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Diagnozy służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji



Na czym polega nowa metoda?
- Analizujemy czynniki kryzysowe jak wcześniej ( na modułach 1ha)

WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH (OZ):

- Wyznaczamy obszary w których występują przynajmniej dwa czynniki 
społeczne  o wartościach negatywnych powyżej  średniej/ mediany.

- Sprawdzamy dla których z wyznaczonych wcześniej obszarów występuje 
obszar na którym występuje przynajmniej jeden czynnik kryzysowy o 
wartościach negatywnych powyżej  średniej/ mediany.

- Jeśli występują przynajmniej dwa zjawiska kryzysowe z grupy społecznych i 
jedno z pozostałych grup to obszar zaliczamy do kryzysowych. 

- Odrzucamy obszary mniejsze niż 5 ha i obszary o niejednoznacznej 
formie/obrysie. 

- Dalej – wyznaczenie obszarów rewitalizacji  (OR)



Grupa Wskaźnik cząstkowy Źródło danych

społeczne

Liczba przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Urząd Miejski w Chełmku

Liczba osób zagrożonych problemami społecznymi w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku

Kwota świadczeń z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań komunalncyh w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania 
komunalnego

Urząd Miejski w Chełmku

Zadłuzenie mieszkań komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania komunalnego Urząd Miejski w Chełmku

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań spółdzielczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania 
spółdzielczego

Urząd Miejski w Chełmku

Zadłuzenie mieszkań spółdzielczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania spółdzielczego Urząd Miejski w Chełmku

Gęstość stowarzyszeń Urząd Miejski w Chełmku

Frekwencja wyborcza Urząd Miejski w Chełmku

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Urząd Miejski w Chełmku

Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

gospodarcze Liczba firm w przeliczeniu na 1000 mieszkańców CEIDG (Urząd Miejski w Chełmku)

przestrzenno-
funkcjonalne

Średnia odległość do przystanku Urząd Miejski w Chełmku

Średnia odległość do świetlicy / biblioteki Urząd Miejski w Chełmku

Średnia odległość do boiska sportowego Urząd Miejski w Chełmku

Średnia odległość do placu zabaw Urząd Miejski w Chełmku

Średnia odległość do parku / skweru Urząd Miejski w Chełmku

Średnia odległość do publicznej jednostki oświatowej (gimnazjum, szkoła podstawowe, przedszkole) Urząd Miejski w Chełmku

środowiskowe
Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 – M1 UMWM

Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 – M2 UMWM

techniczne
Procent mieszkańców posiadających przyłącza wody Urząd Miejski w Chełmku

Procent mieszkańców posiadających przyłącza kanalizacji Urząd Miejski w Chełmku



Wskaźnik syntetyczny 
– zgodność z ustawą

Warunki:
1. Co najmniej 2 negatywne wskaźniki 

społeczne 
(wartość > mediana) oraz

2. Co najmniej 1 negatywny wskaźnik 
gospodarczy lub przestrzenno-
funkcjonalno-techniczny lub  
środowiskowy (wartość > mediana) 

Obszary spełniające warunki z ustawy



Na czym polega nowa metoda?
WYZNACZENIE OBSZARÓW REWITALIZACJI (OR):

- Na obszarach zdegradowanych sprawdzamy w których występuje najwyższa 
ilość czynników (wskaźników) o wartościach negatywnych powyżej  średniej/ 
mediany

- Spośród nich wybieramy te które razem  pozwalają zamknąć się w granicach 
30% powierzchni miasta i 20% mieszkańców.

- Przesuwamy granicę o jeden poziom w dół wiedząc,  iż część modułów nie 
zostanie włączona w obszar rewitalizacji.

- Odrzucamy obszary mniejsze niż 5 ha i obszary o niejednoznacznej 
formie/obrysie. 

- Odrzucamy obszary na których miasto nie zamierza prowadzić procesu 
rewitalizacji. 
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Liczba czynników kryzysowych 
powyżej mediany

Liczba czynników kryzysowych powyżej mediany 

Obszary spełniające warunki z ustawy



Gmina Chełmek granice obszaru 
zdegradowanego i  obszaru 

rewitalizacji 

Obszary do konsultacji



Gmina Chełmek 
granice obszaru 
zdegradowanego



Gmina Chełmek  
- Podobszar Zdegradowany „A” 
- tereny w rejonie ulicy Leśna , Śląska, 
Mickiewicza, Jagiellońska 



Gmina Chełmek  
- Podobszar Zdegradowany „B” 
- tereny w rejonie ulic Krakowska , 

Lipowa, Klonowa  
(w części centralnej miasta)



Gmina Chełmek  
- Podobszar Zdegradowany „C” 
-tereny w rejonie ulic Gorzowska , 
Oświęcimska ( w części północnej 
Sołectwa Gorzów)



Gmina Chełmek  - Podobszar Zdegradowany „D” 
-tereny w rejonie ulic Szkolna, Źródlana, Nowowiejska, Parkowa (w części południowej Sołectwa 
Gorzów)



Gmina Chełmek  - Podobszar Zdegradowany „E” 
-tereny w rejonie ulic Długa, Nadwiślańska  (w Sołectwie Bobrek)



Gmina Chełmek  - granice 
OBSZARU REWITALIZACJI



Gmina Chełmek  - granice OBSZARU REWITALIZACJI – porównanie ze wskaźnikami koncentracji.



Gmina Chełmek  - granice OBSZARU REWITALIZACJI  - Podobszar Rewitalizacji Nr1 
(w rejonie ulicy Mickiewicza)



Gmina Chełmek  - granice OBSZARU REWITALIZACJI  - Podobszar Rewitalizacji Nr2 
(w rejonie ulicy Brzozowej)



Gmina Chełmek  - granice OBSZARU REWITALIZACJI  - Podobszar Rewitalizacji Nr3 
(w rejonie ulic Gorzowska-Oświęcimska)



Gmina Chełmek  - granice OBSZARU REWITALIZACJI  - Podobszar Rewitalizacji Nr4 
(rejonie ulic: Szkolna -Oświęcimska -Nowowiejska)



Gmina Chełmek  - granice OBSZARU REWITALIZACJI  - Podobszar Rewitalizacji Nr5 
(w rejonie ulic: Akacjowa - Nadwiślańska)



Gmina Chełmek  - granice 
OBSZARU REWITALIZACJI 
na tle  OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO



Powierzchnia (ha) Ludność Udział powierzchni
Udział 

ludności OZ

57,402 832 2,101% 6,359% 1

26,135 929 0,957% 7,100% 2

32,256 475 1,181% 3,630% 3

59,735 651 2,186% 4,976% 4

43,009 694 1,574% 5,304% 5

218,537 3581 7,999% 27,369%

2732 13084 Ogółem

(źródło: BDL GUS)



Wyniki z egzaminu gimnazjalnego

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego (pkt.)



Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 – M1

Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 M1
µ/m3



Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 – M2

Poziom zanieczyszczenia pyłem PM10 M2
µ/m3



Procent mieszkańców posiadających przyłącza wody

Procent mieszkańców posiadających przyłącza wody



Procent mieszkańców posiadających przyłącza kanalizacji

Procent mieszkańców posiadających przyłącza kanalizacji



Liczba przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców

Przestępstwa i wykroczenia na 1000 mieszkańców



Liczba osób zagrożonych problemami społecznymi 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Liczba osób zagrożonych 
problemami społecznymi 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców



Kwota świadczeń z pomocy 
społecznej w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców

Kwota świadczeń z pomocy społecznej 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców



Średnia powierzchnia użytkowa 
mieszkań komunalncyh w 

przeliczeniu na 
1 mieszkańca mieszkania 

komunalnego

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania komunalnego



Zadłuzenie mieszkań komunalnych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

mieszkania komunalnego

Zadłużenie mieszkań komunalnych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania komunalnego



Średnia powierzchnia użytkowa 
mieszkań spółdzielczych w 

przeliczeniu na 
1 mieszkańca mieszkania 

spółdzielczego

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań spółdzielczych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania spółdzielczego



Zadłuzenie mieszkań 
spółdzielczych w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca mieszkania 

spółdzielczego

Zadłużenie mieszkań spółdzielczych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca mieszkania spółdzielczego



Frekwencja wyborcza

Frekwencja wyborcza



Gęstość stowarzyszeń

Gęstość stowarzyszeń



Liczba bezrobotnych 
w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców

Liczba bezrobotnych 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców



Liczba firm w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców

Firmy na 1000 mieszkańców



Średnia odległość do przystanku

Przystanek

Średnia odległość do najbliższego
przystanku



Średnia odległość do 
świetlic i bibliotek

Świetlica / biblioteka

Średnia odległość do najbliższej
świetlicy / biblioteki



Średnia odległość 
do boisk 
sportowych

Boisko

Średnia odległość do najbliższego
boiska sportowego



Średnia odległość 
do placów zabaw

Plac zabaw

Średnia odległość do najbliższego
placu zabaw



Średnia odległość do 
parku / skweru

Park / skwer

Średnia odległość do najbliższego
parku / skweru



Średnia odległość do publicznej 
jednostki oświatowej 

Gimnazjum / szkoła podstawowa / przedszkole

Średnia odległość do najbliższej
publicznej jednostki oświatowej



Dziękujemy za uwagę!


