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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Cel konsultacji 
 

Jednym z kluczowych elementów opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji jest 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR) na terenie gminy. 

Przed przystąpieniem do rewitalizacji, czyli wdrażaniem konkretnych działań i inwestycji 

naprawczych, należy bowiem najpierw wyznaczyć obszar zdegradowany oraz obszar 

rewitalizacji.  

Na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) –  w dniach od 9 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. 

Burmistrz Niemodlina przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem przeprowadzonych 

konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania interesariuszom rewitalizacji Gminy 

Niemodlin proponowanego zasięgu obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji 

(OR), z możliwością zgłaszania uwag i sugestii.  

 

1.2. Przedmiot konsultacji społecznych 
 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej 

w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy Niemodlin wraz z załącznikami graficznymi przedstawiającymi zasięg 

terytorialnych tychże obszarów. 

Projekt czyni zadość wymogom ustawowym i został sporządzony na podstawie dokumentu 

Diagnoza problemów gminy Niemodlin dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w gminie Niemodlin opracowanego w wyniku prac analitycznych 

i diagnostycznych w okresie 2021-2022 na potrzeby delimitacji GPR. Zgodnie z wynikami 

analiz, na podstawie obiektywnych wskaźników, na obszarze gminy Niemodlin wyznaczono 

obszar zdegradowany, na dziesięć podobszarów: 

▪ podobszar zdegradowany Gracze, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały; 

▪ podobszar zdegradowany Jakubowice, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

uchwały; 

▪ podobszar zdegradowany Krasna Góra w granicach zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

uchwały; 

▪ podobszar zdegradowany Niemodlin I, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

uchwały; 

▪ podobszar zdegradowany Niemodlin II, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

uchwały; 

▪ podobszar zdegradowany Niemodlin IV, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 10 do 

uchwały. 

▪ podobszar zdegradowany Magnuszowiczki w granicach zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

uchwały; 

▪ podobszar zdegradowany Rutki, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały; 
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▪ podobszar zdegradowany Tarnica, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały; 

▪ podobszar zdegradowany Tłustoręby, w granicach zgodnie z załącznikiem nr 7 do 

uchwały. 

Zgodnie z projektem uchwały jako obszar rewitalizacji wskazano część miasta Niemodlin 

obejmujące następujące obszary:  

▪ Podobszar Niemodlin I (Niemodlin Centrum), granicach zgodnie z załącznikiem nr 8 do 

uchwały; obejmujący m.in. ulice Rynek, M. Drzymały, J. Lompy, J. Kilińskiego, Krótka, 

Lwicka, Spółdzielcza, Szewska, Szkolna, Strażacka, Poprzeczna, Podwale, Zamkowa; 

▪ Podobszar Niemodlin II, granicach zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, obejmujący 

ulice Bohaterów Powstań Śląskich, W. Korfantego, l. Daszyńskiego, Cicha, Lwowska, 

Słoneczna, Nowa;  

▪ Podobszar Niemodlin IV, granicach zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, obejmujący 

ulice: Wojska Polskiego, Parkowa, Opolska, K. Szymanowskiego, Wiolinowa, Sportowa, 

F. Chopina, G. Bacewicz, W. Lutosławskiego, S. Moniuszki, H. Wieniawskiego, 

I. Paderewskiego, M. Karłowicza, Spacerowa, Gazowa (d. Dąbrowszczaków), Dworcowa, 

J. Słowackiego, Gościejowicka, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Polna, Klonowa, 

Podmiejska). 

Oznacza to, że w najbliższych latach właśnie na tych obszarach będą w pierwszej kolejności 

podejmowane działania mające na celu wyprowadzenie ich z sytuacji kryzysowej. Docelowo, 

w perspektywie długofalowej, powinny skutkować przezwyciężeniem kryzysu społecznego, 

zdiagnozowanego podczas wyznaczania granic obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji, 

a zatem skuteczną rewitalizacją. Wpłynie to pozytywnie na sytuację całego miasta i gminy. 

Na rysunku przedstawiono poglądowo rozmieszczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji.  
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Rysunek 1. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Niemodlin – plansza koordynacyjna 

 

1.3. Podmiot konsultacji społecznych 
 

Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy interesariusze 

rewitalizacji, w tym szczególnie mieszkańcy, właściciele terenu i nieruchomości, podmioty 

prowadzące lub zamierzające prowadzić w gminie działalność gospodarczą i społeczną oraz 

jednostki samorządu terytorialnego i organy władzy publicznej.  
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2. Organizacja i przebieg konsultacji społecznych 
 

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Niemodlin zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr V/624/22 Burmistrza 

Niemodlina z dnia 1 grudnia 2022 r.1 w dniach od 9 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 roku.  

2.1. Sposoby informowania o konsultacjach  
 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 

z późn. zm.) o rozpoczęciu konsultacji, ich przebiegu oraz możliwościach udziału 

powiadomiono poprzez Obwieszczenie2 oraz ogłoszenia.  

W dniu 1 grudnia 2022 r. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Niemodlinie zostało 

zamieszczone ogłoszenie i zaproszenie do udziału w konsultacjach: . 

http://bip.niemodlin.pl/8281/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-

wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html  

 

Rysunek 2. Dokumentacja graficzna informacji zamieszczonej na BIP Urzędu Miejskiego w Niemodlinie 

 
1 http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37037/zarzadzenie-burmistrza-niemodlina.pdf   
2 http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37035/obwieszczenie.pdf  

http://bip.niemodlin.pl/8281/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html
http://bip.niemodlin.pl/8281/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji.html
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37037/zarzadzenie-burmistrza-niemodlina.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37035/obwieszczenie.pdf
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Umieszczone w treści ogłoszenia zostały następujące załączniki:  

▪ Obwieszczenie / Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina: 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37035/obwieszczenie.pdf  

▪ Zarządzenie Burmistrza Niemodlina:  

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37037/zarzadzenie-burmistrza-

niemodlina.pdf  

▪ Projekt uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemodlin:  

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37036/projekt-uchwaly-wyznaczenie-

obszaru-or-i-oz.pdf  

▪ Projekt uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemodlin - załączniki 

graficzne do uchwały: 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37064/zalacznik-1_gracze.pdf 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37065/zalacznik-2_jakubowice.pdf 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37066/zalacznik-3_krasna-gora.pdf 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37067/zalacznik-4_magnuszowiczki.pdf 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37062/zalacznik-5_rutki.pdf 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37063/zalacznik-6_tarnica.pdf 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37057/zalacznik-7_tlustoreby.pdf  

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37058/zalacznik-8_niemodlin-i.pdf  

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37059/zalacznik-9_niemodlin-ii.pdf 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37060/zalacznik-10_niemodlin-iv.pdf  

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37086/zalacznik-11_plansza-

koordynacyjna.pdf  

▪ Formularz uwag do pobrania: 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37031/formularz-uwag.pdf  

▪ Diagnoza problemów gminy Niemodlin dla wyznaczania obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji:  

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37030/diagnoza-delimitacja.pdf  

Ponadto zamieszczono link do badania opinii w ramach konsultacji społecznych (ankiety 

online):  

https://forms.gle/9hWKWmGDB72727Vh8  

 

W tym samym dniu na stronie internetowej UM w Niemodlinie zostało opublikowane 

ogłoszenie informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz możliwościach aktywnego 

w nich uczestnictwa: https://niemodlin.pl/8282/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych.html 

http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37035/obwieszczenie.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37037/zarzadzenie-burmistrza-niemodlina.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37037/zarzadzenie-burmistrza-niemodlina.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37036/projekt-uchwaly-wyznaczenie-obszaru-or-i-oz.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37036/projekt-uchwaly-wyznaczenie-obszaru-or-i-oz.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37064/zalacznik-1_gracze.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37065/zalacznik-2_jakubowice.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37066/zalacznik-3_krasna-gora.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37067/zalacznik-4_magnuszowiczki.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37062/zalacznik-5_rutki.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37063/zalacznik-6_tarnica.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37057/zalacznik-7_tlustoreby.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37058/zalacznik-8_niemodlin-i.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37059/zalacznik-9_niemodlin-ii.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37060/zalacznik-10_niemodlin-iv.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37086/zalacznik-11_plansza-koordynacyjna.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37086/zalacznik-11_plansza-koordynacyjna.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37031/formularz-uwag.pdf
http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/37030/diagnoza-delimitacja.pdf
https://forms.gle/9hWKWmGDB72727Vh8
https://niemodlin.pl/8282/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych.html
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Rysunek 3. Dokumentacja graficzna informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Niemodlinie 

Ponadto, dla zapewnienia dostępu do informacji różnych grup interesariuszy zgodnie 

z przyjętym w gminie zwyczajem, informację o rozpoczynających się konsultacjach 

rozpropagowano za pomocą następujących metod: 

1) Zaproszeń skierowanych drogą mailową do Sołtysów oraz Radnych: 

 

Rysunek 4. Dokumentacja informacji i zaproszeń rozsyłanych droga mailową.  
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2) Informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie oraz na tablicach 

ogłoszeń we wszystkich miejscowościach:  
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Rysunek 5. Dokumentacja graficzna przykładowych ogłoszeń zamieszczonych na tablicach ogłoszeń – 
jako przykłady UM w Niemodlinie, Jaczowice, Jakubowice, Lipno, Brzęczkowice i Sady  

3) Informacji i urnie zamieszczonej w Ośrodku Kultury im. Agnieszki Osieckiej 

w Niemodlinie (ul. Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin): 

 
Rysunek 6. Urna na ankiety postawiona w Ośrodku Kultury  
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4) Ogłoszeniu zamieszczonym w prasie – w „Nowej Trybunie Opolskiej” z dnia 1 grudnia 

2022 r.: 

 

 
Rysunek 7. Dokumentacja graficzna ogłoszenia zamieszczonego „Nowej Trybunie Opolskiej” z dnia 1.12.2022. 
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5) Zamieszczeniu zaproszeń do udziału w konsultacjach w mediach społecznościowych, 

w tym m.in. na profilu Burmistrz Niemodlina oraz profilu Gminy Niemodlin: 

 
 

 
Rysunek 8. Dokumentacja graficzna informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych (Fb)  
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2.2. Formy konsultacji  
 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach: 

1) zbieranie uwag za pomocą formularza uwag – dostępnego: 

a) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

www.bip.niemodlin.pl  oraz na stronie Internetowej Urzędu: www.niemodlin.pl oraz 

b) w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie II p. pok. Nr 37; 

  

Rysunek 9. Formularz uwag 

Wypełnione formularze można było przesłać na adres mailowy um@niemodlin.pl, adres 

pocztowy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 

Niemodlin) lub wrzucić do urn oznaczonych informacją „Konsultacje społeczne projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Niemodlin" znajdujących się w budynku 

Ośrodka Kultury im. Agnieszki Osieckiej i na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego 

w Niemodlinie (korytarz koło windy); 

2) zbieranie uwag przekazywanych drogą mailową na adres um@niemodlin.pl; 

3) zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru 

telefonu. Uwagi można było zgłaszać pod nr tel. 77 402 53 32 od. 9.00 do 14.00 od 

poniedziałku do piątku w terminie trwania konsultacji; 

http://www.bip.niemodlin.pl/
http://www.niemodlin.pl/
mailto:um@niemodlin.pl
mailto:um@niemodlin.pl
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4) ankiety – dostępnej (a) w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie oraz 

Ośrodku Kultury, które można było oznaczonych „Konsultacje społeczne projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Niemodlin" znajdujących się w budynku 

Ośrodka Kultury im. Agnieszki Osieckiej i na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego 

w Niemodlinie (korytarz koło windy) oraz (b) w wersji elektronicznej (online) pod adresem 

https://forms.gle/9hWKWmGDB72727Vh8; 

   

Rysunek 10. Widok ankiety w wersji elektronicznej 

 
Rysunek 11. Widok ankiety w wersji papierowej 

https://forms.gle/9hWKWmGDB72727Vh8
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2.3. Przebieg konsultacji  
 

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Niemodlin trwały od 9 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.  

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Niemodlin:  

▪ nie wpłynęły żadne uwagi zgłoszone za pomocą formularza uwag;  

▪ nie wpłynęły żadne uwagi zgłoszone droga mailową; 

▪ zgłoszono dwie uwagi w formie ustnej (rozmowa telefoniczna).  

Zestawienie otrzymanych uwag przedstawiono w tabeli:  

Tabela 1. Zestawienie zgłoszonych uwag 

Lp.  Zapis w 
projekcie, do 

którego odnosi 
się uwaga3 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi Odpowiedź 

1.  Treść uchwały /  
$ 1, pkt. 1 
 

W treści uchwały jest 
napisane „Obszar 
zdegradowany dzieli się 
na siedem 
podobszarów (…)”, a 
następnie wymieniono 
10 podobszarów.  

Brak spójności 
pomiędzy tekstem, a 
wylistowanymi 
podobszarami 
zdegradowanymi i 
liczbą załączników  
 
 
 

Uwaga uwzględniona.  
  
Jest to omyłka pisarska. 
Powinno być oczywiście 
„1. Obszar 
zdegradowany dzieli się 
na siedem 
podobszarów”, tak jak 
wymieniono następnie w 
tekście i przedstawiono 
na załącznikach. 
 
Treść została 
poprawiona.  

2.  Załączniki 
graficzne 

Prośba o 
przedstawienie obszaru 
rewitalizacji na mapie 
ewidencyjnej, co będzie 
bardziej czytelne 

Wykorzystany 
podkład mapy z 
elementami mapy 
zasadniczej jest mało 
czytelny dla odbiorcy 

Mapy (załączniki 
graficzne) zostaną 
przedstawione na 
podkładzie mapy 
ewidencyjnej, dla 
zwiększenia ich 
czytelności.  

 

Wypełnionych zostało także 13 ankiet, a czego 2 w wersji papierowej, 11 w wersji online. 

Podsumowanie i wnioski z badania ankietowego przedstawiono w kolejnym podrozdziale.   

 

  

 
3 zapis w projekcie uchwały, załącznik mapowy 
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2.4. Wyniki badania opinii 
 

Przeprowadzone badanie ankietowego było nakierowane zarówno na zebranie opinii na temat 

sposobu wyznaczenia oraz zasięgu przestrzennego obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, jak również stanowiło wstęp do pogłębionego badania subiektywnej oceny dot. 

potrzeb i problemów zaproponowanego obszaru rewitalizacji. 

W badaniu ankietowym wzięło udział 13 osób, w tym 8 kobiet (61,5%) oraz 3 mężczyzn 

(23,1%). Dwoje respondentów nie chciało udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące ich płci 

(15,4%). Ponad połowę ankietowanych stanowiły osoby poniżej 40 roku życia (53,9%), 

w grupie tej dominowały osoby w przedziale wieku 31-40 lat (30,8%). Osoby powyżej 40 roku 

życia stanowiły 46,1% respondentów, z czego 30,8% stanowiły osoby w przedziale 41-50 lat. 

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe 

(61,5%); 23,1% respondentów zadeklarowało wykształcenie średnie, a ponad 1/8 (15,4%) 

wykształcenie policealne.  

Z analizy związku respondentów z wyznaczonym obszarem zdegradowanym oraz obszarem 

rewitalizacji wynika, że w większość respondentów to bezpośredni interesariusze procesu 

rewitalizacji, ponad 46% respondentów mieszka lub pracuje na obszarze wskazanym 

w projekcie uchwały jako obszar rewitalizacji. Dodatkowo część respondentów mieszka 

w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wskazanego jako obszar rewitalizacji (15,38%). Część 

respondentów dodatkowo pracuje na obszarze zdegradowanym (23,08%) lub jest z tym 

obszarem związana w inny sposób (15,38%). 

Na poniższych rysunkach przedstawiono w sposób graficzny charakterystykę respondentów 

pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz związku z obszarem zdegradowanym 

i obszarem rewitalizacji. 

 

Rysunek 12. Płeć respondentów. 

 
Rysunek 13. Wiek respondentów. 
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Rysunek 14. Wykształcenie respondentów. 

 

 

Rysunek 15. Relacje respondentów względem proponowanego obszaru zdegradowanego / obszaru 
rewitalizacji. 
Legenda: Pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Pierwsze pytanie merytoryczne w ankiecie dotyczyło oceny wyznaczenia granic obszaru 

zdegradowanego, podczas gdy kolejne było pytanie opisowym, nakierowanym na 

uzasadnienie oceny.  
 

PYTANIE 1: Jak ocenia Pan/Pani wyznaczenie granic OBSZARU ZDEGRADOWANEGO? 

 
Rysunek 16. Ocena respondentów w zakresie poprawności wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego. 

 

PYTANIE 2: Dlaczego w taki sposób ocenia Pan/Pani  wyznaczenie granic obszaru 

zdegradowanego w gminie Niemodlin? Co by Pan/Pani zmienił/zmieniła w tej propozycji? 

Tabela 2. Zestawienie odpowiedzi respondentów dotyczące oceny sposobu wyznaczenie granic obszaru 
zdegradowanego w gminie Niemodlin. 

Nr Treść odpowiedzi / uwagi 

1 „Obszar zdegradowany obejmuje całe obręb ewidencyjny wsi - czyli np. pole orne, które 
jest oddalone o około 1km od pierwszych zabudowań ma zerowy wpływ na degradację 
wsi” 

2 „W mojej opinii, właśnie na tym obszarze koncentrują się negatywne zjawiska 
wymagające podjęcia działań naprawczych” 

3 „Ze względu na niepewność co do ilości i jakości działań podjętych w celu rewitalizacji” 

4 „Bardziej sensowne byłoby dla mnie wyznaczenie obszaru obejmującego tylko teren 
zabudowany” 

5 „Wskazano występujące problemy społeczne i gospodarcze, choć moim zdaniem także 
w Jaczowicach podobne problemy występują” 

6 „Obszar obejmuje wszystkie sołectwa, w których wskazano problemy 

7 „Jest to logiczne” 

8 „Wyznaczenie odbyło się w sposób poprawny, za pomocą logicznych wskaźników 
wymienionych w dokumencie pt. diagnoza – delimitacja” 

 
Na pytanie 1 pozytywnej odpowiedzi (bardzo dobrze i raczej dobrze) udzieliło ponad ¾ 

ankietowanych (76,9%). Podobnie w zakresie uzasadnienia, przeważają pozytywne oceny. 

Negatywnej odpowiedzi (bardzo źle) udzieliła 1 osoba (7,7%), uzasadniając wybór faktem, że 

„obszar zdegradowany obejmuje całe obręb ewidencyjny wsi - czyli np. pole orne, które jest 

oddalone o około 1km od pierwszych zabudowań ma zerowy wpływ na degradację wsi”. Także 

inny z respondentów zasugerował ograniczenie obszaru zdegradowanego jedynie do 

obszarów zabudowanych.  

Odnosząc się do tych uwag należy wskazać, że podział gminy na sołectwa został przyjęty jako 

punkt odniesienia terytorialnego w oparciu o metodykę opisaną w podręczniku Delimitacja krok 

po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby 
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Gminnych Programów Rewitalizacji4 i zalecaną przez Departament Polityki Przestrzennej, 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Szczegółowa metodyka doboru obszarów 

analitycznych przedstawiona jest w dokumencie Diagnoza problemów gminy Niemodlin dla 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Niemodlin.  

PYTANIE 3:  Jakie problemy występujące na proponowanym w projekcie uchwały obszarze 

zdegradowanym wymagają Pani / Pana zdaniem interwencji Gminy w pierwszej kolejności? 

Tabela 3. Problemy występujące na proponowanym w projekcie uchwały obszarze zdegradowanym 
wymagające interwencji Gminy w pierwszej kolejności – zestawienie uwag respondentów. 

Nr  Treść odpowiedzi / uwagi 

1 „problem bezrobocia oraz niszczejące budynki, konieczność remontów na rynku” 

2 „zły stan dróg; modernizacja budynków / mieszkań komunalnych; poprawa zieleni miejskiej” 

3 „Okolice Rynku” 

4 „degradacja przyrodnicza w Graczach” 

5 „problem bezrobocia, brak sensownych możliwości dojazdu” 

6 „brak sensownej komunikacji między wsiami, a Niemodlinem; na wsi nic się nie dzieje” 

7 „wykluczenie społeczne osób starszych, brak możliwości dobrego dojazdu, brak aktywności 
dla seniorów” 

8 „nasilające się bezrobocie i wydaje mi się ucieczka młodych ludzi z terenu gminy” 

9 „bezrobocie, - brak infrastruktury dla osób niepełnosprawnych” 

10 „ubóstwo, przestępczość, bezrobocie” 

 
Jako główne problemy występujące na obszarze zdegradowanym respondenci wskazali 

przede wszystkim problemy sfery społecznej, a także środowiskowej oraz technicznej. 

Wskazane problemy są spójne z wynikami przeprowadzonej diagnozy. Jako kluczowy problem 

społeczny, wymagający interwencji Gminy w pierwszej kolejności ankietowani wskazali 

narastający w gminie problem bezrobocia, a także ubóstwo, wykluczenie społeczne seniorów, 

oraz przestępczość. Do zidentyfikowanych w sferze technicznej problemów należą: zły stan 

techniczny jezdni oraz budynków mieszkalnych, a także problemy komunikacyjne. 

Ankietowani zauważyli także degradację przyrodniczą występującą w Graczach, oraz 

konieczność intensyfikacji działań związanych z poprawą stanu zieleni miejskiej. 

Kolejne dwa pytania dotyczyły oceny wyznaczenia obszaru rewitalizacji.  

PYTANIE 4:  Jak ocenia Pan/Pani wyznaczenie granic OBSZARU REWITALIZACJI? 

 
Rysunek 17. Ocena respondentów w zakresie wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji. 

 
4 Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby 
Gminnych Programów Rewitalizacji [https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/delimitacja-krok-po-kroku; 
dostęp:16.01.2023] 
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Na pytanie 4 dotyczące oceny sposobu wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji,  pozytywnej 

odpowiedzi (bardzo dobrze i raczej dobrze) udzieliło 61,5% respondentów. Około ¼ 

ankietowanych nie dokonała jednoznacznej oceny (trudno powiedzieć). Negatywnej 

odpowiedzi (raczej źle i bardzo źle) udzieliło 15,4% ankietowanych.  

Podobnie jak w pytaniach 1 i 2 dotyczących obszaru zdegradowanego, kolejne pytanie 

stanowiło uzupełnienie do pytania 4. 

PYTANIE 5: Dlaczego w taki sposób ocenia Pan/Pani  wyznaczenie granic obszaru 

rewitalizacji w gminie Niemodlin? Co by Pan/Pani zmienił/zmieniła w tej propozycji? 

Tabela 4. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie 5, dotyczące oceny sposobu wyznaczenie granic 
obszaru rewitalizacji w gminie Niemodlin. 

Nr  Treść odpowiedzi / uwagi 

1 „szkoda, że obszar rewitalizacji ograniczono do obszarów zdegradowanych w graniach 
miasta” 

2 „brak jasnego dokumentu pokazującego ten obszar - brak mapy w dokumentach do 
pobrania” 

3 „Są to obszary o odmiennej specyfice i wymagające innych działań” 

4 „dlaczego obszar rewitalizacji nie obejmuje terenu Graczy?” 

5 „Jako, ze obejmuje to tylko centrum miasta, rozwój w strefie ekonomicznej powinien być 
skierowany także do osób spoza obszaru rewitalizacji” 

6 „więcej obszarów, niż tylko wyznaczone wymaga działań rewitalizacyjnych” 

7 „w centrum miasta są potrzebne działania” 

8 „wiem, że dużo uwagi należy poświecić centrum miasta, stanowiącemu wizytówkę” 

9 „działania trzeba zacząć od centrum miasta i zrealizować tam także ofertę dla mieszkańców 
spoza” 

10 „jak w pkt. 3” 
 

W ramach uwag wniesionych do pytania 5, dotyczących oceny sposobu wyznaczenia granic 

obszaru rewitalizacji w gminie Niemodlin, 40% respondentów odpowiadających na to pytanie 

potwierdziło potrzebę realizacji działań rewitalizacyjnych w centrum miasta, wskazując 

zarazem (1 osoba), że oferta tych działań winna być skierowana również do mieszkańców 

spoza obszaru rewitalizacji. 3 respondentów wskazało na potrzebę realizacji działań 

rewitalizacyjnych w innych lokalizacjach gminy (poza obszarem rewitalizacji), w tym m.in. 

w Graczach. Jedna z uwag respondentów dotyczyła braku dostępu do dokumentu 

wskazującego obszar zdegradowany/ obszar rewitalizacji. Uwagę ta jest niezrozumiała, 

albowiem pełna dokumentacja, w tym pliki do pobrania były dostępne przez cały okres trwania 

konsultacji społecznych na stronie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (BIP) oraz w wersji 

papierowej w budynku Urzędu Miejskiego, co szczegółowo opisano w pierwszej części 

raportu.  

Następne pytania miały na celu pozyskanie od interesariuszy informacji dotyczących 

subiektywnej oceny potencjału obszaru rewitalizacji, stanowiąc wprowadzenie do dalszych 

prac konsultacyjnych planowanych na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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PYTANIE 6: Czy – w granicach terenu wskazanego w projekcie uchwały jako obszar 

rewitalizacji - dostrzega Pan/Pani jakiś niewykorzystany potencjał rozwojowy, miejsca, które 

można w interesujący sposób zagospodarować? 

 

 
Rysunek 18. Odpowiedzi respondentów dotyczące identyfikacji niewykorzystanego potencjału rozwojowego 
miejsca wskazanego w projekcie uchwały jako obszar rewitalizacji. 
 

Odpowiedzi respondentów udzielone na pytanie 6 wskazują, że zdecydowana większość 

ankietowanych (84,6%) dostrzega niewykorzystany potencjał rozwojowy obszaru, który 

w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemodlin wskazano jako obszar 

rewitalizacji. Odpowiedzi negatywnej (nie) udzieliła 1 osoba (7,7%).  

Kolejne pytania stanowiły uzupełnienie, umożliwiające ankietowanym wskazanie konkretnej 

lokalizacji i/lub opisanie działań, które ich zdaniem mogłyby być prowadzone dla rozwoju tego 

potencjału.  
 

PYTANIE 7: Jeśli tak, proszę wskazać lokalizację i krótko opisać pomysł 

Tabela 5. Zestawienie odpowiedzi respondentów dot. niewykorzystanego potencjału rozwojowego obszaru 
rewitalizacji 

Nr  Treść odpowiedzi / uwagi 

1 „Rynek” 

2 „patrz punkt 5” 

3 „Rynek, powinien stać się obszarem integracji mieszkańców starego miasta, ale również 
mieszkańców innych części miasta” 

4 „Teren zielony, bagienny w okolicy parku miejskiego wzdłuż ulicy Lwowskiej i Korfantego. Od 
dawna myślę, ze mogłaby tam powstać kładka służąca jako ścieżka przyrodnicza, z 
przystankami na których mogą znaleźć się tablice opisujące ptaki i inne zwierzęta w Borach 
Niemodlińskich, może jakaś ambona/wieża która umożliwi obserwację zamku i okolicznego 
łona natury, kładka taka jednocześnie nie będzie mocno ingerować w naturę a pozwoli na 
dłuższe spacery, edukację młodych oraz urozmaici okolicę parku” 

5 „obszar rynku” 

6 „wykorzystanie dawnej linii kolejowej, więcej ścieżek rowerowych” 

7 „rynek wymaga remontu, stworzenia miejsca, które przyciągnie mieszkańców, także spoza 
centrum miasta” 

8 „Wykorzystanie obszaru Rynku jako miejsca spotkań, aktywizacji społecznej; poprawa 
dostępności biblioteki miejskiej” 

9 „stare budynki w centrum, którym można nadać nowe funkcje albo przynajmniej 
odrestaurować” 

10 „warto coś zrobić z rynkiem, aby był prawdziwym centrum. Teraz, po uruchomieniu 
obwodnicy powinno to być możliwe” 

11 „Rynek - potencjał społeczno-gospodarczy” 

12 „stara zagroda; młyn - ul. Bohaterów Powstań Śląskich” 
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W ramach pytania 7 respondenci wskazali kluczowe ich zdaniem miejsca i tereny, 

zlokalizowane w obrębie obszaru rewitalizacji, o niewykorzystanym ich zdaniem potencjale. 

Ponad 66% respondentów udzielających odpowiedzi na to pytanie, rynek w Niemodlinie jako 

miejsce o wysokim, a nie w pełni wykorzystanym potencjalne społeczno-gospodarczym. 

Dodatkowo, jako tereny/obiekty, w których respondenci dostrzegają potencjał rozwojowy 

wskazano: „Teren zielony, bagienny w okolicy parku miejskiego wzdłuż ulicy Lwowskiej i 

Korfantego”, „starą zagrodę” oraz „młyn” (ul. Bohaterów Powstań Śląskich).   

 

PYTANIE 8: Jakie obiekty / miejsca / budynki zlokalizowane w granicach terenu wskazanego 

w projekcie uchwały jako obszar rewitalizacji – wymagają Pana/ Pani zdaniem w sposób 

szczególny wyeksponowania / zachowania i/lub ochrony? 

Tabela 6. Zestawienie odpowiedzi respondentów dot. obiektów wymagających wyeksponowania i/lub 
ochrony  

Nr  Treść odpowiedzi / uwagi 

1 „zabytkowa zabudowa Rynku” 

2 „patrz punkt 5” 

3 „zabytki zlokalizowane przy ulicy Daszyńskiego / zabudowania folwarkowe” 

4 „powierzchnia rynku wymaga starannego przeprojektowania do nowych funkcji” 

5 „zabytkowy układ zabudowań na rynku” 

6 „zniszczone zabytkowe budynki przy ul. Bohaterów Powstań śląskich” 

7 „cały układ budynków wzdłuż rynku, zadbanie o spójność, usunięcie banerów reklamowych” 

8 „kościół, zamek, zabudowa w rynku” 

9 „zamek, kościół, cały Rynek” 

10 „Rynek w Niemodlinie” 

W ramach pytania 8 respondenci wskazali kluczowe ich zdaniem miejsca i obiekty, 

zlokalizowane w obrębie obszaru rewitalizacji, wymagające w sposób szczególny 

wyeksponowania. Większość wskazanych obiektów zlokalizowana jest w obrębie rynku lub 

jego najbliższego sąsiedztwa (kościół, zamek). W dalszej kolejności, jako obiekty wymagające 

szczególnej uwagi respondenci wskazali budynki usytuowane przy ul. Bohaterów Powstań 

Śląskich i ul. Daszyńskiego. 

 

PYTANIE 9: Czy na proponowanym w uchwale obszarze rewitalizacji obecnie powstają 

inwestycje, które Pana/Pani zdaniem nie powinny się tam pojawić / mogą utrudnić rewitalizację 

obszaru? 

 
Rysunek 19. Odpowiedzi respondentów dotyczące identyfikacji inwestycji, które realizowane są obecnie na 
obszarze rewitalizacji, a które mogą potencjalnie utrudnić proces rewitalizacji obszaru.  
 

Uzyskane wyniki wskazują, że zdecydowana większość respondentów (61,5%) nie posiada 

wiedzy na temat inwestycji, które są obecnie realizowane na obszarze wskazanym w projekcie 

uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
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i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemodlin jako obszar rewitalizacji, a które nie powinny 

mieć miejsca lub też których realizacja może utrudniać przebieg procesu rewitalizacji. Ponad 

¼ respondentów (30,8%) uważa, że nie ma takiego zagrożenia ze strony realizowanych 

inwestycji. Zaledwie 1 osoba (7,7%) zasygnalizowała istnienie takiego zagrożenia.  

Jednocześnie w kolejnym pytaniu (PYTANIE 10: Jeśli tak, proszę wskazać lokalizację i krótko 

opisać inwestycję) żaden z respondentów nie wskazał konkretnej lokalizacji lub inwestycji 

która mogłaby stanowić zagrożenie dla przyszłych działań rewitalizacji obszaru.  

Kolejne pytanie miało na celu identyfikację istotnych z punktu widzenia interesariuszy 

organizacji społecznych działających na obszarze wskazanym w projekcie uchwały Rady 

Miejskiej w Niemodlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Niemodlin jako obszar rewitalizacji.  

PYTANIE 11: Czy zna Pan/Pani jakieś organizacje społeczne działające na obszarze 

rewitalizacji przeciwdziałające występującym problemom? 

 

Rysunek 20. Wykaz organizacji społecznych działających na obszarze rewitalizacji i wskazanych przez 
respondentów jako podmioty przeciwdziałające występującym problemom.  
 

Pozytywnej odpowiedzi (tak)  na pytanie 11, wskazującej, że respondentom znane są 

organizacje społeczne działające na obszarze rewitalizacji przeciwdziałające występującym 

problemom udzieliło 23,1% ankietowanych. Około 1/3 respondentów (30,8%) wskazała, że ma 

trudność z odpowiedzią na to pytanie, a ponad 46% ankietowanych wskazało, że nie zna 

żadnej organizacji zajmującej się w/w działalnością, w obrębie obszaru  rewitalizacji.  

PYTANIE 12 : Jeśli tak, proszę o wskazanie najważniejszych organizacji i tematyki, którą się 

zajmują? 

Tabela 7. Zestawienie odpowiedzi respondentów dot. organizacji pozarządowych 

Nr  Treść odpowiedzi / uwagi 

1 „Fundacja Zamek Niemodlin, Partnerstwo Borów Niemodlińskich” 

2 „Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku” 

3 „Fundacja Zamek - warto, aby urząd z nią współpracował bardziej ściśle” 

 

Jako istotne organizacje, respondenci wskazali Fundację Zamek Niemodlin, Partnerstwo 

Borów Niemodlińskich oraz Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W jednej 

z odpowiedzi wskazano potrzebę zacieśnienia współpracy Urzędu Miejskiego z Fundacją 

Zamek Niemodlin. 

Ostatnie dwa pytania dotyczyły uwag w zakresie sposobu wyznaczania obszarów:  
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▪ PYTANIE 13: Jeżeli ma Pani/Pan spostrzeżenia, uwagi i komentarze dotyczące 

sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, proszę o ich 

krótkie sformułowanie;  

▪ PYTANIE 14:  Jeżeli ma Pani/Pan spostrzeżenia, uwagi i komentarze dotyczące treści 

uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, proszę o ich 

krótkie sformułowanie. 

Respondenci nie wnieśli uwag do tych pytań.  

 

 

3.  Podsumowanie i wnioski z przebiegu konsultacji społecznych  
 

Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Niemodlin zgłoszono dwie uwagi w formie ustnej, z których jedna dotyczyła omyłki pisarskiej 

w treści uchwały, natomiast druga była sugestią zwiększenia czytelności załączników 

graficznych. Obie uwagi zostały uwzględnione – poprawiono omyłkę pisarską w treści uchwały 

oraz zmieniono załączniki graficzne do uchwały, przedstawiając obszar zdegradowany 

i obszar rewitalizacji na podkładzie mapy ewidencyjnej, co jest bardziej czytelne dla 

zobrazowania granic tych obszarów. Nie uległy zmianie zakresy ani granice obszarów.  

W toku konsultacji przeprowadzono także badanie ankietowe, w których respondenci mogli nie 

tylko ocenić wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, ale 

także przedstawić swoją opinię dotyczącą potencjału i zagrożeń dla tych obszarów. Znaczna 

większość ankietowanych oceniła wyznaczenie obszarów pozytywnie. Wnioski z tego badania 

zostaną wykorzystane na kolejnym etapie prac przygotowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji.  
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