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Plan spotkania 

1. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji 

2. Etapy realizacji Programu rewitalizacji  

3. Zaprezentowanie wyników opracowania pn. Diagnoza 

miasta Niemodlina wraz z badaniami statystycznymi  

 zaprezentowanie obszarów zdegradowanych wymagających 

podjęcia działań rewitalizacyjnych 

4. Przedstawienie wstępnych wyników badań 

ankietowych 

5. Praca warsztatowa dotycząca: 

 wyznaczenia obszarów do rewitalizacji 

 wyznaczenia głównych kierunków działań 

 

 



Cel spotkania 

 

• Wytyczenie granic obszarów do rewitalizacji na obszarze 

miasta Niemodlin, na których zaplanowane zostaną 

działania rewitalizacyjne 

 

• Wyznaczenie kierunków działań rewitalizacyjnych – próba 

sformułowania projektów 



Rewitalizacja  

Rewitalizacja miasta stanowi odpowiedź na proces 
degradacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz 
wynikające z nich zjawiska kryzysowe, które odciskają 
szczególne piętno na przestrzeni miasta. Zjawiska te mają 
charakter zmian strukturalnych, polegających na spadku 
aktywności społeczno-gospodarczych przestrzeni w      
wyniku osłabienia jej atrakcyjności i konkurencyjności 
(czyli - ogół zmian strukturalnych zmierzających do 
podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności 
inwestycyjnej danego obszaru, wymagających znacznego 
współudziału sektora publicznego i prywatnego). 

 
Zuziak Z., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Monografia 236, Politechnika 
Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków, 1998. 

 



Obszar zdegradowany 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym                      

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych,  w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można 

wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku 

występowania na nim ponadto co najmniej jednego  

z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych  

i technicznych.  



Obszar rewitalizacji - założenia 

• Obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację 

• Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 

30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji 

może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic.  



Etapy realizacji Programu 

Część diagnostyczna Część strategiczna i projektowa  

Analiza danych zastanych  Opisanie wizji i opracowanie celów 

rozwoju obszaru rewitalizacji 

Badanie ankietowe Organizacja spotkania konsultacyjnego 

Spotkanie diagnostyczne Opracowanie kart projektów 

rewitalizacyjnych 

Wytyczenie granic i 

scharakteryzowanie obszarów 

rewitalizacji 

Opracowanie końcowej wersji 

dokumentu 

Ustalenie wstępnych kierunków 

działań rewitalizacyjnych 

Konsultacje społeczne 



Diagnoza miasta Niemodlina  

 Opracowany dokument Diagnoza miasta Niemodlina 

wraz z badaniami statystycznymi, służącej delimitacji 

obszarów zdegradowanych w mieście jest, w świetle 

nowych przepisów - Ustawy o rewitalizacji (Dz. U. 2015, 

poz. 1777) niezbędnym elementem w procesie 

rewitalizacji, realizowanym w myśl przepisów Ustawy.  

 

 Diagnoza ma na celu przede wszystkim identyfikację 

obszarów zdegradowanych w gminie oraz wskazanie 

potencjalnego obszaru rewitalizacji.  

 



Zakres opracowania 

 W ramach opracowania, na podstawie obowiązujących regulacji 

prawnych oraz studiów literaturowych, wskazano kryteria wyznaczenia 

obszarów problemowych w sześciu grupach: trend demograficzny, 

poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, aktywność 

gospodarcza, stan techniczny, funkcjonalność przestrzeni oraz 

charakter przestrzeni.  

 W oparciu o przyjęte kryteria przeprowadzono badania statystyczne - 

ilościowe (dane statystyczne GUS, informacje przekazane m.in. przez 

Urząd Miejski w Niemodlinie, Komisariat Policji, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Opolu) 

oraz jakościowe (wizja terenowa, badania ankietowe wśród lokalnych 

interesariuszy)  

 Integracja wyników statystycznych oraz badań ankietowych – opinii oraz 

oczekiwań społeczności lokalnej (mieszkańcy, przedstawiciele 

administracji, przedsiębiorcy) 



Kluczowe kryteria delimitacji obszarów 

rewitalizacji 
Kryterium  Wskaźnik  

Trend demograficzny 
 Struktura wiekowa mieszkańców 
 Saldo migracji 

Poziom ubóstwa  
i wykluczenia społecznego 

 Poziom bezrobocia (liczba osób pozostających bez pracy), 

 Poziom ubóstwa (liczba osób korzystających ze świadczeń opieki 

społecznej), 
 Poziom przestępczości, 

Aktywność gospodarcza  Liczba podmiotów gospodarczych 

Stan techniczny 
 Obiekty budowlane 

 Infrastruktura techniczna 

 Komunikacja 

Funkcjonalność przestrzeni  Przestrzeń publiczna 

Charakter przestrzeni  Obiekty ujęte w gminnym/wojewódzkim rejestrze zabytków. 

 

 

[1] Przyjęto, iż przestrzeń publiczna podlegać będzie ocenie na którą składać się będzie ocena poprzez kryterium występowania przestrzeni 

publicznej społecznie integrującej oraz pod katem występowania następujących czynników spójność ze strukturą miasta, bezpieczeństwo, 

dostępność, możliwość adaptowalności. 



Badania społeczne – na etapie Diagnozy… 

Wiek respondentów 

Informacje dodatkowe dotyczące respondentów 

Badanie ankietowe zostało 
przeprowadzone w terminie 
05.01. – 21.01.2016 r. i zostało 
przygotowane w taki sposób aby 
zapewnić możliwie jak najszerszy 
udział społeczności lokalnej. 



Średnia odpowiedzi dotyczących występowania 

wybranych zjawisk w Niemodlinie. 



Ocena jakości elementów zagospodarowania 

przestrzeni miasta Niemodlina 



Obszary występowania zjawisk kryzysowych – 

wyniki badań ankietowych 



Wyniki badań statystycznych 

Obszar (ulica)  

Liczba osób powyżej 66 roku 

życia  
Liczba osób w 

wieku 66-75 
Liczba osób 

powyżej 75 
Opolska 52 51 
Osiedle Piastów 71 23 
Bohaterów Powstań 

Śląskich 
38 34 

Aleja Wolności 41 29 
Reymonta  43 20 
Rynek 28 33 

Największe skupiska mieszkańców 
powyżej 66 roku  

Obszar (ulica)  
Migracje  

Kobiety  Mężczyźni  Razem 

Aleja Wolności -14 -9 -23 
Opolska -3 -8 -11 
Rynek -2 -9 -11 
Osiedle Piastów -8 -2 -10 

Obszary o najbardziej 
nasilonym zjawisku migracji 

Obszar (ulica)  

Liczba osób bezrobotnych 

Liczba osób 

krótkotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 

długotrwale 

pozostających bez 

pracy 

Razem 

Osiedle Piastów 14 22 36 
Bohaterów Powstań Śląskich  15 19 34 
Opolska 12 11 23 
Rynek 7 16 23 
Reymonta 9 8 17 
Mikołaja Reja  10 2 12 
Aleja Wolności 6 6 12 

Największe skupiska 
osób bezrobotnych 



Wyniki badań statystycznych 

Największe skupiska osób 
korzystających ze 

świadczeń OPS 

Obszar (ulica)  

Liczba korzystających ze świadczeń 

OPS 
Liczba rodzin 

korzystających ze 

świadczeń OPS 

Liczba osób 

korzystających ze 

świadczeń OPS 
Rynek 57 115 
Opolska 30 102 
Bohaterów Powstań Śląskich 49 82 
Drzymały 18 53 
Kilińskiego 20 38 
Aleja Wolności 15 38 
Osiedle Piastów 18 27 

Obszar (ulica)  
Liczba przedsiębiorców 

Ogółem Aktywnych 

Opolska 61 53 
Rynek 49 49 
Bohaterów Powstań Śląskich 45 42 
Osiedle Piastów 35 28 
Aleja Wolności 24 21 
Reymonta 21 17 
Drzymały 20 14 

Rozmieszczenie przestrzenne 
przedsiębiorców w 
Niemodlinie 

Obszar (ulica)  

Liczba obiektów 
Obiekty 

handlowo-

usługowe 
Obiekty oświaty 

Obiekty opieki 

zdrowotnej 
Obiekty 

biurowe 

Opolska  15 2 1 8 
Bohaterów Powstań Śląskich  5 - - 5 
Rynek  4 4     
Zamkowa 2 - 1 - 

Rozmieszczenie 
przestrzenne 

obiektów o 
zróżnicowanej 

funkcji 



Obszary występowania zjawisk kryzysowych – 

wyniki badań statystycznych 



Wskazany obszar zdegradowany 
 O wyborze tego obszaru zadecydowały 

przede wszystkim:  
• niekorzystny trend demograficzny, 
• znaczna liczba osób pozostających 

bez pracy,  
• wysoki poziom ubóstwa, 
• stosunkowo wysoki poziom 

przestępczości,  
• zły stan techniczny historycznej tkanki 

miejskiej, 
• obiekty zabytkowe wpisane do 

rejestru zabytków stanowiące 
wizytówkę miasta,  

• wysokie walory historyczne i 
krajobrazowe, 

• stosunkowo duży potencjał 
gospodarczy, 

• potencjał turystyczny. 
 

 Wskazany teren zlokalizowany jest  
w obszarze ulic: Bohaterów Powstań 
Śląskich, Kilińskiego, Podwale, Lwowska, 
Zamkowa. Obszar został przedstawiony 
na Rysunku 24 w rozdziale 4 
Identyfikacja obszarów problemowych.  



Aktualne działania - badanie ankietowe 

http://gig.eu/ankieta/index.php/382449?lang=p 

Ankieta w wersji papierowej jest do pobrania: 

 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 37 

(pokój nr 5), 

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 37 (pokój nr 

12), 

 w holu Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1 

 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie, ul. Boh. Powstań Śl. 

34A, 

 w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w  Niemodlinie, ul. Zamkowa 4 

(w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej). 

 

Wypełnione ankiety można złożyć w miejscach pobrania bądź: 

 w wersji papierowej przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - 49-

100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 

 bądź w wersji elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@niemodlin.pl. 



Wstępne wyniki badań 

 ul. Lwowska – park (okolice stawu) 

 Plac po Browarze 

 Rynek  

 ul. Zamkowa (zamek, basteja, apteka, przedszkole „Bajka” 



Kierunki działań rewitalizacyjnych 

 poprawa warunków dla pacjentów SZOL, poszerzenie 

oferty DDP dla seniorów, poszerzenie oferty usług 

zdrowotnych 

 poprawa warunków estetycznych w okolicach ul. 

Lwowskiej, stawu i parku 

 uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po Browarze 

 więcej inwestorów w rynku a nie tylko przy ul. Opolskiej 

 plac zabaw 

 poprawa estetyki budynków znajdujących się przy Rynku 

 



WARSZTAT  



Wybór obszarów  

 Koncentracja negatywnych zjawisk 

 Potrzeby rewitalizacyjne 

 Potencjał rozwojowy 



Strefa społeczna 
bezrobocie   brak lub slaby dostęp do usług zdrowotno – 

rehabilitacyjnych  

  

brak poczucia bezpieczeństwa brak dostępności lub niewystarczający zakres 

oferty: 
kulturalnej,  

sportowej,  

rekreacyjnej 

bieda i ubóstwo 

 

  brak lub mała aktywność organizacji 

pozarządowych aktywizujących mieszkańców  

  

alkoholizm 

 

  brak dostępu do nowoczesnych technologii  
(np. sieć internetowa) 

  

narkomania 

 

  emigracja młodych i dobrze wykształconych 

osób 

  

przemoc w rodzinie  

 

  mała aktywność społeczna mieszkańców    

przestępczość, uciążliwe sąsiedztwo 

 

  brak poczucia tożsamości mieszkańców z 

miejscem zamieszkania / słaba integracja 

lokalnej społeczności  

  

chuligaństwo, wandalizm 

 

  brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-

rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca 

zamieszkania 

  

utrudniony dostęp mieszkańców do 

dobrych szkół 

 

  brak dostępu lub niska jakość podstawowych 

usług społecznych (przedszkola, szkoły, ośrodki: 

zdrowia, kultury, sportowe, rekreacyjne)  

  



Strefa infrastrukturalna, techniczna, jakość 

przestrzeni publicznych, środowisko 
zły stan techniczny i wizualny / estetyczny 

budynków  

  brak terenów rekreacyjno-wypoczynkowych   

niewystarczająca liczba i niski standard 

mieszkań 

  niski poziom obsługi komunikacyjnej   

zły stan techniczny oraz wizualny obiektów 

zabytkowych  

  niewystarczające wyposażenie w 

infrastrukturę społeczną: przedszkola, szkoły, 

ośrodki: zdrowia, kultury, sportowe, 

rekreacyjne 

  

zaniedbane fasady punktów usługowo - 

handlowych,  

  zły stan nawierzchni dróg lokalnych   

niska estetyka przestrzeni publicznych   brak wystarczającej ilości miejsc 

parkingowych 

  

nieżyczliwa mieszkańcom organizacja 

przestrzeni,  

  brak dostępu do urządzeń, sieci 

przesyłowych infrastruktury technicznej 

(energetyka, ciepło, woda, gaz, ścieki) 

  

bariery architektoniczne w zakresie 

dostępności osób niepełnosprawnych do 

budynków, dróg, chodników 

  obecność odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska 

  



Strefa gospodarcza 

brak miejsc pracy   brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych   

słaby rozwój handlu i usług   brak wsparcia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw 

  

niska aktywność lokalnych podmiotów 

gospodarczych  

  brak zainteresowania ze strony inwestorów   

brak lub zbyt mała liczba połączeń 

komunikacyjnych z innymi ośrodkami 

      



Wyznaczanie obszarów do rewitalizacji 

1. Które Państwa zdaniem obszary w pierwszej kolejności 

powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji? 



Problemy, potrzeby, potencjał 

1. Jakie negatywne zjawiska mogą Państwo wskazać  

w wyznaczonych obszarach? 

2. Czego brakuje na danym terenie? 

3. Co utrudnia działania/funkcjonowanie? 

4. Co możecie Państwo wskazać jako atut danego 

obszaru? 



Kierunki działań rewitalizacyjnych 

1. Jakie działania rewitalizacyjne należy podjąć aby w 

pierwszej kolejności dla poprawy jakości wyznaczonych 

obszarów? 



Dziękujemy za uwagę 
Zakład Ochrony Wód 

Główny Instytut Górnictwa 
tel. 032 259 22 07, 032 259 27 70  


