieszkańców
Źródło
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Zakres czasowy
2015 r.

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
Kryterium podstawowe
Wysoki udział budynków z lokalami socjalnymi i komunalnymi
Opis wskaźnika
Udział budynków z lokalami socjalnymi i komunalnymi wśród wszystkich budynków
mieszkalnych
Źródło
Urząd miejski
Zakres czasowy
2015
Wysoki udział budynków objętych ochroną konserwatorską
Opis wskaźnika
Udział budynków mieszkalnych wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków
Lubuskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków wśród wszystkich budynków
mieszkalnych
Źródło
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Zakres czasowy
2015 r.

Kryterium fakultatywne
Gęstość zaludnienia
Opis wskaźnika
Liczba ludności na 1 km2
Źródło
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, opracowanie własne
Zakres czasowy
2015 r.

SFERA TECHNICZNA
Kryterium podstawowe
Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego
Opis wskaźnika
Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1990 r. wśród wszystkich
budynków mieszkalnych
Źródło
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,
Zakres czasowy
2015 r.

Kryterium fakultatywne
Wysoki udział lokali komunalnych i socjalnych bez instalacji sanitarnej
Opis wskaźnika
Udział (%) lokali socjalnych i komunalnych, w których brak jest instalacji sanitarnej
(łazienki lub wc) wśród wszystkich lokali socjalnych i komunalnych
Źródło
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich; PGK s. z o.o.
Zakres czasowy
2015 r.
Wysoki udział lokali socjalnych i komunalnych z ogrzewaniem indywidualnym (piece)
Opis wskaźnika
Udział (%) lokali socjalnych i komunalnych, w których występuje ogrzewanie
indywidualne – piece wśród wszystkich lokali socjalnych i komunalnych
Źródło
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich; PGK s. z o.o.
Zakres czasowy
2015 r.

3. Analiza wskaźników zjawisk negatywnych w gminie Strzelce
Krajeńskie
3.1.

Zjawiska negatywne w sferze społecznej

W sferze społecznej podstawą porównań obszarów problemowych były trzy kryteria
podstawowe: wysoki poziom ubóstwa, wysoki poziom bezrobocia długotrwałego i wysoki
poziom przestępczości i wykroczeń oraz siedem kryteriów fakultatywnych: wysoki udział

lokali komunalnych i socjalnych, wysoki udział sprawców przestępstw i wykroczeń wśród
mieszkańców, wysoki poziom niepełnosprawności, niski kapitał społeczny związany z
aktywnością obywatelską (1) i społeczną (2), oraz wysoki poziom uzależnień. Przyjęto, że o
występowaniu zjawisk kryzysowych w sferze społecznej świadczy odchylenie od średniej
wartości wskaźników dla gminy w odniesieniu do dwóch kryteriów podstawowych i
czterech kryteriów fakultatywnych. Odchylenie powyżej wartości referencyjnej wskaźników
przemawia za uznaniem występowania zjawisk kryzysowych w sferze społecznej w
przypadku następujących kryteriów: wysoki udział lokali komunalnych i socjalnych; wysoki
udział sprawców przestępstw i wykroczeń wśród mieszkańców; wysoki udział osób
niepełnosprawnych wśród mieszkańców; niski poziom wyników z egzaminów dla
szóstoklasistów; wysoki poziom uzależnień. Za decydujące uznano odchylenia poniżej
wartości referencyjnej wskaźników dla niskiego poziomu kapitału społecznego: niskiej
frekwencji wyborczej i niskiego poziomu aktywności obywatelskiej.
Obszary, w których odnotowano występowanie zjawisk negatywnych w sferze
społecznej zaznaczono w poniższych tabelach kolorem niebieskim.
Tabela 24. Wyniki analiz wskaźników w sferze społecznej – kryteria podstawowe
Obszar
Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15

Skrócony opis
wskaźników

Źródło: opracowanie własne

Wysoki poziom
ubóstwa
112
43
24
28
145
95
64
151
131
61
179
191
294
208
202
185
Liczba osób
korzystających
z zasiłków
z pomocy
społecznej
na 1000
mieszkańców

Kryteria podstawowe
Wysoki poziom
Wysoki poziom
bezrobocia
przestępczości
długotrwałego
i wykroczeń
4,28
52
1,7
65
1,38
27
6,36
62
4,67
153
5,51
135
4,44
92
4,31
41
3,64
88
2,64
45
5,40
25
6,14
25
7,56
19
5,08
17
6,53
23
4,93
10
Udział długotrwale Liczba przestępstw
bezrobotnych
i wykroczeń
wśród osób
na 1000
w wieku
mieszkańców
produkcyjnym (%)

Tabela 25. Wyniki analiz wskaźników w sferze społecznej – kryteria fakultatywne
Kryteria fakultatywne
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15

Skrócony opis
wskaźnika

Wysoki udział lokali
komunalnych
i socjalnych
38
15
2
45
71
95
106
115
58
10
6
18
29
10
22
15
Liczba lokali
socjalnych
i komunalnych
na 1000
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Wysoki udział
sprawców
przestępstw
i wykroczeń wśród
mieszkańców
19
16
5
42
28
28
23
42
16
21
16
17
9
21
21
14
Liczba sprawców
przestępstw
i wykroczeń na 1000
mieszkańców

Wysoki poziom
niepełnosprawności
50
22
11
11
50
78
39
67
53
26
65
77
108
94
82
81
Liczba osób
niepełnosprawnych
na 1000
mieszkańców

Niski poziom
wyników
z egzaminów
szóstoklasistów
1
2
0
1
2
2
2
2
1
1
0
0
1
2
1
2
Liczba roczników,
w których wyniki
z egzaminów
szóstoklasistów były
niższe od średniej
w gminie w ciągu
ostatnich trzech lat
(2015, 2014, 2013)

Niski poziom
kapitału
społecznego 1: niska
frekwencja
wyborcza
47,3
45,81
Brak danych
Brak danych
50,66
45,81
41,01
Brak danych
50,66
Brak danych
48,55
53,37
43,78
48,17
41,01
43,69
Frekwencja w
wyborach
samorządowych
2014 (udział głosów
oddanych wśród
uprawnionych do
głosowania w %)

Niski poziom
kapitału
społecznego 2: niski
poziom aktywności
obywatelskiej
3
3
4
2
6
0
1
2
5
4
3
2
2
3
3
3
Liczba
zarejestrowanych
organizacji
społecznych na 1000
mieszkańców

Wysoki poziom
uzależnień
2,7
2,2
3,1
3,1
3,1
0
1
5,5
2,8
2,6
0
2,4
3,1
6,9
1,9
2,6
Liczba osób, które
w 2015 r. podjęły
terapię przeciw
uzależnieniu
od alkoholu na 1000
mieszkańców

Występowanie niekorzystnego odchylenia od wartości referencyjnej wskaźników w sferze
społecznej w odniesieniu do co najmniej dwóch kryteriów podstawowych i czterech
kryteriów fakultatywnych odnotowano w sześciu obszarach – czterech miejskich i trzech
wiejskich. Za obszary o silnym natężeniu niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej należy
uznać:







obszar nr 4
obszar nr 5
obszar nr 6
obszar nr 7
obszar nr 12
obszar nr 13.

Najwyższe wartości dla wskaźnika wysokiego poziomu ubóstwa odnotowano na terenach
wiejskich, w obszarach nr 12 nr 13. W obszarach tych na tysiąc mieszkańców z pomocy
MGOPS korzysta odpowiednio 294 i 208 osób, podczas gdy wartość wskaźnika dla gminy to
112 osób. W mieście pod tym względem niekorzystnie wyróżnił się obszar nr 7, w którym na
tysiąc mieszkańców przypada 151 podopiecznych MGOPS. Natomiast pod względem
poziomu bezrobocia szczególnie niekorzystnie wypada obszar miejski nr 6, w którym udział
osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym wyniósł 6,3%.
Bezrobocie długotrwałe uzyskało szczególnie wysokie wartości w obszarach wiejskich nr 12
(7,65%) i nr 14 (6,53%). Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń odnotowano jedynie w
obszarach miejskich. Najwięcej przestępstw i wykroczeń przeliczeniu na tysiąc mieszkańców
odnotowano w 2015 roku obszarze nr 4 (153), nr 5 (135) i nr 6 (92).
Na podstawie analizy wskaźników kryteriów fakultatywnych należy wyróżnić
położone w mieście obszary nr 5 i nr 7. Od innych obszarów, które spełniają wymóg
negatywnych odchyleń od wartości referencyjnych wskaźników, wymienione obszary
wykazują występowanie niekorzystnych zjawisk społecznych w sześciu spośród siedmiu
zjawisk dodatkowych. Wartości wskaźników kryteriów fakultatywnych w obszarze nr 5
wskazują na występowanie zagrożenia ubóstwem. Świadczy o tym wysoki udział lokali
socjalnych i komunalnych na tysiąc mieszkańców (95) i wysoki poziom niepełnosprawności
(78), który stanowi ważną barierę w dostępie do różnych sfer życia społecznego. Kolejne
kryterium wskazujące na zagrożenie ubóstwem to niski poziom wyników szkolnych. W ciągu
ostatnich trzech lat (2015, 2014, 2013) liczba uczniów, którzy z egzaminów dla
szóstoklasistów uzyskali wyniki poniżej średniej w gminie była dwukrotnie wyższa niż w całej
gminie. W obszarze nr 5 na tysiąc mieszkańców przypada także 28 sprawców przestępstw i
wykroczeń. Obszar nr 5 charakteryzuje się także niskim kapitałem społecznym. W 2014 roku
w wyborach samorządowych wzięło udział zaledwie 45,81% mieszkańców, podczas gdy
średnia dla gminy wyniosła 47,3%. Negatywnie kształtuje się także aktywność społeczna
mieszkańców – w maju 2016 roku na terenie obszaru nie była zarejestrowana żadna
organizacja społeczna.

Natomiast w obszarze nr 7 odnotowano najwyższy udział lokali socjalnych i
komunalnych na tysiąc mieszkańców w gminie. Wartość tego wskaźnika wyniosła 115 i była
trzykrotnie wyższa niż wartość dla gminy (38). Wskaźniki dotyczące poziomu
niepełnosprawności i wyników szkolnych także negatywnie odchylały się od wartości dla
całej gminy. Wyniosły odpowiednio 67 i 2. Obszar nr 7 należy do trzech, w których
odnotowano najwyższą liczbę (42) sprawców przestępstw i wykroczeń przypadających na
tysiąc mieszkańców. Z powodu zmian w zasięgu okręgu wyborczego nr 7, który był podstawą
dla utworzenia obszaru problemowego nr 7, niemożliwe jest dokładne oszacowanie poziomu
frekwencji wyborczej. Warto jednak dodać, że frekwencja w wyborach samorządowych w
2014 r. w okręgu nr 7 była niższa od średniej frekwencji w gminie i wyniosła 45,9%.
Aktywność społeczna mieszkańców mierzona liczbą zarejestrowanych organizacji na tysiąc
mieszkańców także wypada negatywnie. W pierwszej połowie 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 2
(wartość dla gminy to 3). Na szczególną uwagę zasługuje problem uzależnień. W obszarze nr
7 odnotowano najwyższą wartość wskaźnika poziomu uzależnień w gminie (liczba osób
korzystających z terapii przeciw uzależnieniom na tysiąc mieszkańców). Wyniósł on 5,5
podczas gdy w gminie wartość ta kształtuje się na dwukrotnie niższym poziomie 2,7.

3.2.

Zjawiska negatywne w sferze gospodarczej

O występowaniu zjawisk kryzysowych w obszarze gospodarczym świadczy niski poziom
prowadzenia aktywności gospodarczej (kryterium podstawowe) poniżej średniej wartości
wskaźnika tego kryterium dla gminy. Do charakterystyki zjawisk negatywnych w sferze
gospodarczej zastosowano także kryterium fakultatywne – liczba podmiotów prowadzących
aktywność gospodarczą charakterystyczną dla obszarów zdegradowanych taką jak
działalność lombardów, krótkoterminowe pożyczki udzielane bez poręczeń (tzw.
„chwilówki”), sklepy z używaną odzieżą i in. towarami. Kryterium fakultatywne ma w tym
przypadku jedynie charakter opisowy a wartość jego wskaźnika nie decyduje o uznaniu
zjawisk gospodarczych w poszczególnych obszarach za negatywne.

Tabela 26. Wyniki analiz wskaźników zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej –
kryterium podstawowe i kryterium fakultatywne
Kryterium podstawowe
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15
Skrócony opis
wskaźników

Niski poziom
prowadzenia
aktywności
gospodarczej
5,1
5,8
6,0
2,3
10,3
6,2
5,4
7,6
5,8
8,5
3,5
2,8
2,5
3,3
4,2
4,0
Liczba podmiotów
gospodarczych na 100
mieszkańców w 2016 r.

Kryterium fakultatywne
Występowanie form
aktywności
gospodarczej
charakterystycznych
dla obszarów
zdegradowanych
0,9
1,5
0
0
0
2,8
2,9
2,8
2,8
0,9
0
0
0
0
0
0
Występowanie
podmiotów
gospodarczych
charakterystycznych
dla obszarów
zdegradowanych, takich
jak lombardy,
„chwilówki”, sklepy z
używaną odzieżą i in.
towarami

Źródło: opracowanie własne

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Strzelce Krajeńskie w
przeliczeniu na stu mieszkańców wyniosła 5,1. Wartość wskaźnika niższą od wartości w
gminie zarejestrowano w jednym obszarze miejskim i sześciu obszarach wiejskich:








obszar nr 3
obszar nr 10
obszar nr 11
obszar nr 12
obszar nr 13
obszar nr 14
obszar nr 15.

Wyniki analizy zjawisk negatywnych w sferze gospodarczej wykazują w gminie Strzelce
Krajeńskie tendencje charakterystyczne dla obszarów tego rodzaju. W obszarach wiejskich

poziom aktywności gospodarczej jest niższy niż w mieście z uwagi na dominację funkcji
mieszkaniowej i niski poziom zaludnienia. Natomiast dla miast, szczególnie ich części
centralnych charakterystyczna jest koncentracja różnego rodzaju zakładów handlowych,
usługowych i produkcyjnych.
Zgromadzone dane świadczą o szczególnych cechach przedsiębiorczości
śródmiejskiej. W tej części miasta, w obszarach nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 występuje najwięcej
podmiotów, które kierują swoją ofertę przede wszystkim do osób ubogich. Należą do nich
lombardy, tzw. „chwilówki” i lumpeksy. Ponadto analiza podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w śródmieściu wskazuje na ich niski potencjał inwestycyjny i rozwojowy.
Są to na ogół przedsiębiorstwa jednoosobowe, posiadające swoje siedziby w mieszkaniach
właścicieli, którzy świadczą usługi na miejscu u klienta (np. fryzjer, kosmetyczka). Dodatkowo
ważną cechą śródmiejskiej przedsiębiorczości jest krótki okres jej prowadzenia. W skali roku
zauważalna jest wysoka liczba podmiotów nowych oraz zamykanych lub zawieszanych.
Świadczy to o niskim potencjale gospodarczym śródmieścia w Strzelcach Krajeńskich.

3.3.

Zjawiska negatywne w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

Do opisu zjawisk niekorzystnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w gminie Strzelce
Krajeńskie zastosowano dwa kryteria podstawowe: wysoki udział budynków z lokalami
socjalnymi i komunalnymi oraz wysoki udział budynków objętych ochroną konserwatorską i
jedno kryterium fakultatywne: gęstość zaludnienia. O występowaniu zjawisk negatywnych w
sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych obszarach świadczy przyjmowanie
wartości wskaźników powyżej wartości referencyjnej co najmniej w przypadku dwóch
kryteriów.

Tabela 27. Wyniki analiz wskaźników zjawisk kryzysowych w sferze przestrzennofunkcjonalnej
Kryteria podstawowe
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15
Skrócony opis
wskaźników

Wysoki udział
budynków
z lokalami
socjalnymi
i komunalnymi
4
3
1
46
7
25
25
26
20
2
1
4
6
1
1
2
Udział budynków
z lokalami
socjalnymi
i komunalnymi
wśród wszystkich
budynków
mieszkalnych (%)

Wysoki udział
budynków objętych
ochroną
konserwatorską
5,4
1,97
0
30,77
8,37
31,13
11,84
28,18
13,04
5,76
6,44
5,24
4,34
2,94
3,09
4,15
Udział budynków
mieszkalnych
znajdujących się
w ewidencji
Lubuskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków wśród
wszystkich
budynków
mieszkalnych (%)

Kryterium
fakultatywne

Gęstość zaludnienia

54
2200
4200
8790
600
3174
13500
8780
2200
580
10
30
30
30
20
20
Liczba ludności
na 1 km2

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie analizy do obszarów o silnym natężeniu niekorzystnych zjawisk w sferze
przestrzenno funkcjonalnej zaliczyć można:








obszar nr 3
obszar nr 4
obszar nr 5
obszar nr 6
obszar nr 7
obszar nr 8
obszar nr 9.

Wszystkie wymienione obszary znajdują się w mieście, na wsi nie odnotowano
niekorzystnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. Uwagę zwraca to, że w

większości ww. obszarów odnotowano negatywne odchylenia od wartości dla gminy w
przypadku wszystkich zastosowanych kryteriów. Najwyższe wartości kryterium dotyczącego
udziału budynków z lokalami socjalnymi i komunalnymi przyjmują wskaźniki z następujących
obszarów: nr 3 (46%), nr 7 (26%), nr 5 i nr 6 (po 20%). Natomiast najwyższy odsetek
budynków mieszkalnych objętych ochroną konserwatorską odnotowano w obszarach nr 5
(31,13%), nr 3 (30,77%) i nr 7 (28,17%). Wszystkie z wymienionych obszarów charakteryzują
się gęstością zaludnienia przekraczającą średnią gęstość zaludnienia w gminie kilkadziesiąt
krotnie.

3.4.

Zjawiska negatywne w sferze technicznej

Sferę techniczną gminy charakteryzuje jedno kryterium podstawowe: niski poziom wartości
zasobu mieszkaniowego oraz dwa kryteria fakultatywne. Na potrzeby analiz przyjęto, że o
wstępowaniu niekorzystnych zjawisk świadczy negatywne odchylenie (powyżej) od wartości
wskaźników dla całej gminy co najmniej w przypadku dwóch kryteriów.
Tabela 28. Wyniki analiz wskaźników zjawisk kryzysowych w sferze technicznej – kryterium
podstawowe i kryteria fakultatywne
Kryterium podstawowe
Obszary
problemowe

Gmina
Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15

Niski poziom wartości
zasobu mieszkaniowego
87,34
58,56
95,71
100
89,01
87,73
88,15
88,18
88,04
54,47
90,44
92,01
98,85
94,54
86,30
89,11
Udział budynków
mieszkalnych
wybudowanych
przed 1990 r.
wśród wszystkich
budynków mieszkalnych
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Kryteria fakultatywne
Wysoki udział lokali
Wysoki udział lokali
socjalnych
komunalnych
i komunalnych
i socjalnych bez instalacji
z ogrzewaniem
sanitarnej
indywidualnym (piece)
9
63
5,00
25,00
0
33,33
0
17,24
2,94
55,88
19,61
90,20
1,83
11,93
10,48
69,35
0
66,13
0
91,67
14,29
100,00
21,74
82,63
2,70
97,30
25,00
100,00
4,30
23,00
33,33
94,44
Udział (%) lokali
Udział (%) lokali
socjalnych i komunalnych socjalnych i komunalnych
bez instalacji sanitarnej
ogrzewanych
(bez łazienki lub wc)
indywidualnie (własne
wśród wszystkich lokali
piece) wśród wszystkich
socjalnych i komunalnych
lokali socjalnych
i komunalnych

Przesłanki dot. niekorzystnych zjawisk w sferze technicznej spełnia większość obszarów
problemowych, trzy miejskie i pięć wiejskich:









obszar nr 5
obszar nr 7
obszar nr 8
obszar nr 10
obszar nr 11
obszar nr 12
obszar nr 13
obszar nr 15.

Pięć z ww. obszarów wykazuje negatywne zjawiska we wszystkich z zastosowanych
kryteriów. Są to obszary nr 5 i nr 7 w części miejskiej gminy oraz nr 10, nr 11 i nr 13 w części
wiejskie. Najniższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego, wśród obszarów uznanych za
zaniedbane pod względem technicznym, odnotowano na wsi w obszarach nr 12 (98,85%), nr
13 (94,54) i nr 11 (92,01%). Lokale bez instalacji sanitarnych mają największy udział w
obszarach nr 13 (25%), nr 11 (22%) i nr 5 (20%), natomiast piece służą za źródło ciepła
najczęściej w obszarach nr 13 (100%), nr 10 (100%) i nr 12 (97%), biorąc pod uwagę jedynie
te, w których mamy do czynienia z nagromadzeniem negatywnych zjawisk w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej.

4. Obszar zdegradowany
Zgodnie z przyjętymi powyżej założeniami za obszary zdegradowane należy uznać te, w
których występuje stan kryzysowy, tzn. kumulacja negatywnych zjawisk w sferze społecznej
oraz w dwóch innych sferach spośród gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej. Przeprowadzone analizy pozwalają na stwierdzenie, że nagromadzenie
niekorzystnych zjawisk, a tym samym wstępowanie stanu kryzysowego w gminie Strzelce
Krajeńskie, ma miejsce w czterech obszarach problemowych. W obszarach nr 5 i nr 7
odnotowano kumulację negatywnych stanów w sferach: (1) społecznej, (2) przestrzennofunkcjonalnej i (3) technicznej. Natomiast w obszarach nr 12 i nr 13 niekorzystne zjawiska
koncentrują się zarówno w sferze (1) społecznej, (2) gospodarczej jak i (3) technicznej.
Zatem na podstawie przeprowadzonych analiz do obszaru zdegradowanego należy zaliczyć
następujące obszary problemowe:





obszar nr 5
obszar nr 7
obszar nr 12
obszar nr 13.

Poniższa tabela obrazuje występowanie negatywnych zjawisk w poszczególnych obszarach
problemowych oraz liczbę wskaźników, co do których stwierdzono negatywne odchylenia od
wartości dla gminy.
Tabela 29. Zestawienie obszarów problemowych wykazujących występowanie zjawisk
kryzysowych w poszczególnych sferach
Obszary
problemowe

Sfera
społeczna

Obszar nr 1
Obszar nr 2
Obszar nr 3
Obszar nr 4
Obszar nr 5
Obszar nr 6
Obszar nr 7
Obszar nr 8
Obszar nr 9
Obszar nr 10
Obszar nr 11
Obszar nr 12
Obszar nr 13
Obszar nr 14
Obszar nr 15
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3/10
1/10
5/10
7/10
8/10
7/10
8/10
5/1
1/10
4/10
4/10
6/10
6/10
5/10
5/10

Sfera
gospodarcza
1/2
0/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
0/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Sfera
przestrzennofunkcjonalna
1/3
1/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3
1/3
0/3
1/3
0/3
0/3
0/3

Sfera
techniczna
0/3
1/3
1/3
1/3
3/3
1/3
3/3
2/3
1/3
3/3
3/3
2/3
3/3
1/3
3/3

Razem liczba
wskaźników
zjawisk
negatywnych
5/18
3/18
10/18
12/18
15/18
12/18
15/18
11/18
4/18
9/18
8/18
10/18
10/18
7/18
9/18

Część gminy spełniająca warunki wyznaczone w niniejszym opracowaniu obszarom
zdegradowanym składa się z części miejskiej i wiejskiej. Powierzchnia tak zarysowanego
obszaru zdegradowanego stanowi 26,37% powierzchni gminy, natomiast udział
zamieszkującej go ludności to 26,94% wszystkich mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie.
Poniżej znajduje się charakterystyka obszaru spełniającego kryteria wyznaczania obszarów
zdegradowanych.
Tabela 30. Charakterystyka obszaru zdegradowanego w gminie Strzelce Krajeńskie
Cecha
Terytorium

Powierzchnia
Udział w powierzchni gminy
Liczba ludności
Udział w liczbie ludności gminy
Źródło: opracowanie własne

Wartość
Część miejska – ulice: Forteczna-Północna, Forteczna-Zachodnia,
Nowa Brama, Okrężna, Północna, Strzelecka, Zachodnia, Brygady
Saperów, Cicha, Forteczna-Południowa, Krótka, Ks. Jerzego
Popiełuszki, Ludowa, Południowa, Rynek
Część wiejska – sołectwa: Gilów, Ogardy, Tuczno, Tuczenko, Lipie
Góry, Lubicz, Pielice, Strzelce Klasztorne, Czyżewo, Małe Osiedle
8407,46 ha
26,37%
4614
26,94%

5. Obszar rewitalizacji
Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…) z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Ważną przesłanką
przemawiającą za wydzieleniem części obszaru zdegradowanego w celu utworzenia obszaru
rewitalizacji jest jego udział w powierzchni gminy Strzelce Krajeńskie. Zgodnie z Wytycznymi
(rozdz. 3 pkt. 4) nie powinien on przekraczać 20% całkowitej powierzchni gminy, a cały
obszar rewitalizacji nie powinien liczyć więcej niż 30% wszystkich jej mieszkańców. Udział
obszaru spełniającego kryteria degradacji w gminie Strzelce Krajeńskie wynosi 26,37% i
przekracza limit wskazany w Wytycznych. Udział mieszkańców to 26,94%.
Na podstawie pogłębionej analizy niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej,
gospodarczej przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej i planów rozwojowych gminy za
zasadne uznano wydzielenie z obszaru zdegradowanego jego części i utworzenie obszaru
rewitalizacji w obrębie obszaru problemowego nr 5 i nr 7. Za podjęciem takiej decyzji
przemawiają następujące argumenty. Po pierwsze, na wskazanym terenie zdiagnozowano
występowanie zjawisk kryzysowych, powstałych w wyniku kumulacji niekorzystnych trendów
w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Obszar ten spełnia zatem
wymogi formalne dla obszarów rewitalizacji. Warto podkreślić, że w obu rekomendowanych
obszarach problemowych wykazano występowanie negatywnych zjawisk w ośmiu na
dziesięć możliwych kryteriach (podstawowych i fakultatywnych) w sferze społecznej oraz we
wszystkich kryteriach w sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej (łącznie 15 na 18
wskaźników). W pozostałej części obszaru zdegradowanego razem we wszystkich
analizowanych sferach 10 wskaźników wypada negatywnie na tle gminy zarówno w obszarze
problemowym nr 12 jak i 13.
Po drugie, część obszaru wskazanego do rewitalizacji znajduje się w śródmieściu
Strzelec Krajeńskich, które z uwagi na nagromadzenie różnych potencjałów (zabytki,
instytucje) jest kluczowe z perspektywy rozwoju miasta i z którym lokalne władze wiążą cele
strategiczne, zawarte w dokumentach strategicznych.
Po trzecie, koncentracja ludności w części obszaru zdegradowanego
rekomendowanej do rewitalizacji znacznie przekracza gęstość zaludnienia w pozostałej jego
części i wynosi 4673 osoby na km2. Oznacza to, że prowadzenie działań rewitalizacyjnych na
stosunkowo niewielkiej części gminy pozwoli na objęcie nimi względnie dużej części
mieszkańców i umożliwi realizację zasady koncentracji, wskazaną w Wytycznych.
Po czwarte, umiejscowienie obszaru rewitalizacji w obrębie miasta umożliwi
wykorzystanie w działaniach rewitalizacyjnych potencjału w postaci instytucji publicznych
znajdujących się na wskazanym terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie.
Część Strzelec Krajeńskich rekomendowana jako obszar rewitalizacji obejmuje
0,14% powierzchni gminy i liczy 12,57% wszystkich mieszańców. Obszar rewitalizacji
utworzony na podstawie obszaru problemowego nr 5 i nr 7 posiada następujące cechy.

Tabela 31. Charakterystyka obszaru rewitalizacji w gminie Strzelce Krajeńskie
Cecha
Terytorium

Powierzchnia
Udział w powierzchni gminy
Liczba ludności
Udział w liczbie ludności gminy
Źródło: opracowanie własne

Wartość
Ulice: Forteczna-Północna, Forteczna-Zachodnia, Nowa Brama,
Okrężna, Północna, Strzelecka, Zachodnia, Brygady Saperów,
Cicha, Forteczna-Południowa, Krótka, Ks. Jerzego Popiełuszki,
Ludowa, Południowa, Rynek
46,16 ha
0,14%
2157
12,57%

Obszar
rewitalizacji
czerwony).

zaprezentowano
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Charakterystyka niekorzystnych zjawisk powodujących występowanie stanu kryzysowego w
obszarze rekomendowanym do rewitalizacji znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 32. Wartości wskaźników zjawisk negatywnych w obszarze rewitalizacji
w Strzelcach Krajeńskich w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej
Kryterium

Opis wskaźników

Wartości wskaźników
W obszarze
W gminie
rewitalizacji

Sfera społeczna
Wysoki poziom ubóstwa
Wysoki poziom
długotrwałego bezrobocia
Wysoki poziom
przestępczości i wykroczeń
Wysoki udział lokali
socjalnych i komunalnych
Wysoki udział sprawców
przestępstw i wykroczeń
wśród mieszkańców
Wysoki poziom
niepełnosprawności

Niski poziom edukacji
Niski poziom kapitału
społecznego
Wysoki poziom uzależnień

Liczba osób korzystających z zasiłków
pomocy społecznej na 1000 mieszkańców
Udział liczby osób długotrwale
bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym
Liczba przestępstw i wykroczeń
stwierdzonych na 1000 mieszkańców
Liczba lokali socjalnych i komunalnych w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców
Liczba sprawców przestępstw i wykroczeń
stwierdzonych na 1000 mieszkańców
Liczba osób niepełnosprawnych
korzystających ze wsparcia MGOPS na
1000 mieszkańców
Liczba lat, w których udział uczniów szkół
podstawowych osiągających wyniki z
egzaminu po szóstej klasie poniżej
średniej dla gminy
Liczba zarejestrowanych organizacji
społecznych na 1000 mieszkańców
Liczba osób, które podjęły terapię przeciw
uzależnieniu od alkoholu na 1000
mieszkańców.

112

123

4,28

4,95

52

88

38

102

19

35

50

73

1

2

3

1

2,7

2,78

5,1

6,96

0,9

2,8

4

24,09

5,4

29,9

Sfera gospodarcza
Niski poziom prowadzenia
aktywności gospodarczej
Występowanie usług
charakterystycznych dla
obszarów zdegradowanych

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w przeliczeniu na 100
mieszkańców
Liczba usług charakterystycznych dla
obszarów zdegradowanych, np.
(„chwilówki”), lombardy, lumpeksy na
1000 mieszkańców

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Wysoki udział budynków z
lokalami socjalnymi
Wysoki udział budynków

Udział budynków z lokalami socjalnymi
wśród wszystkich budynków
mieszkalnych (%)
Udział budynków mieszkalnych

objętych ochroną
konserwatorską

Gęstość zaludnienia

wpisanych do ewidencji zabytków
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków wśród
wszystkich budynków mieszkalnych (%)
Liczba osób na 1 km2

54

4673

87,34

87,96

9

15,00

63

78,18

Sfera techniczna
Niski poziom wartości
zasobu mieszkaniowego
Wysoki udział lokali
komunalnych i socjalnych
bez instalacji sanitarnej
Wysoki udział lokali
socjalnych i komunalnych z
ogrzewaniem
indywidualnym
Źródło: opracowanie własne

Udział budynków mieszkalnych
wybudowanych przed 1990 r. wśród
wszystkich budynków (%)
Udział lokali socjalnych i komunalnych, w
których brak jest instalacji sanitarne
(łazienki lub wc) wśród wszystkich lokali
socjalnych i komunalnych (%)
Udział lokali socjalnych i komunalnych
ogrzewanych indywidualnie (własne
piece) wśród wszystkich lokali socjalnych
i komunalnych (%)

