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1.
1.1

WSTĘP
Słownik pojęć

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 definiują następujące
zagadnienia:
Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe),
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez
programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań
danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest
procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede
wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji
prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz
zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami
i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji
wymagane są:
a) uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
b) pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go
problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzennofunkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;
c) ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
d) właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
e) zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej,
technicznej, środowiskowej;
f)

koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;

g) realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na
włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych
w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu
z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć.
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Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (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:
a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw),
b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
c) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej
jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych
umożliwiających

efektywne

korzystanie

z

obiektów

budowlanych,

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują
na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do
wartości dla całej gminy.
Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej
obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary,
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji
kryzysowej na każdym z podobszarów.
Obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony
na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować
terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców
gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych,
takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe,
wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla
danego obszaru rewitalizacji.
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Program rewitalizacji:
a) inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program
działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej
lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego
oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania,
koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji (np. lokalne
programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),
b) gminny program rewitalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015
r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).
Projekt rewitalizacyjny – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikający z programu rewitalizacji,
tj. zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie
powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty
współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach
programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem
albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym
(zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

1.2

Podstawa opracowania

Program został opracowany zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym. Przy tworzeniu dokumentu
opierano się również na Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020. Tym samym zarówno jego struktura, jak i zawartość merytoryczna koresponduje wprost
z zaleceniami dla tego typu opracowań. Dokument formalnie jest Lokalnym Programem Rewitalizacji,
lecz nazwano go technicznie Programem Rewitalizacji.
Program Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice stanowi istotny instrument wspierający zarządzanie
rozwojem gminy w zakresie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
powiązane ze sobą działania społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne
i techniczne. Pozwala on na prowadzenie wieloletniego procesu rewitalizacji w sposób zaplanowany,
skoncentrowany terytorialnie, zintegrowany oraz zgodny z potrzebami i oczekiwaniami interesariuszy.
Dokument uwzględnia zasadę partnerstwa i partycypacji na każdym etapie jego wdrażania oraz
zapewnienia komplementarności pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami. Kompleksowość
i spójność zaproponowanych kierunków działań koresponduje ze zdiagnozowanymi potrzebami
rewitalizacyjnymi, umożliwiając optymalne wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy na rzecz
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podniesienia jakości życia i aktywności społecznej mieszkańców, poprawę ładu przestrzennego
przestrzeni publicznych i stanu środowiska naturalnego oraz poprawę dostępności komunikacyjnej
i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej. Programowanie działań rewitalizacyjnych uwzględniło również
konieczność zapewnienia kompleksowości interwencji infrastrukturalnej (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego) ze wsparciem realizowanym w ramach funduszy ukierunkowanych na rozwój kapitału
społecznego (Europejski Fundusz Społeczny).

1.3

Metodologia

Proces diagnostyczny składał się z trzech głównych etapów, z czego pierwszy miały charakter analizy
wskaźnikowej, dwa kolejne dotyczyły wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Wyznaczony w ten sposób obszar rewitalizacji posiada największą kumulację zjawisk negatywnych i na
nim będzie koncentrowała się interwencja w ramach Programu Rewitalizacji.
Tabela 1. Etapy procesu diagnostycznego.

ETAP I

Analiza negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy (w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji oraz kapitału społecznego, a także
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) oraz innych
negatywnych zjawisk, w tym: gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz
przestrzenno-funkcjonalnych.

ETAP II

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego, czyli obszaru, na którym zidentyfikowano stan
kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz
występowaniem co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk (gospodarczych,
środowiskowych, technicznych oraz przestrzenno-funkcjonalnych).

ETAP III

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji, czyli obszaru, który cechuje się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk, stanowiącego nie więcej niż 20% powierzchni gminy i zamieszkałego
przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła informacji, dzięki
czemu zastosowane podejście ma charakter holistyczny i łączy metody ilościowe z jakościowymi. Dla
poszczególnych dziewięciu sołectw gminy pozyskano materiał statystyczny dostępny w zasobach Urzędu
Gminy Chrząstowice oraz wygenerowany przez instytucje zewnętrzne, m.in. Powiatowy Urząd Pracy
w Opolu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, Komendę Powiatową Policji w Opolu.
Opierano się także na ogólnodostępnych danych Banku Danych Lokalnych (GUS) oraz Państwowej
Komisji Wyborczej.
Część pozyskanych tą drogą danych została wykorzystana do opracowania wskaźników, a część posłużyła
do dokonania waloryzacji istniejącego stanu gminy.

Strona | 8

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHRZĄSTOWICE
Uzyskane dane posłużyły do budowy wskaźników odnoszących wielkość zjawiska do poszczególnych
jednostek porównawczych. Proces ten był zdeterminowany dostępnością danych, różnym stopniem ich
szczegółowości, a także sposobem gromadzenia informacji.
Większość wskaźników ma charakter względny, pozostałe pokazują wielkość zjawiska w liczbach
bezwzględnych. Wszystkie jednak spełniają wymóg poprawności metodologicznej – zostały
skonstruowane zgodnie z zasadami matematycznymi i statystycznymi, opisują zjawiska w sposób
czytelny, są łatwe w odbiorze, weryfikowalne i różnicują przestrzeń gminy.
Wskaźniki cząstkowe powstały poprzez normalizację zmiennych dla stymulantów i destymulantów
w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali. Zsumowane znormalizowane zmienne dają miarę
syntetyczną dla danego obszaru – wskaźnik syntetyczny.
Podsumowaniem części diagnostycznej na tym etapie tworzenia dokumentu jest przeprowadzona
𝑘
analiza statystyczna oparta o budowę wskaźnika syntetycznego (𝑆𝑖 = Σ𝑗=1
𝑧𝑖𝑗 ), podsumowującego

wyniki analizy wybranych wskaźników. Metoda sum standaryzowanych umożliwiająca zbudowanie
wskaźnika syntetycznego odzwierciedlającego natężenie zjawisk problemowych w poszczególnych
jednostkach przestrzennych wyznaczonych przez sześciokąty należy do grupy metod bezwzorcowych
porządkowania liniowego. Wskaźniki będące częścią wstępnej analizy, prowadzące do zbudowania
wskaźnika syntetycznego, określają w sposób skondensowanych poziom degradacji danego obszaru.
Pierwszym etapem budowy wskaźnika syntetycznego jest normalizacja zmiennych w jej trakcie
dokonuje się przekształcenia destymulanty w stymulanty:
𝑑𝑙𝑎 𝑆𝑡𝑦𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡 (𝑺) 𝑧𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖{𝑥𝑖𝑗 }
𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑥𝑖𝑗 } − 𝑚𝑖𝑛𝑖{𝑥𝑖𝑗 }

𝑑𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑦𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡 (𝑫) 𝑧𝑖𝑗 =

𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑥𝑖𝑗 } − 𝑥𝑖𝑗
𝑚𝑎𝑥𝑖{𝑥𝑖𝑗 } − 𝑚𝑖𝑛𝑖{𝑥𝑖𝑗 }

W wyniku tak przeprowadzonej procedury zbudowano listę wskaźników, które posłużyły do
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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Tabela 2. Wykaz wskaźników wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego.

L.p.

Sfera

1
2

SPOŁECZNA
SPOŁECZNA

3

SPOŁECZNA

7

SPOŁECZNA

8

SPOŁECZNA

9

SPOŁECZNA

10
11

ŚRODOWISKOWA
GOSPODARCZA
PRZESTRZENNOFUNKCJONALNA
TECHNICZNA

12
13

Wskaźnik
Wskaźnik obciążenia demograficznego;
Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców;
Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100
mieszkańców w wieku produkcyjnym;
Interwencje Policji na 100 mieszkańców;
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100
mieszkańców;
Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100
mieszkańców.
% budynków objętych selektywną zbiórka odpadów
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym;
Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje) na 100 mieszkańców;
Masa wyrobów azbestowych na 1 km2
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Pierwszym etapem budowy wskaźnika syntetycznego jest normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia
ich do porównywalnej skali, czyli skali niemianowanej, nie związanej z jednostką miary. Jest to zabieg
konieczny z punktu widzenia poprawności obliczeń, dzięki niemu różne rozpiętości zmiennych nie nadają
sztucznej

wagi,

czynnikom

przyjmującym

wartość

z

wyższych

przedziałów.

W trakcie normalizacji zmiennych przekształcono również destymulanty w stymulanty. Jako stymulanty,
na potrzeby wskazania obszarów zdegradowanych, przyjęte zostały zmienne, których wyższa wartość
wstępowała w obszarach kwalifikujących się jako obszary zdegradowane. Destymulantami były
natomiast zmienne, których niższa wartość oznaczała bardziej problemowy obszar.
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2.

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE, GOSPODARCZE, TECHNICZNE,
ŚRODOWISKOWE I PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE GMINY

Położenie
Chrząstowice to gmina wiejska znajdująca się w województwie opolskim, w powiecie opolskim,
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Opola. Gmina obejmuje część równiny opolskiej, która wchodzi
w skład Niziny Śląskiej. Gmina graniczy:
•

od północy z gminą wiejską Turawa (powiat opolski),

•

od wschodu z gminą miejsko-wiejską Ozimek (powiat opolski),

•

od południowego wschodu z gminą wiejską Izbicko (powiat strzelecki),

•

od południa z gminą wiejską Tarnów Opolski (powiat opolski),

•

od zachodu ze stolicą województwa – Opolem (miasto na prawach powiatu).

Rysunek 1. Położenie Gminy Chrząstowice w województwie opolskim i powiecie opolskim.
Źródło: www.gminy.pl

Gmina zajmuje powierzchnię 82,12 km2 i stanowi 5,2% powierzchni powiatu. Siedzibą gminy są
Chrząstowice.
W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice,
Lędziny, Niwki, Suchy Bór.
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Rysunek 2. Podział Gminy Chrząstowice na sołectwa.
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Przez teren Gminy Chrząstowice przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne:
❖ droga krajowa nr 46,
❖ droga krajowa nr 94.
Gmina współpracuje z niemiecką gminą Glashütte w Saksonii oraz z czeską gminą Zátor. Przyjazne
stosunki utrzymuje również z gminą Brześć Kujawski w woj. kujawsko-pomorskim.
30 czerwca 2005 r. Rada Gminy podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wprowadzenie języka
niemieckiego jako języka pomocniczego używanego obok języka urzędowego, zaś 25 stycznia 2006 r.
Gmina Chrząstowice została wpisana do urzędowego rejestru gmin, w których używany jest język
pomocniczy. Dało to mieszkańcom i wszystkim osobom korzystającym z usług urzędu możliwość
zwracania się do organów gminy w języku niemieckim, w tym wnoszenia podań oraz uzyskiwania
na wyraźny wniosek odpowiedzi w tym języku.
I tak, w 2008 roku na tablicach wjazdowych oraz wyjazdowych we wszystkich miejscowościach na
terenie gminy, pod nazwami w języku polskim pojawiły się nazwy w języku niemieckim. W październiku
2012 r. dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości pojawiły się na stacjach kolejowych
Strona | 12

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHRZĄSTOWICE
przebiegających przez Gminę Chrząstowice. Tablice z dwujęzycznymi nazwami znajdują się w Suchym
Borze, Chrząstowicach oraz Dębskiej Kuźni.
Dodatkowe napisy w języku niemieckim są świadectwem przeszłości tej ziemi i przypomnieniem
jej wielokulturowego bogactwa.

Demografia
Gmina Chrząstowice ma 6633 mieszkańców (stan na 2016 r.), co stanowi 4,98% ludności w powiecie
oraz 0,67% w województwie. W Gminie 51,32% stanowią kobiety, a 48,68% mężczyźni. W latach 20142016 liczba mieszkańców znacznie zmalała .
Tabela 3. Liczba ludności w Gminie w porównaniu do ludności w powiecie oraz w województwie

Ludność
OPOLSKIE
Powiat opolski
Chrząstowice

2014
1 000 858
133 203
6 752

2015
2016
996 011
993 036
133 048
133 160
6 816
6 633

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z GUS

Rysunek 3. Struktura ludności wg płci w gminie, powiecie oraz w województwie
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z GUS

Poniżej w tabelach przedstawiono szczegółowe dane demograficzne z podziałem na sołectwa gminy.
Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 80,77 os./km2. Najwięcej osób przypadających na 1 km2
powierzchni, znajduje się w sołectwie Suchy Bór oraz Chrząstowice i Dębska Kuźnia, z uwagi na dużą
liczbę mieszkańców a stosunkowo małą powierzchnie.
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Tabela 4. Gęstość zaludnienia w sołectwach Gminy Chrząstowice – stan na 2017 r.

L.p.

Sołectwo

Liczba ludności

Powierzchnia
[km2]

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
GMINA

1367
1223
209
469
1261
407
526
220
951
6633

8,67
22,04
2,82
7,88
9,83
9,48
10,72
7,43
3,25
82,12

Gęstość
zaludnienia
[os./km2]
157,67
55,49
74,11
59,52
128,28
42,93
49,07
29,61
292,62
80,77

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców powiatu
(41,7 lat) i województwa (42,1 lat). Na poniższym rysunku przedstawiono podział mieszkańców gminy
na grupy wiekowe.

100%

223

209

38

80

254

68

84

50

887

827

131

307

793

267

374

131

257

187

40
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Produkcyjny
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Rysunek 4. Liczba mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe w sołectwach Gminy Chrząstowice – stan na 2016 r.
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Mieszkańcy gminy Chrząstowice zawarli w 2015 roku 35 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na
1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla powiatu (4,6) i województwa (4,9). W tym samym
okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 26,6% mieszkańców gminy
Chrząstowice jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie,
a 8,3% to wdowy/wdowcy.
Gmina Chrząstowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi
naturalnemu -0,7 na 1000 mieszkańców gminy Chrząstowice i jest porównywalny z powiatem (-0,7)
i znacznie mniejszy od województwa (-2,2).
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W 2015 roku zarejestrowano 86 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 wymeldowań, w wyniku
czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Chrząstowice 38. W tym samym roku 0 osób
zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji
zagranicznych wynoszące 0.

2.1

Uwarunkowania społeczne

Analiza kwestii społecznych jest elementarną częścią diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych
w celu opracowania programu rewitalizacji. Wnikliwe zbadanie zagadnień społecznych pozwoli
na opracowanie działań mogących rozwiązać występujące problemy lub załagodzić je, a także pobudzić
aktywność lokalną. Tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu skuteczności projektów
rewitalizacyjnych, a także pełniejszego zaangażowania mieszkańców w życie gminy.
Identyfikacji oraz oceny zjawisk społecznych w Gminie Chrząstowice dokonano w oparciu
o następujące wskaźniki:
❖ Wskaźnik obciążenia demograficznego;
❖ Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców;
❖ Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym;
❖ Interwencje Policji na 100 mieszkańców;
❖ Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców;
❖ Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców.
❖ Wskaźnik obciążenia demograficznego;
❖ Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców;
❖ Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym;
❖ Interwencje Policji na 100 mieszkańców;
❖ Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców.
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Stan bezrobocia
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym występującym, gdy osoby zdolne do pracy i deklarujące chęć jej
podjęcia, nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Bezrobocie jest przyczyną
degradacji ekonomicznej osób nim dotkniętych oraz ich rodzin. Gwałtowny spadek dochodów
spowodowany utratą pracy doprowadza do wymuszonego ograniczania lub rezygnacji z zaspokajania
niektórych potrzeb, a także zmusza do korzystania z finansowej i rzeczowej pomocy z zewnątrz,
co często doprowadza do narastania spirali zadłużenia. Skutki bezrobocia w płaszczyźnie ekonomicznej
najdotkliwiej odczuwają rodziny wielodzietne oraz niepełne. Utrata jedynego żywiciela rodziny oznacza
natychmiastowe pogorszenie warunków życia. Skutki bezrobocia rodziców nie tylko zmieniają sytuację
dzieci, ale często mogą negatywnie wpłynąć na ich przyszłe losy w związku z ograniczonymi
możliwościami realizacji planów edukacyjnych. Według danych podanych z Powiatowego Urzędu Pracy
w Opolu osób długotrwale bezrobotnych jest 47%, a z kolei bezrobotnych mogących pobierać zasiłek
jest tylko 13,2%
Analizując poniższe dane, stwierdzono spadek liczby osób bezrobotnych na wszystkich badanych
szczeblach (wojewódzkim, powiatowym i gminnym). Spadek bezrobocia jest efektem wielu czynników,
m.in. jest to wynik konsekwentnej polityki Samorządu Województwa w tym zakresie. Spadek
bezrobocia, wsparcie przedsiębiorców, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa – to wciąż
aktualne priorytety. W ostatnim czasie w regionie pojawiło się wielu inwestorów. Firmy, które
funkcjonują w regionie od kilku lat w zdecydowanej większości dobrze się rozwijają. Procentują środki
zainwestowane w infrastrukturę i nakłady na aktywizację bezrobotnych.
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w latach 2014 - 2016

Jednostka administracyjna

2014

2015

2016

Trend zmian

Opolskie
Powiat opolski
Gmina Chrząstowice

42 361
4 525
173

36 203
3 934
182

32 419
3 611
152

↓
↓
↓
Źródło: PUP Opole

Na podstawie średniorocznego trendu zmian liczby osób bezrobotnych na terenie Gminy Chrząstowice
obliczono prognozowaną liczbę osób bezrobotnych do 2023 roku. Z obliczeń wynika, iż liczba
ta maleje, aby docelowo w 2023 osiągnąć wartość 138 osób bezrobotnych. Obliczenie te są jednak tylko
prognozą i wynikają z obecnie zauważalnej tendencji wzrostowej liczby osób bezrobotnych.
W rzeczywistości liczba osób bezrobotnych może odbiegać od prognozowanych wyliczeń, jednakże
z uwagi na tendencję wzrostową tego wskaźnika zaleca się, aby gmina prowadziła monitoring tego
wskaźnika oraz wprowadziła działania mające na celu zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy
na terenie gminy.
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Prognoza liczby osób bezrobotnych
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Rysunek 5. Prognozowana liczba osób bezrobotnych.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Grupą szczególnie zagrożoną skutkami bezrobocia jest młodzież, a w szczególności absolwenci.
Bezrobocie zniekształca proces aktywizacji zawodowej młodych ludzi oraz powoduje skutki nie tylko
ekonomiczne, ale także w postaci zakłóceń w sferze psychospołecznej. Bezczynność i nieuregulowany
tryb życia wyzwalają w młodzieży zachowania dewiacyjne i patologiczne, które prowadzą do narastania
kolejnych problemów społecznych, takich jak alkoholizm, przemoc w rodzinie, czy wzrost
przestępczości.
Tabela 6. Struktura bezrobocia w gminie Chrząstowice

Osoby powyżej 50 roku życia

Osoby do 25 roku życia

Osoby do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki

Razem

Udział do ogółu
bezrobotnych

Razem

Udział do ogółu
bezrobotnych

Razem

48

32%

22

14%

9

Udział do ogółu
bezrobotnych
5,90%
Źródło: PUP w Opolu.

Pomoc społeczna
W zakres pomocy społecznej wchodzą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej – realizowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach oraz zadania określone w ustawie
o świadczeniach rodzinnych – realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ośrodek jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach wykonuje ponadto zadania wynikające również
z innych aktów prawnych tj.: z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym, ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, ustawy karta dużej rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
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alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o systemie oświaty –
udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
O stopniu dotknięcia gminy Chrząstowice problemami społecznymi świadczy w dużej mierze udzielana
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach pomoc społeczna w postaci wypłacanych
świadczeń. Poniższa tabela przedstawia łączną liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej
w analizowanych latach z podziałem na powód przyznania. Takie zestawienie danych pozwoliło
na wyłonienie obszarów najbardziej problemowych oraz wykazanie trendu zmian jakie zachodzą
w tych obszarach.

Bezradność w
opiece

Alkoholizm

Ubóstwo

Niepełnosprawność

2014

1 164

15 947

9 336

5 014

2 160

15 853

8 202

528

2015

1 166

14 596

9 555

4 641

2 065

15 124

8 229

751

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

86

1 550

917

484

146

1 366

646

79

2015

79

1 400

931

454

126

1 298

644

52

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

2

39

21

25

11

42

14

10

2015

2

31

12

30

5

20

16

6

2016

1

31

16

29

7

19

15

8

Ofiary przemocy w
rodzinie Procedura
"Niebieska karta"

Długotrwała lub
ciężka choroba

Gmina Chrząstowice

Bezrobocie

Powiat opolski

Bezdomność

Opolskie

Rok

Jednostka

Tabela 7. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną na terenie Gminy Chrząstowice, powiatu opolskiego oraz województwa
opolskiego z uwzględnieniem powodów jej przyznania

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, GUS.

Z powyższej tabeli wynika, iż na terenie Gminy Chrząstowice najwięcej rodzin korzysta z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Niemniej jednak
we większości z tych obszarów problemowych obserwuje się spadek liczby rodzin korzystających
z pomocy społecznej w latach 2014-2016.
Powody, w których odnotowano wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej
to bezradność w opiece (względem roku 2014) oraz niepełnosprawność.
Na poniższym rysunku przedstawiono udział procentowy poszczególnych świadczeń w ogólnie ujętym
wsparciu rodzin przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach w 2016 roku.
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Usługi opiekuńcze
Zasiłki okresowe
Zasiłki jednorazowe
Opłacenie posiłku dla dzieci przedszkolnych, uczniów i osób dorosłych
Dopłata do kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej
Rysunek 6. Struktura świadczeń przyznawanych rodzinom przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o. o.

Uczestnictwo w życiu publicznym
Uczestnictwo mieszkańców gminy w życiu publicznym może przybierać różne formy. Podstawową formą
aktywności obywatelskiej jest głosowanie w wyborach i referendach, zarówno na poziomie
państwowym (np. wybory prezydenckie i parlamentarne), jak i lokalnym (np. wybory samorządowe).
Analizując dane przedstawione w poniższej tabeli można wywnioskować, iż frekwencja wyborcza osób
uprawnionych do głosowania z terenu Gminy Chrząstowice w wyborach parlamentarnych
w analizowanych latach na tle województwa i powiatu wypada nieźle.
Tabela 8: Frekwencja wyborcza do Sejmu i Senatu RP na terenie województwa, powiatu oraz Gminy Chrząstowice w roku 2005,
2010, 2015

Jednostka
Opolskie

2005
33,47%

2011
40,95%

2015
13,58%

Powiat opolski

27,62%

37,16%

12,17%

Gmina Chrząstowice

26,79%

38,21%

13,64%

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z PKW.

Poniższa tabela przedstawia frekwencję wyborczą w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy
Chrząstowice. Najniższą frekwencją wykazali się mieszkańcy sołectw Daniec oraz Dąbrowice, Dębie
i Falmirowice.
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Tabela 9: Frekwencja wyborcza mieszkańców Gminy Chrząstowice w wyborach parlamentarnych w 2015 roku z podziałem na
obwody wyborcze

Numer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sołectwa
Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
Średnia

Frekwencja %
41,64%
29,06%
33,48%
33,48%
41,40%
33,48%
49,88%
41,40%
49,88%
39,30%

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z PKW.

Bezpieczeństwo publiczne
Jedną z najważniejszych potrzeb ludzkich wpływających na jakość życia jest bezpieczeństwo. Obecnie
bezpieczeństwo charakteryzuje wiele wartości: społeczną, cywilizacyjną, kulturową, polityczną,
ekonomiczną jak i również moralną czy duchową.
Wszelkie zdarzenia, które mają wpływ na jego obniżenie są niepożądane i powinny być ograniczane.
Jednym z celów rewitalizacji jest przywrócenie i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego dla
mieszkańców terenu zdegradowanego
Według danych Komisariatu Policji w Ozimku w latach 2014 – 2015, na terenie gminy było 1906
incydentów: w tym interwencje policji (1452), przypadki w których wszczęto postępowanie prawne
(218), prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (46), liczba zdarzeń drogowych (190).
W analizowanych latach sporządzono także 30 niebieskich kart.
Poniższa tabela przedstawia ogólną liczbę interwencji Policji oraz liczbę sporządzonych niebieskich kart
na terenie Gminy Chrząstowice w latach 2014-2016.
Tabela 10: Ogólna liczba interwencji Policji oraz liczba sporządzonych niebieskich kart na terenie Gminy Chrząstowice
w latach 2014-2016

Gmina Chrząstowice

2014

2015

2016

Interwencje

465

484

503

Wszczęte postępowania

76

42

100

Nietrzeźwi kierujący

13

17

16

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje)

78

50

62

Liczba sporządzonych niebieskich kart

10

10

10

Źródło: Komisariat Policji w Ozimku
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2.2

Uwarunkowania gospodarcze

Liczb podmiotów gospodarczych w gminie Chrząstowice w 2016 roku wyniosła 660, w odniesieniu do
powiatu jest to około 5,4% ogółu podmiotów w powiecie, a zaledwie 0,7% w województwie. Analizując
dane zestawione w powyższej tabeli wyraźnie nasuwa się wniosek, iż na wszystkich szczeblach
tj. wojewódzkim, powiatowym i gminnym, obserwuje się wzrost liczby podmiotów gospodarczych.
Tabela 11. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 roku

Jednostka
Opolskie
Powiat opolski
Chrząstowice

Liczba podmiotów gospodarczych
2014
2015
100 077
100 432
11 934
12 029
639
655

2016
100 295
12 125
660

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych GUS

Z poniższej tabeli wynika, iż wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Chrząstowice
nastąpił głownie w sektorze pozostałej działalności oraz nieznacznie w sektorze rolnictwa, leśnictwa,
łowiectwa i rybactwa.
Tabela 12: Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Chrząstowice w latach 2014-2016

2014
639

2015
655

2016
660

Trend zmian


21

22

23



przemysł i budownictwo

199

202

195



pozostała działalność

419

431

442



ogółem
rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z BDL

Najwięcej podmiotów gospodarczych stwierdzono w sektorze pozostałe działalności, w który wlicza się
głównie handel hurtowy i detaliczny oraz warsztaty samochodowe. Działalność produkcyjna obejmuje
przetwórstwo przemysłowe prowadzone przez małe i średnie zakłady produkcyjne. Branże przemysłowe
na terenie gminy to głównie: przemysł drzewny i obróbka drewna (tartaki i zakłady stolarskie),
przetwórstwo rolno-spożywczy, przemysł materiałów budowlanych.
Z uwagi na niewielki procent podmiotów gospodarczych w sektorze rolnictwo (tylko 3,5%), należy
stwierdzić iż gmina Chrząstowice nie jest gminą typowo rolniczą. Taka sytuacja niewątpliwie wynika
z nienajlepszych wartości użytkowo-rolniczych gleb na tym terenie. Głównym kierunkiem produkcji
indywidualnych gospodarstw rolnych jest produkcja zwierzęca i produkcja mleka. Z upraw roślinnych
dominują zboża i kukurydza oraz ziemniaki i rośliny pastewne. Na obszarze gminy funkcjonuje duży
zakład ROLNIK, który zatrudnia około 300 osób.
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Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych w 2016 roku w gminie Chrząstowice podziałem na sekcje

Sekcja wg
PKD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
SiT

Nazwa
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowanie i usługami
gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby
Ogółem

Liczba
podmiotów
2016
23
1
82
1
2
109
121
31
28
14
18
12
63
23
9
32
42
13
36
660

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z BDL
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2.3

Uwarunkowania techniczne

Azbest
Wśród grupy zjawisk negatywnych wyodrębniono także sferę techniczną rozumianą przede wszystkim
jako degradację stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkalnym.
Problemy występujące w omawianej strefie wiążą się także z brakiem rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska. Nagromadzenie azbestu najczęściej występuje na obszarach
tzw. starego budownictwa. Materiał ten używany był masowo w budownictwie w latach
60 i 70. Azbest jest niebezpieczny zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka, powodując różne choroby
płuc oraz nowotwory. W związku z powyższym przeanalizowano istniejące zasoby budynków Gminy
Chrząstowice pod względem ich potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie
mieszkańców – wyroby azbestowe. Na terenie Gminy zinwentaryzowano 420 budynków
z pokryciem azbestowym o łącznej masie wyrobów równej 315,37 Mg.
Tabela 14: Masa zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, powiatu opolskiego oraz
Gminy Chrząstowice

Jednostka

Masa wyrobów
azbestowych
[Mg]

Masa usuniętych
wyrobów
azbestowych [Mg]

Ilość budynków
zawierających
azbest [szt.]

8174,894

Masa wyrobów
pozostała do
usunięcia [Mg]
58529,84

Opolskie

66704,737

Powiat opolski

5856,482

1553,021

4303,46

5586

Gmina
Chrząstowice

315,37

196,328

119,04

420

38 152

Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl

Analizując powyższą tabelę, nasuwa się wniosek, iż mimo działań zmierzających do ograniczenia masy
wyrobów azbestu na terenie województwa opolskiego, powiatu opolskiego oraz Gminy Chrząstowice,
udział tych wyrobów w dalszym ciągu jest bardzo duży. Sytuacja ta wynika z faktu, iż możliwe
dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Natomiast koszty np. nowego pokrycia dachowego leżą po stronie właściciela nieruchomości.
Niekorzystna sytuacja materialna właścicieli nieruchomości wpływa na brak podejmowanych działań
w zakresie usuwania szkodliwych wyrobów azbestowych.

Gospodarka wodno-ściekowa
Na terenie gminy Chrząstowice woda dostarczana jest z użytkowego poziomu wodonośnego zbiornika
wód podziemnych Grotowice-Krupski Młyn. Do roku 1992 doprowadzono wodociąg do wszystkich
miejscowości. Ze stacji w Dębskiej Kuźni zasilane są sołectwa: Chrząstowice, Dębie, Dębska Kuźnia,
Falmirowice, Lędziny i Suchy Bór. Sołectwo Niwki ze stacji lokalnej, natomiast sołectwa Daniec
i Dąbrowice z ujęcia wody zlokalizowanego na terenie przepompowni w Dańcu. W 2015 roku według
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danych z GUS, 95,7% mieszkańców gminy korzysta z wodociągu sieciowego. Liczba budynków
mieszkalnych podłączonych do infrastruktury technicznej wyniosła 91,4% w porównaniu do ogółu
budynków mieszkalnych. Zarówno na tle powiatu opolskiego, jak również całego województwa sytuacja
przedstawia

się

dobrze,

jednakże

długość

sieci

wodociągowej

wymaga

modernizacji

i rozbudowy, np. w zakresie dobudowy nitek dla nowych mieszkańców. Istotnym problemem jest
doprowadzenie wody do miejscowości Niwki oraz modernizacja przepompowni.
Tabela 15. Gospodarka wodna na terenie gminy Chrząstowice w latach 2014-2016

Nazwa

długość czynnej sieci
rozdzielczej

2014
2015
Opolskie
7 171,5 7 188,4
Powiat opolski 1 395,1 1 386,9
Chrząstowice
77,7
79,2

2016
7 316,5
1 397,0
80,2

przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
2014
2015
2016
163 087 166 319 167 188
31 619
31 723
31 881
2 021
2 051
2 087

korzystający z
wodociągów w %
ogółu ludności
2014 2015 2016
96,6 96,7
0,0
97,5 97,5
0,0
95,7 95,7
0,0

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o. o na podstawie danych z BDL

Ścieki z terenu gminy prowadzone są rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w Opolu. Na terenie gminy
jest jedna oczyszczalnia ścieków, jednakże obsługująca jedynie Ośrodek Resocjalizacji Monar w Zbicku
oraz 19 przydomowych oczyszczalni na nieruchomościach prywatnych (stan na 2014 rok). W 2016 r.
korzystających z sieci kanalizacyjnej było 88,7% mieszkańców gminy. Liczba budynków mieszkalnych
podłączonych do infrastruktury technicznej wyniosła tylko 63,3% w porównaniu do ogółu budynków
mieszkalnych. Według danych podanych w Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024, w
system kanalizacji sanitarnej wyposażone są sołectwa: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Lędziny, Niwki,
Suchy Bór.
Na terenach, gdzie nie ma sieci odprowadzających ścieki, część mieszkańców neutralizuje je we własnym
zakresie. Z racji na rozporoszoną zabudowę niektórych działek, stwarza to problemy natury technicznej
i finansowej – koszty doprowadzenia infrastruktury są bardzo wysokie. Jako jedno z rozwiązań jest
propagowanie na terenach nieskanalizowanych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
komunalnych.
Tabela 16. Gospodarka kanalizacyjna na terenie gminy Chrząstowice w latach 2014-2016

Nazwa

długość czynnej sieci
kanalizacyjnej [km]

2014
Opolskie
4 227,1
Powiat opolski 1 053,2
Chrząstowice
35,4

2015
4 749,4
1 248,3
63,0

2016
4 890,1
1 259,1
63,6

przyłącza prowadzące do
budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
[szt.]
2014
2015
2016
95 639 103 648 107 312
22 322 24 216
24 689
1 116
1 419
1 437

Korzystający z
kanalizacji w % ogółu
ludności
2014
69,7
74,8
86,8

2015
71,7
76,6
88,7

2016
0,0
0,0
0,0

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o. o na podstawie danych z BDL
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2.4

Uwarunkowania środowiskowe

W gminie Chrząstowice liczba zebranych zmieszanych odpadów w latach 2014 – 2015 wzrosła
w przeciwieństwie do województwa opolskiego, które wykazuje spadek liczby odpadów przypadających
na jednego mieszkańca.
Tabela 17. Liczba odpadów przypadających na jednego mieszkańca

Jednostka

2014
205 163,12
30 559,53
1 618,21

Opolskie
Powiat opolski
Chrząstowice

ogółem [t]
2015
200 389,51
28 737,36
1 682,04

2016
Brak danych
Brak danych
Brak danych

ogółem na 1 mieszkańca [kg]
2014
2015
2016
204,6
200,6
Brak danych
229,4
215,5
Brak danych
239,1
248,2
Brak danych

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z BDL

W regionie funkcjonuje szereg instalacji do odzysku odpadów komunalnych, jednakże żadna z nich nie
jest zlokalizowana bezpośrednio na terenie gminy Chrząstowice. Jako instalacje regionalne wskazuje się
Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu oraz Składowisko Odpadów w Gogolinie. Dla gminy, jako
instalacje regionalne wyznaczono Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu oraz Składowisko Odpadów
w Gogolinie. Jako instalacje zastępcze wskazano znajdujące się w pobliżu Gminy Chrząstowice znajduje
się Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych w Dylakach (gmina Ozimek).
Na terenie gminy zbierane są zmieszane odpady komunalne, segregowane surowce wtórne (tworzywa
sztuczne, szkło) a także odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Na terenie Gminy Chrząstowice jest
zlokalizowany stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Urząd Gminy
udostępnił

również

pojemnik

na

przeterminowane

leki

w

aptece

w Chrząstowicach.
Gwałtowny przyrost ludności, wzrost konsumpcji, wyższy standard życia oraz większy wybór nowych
towarów doprowadza do powstawania co raz to większej ilości śmieci. Istotnym problem jest
z składowanie tak dużej liczby odpadów, utylizacja a także powstawanie dzikich wysypisk. Człowiek coraz
bardziej niszczy środowisko. Obecnie takie zachowania doprowadzają do m.in. zaniku warstwy
ozonowej, ocieplenia klimatu, zjawiska „kwaśnych deszczów” czy też zanieczyszczeniu wielu
komponentów przyrody (powietrza, gleby, wody. Dlatego też chcąc zapobiec temu zjawisku naszą
wspólną ideą powinno stać się ochrona naszej przyrody, poprzez próby zminimalizowania wytwarzania
odpadów a także poprzez właściwą ich utylizację czy też recykling.
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3.

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH
3.1

Sfera społeczna

Wskaźnik obciążenia demograficznego
Badając obszar Gminy Chrząstowice pod kątem zmian demograficznych można zaobserwować
negatywne zjawiska takie jak starzenie się społeczeństwa. Wskaźnik obciążenia demograficznego to
parametr, który obrazuje liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców.
Tabela 18. Wskaźnik obciążenia demograficznego

Sołectwo
Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym
223
209
38
80
254
68
84
50
209
1215

Liczba mieszkańców
ogółem
1367
1223
209
469
1261
407
466
220
951
6573

Wskaźnik obciążenia
demograficznego
0,16
0,17
0,18
0,17
0,20
0,17
0,18
0,23
0,22
0,19

OBCIĄŻENIE DEMOGRAFICZNE
Legenda:
>0,19
<0,19
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Obszarami problemowymi w zakresie obciążenia demograficznego są sołectwa, których wskaźnik ten
kształtuje się powyżej średniej dla Gminy Chrząstowice. Są to sołectwa: Niwki, Suchy Bór oraz Dębska
Kuźnia. Widoczna jest potrzeba zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej infrastruktury społecznej,
edukacyjnej, rekreacyjnej, technicznej, która podniosłaby wartość terenu, a w konsekwencji
zahamowałby migrację ludności do pobliskich atrakcyjnych ośrodków miejskich. Widoczna jest tutaj
potrzeba technicznej modernizacji obiektów na terenie Gminy oraz wprowadzenie działań naprawczych
w sferze społecznej, które pomogłyby w promowaniu regionu, przyciągnięciu przedsiębiorców oraz
turystów.

Przemoc w rodzinie
Istotnym wskaźnikiem delimitującym zjawiska kryzysowe w sferze społecznej na terenie Gminy
Chrząstowice jest zjawisko przemocy domowej. Analizy tego zjawiska dokonano na podstawie danych
udostępnionych przez Komisariat Policji w Ozimku w zakresie liczby sporządzonych niebieskich kart.
Tabela 19. Wskaźnik przemocy w rodzinie

Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

Liczba sporządzonych niebieskich
kart

Liczba sporządzonych niebieskich
kart na 100 mieszkańców

3
1
0
1
2
0
2
0
1
10

0,22
0,08
0,00
0,21
0,16
0,00
0,43
0,00
0,11
0,13
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PRZEMOC W RODZINIE
Legenda:
>0,13
<0,13

Obszarami problemowymi w zakresie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chrząstowice są sołectwa:
Lędziny, Chrząstowice, Dębska Kuźnia oraz Dębie. Wskaźnik liczby przyznanych niebieskich kart
w stosunku do ogółu liczby mieszkańców na tych terenach kształtował się powyżej średniej dla Gminy.
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Bezrobocie
Stopień nasilenia problemu bezrobocia na terenie Gminy Chrząstowice przeanalizowano na podstawie
danych udostępnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrząstowicach, w zakresie przyznanej
pomocy w tym zakresie.
Tabela 20. Wskaźnik bezrobocia

Sołectwo

Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

Liczba rodzin objętych pomocą
społeczną z powodu
bezrobocia
4
13
2
2
5
1
1
0
3
31

Liczba rodzin objętych pomoc
społeczną z powodu
bezrobocia na 100
mieszkańców w wieku
produkcyjnym
0,45
1,57
1,53
0,65
0,63
0,37
0,30
0,00
0,51
0,67

PROBLEM BEZROBOCIA
Legenda:
>0,6
7
<0,6
7
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Największy udział rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia występuje na terenie
sołectw Dąbrowice i Daniec.

Bezpieczeństwo publiczne
Poziom bezpieczeństwa publicznego określono na postawie ogólnej liczby interwencji Policji na terenie
poszczególnych sołectw wchodzących w skład Gminy Chrząstowice.
Tabela 21. Wskaźnik bezpieczeństwa publicznego

Interwencje Policji
Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

157,00
45,00
16,00
12,00
80,00
16,00
113,00
17,00
47,00
503,00

Interwencje Policji na 100
mieszkańców
11,49
3,68
7,66
2,56
6,34
3,93
21,48
7,73
4,94
7,76

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Legenda:
>7,76
<7,76

Obszarami o wysokiej liczbie interwencji Policji na terenie Gminy są sołectwa Chrząstowice i Lędziny.
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Niepełnosprawność
Osoby niepełnosprawne oraz chore bardzo często zmagają się z problemem izolacji. Istnieje szereg
barier, które wzmagają wykluczenie. Do najbardziej oczywistych należą bariery transportowe
i architektoniczne wynikające zarówno z ograniczenia samodzielności niepełnosprawnych jak
i nieprzystosowania obiektów, instytucji czy środków transportu. Drugą grupę czynników wzmagających
izolację stanowią indywidualne bariery psychologiczne oraz te związane z komunikacją międzyludzką.
Bariery pojawiają się nie tylko po stronie społeczeństwa, ale również po stronie samych
niepełnosprawnych. Niepełnosprawnym często towarzyszy poczucie odmienności oraz nieakceptacji
choroby, a także przeróżne obawy dotyczące tego jak są postrzegani przez innych ludzi. Oczekiwania
osób niepełnosprawnych w zakresie systemu wsparcia dotyczą w dużej mierze pomocy o charakterze
materialnym, poszczególnych kwestii związanych z niwelowaniem niepełnosprawności (rehabilitacja
lecznicza), bądź jej efektów (likwidacja barier w najbliższym otoczeniu).
Tabela 22. Wskaźnik niepełnosprawności

Sołectwo
Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

Liczba rodzin objętych pomocą
społeczną z powodu
niepełnosprawności
3
3
2
2
1
1
0
0
3
15

Liczba rodzin objętych pomocą
społeczną z powodu
niepełnosprawności na 100
mieszkańców
0,22
0,25
0,96
0,43
0,08
0,25
0,00
0,00
0,32
0,28
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Legenda:
>0,28
<0,28

Największym

nasileniem

problemu

niepełnosprawności

na

terenie

Gminy

Chrząstowice

charakteryzowały się sołectwa Dębie i Dąbrowice.

Ubóstwo
Ubóstwo jest szczególnym problemem społecznym przede wszystkim dlatego, że pozostawanie w nim
oddziałuje silnie na inne sfery życia – wielowymiarowe ubóstwo prowadzi do wykluczenia społecznego.
Tabela 23. Wskaźnik ubóstwa

Sołectwo
Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

Liczba rodzin objętych pomocą
społeczną z powodu ubóstwa
6
5
1
1
2
1
1
0
2
19

Liczba rodzin objętych
pomocą społeczną z powodu
ubóstwa na 100 mieszkańców
0,44
0,41
0,48
0,21
0,16
0,25
0,19
0,00
0,21
0,26
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UBÓSTWO
Legenda:
>0,26
<0,26

Na terenie Gminy obszarami najbardziej dotkniętymi problemem ubóstwa są sołectwa: Chrząstowice,
Dąbrowice oraz Daniec.

Podsumowanie sfery społecznej
Wszystkie przeanalizowane dotychczas czynniki określające sferę społeczną w Gminie Chrząstowice
pozwoliły wybrać obszary o największej kumulacji niekorzystnych zjawisk. Do wyznaczenia obszarów
zdegradowanych w sferze społecznej wybrano następujące wskaźniki:
1. Wskaźnik obciążenia demograficznego;
2. Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców;
3. Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym;
4. Interwencje Policji na 100 mieszkańców;
5. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców;
6. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców.
Poniższa tabela przedstawia wartości wskaźników sfery społecznej w Gminie Chrząstowice z podziałem
na analizowane jednostki. Dla każdego wskaźnika została wyznaczona wartość referencyjna (średnia dla
Gminy).
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Tabela 24. Zestawienie wskaźników delimitacyjnych w sferze społecznej dla Gminy Chrząstowice

Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
ŚREDNIA

1.
0,16
0,17
0,18
0,17
0,20
0,17
0,16
0,23
0,22
0,18

2.
0,22
0,08
0,00
0,21
0,16
0,00
0,38
0,00
0,11
0,13

3.
0,45
1,57
1,53
0,65
0,63
0,37
0,28
0,00
0,51
0,67

4.
11,49
3,68
7,66
2,56
6,34
3,93
21,48
7,73
4,94
7,76

5.
0,22
0,25
0,96
0,43
0,08
0,25
0,00
0,00
0,32
0,28

6.
0,44
0,41
0,48
0,21
0,16
0,25
0,19
0,00
0,21
0,26

Powyższe wskaźniki przekształcono w stymulanty, co pozwoliło uzyskać wartości wskaźników
syntetycznych w przedziale od 0 do 1. Obszary o największym nasileniu danego zjawiska przyjmują
wartość 1, natomiast obszary o najniższym nasileniu – 0.
Tabela 25. Wskaźnik syntetyczny dla sfery społecznej w Gminie Chrząstowice

Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór

1.
0,05
0,17
0,33
0,16
0,62
0,11
0,00
1,00
0,89

2.
3.
0,58
0,29
0,22
1,00
0,00
0,97
0,56
0,41
0,42
0,40
0,00
0,24
1,00
0,18
0,00
0,00
0,28
0,33
ŚREDNIA

4.
0,47
0,06
0,27
0,00
0,20
0,07
1,00
0,27
0,13

5.
0,23
0,26
1,00
0,45
0,08
0,26
0,00
0,00
0,33

6.
0,92
0,85
1,00
0,45
0,33
0,51
0,40
0,00
0,44

Wskaźnik syntetyczny
2,53
2,55
3,57
2,03
2,05
1,19
2,58
1,27
2,39
2,24

Podsumowując analizę zjawisk występujących na terenie gminy w obrębie sfery społecznej stwierdzić
można, iż obszarami najbardziej problemowymi w tym zakresie są:
•

Chrząstowice,

•

Daniec,

•

Dąbrowice,

•

Lędziny,

•

Suchy Bór.

Poniższy rysunek przedstawia

graficzne rozmieszczenie obszarów o nasilonych niekorzystnych

zjawiskach społecznych.

Strona | 34

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHRZĄSTOWICE

Rysunek 7. Obszary o nasilonych zjawiskach kryzysowych w sferze społecznej na terenie Gminy Chrząstowice

3.2

Pozostałe zjawiska kryzysowe

Sfera środowiskowa
Z perspektywy ochrony środowiska bardzo ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Należy przez to
rozumieć selekcję odpadów komunalnych w pojemnikach, bezpośrednio w miejscu ich powstawania,
czyli w gospodarstwach domowych. Segregowanie odpadów komunalnych na terenie posesji pozwala
na gospodarowanie nimi w sposób efektowny ekologicznie i ekonomicznie, między innymi poprzez
zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska jak również zmniejszenie ilości odpadów
trafiających do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia w nim odpadów zmieszanych.
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Tabela 26: Wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów komunalnej na terenie Gminy Chrząstowice.

Sołectwo

Liczba budynków

Liczba budynków
objętych selektywną
zbiórką odpadów
(zgodnie z
deklaracjami)

Chrząstowice

412

380

92,23%

Daniec

296

284

95,95%

Dąbrowice

54

52

96,30%

Dębie

122

114

93,44%

Dębska Kuźnia

366

347

94,81%

Falmirowice

106

101

95,28%

Lędziny

177

170

96,05%

Niwki

143

124

86,71%

Suchy Bór

354

333

94,07%

SUMA
ŚREDNIA

2030

1905

% budynków objętych
selektywną zbiórka
odpadów

93,84%

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Legenda:
<0,94
>0,94
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Sfera gospodarcza
W celu zobrazowania sytuacji gospodarczej na terenie poszczególnych analizowanych jednostek
wyznaczono wskaźnik określający liczbę podmiotów gospodarczych przypadającą na 100 mieszkańców.
Następnie wyznaczono wartość średnią dla Gminy Chrząstowice. Obszary, dla których wskaźnik był
niższy niż wartość średnia uznane zostały za obszary problemowe.
Tabela 27: Wskaźnik przedsiębiorczości na terenie Gminy Chrząstowice

Sołectwo
Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

Liczba podmiotów
gospodarczych
179
60
14
34
98
39
70
19
147
660

Liczba pomiotów gospodarczych
na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym
30,08
10,38
14,58
15,67
17,04
21,20
28,69
18,10
33,26
21,00

PODMIOTY GOSPODARCZE
Legenda:
<21,00
>21,00
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Dane dotyczące występowania zdarzeń drogowych w świetle konieczności określenia zakresu potrzeb
rewitalizacyjnych danej jednostki administracyjnej pozwalają na dokonanie oceny bezpieczeństwa
drogowego mieszkańców w danej przestrzeni. Pozwalają określić typ oraz skalę występujących zagrożeń
w tej sferze. Zdarzenia drogowe obejmują wypadki komunikacyjne oraz kolizje. Zgodnie
z definicją wypadek, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne
naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego
z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia
trwające dłużej niż 7 dni. Natomiast kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym,
spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu,
którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.)
lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub
rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.
Kumulacja zdarzeń drogowych na danym obszarze wskazuje na niedostateczny rozwój ciągów
komunikacyjnych, które wymagają rozbudowy infrastruktury towarzyszącej w postaci oświetlenia,
monitoringu oraz separowania ruchu pieszo-rowerowego.
Wskaźniki opisujące skalę problematyki związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym przedstawia
kolejna tabela, kumulująca liczbę zdarzeń drogowych odnotowanych na terenie Gminy Chrząstowice.
Przyjęto, iż obszary problemowe w tym zakresie to te, których wartość wskaźnika w postaci liczby
zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców oscyluje powyżej średniej dla Gminy.

Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
SUMA
ŚREDNIA

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, Liczba zdarzeń drogowych (wypadki,
kolizje)
kolizje) na 100 mieszkańców
24
1,76
2
0,16
2
0,96
2
0,43
13
1,03
1
0,25
14
2,66
2
0,91
2
0,21
62
0,93
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ZDARZENIA DROGOWE
Legenda:
>0,9
3
<0,9
3

Obszarami o nasilonej liczbie zdarzeń drogowych są sołectwa: Lędziny, Chrząstowice i Dębska Kuźnia.

Sfera techniczna
Wśród grupy zjawisk negatywnych wyodrębniono także sferę techniczną rozumianą przede wszystkim
jako degradację stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkalnym oraz
brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Nagromadzenie
azbestu odzwierciedla się na obszarach tzw. starego budownictwa. Materiał ten używany był masowo
w budownictwie w latach 60 i 70.W związku z powyższym przeanalizowano istniejące zasoby
budownictwa mieszkalnego Gminy Chrząstowice pod względem ich potencjalnego negatywnego
wpływu na środowisko oraz zdrowie mieszkańców – wyroby azbestowe.
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Tabela 28: Masa wyrobów azbestowych na terenie Gminy Chrząstowice.

Sołectwo

Masa wyrobów azbestowych1

Chrząstowice

61,25

Masa wyrobów azbestowych na 1
km2
7,07

Daniec

13,22

0,60

Dąbrowice

5,50

1,95

Dębie

13,55

1,72

Dębska Kuźnia

10,45

1,06

Falmirowice

4,30

0,45

Lędziny

0,50

0,05

Niwki

5,67

0,76

Suchy Bór

4,61

1,42

SUMA

119,04

ŚREDNIA

1,06

AZBEST
Legenda:
>3,10
<3,10

Obszarami charakteryzującymi się największą masą wyrobów azbestowych przypadającą na 1 km2 są
sołectwa: Suchy Bór, Dębie i Chrząstowice.

1

źródło: Uchwała nr XIX.146.2016 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14.12.2016 r. w sprawie aktualizacji Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice na lata 2010-2032
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Podsumowanie pozostałych zjawisk kryzysowych
Przeprowadzona diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz
przestrzenno-funkcjonalnej pozwoliła wskazać obszar o największej kumulacji tych zjawisk.
Do wyznaczenia obszarów o kumulacji pozostałych zjawisk kryzysowych wybrano następujące wskaźniki:
1.

% budynków objętych selektywną zbiórka odpadów

2.

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym;

3.

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje) na 100 mieszkańców;

4.

Masa wyrobów azbestowych na 1 km2

W poniższej tabeli przedstawione zostały wartości wskaźników sfery gospodarczej, technicznej,
środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej w Gminie Chrząstowice z podziałem na analizowane
jednostki. Dla każdego wskaźnika została wyznaczona wartość referencyjna (średnia dla Gminy).
Tabela 29: Zestawienie wskaźników delimitacyjnych zjawiska kryzysowe w pozostałych sferach Gminy Chrząstowice

Chrząstowice
Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór
ŚREDNIA

1.
0,92
0,96
0,96
0,93
0,95
0,95
0,96
0,87
0,94
0,94

2.
30,08
10,38
14,58
15,67
17,04
21,20
28,69
18,10
33,26
21,00

3.
1,76
0,16
0,96
0,43
1,03
0,25
2,66
0,91
0,21
0,93

4.
10,34
1,24
2,48
3,60
2,52
1,36
0,42
1,68
4,26
3,10
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3.3

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy zjawisk kryzysowych

Diagnoza zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej
i funkcjonalno-przestrzennej pozwoliła wysnuć następujące wnioski:
I.

W sferze społecznej:
a. obszarami o najwyższym wskaźniku obciążenia demograficznego są: Dębska Kuźnia,
Niwki, Suchy Bór;
b. obszarami, na których odnotowano najwięcej interwencji Policji są: Chrząstowice oraz
Lędziny;
c. obszarami o największym nasileniu zjawiska przemocy w rodzinie są: Chrząstowice,
Dębie, Dębska Kuźnia, Lędziny;
d. obszarami o największej kumulacji zjawiska bezrobocia są: Daniec i Dąbrowice;
e. obszarami o nasilonym wykluczeniu społecznym z powodu niepełnosprawności są:
Dąbrowice, Dębie i Suchy Bór;
f.

obszarami o największej kumulacji rodzin objętych ubóstwem są: Chrząstowice, Daniec,
Dąbrowice;

II.

W pozostałych sferach:
a. obszarami o najmniejszej aktywności gospodarczej są: Daniec, Dąbrowice, Dębie,
Dębska Kuźnia, Falmirowice i Niwki;
b. obszarami, na których wyroby azbestowe usuwane są najwolniej są: Chrząstowice,
Dębie i Suchy Bór;
c. obszarami o nasilonych zdarzeniach drogowych są: Chrząstowice, Dębska Kuźnia,
Lędziny;
d. obszarami o najmniejszym odsetku objęcia budynków selektywną zbiórką odpadów
komunalnych są: Chrząstowice, Dębie, Niwki.
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4.

OBSZAR ZDEGRADOWANY GMINY CHRZĄSTOWICE

Poniżej przedstawiono obszary, na których stwierdzono przekroczenie wartości referencyjnych
w poszczególnych analizowanych sferach.
Wartość wskaźnika odbiega od wartości referencyjnej
Wartość wskaźnika nie odbiega od wartości referencyjnej

Tabela 30: Graficzne zestawienie wartości wskaźników delimitacyjnych na terenie jednostek analitycznych Gminy Chrząstowice

Pozostałe zjawiska kryzysowe
sfera
społeczna
Chrząstowice

Daniec
Dąbrowice
Dębie
Dębska
Kuźnia
Falmirowice
Lędziny
Niwki
Suchy Bór

czynniki
czynniki
czynniki
czynniki
przestrzennogospodarcze techniczne środowiskowe
funkcjonalne

Obszar
zdegradowany
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
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Rysunek 8: Kumulacja zjawisk kryzysowych w sferze społecznej oraz w pozostałych analizowanych obszarach (opracowanie
własne)

Za obszar zdegradowany Gminy Chrząstowice uznano te tereny, na których stwierdzono zjawiska
kryzysowe w sferze społecznej oraz przynajmniej w jednej z pozostałych analizowanych sfer. Zgodnie
z tą metodologią obszarami zdegradowanymi Gminy Chrząstowice są:
•

Chrząstowice,

•

Daniec,

•

Dąbrowice,

•

Lędziny,

•

Suchy Bór.
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Rysunek 9: Obszar zdegradowany Gminy Chrząstowice (opracowanie własne)

5.

POTENCJAŁ ROZWOJOWY OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Potencjał rozwojowy w zakresie kapitału społecznego
Mianem kapitału społecznego określa się wartość, na którą składają się wzajemne relacje społeczne oraz
zaufanie jednostek, przy pomocy których możliwe jest pomnażanie osiąganych korzyści. Analizując
potencjał rozwojowy Gminy Chrząstowice, spośród zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych
wyłoniono tereny o dużej gęstości zaludnienia. To na tych obszarach należy inwestować w infrastrukturę
oświatową, sportową, rekreacyjną i kulturową. Ponadto, na obszarach tych występują budynki, które
mają potencjał w zakresie rozwoju budownictwa energooszczędnego co przyczyni się do poprawy
warunków bytowych mieszkańców oraz pozwoli poprawić stan środowiska na terenie Gminy.
Na obszarach o dużej koncentracji zabudowy i mieszkańców władze Gminy oraz stowarzyszenia
i organizacje pożytku publicznego mają duże pole działania. Wraz z inwestycjami w infrastrukturę należy
dążyć do uświadamiania mieszkańców w zakresie nakładów inwestycyjnych jakie należało ponieść w tym
zakresie. Taka świadomość może przyczynić się do ograniczenia aktów wandalizmu na terenach
zrewitalizowanych, a tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa na tych obszarach.
Największy potencjał społeczny na terenie Gminy Chrząstowice ma Suchy Bór i Chrząstowice ze względu
na bardzo dużą gęstość zaludnienia.
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Potencjał rozwojowy w zakresie przestrzeni publicznej
Na terenie Gminy Chrząstowice występuje duży potencjał w zakresie rozwoju i poprawy atrakcyjności
i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Bardzo istotne jest, aby przestrzeń publiczna była przede
wszystkim bezpieczna i dostępna dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przestrzeń ta powinna pełnić
funkcje rekreacyjne, kulturowe, a także integracyjne. Przy podejmowaniu działań w zakresie poprawy
atrakcyjności funkcjonalności i dostępności przestrzeni publicznej należy równocześnie realizować
działania tzw. miękkie, które pomogą ograniczyć zachowania niepożądane w miejscach publicznych, by
zwiększyć bezpieczeństwo. Poniższa mapa wskazuje obszary o dużym potencjale rozwojowym
w zakresie poprawy atrakcyjności funkcjonalności przestrzeni publicznej na terenie Gminy Chrząstowice.
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W zakresie terenów cennych przyrodniczo największym potencjałem wyróżnia się sołectwo Daniec,
Dąbrowice, Suchy Bór i Lędziny. Natomiast w kwestii obszarów o dużym potencjale rozwojowym
w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego dominującą rolę pełnią Chrząstowice, a także Dębska
Kuźnia, Daniec, Dębie i Suchy Bór.

Potencjał rozwojowy w zakresie transportu i komunikacji
Odległość z Chrząstowic do siedziby powiatu i stolicy województwa, gdzie zlokalizowane są m.in. urzędy
różnego szczebla oraz ośrodki edukacyjne, kulturalne czy też służby zdrowia, wynosi ok. 15 km. Coraz
więcej osób spoza terenu gminy zainteresowanych jest zakupem działek budowlanych i budową domów
mieszkalnych dla własnych potrzeb na terenie Gminy Chrząstowice (głównie mieszkańcy Opola). Wynika
to z bliskości gminy do miejsca pracy (zazwyczaj Opola bądź Ozimka) oraz odpowiednich warunków
społeczno-przyrodniczych.
Przez teren gminy przebiegają:
•

dwie drogi krajowe o znaczeniu międzyregionalnym: nr 46 relacji: Opole – Częstochowa –
(Warszawa) oraz nr 94 relacji Opole – Katowice – (Zgorzelec – Przemyśl). Pierwsza z nich
przebiega centralnie przez teren gminy (długość odcinka w granicach gminy to 8,8 km)
i z uwagi na konieczność utworzenia obszaru ograniczonego ubytkowania, planuje się utworzyć
dwa obejścia: wsi Lędziny i wsi Dębska Kuźnia. Droga krajowa nr 94 przebiega skrajnie przez
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sołectwo Falmirowice (długość odcinka w granicach gminy to 1,7 km). Z uwagi na oddanie do
użytku autostrady A4, znaczenie tej drogi zmalało, jednak obowiązkowe opłaty za przejazdy
autostradą mogą zmienić tą sytuację;
•

dziewięć dróg powiatowych (łączna długość to 44,92 km). Drogi te gwarantują dobre powiązanie
gminy z ośrodkami ościennymi, a w celu poprawy funkcjonowania układu zakłada się dwa nowe
odcinki dróg: korygujący przecięcie dróg nr 1746 i 1714 na terenie wsi Dębska Kuźnia oraz
obejście wsi Daniec w ciągu drogi nr 1712;

•

89 publicznych dróg gminnych zapewniających łączność pomiędzy miejscowościami na terenie
gminy i obsługę terenów zabudowanych. Dodatkowo, drogi gminne w granicach terenów
zabudowanych. Poza wymaganym przedłużeniem drogi na trasie Suchy Bór – Chrząstowice, sieć
dróg gminnych jest wystarczająca.

Rozbudowa sieci osadniczej będzie się wiązała z koniecznością budowy nowych ulic. Należy jednak
podkreślić zły stan techniczny nawierzchni dróg lokalnych lub wręcz brak trwałych nawierzchni. Równie
problematyczny jest brak chodników oraz kanalizacji deszczowej w ciągach ulic (tereny zabudowane
wsi).
Niestety, wraz z rozwojem sieci dróg oraz wzrostem natężenia ruchu pojazdów na drogach przyczynia
się to do większej liczby zdarzeń drogowych. Dlatego też Gmina Chrząstowice podejmuje działania
zwiększające poziom bezpieczeństwa drogowego oraz ograniczające emisję szkodliwych gazów i pyłów
z transportu. Niezwykle istotne jest wprowadzanie takich działań przy jednoczesnym uwzględnianiu
lokalnych potencjałów w tym zakresie. Dlatego też, na przykład działania w zakresie rozwoju parkingów
lokalizowane powinny być w taki sposób, aby umożliwiać korzystanie z transportu zbiorowego. Działania
w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, w pierwszej kolejności powinny być realizowane na
odcinkach o największym natężeniu ruchu drogowego, gdzie bezpieczeństwo pieszych jest zagrożone.
W zakresie komunikacji rowerowej, należy brać pod uwagę lokalizację ścieżek rowerowych wzdłuż
głównych ciągów komunikacyjnych (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa), umożliwiając
mieszkańcom poruszanie się rowerem do szkoły lub pracy. Odpowiednia infrastruktura umożlwiająca
pozostawienie roweru pod miejscem pracy lub szkołą na pewno zachęci mieszkańców do korzystania
z takiej formy transportu.
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Największym potencjałem w zakresie poprawy bezpieczeństwa mają obszary położone wzdłuż drogi
krajowej nr 46, gdyż w tych obszarach obserwuje się dużą częstotliwość zdarzeń drogowych. Jest to
zatem obszar szczególnie wymagający interwencji.

6.

WSKAZANIE OBSZARU REWITALIZACJI WRAZ
Z UZASADNIENIEM

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych
obecnej sytuacji w Gminie Chrząstowice doprowadziła do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na
terenie gminy, który cechuje się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również
znacznym potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze
obszarów rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum możliwości
realizacji potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak
i twardych, mogących także oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną możliwość
kreowania pozytywnych zmian.
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Tabela 31: Charakterystyka obszaru rewitalizacji [opracowanie własne]

Gmina Chrząstowice
Obszar rewitalizacji ogółem
Podobszar 1 - Chrząstowice
Podobszar 2 - Suchy Bór
Podobszar 3 - Lędziny
Podobszar 4 - Daniec
Podobszar 5 - Dąbrowice

Powierzchnia
[km2]

Udział w
powierzchni
Gminy [%]

Liczba
mieszkańców

Udział w
liczbie
mieszkańców
Gminy [%]

82,12
10,15
8,67
1,37
0,12
0,60
0,15

100,00%
13,28%
10,56%
1,67%
0,14%
0,73%
0,19%

6633,00
1905,00
1367,00
190,00
0,00
244,00
104,00

100,00%
28,72%
20,61%
2,86%
0,00%
3,68%
1,57%

Poniższa mapa prezentuje rozmieszczenie obszaru rewitalizacji w układzie przestrzennym gminy oraz
w odniesieniu do wyznaczonych obszarów zdegradowanych.

Rysunek 10. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Chrząstowice
opracowanie CDE Sp. z o.o.
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6.1 Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji
Podobszar 1 – Chrząstowice
Diagnoza dla Podobszaru 1 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy
Chrząstowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Zaprezentowane dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji, w której
podobszar się znajduje – sołectwa Chrząstowice. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla
przyjętych wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną, gospodarczą, przestrzennofunkcjonalną oraz środowiskową na wskazanym Podobszarze w przeliczeniu na liczbę osób
zamieszkujących ten Podobszar.

Wskaźnik cząstkowy

Grupa
Podobszar 1 rewitalizacji

Gmina Chrząstowice

Wskaźnik obciążenia demograficznego
0,16

0,18

Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców

Strefa społeczna

0,22

0,13

Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym
0,45

0,67
Interwencje Policji na 100 mieszkańców

1,49

7,76

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców
0,22

0,28

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców

Strefa
środo
wisko
wa
Strefa
techni
czna

0,26

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym

Stref
a
przes
trzen
nofunkc
jonal
na

Strefa
gospoda
rcza

0,44

0,92

0,94

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje) na 100 mieszkańców
30,08

21,00

% budynków objętych selektywną zbiórka odpadów
1,76

0,93
Masa wyrobów azbestowych na 1 km2

10,34

3,10
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W powyższym zestawieniu zaznaczone zostały wartości wskaźników odbiegających od wartości
referencyjnej dla Gminy.
W podobszarze rewitalizacji Chrząstowice obserwuje się zjawiska niepożądane takie jak przemoc
w rodzinie oraz problem ubóstwa. Oba zjawiska są ze sobą powiązane, bowiem bardzo często
w związku z niekorzystną sytuacją materialną pojawia się problem z uzależnieniem czy przemocą.
Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców, pozwalające znaleźć zatrudnienie mogą ograniczyć
stopień wykluczenia społecznego osób ubogich czy dotkniętych problemem przemocy.
Podobszar rewitalizacji charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym w zakresie infrastruktury
rekreacyjno-wypoczynkowej. Aktywnie czas można spędzać kortach tenisowych i basenie, a w 2013 roku
została oddana do użytku ogólnodostępna hala sportowa przy szkole podstawowej.
Miejscowość Chrząstowice to również przykład wzorcowego współżycia i współdziałania w ramach
społeczności lokalnej. Prace społeczne rozpoczęto w 1995 roku przy

odrestaurowaniu

i zagospodarowaniu cmentarza komunalnego. Z inicjatywy mieszkańców stanął tam pomnik ku czci
poległych w I i II wojnie światowej. Wykonano nowy krzyż, urządzono piękną zieleń i wykonano brukowe
chodniki, odrestaurowano starą kaplicę oraz przedwojenne ogrodzenia z czerwonej cegły, wykonano
również kanalizację wzdłuż cmentarza, tworząc w miejscu zlikwidowanych rowów parking dla
samochodów i rowerów. Następnym zadaniem, jakie mieszkańcy wykonali to prace przy budynku,
w którym mieściła się świetlica wiejska i remiza OSP. Wykonano tam wewnętrzne toalety oraz wyłożono
kostką plac przed wejściem. Sołectwo Chrząstowice, jako pierwsze w gminie przystąpiło
w 2001 r. do Programu "Odnowy Wsi". Wizja Odnowy Wsi Chrząstowic brzmi: "Aby wieś była wsią,
a miasto miastem, ale na równym poziomie". Pierwszym wyzwaniem była budowa parkingu - pełniącego
jeszcze

funkcję

miejsca

wiejskich

spotkań

usytuowanego

przy

Klubie

Samorządowym

w Chrząstowicach. Prace rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w lipcu 2001 roku. Zrealizowano projekty
w zakresie rozbudowy boisk sportowych i remontu kościoła. Mieszkańcy w ramach szeroko pojętego
czynu społecznego zaangażowali własne zasoby pracy żywej, czas, energię i sprzęt, dzięki czemu
zaoszczędzono 70% środków finansowych, które musiałyby zostać wydatkowane, gdyby zadanie to
zostało

zlecone.

Realizacja

zyskała

uznanie

na

forum

regionalnym

w postaci II nagrody w konkursie "Piękna Wieś Opolska 2001" w kategorii na "Najlepszy Projekt Odnowy
Wsi". Również w 2001 r. w ramach przedmiotowego konkursu w kategorii "Piękna Wieś Opolska"
miejscowość Chrząstowice otrzymała wyróżnienie.
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Kolejnym zadaniem była budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży o wymownej nazwie "Dziecięcy Raj".
Realizacją tego projektu zajęła się grupa Liderów "Odnowy Wsi", która w czynie społecznym
nadzorowała wykonywane prace oraz zachęciła miejscową młodzież do prac wstępnych
i wykończeniowych. Dzięki dotacji z "Programu małych grantów na rzecz realizacji Programu Odnowy
Wsi" zakupiono sprzęt zabawowy. Zakończenie prac miało miejsce w III kwartale 2002 r. Uroczyste
otwarcie nastąpiło w Dniu Dziecka - 1 czerwca 2002 r. W Chrząstowicach działa Stowarzyszenie
„Przyszłość Chrząstowic", Koło Mniejszości Niemieckiej oraz Drużyna sportowa 1 FC ChronstauChrząstowice. Organizacje te współpracują ze sobą przy organizacji festynów, dożynek, wodzenia
niedźwiedzia oraz remoncie kościoła, rozbudowie boisk LZS .
POWIERZCHNIA
8,67 KM2

LICZBA MIESZKACÓW
1367

Strona | 53

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHRZĄSTOWICE

Podobszar 2 – Suchy Bór
Diagnoza dla Podobszaru 2 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy
Chrząstowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Zaprezentowane dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji, w której
podobszar się znajduje – sołectwa Suchy Bór. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych
wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną oraz
środowiskową na wskazanym Podobszarze w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących ten
Podobszar.

Wskaźnik cząstkowy

Grupa
Podobszar 2 rewitalizacji

Gmina Chrząstowice

Wskaźnik obciążenia demograficznego
0,22

0,18

Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców

Strefa społeczna

0,11

0,13

Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym
0,51

0,67
Interwencje Policji na 100 mieszkańców

4,94

7,76

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców
0,32

0,28

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców

Strefa
techni
czna

Strefa
środo
wisko
wa

Strefa
przestrzennofunkcjonalna

Strefa
gospoda
rcza

0,21

0,26

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
0,94

0,94

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje) na 100 mieszkańców

33,26

21,00

% budynków objętych selektywną zbiórka odpadów
0,21

0,93
Masa wyrobów azbestowych na 1 km2

4,26

3,10
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W 2002 roku sołectwo Suchy Bór przystąpiło do Programu Odnowy Wsi z hasłem "Oaza przyrody
i wypoczynku". Program zakłada pielęgnowanie tradycji przodków, wzbogaconych o nowe wartości
zaszczepione przez napływowych współmieszkańców, kult miejscowej obyczajowości, modernizację
świetlicy wiejskiej wraz z obiektem sportowym, dbałość o tereny zielone i leśne, poprawę życia
kulturalnego, rozwój sportu i rekreacji oraz rozwój przedsiębiorczości a także reaktywację
Stowarzyszenia „ Na rzecz Rozwoju wsi Suchy Bór”. Dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej w Suchym
Borze, przy współudziale Urzędu Gminy w ramach Programu Odnowy Wsi położono na boisku przed
Świetlicą Wiejską, na betonowej podbudowie, dywanik asfaltowy. Powstało w ten sposób boisko do
koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Po przeciwnej stronie w ramach tego samego programu, za środki
Rady Sołeckiej, przy wsparciu Urzędu Gminy oraz zaangażowaniu rodziców dzieci uczęszczających do
Publicznego Przedszkola w Suchym Borze, powstał plac zabaw "Dziecięcy Raj". Został przeprowadzony
remont świetlicy wiejskiej i zaplecza. Zadania zostały zrealizowane ze środków finansowych: Fundacji
Rozwoju Śląską i Wspierania Inicjatyw Lokalnych z Inicjatywy Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej
DFK Suchy Bór, Urzędu Gminy Chrząstowice, zbiórki mieszkańców oraz z dochodów z festynów. Dziś
świetlica służy wszystkim mieszkańcom Suchego Boru oraz ich gościom. Tuż obok świetlicy powstała
siłownia pod chmurką – w ramach PROW na lata 2007-2013 zakupiono urządzenia do ćwiczeń, ławy,
stoły oraz stojaki na rowery i urządzono miejsce rekreacji na świeżym powietrzu. Pomiędzy siłownią
a świetlicą wiejską znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, którego uroczyste otwarcie miało miejsce
podczas festynu sportowego, jaki odbył się 24 czerwca 2017 r.
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POWIERZCHNIA
1,37 KM2

LICZBA MIESZKACÓW
190
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Podobszar 3 – Lędziny
Diagnoza dla Podobszaru 3 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy
Chrząstowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Zaprezentowane dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji, w której
podobszar się znajduje – sołectwa Lędziny. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych
wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną oraz
środowiskową na wskazanym Podobszarze w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących ten
Podobszar.

Wskaźnik cząstkowy

Grupa
Podobszar 3 rewitalizacji

Gmina Chrząstowice

Wskaźnik obciążenia demograficznego
0,16

0,18

Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców

Strefa społeczna

0,38

0,13

Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym
0,28

0,67
Interwencje Policji na 100 mieszkańców

21,48

7,76

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców
0,00

0,28

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców

Strefa
techni
czna

Strefa
środo
wisko
wa

Strefa
przestrzennofunkcjonalna

Strefa
gospoda
rcza

0,19

0,26

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
0,96

0,94

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje) na 100 mieszkańców

28,69

21,00

% budynków objętych selektywną zbiórka odpadów
2,66

0,93
Masa wyrobów azbestowych na 1 km2

0,42

3,10
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Lędziny, pomimo, iż są małą miejscowością mogą pochwalić się doskonałą infrastrukturą użytkową:
wodociąg, kanalizacja, chodniki wzdłuż dróg głównych, ścieżki rowerowe, oświetlenie ulic, sieć
telefoniczna, wiaty przystankowe, zatoki autobusowe i oznakowanie ulic, plac zabaw, świetlica,
powstałe przy dużym współudziale Pani sołtys i mieszkańców.
POWIERZCHNIA
0,12 KM2

LICZBA MIESZKACÓW
0
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Podobszar 4 – Daniec
Diagnoza dla Podobszaru 4 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy
Chrząstowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Zaprezentowane dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji, w której
podobszar się znajduje – sołectwa Daniec. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych
wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną oraz
środowiskową na wskazanym Podobszarze w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących ten
Podobszar.

Wskaźnik cząstkowy

Grupa
Podobszar 4 rewitalizacji

Gmina Chrząstowice

Wskaźnik obciążenia demograficznego
0,17

0,18

Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców

Strefa społeczna

0,08

0,13

Liczba rodzin objętych pomoc społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym
1,57

0,67
Interwencje Policji na 100 mieszkańców

3,68

7,76

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców
0,25

0,28

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców

Strefa
techni
czna

Strefa
środo
wisko
wa

Strefa
przestrzennofunkcjonalna

Strefa
gospoda
rcza

0,41

0,26

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
0,96

0,94

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje) na 100 mieszkańców

10,38

21,00

% budynków objętych selektywną zbiórka odpadów
0,16

0,93
Masa wyrobów azbestowych na 1 km2

1,24

3,10

Strona | 59

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHRZĄSTOWICE
Na terenie miejscowości działają takie organizacje jak Ochotnicza Straż Pożarna i koło DFK, które
wspólnie z Radą Sołecką współpracują i organizują wiele imprez, festynów i spotkań okolicznościowych,
w tym tych o charakterze regionalnym, jak dożynki czy wodzenie niedźwiedzia, co przyczynia się do
zachowania lokalnej tradycji.
Pod hasłem "Tradycja kulturowa - współpraca i rozrywka" w 2003 roku sołectwo przystąpiło do
programu "Odnowy wsi". Mieszkańcy w ramach programu przystąpili do rozbudowy Klubu Wiejskiego.
Zrobiono strop, który pozwala na urządzenie na poddaszu dużej Sali dla Regionalnej Izby Śląskiej im.
Konrada Mientusa, mieszczącej się dotychczas w małym pomieszczeniu. W ramach programu powstał
również plac rekreacyjny przy ul. Dębskiej Kuźni. Środki na realizację tego zadania zostały pozyskane
również z Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz z Urzędu Gminy. Do dziś
wykorzystując środki z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy modernizują i wyposażają wnętrze Klubu
Wiejskiego oraz teren wokół niego.
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POWIERZCHNIA
0,60 KM2

LICZBA MIESZKACÓW
244
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Podobszar 5 – Dąbrowice
Diagnoza dla Podobszaru 5 stanowi uszczegółowienie diagnozy przeprowadzonej dla Gminy
Chrząstowice na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Zaprezentowane dane stanowią kompensację wyników diagnozy dla podobszaru rewitalizacji, w której
podobszar się znajduje – sołectwa Dąbrowice. Poniższa tabela wskazuje syntezę wyników dla przyjętych
wartości wskaźników opisujących sytuację społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną oraz
środowiskową na wskazanym Podobszarze w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących ten
Podobszar.

Wskaźnik cząstkowy

Grupa
Podobszar 5 rewitalizacji

Gmina Chrząstowice

Wskaźnik obciążenia demograficznego
0,18

0,18

Liczba sporządzonych niebieskich kart na 100 mieszkańców

Strefa społeczna

0,00

0,13

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym
1,53

0,67
Interwencje Policji na 100 mieszkańców

7,66

7,76

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu niepełnosprawności na 100 mieszkańców
0,96

0,28

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 100 mieszkańców

Strefa
techni
czna

Strefa
środo
wisko
wa

Strefa
przestrzennofunkcjonalna

Strefa
gospoda
rcza

0,48

0,26

Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
0,96

0,94

Liczba zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje) na 100 mieszkańców

10,38

21,00

% budynków objętych selektywną zbiórka odpadów
0,16

0,93
Masa wyrobów azbestowych na 1 km2

1,24

3,10
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Od 2006 roku sołectwo uczestniczy w programie "Odnowa wsi". Za pomocą środków przyznanych
w ramach programu oraz pracy własnej mieszkańcy sukcesywnie modernizują i remontują świetlicę
wiejską, która służy im jako miejsce spotkań i organizacji różnych imprez.
POWIERZCHNIA
0,15 KM2

LICZBA MIESZKACÓW
104
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7.

SKALA I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Przeprowadzona diagnoza poprzedzająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Gminie Chrząstowice wykazała, że na terenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz
obszaru zdegradowanego, z którym ten obszar jest powiązany

występują następujące rozliczne

problemy, stanowiące podstawę do podjęcia działań rewitalizacyjnych. Zidentyfikowana skala
i charakter potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Chrząstowice jest następująca:
POTRZEBY SPOŁECZNE
PS-1. Poprawa warunków życia osób uboższych;
PS-2. Ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego osób
niepełnosprawnych i osób starszych;
PS-3. Poprawa sytuacji na rynku pracy;
PS-4. Poprawa aktywności społecznej i integracji mieszkańców
gminy, w tym osób starszych i niepełnosprawnych;
PS-5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
POTRZEBY GOSPODARCZE
PG-1. Poprawa kondycji i rozwój podmiotów gospodarczych;
PG-2. Wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności wśród
mieszkańców.
POTRZEBY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE
PP-F-1. Poprawa funkcjonalności budynków oraz ich dostępności
dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie gminy oraz
przestrzeni publicznych;
PP-F-2. Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych oraz budynków
usługowych;
PP-F-3. Wzrost bezpieczeństwa drogowego.
POTRZEBY ŚRODOWISKOWE
PŚ-1. Wzrost masy odpadów odbieranych w sposób selektywny.

POTRZEBY TECHNICZNE
PT-1. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną;
PT-2. Redukcja masy wyrobów azbestowych na terenie gminy.
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8.

WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI PO REALIZACJI DZIAŁAŃ
REWITALIZACYJNYCH

Wizja obszarów rewitalizacji Gminy Chrząstowice to obraz jaki mieszkańcy chcieliby osiągnąć wskutek
wdrożenia Programu Rewitalizacji na wyznaczonych terenach.
Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb
rozwojowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie analizy sytuacji gminy

i obszarów

rewitalizacji oraz partycypacji społecznej możliwe było sformułowanie wizji rewitalizacji obszarów
zdegradowanych Gminy Chrząstowice.
Wizja
Obszar rewitalizacji Gminy Chrząstowice, objęty działaniami rewitalizacyjnymi, został trwale
odnowiony. Stanowi miejsce przyjazne i bezpieczne dla osób o różnej sytuacji materialnej oraz
w każdym wieku. W Gminie obecnie można w sposób aktywy spędzić czas wolny, dzięki nowoczesnym
bazom sportowo-rekreacyjnym, a także licznych wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Podniesienie
kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz wsparcie otwierania własnych działalności gospodarczych,
przyczyniło się do spadku bezrobocia oraz wykluczenia społecznego. Mieszkańcy zaczęli utożsamiać się
z miejscem zamieszkania, dbać o otaczające ich środowisko przyrodnicze, poznali też historię swojej
gminy, zintegrowali się i coraz częściej podejmują wspólne inicjatywy na rzecz odnowy pozostałych
fragmentów przestrzeni gminy. Ponadto dzięki rozbudowanej i zmodernizowanej infrastrukturze
drogowej gminy wzrosło bezpieczeństwo na drogach. Poprzez przeprowadzone modernizacje
budynków czy też rewitalizację nieużytków, podniósł się komfort życia mieszkańców tych obszarów.
Należy mieć na uwadze, że jednym z głównych założeń rewitalizacji jest ożywianie obszarów będących
w stagnacji. Celem jest takie wsparcie obszarów będących w sytuacji kryzysowej, aby obszar całego
miasta mógł rozwijać się równomiernie dla korzyści wszystkich mieszkańców.
Rewitalizacja wyznaczonych obszarów to proces, którego efektem będzie:
❖ wzmocnienie relacji pomiędzy mieszkańcami, w szczególności w oparciu o wspólnie
podejmowane działania na rzecz wspólnoty lokalnej oraz swojego osiedla
❖ nawiązanie współpracy z sektorem samorządowym, biznesowym, pozarządowym, parafiami
i nieformalnymi gremiami funkcjonującymi w gminie,
❖ podnoszenie poziomu aspiracji mieszkańców w wymiarze zawodowym, rodzinnym, osobistym,
❖ wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców, poszerzanie możliwości rozwijania swoich
talentów bez względu na wiek, sytuację ekonomiczną, poziom sprawności,
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❖ odbudowanie poczucia wartości grup mieszkańców, którzy obecnie są lub czują się
marginalizowani,
❖ podniesienie jakości środowiska zamieszkania,
❖ poprawa warunków mieszkaniowych w aspekcie infrastrukturalnym,
❖ stworzenie mechanizmów utrwalających samodzielność mieszkańców oraz rozwój gminy.

9.

CELE STRATEGICZNE

Misją Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice jest poprawa warunków życia mieszkańców
gminy, wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej w gminie, poprawa ładu przestrzennego, a także
poprawa stanu środowiska naturalnego, zaś wskazane cele dla obszaru rewitalizacji są bezpośrednią
odpowiedzią na zdiagnozowane problemy na tym terenie. Program Rewitalizacji uwzględnia w realizacji
cele działań przedstawione w dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024”,
które brzmią następująco:
I. Dbanie o środowisko naturalne jak o najcenniejsze dobro w gminie.
II. Zwiększenie atrakcyjności gminy do prowadzenia działalności gospodarczej i pracy.
III. Stymulowanie rozwoju społecznego oraz pielęgnowanie tradycji i kultury lokalnej.
IV. Rozwój infrastruktury dla potrzeb społeczności lokalnej.
V. Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas.
Głównym celem Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice określa się odpowiedź na zdefiniowane
problemy w długoterminowej perspektywie rozwoju, wskazując na korzyści oczekiwanych przemian
płynące dla wszystkich mieszkańców gminy.
Cele rewitalizacji wyznaczono na podstawie skumulowanych na obszarze zdegradowanym problemów
oraz w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Uszczegółowieniem nadrzędnego celu, są cele
szczegółowe i odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych.
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CEL NADRZĘDNY: REWITALIZACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH
Cele szczegółowe do celów operacyjnych:
1. Poprawa jakości życia i budowanie silnego kapitału społecznego
(koncentruje swoją uwagę na problemach oraz działaniach o charakterze społeczno-gospodarczotechnicznych)
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.1. Poprawa warunków bytowych oraz ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego;
1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz tworzenie
bezpiecznych warunków do życia i prowadzenia działalności gospodarczej;
1.3. Wykorzystanie terenów publicznych do budowania infrastruktury miejsc spotkań, rekreacji
i aktywności fizycznej.
2. Tworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych miejsc publicznych oraz podnoszenie jakości środowiska
przyrodniczego i kulturowego
(koncentruje swoja uwagę na problemach oraz aspektach o charakterze przestrzenno-funkcjonalnośrodowiskowo-techniczno-społecznych)
CELE SZCZEGÓŁOWE:
2.1 Utworzenie przestrzeni stanowiącej miejsce rekreacji mieszkańców, zabawy dzieci, miejsc do
uprawiania sportów i umożliwiające organizację wydarzeń kulturalnych;
2.2 Dbanie o środowisko przyrodnicze poprzez dobre praktyki w zakresie gospodarki energią,
gospodarki wodno-ściekową, a także właściwą gospodarkę odpadami;
2.3 Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne oraz w ruchu drogowym;
3. Budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego i aktywnego zawodowo
(koncentruje swoja uwagę na problemach oraz działaniach o charakterze gospodarczo-społecznych)
CELE SZCZEGÓŁOWE:
3.1 Tworzenie warunków do rozwoju MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej;
3.2 Aktywizacja zawodowa mieszkańców w różnym wieku;
3.3 Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej.
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10. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE
Przedsięwzięcia podstawowe stanowią sedno działań rewitalizacyjnych, zaś bez ich realizacji osiągnięcie
celów programu nie będzie możliwe, a podobszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać się z sytuacji
kryzysowej. W ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice wskazano zestawione poniżej
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w pełni wpisujące się w strategiczne cele operacyjne i cele szczegółowe
dla obszaru rewitalizacji.
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Główne projekty rewitalizacyjne
1. DOSTĘPNA, NOWOCZESNA I DOSTOSOWANA DO POTRZEB OCHRONY ŚROD OWISKA
ZABUDOWA MIESZKANIOWA, USŁUGOWA I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Podmiot realizujący
projekt
Zakres realizowanego
projektu

Lokalizacja

Grupa docelowa
Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia

Szacowana wartość
projektu

Źródło finansowania

Prognozowane
rezultaty projektu
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Gmina Chrząstowice
Zadanie I:
Zadanie II:
Zadanie III:
Zadanie IV:
Zadanie V:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynków mieszkalnych
Termomodernizacja budynków oświatowych
Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Modernizacja źródeł ciepła
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z
Zadanie VI:
niezbędną infrastrukturą uzdatniania wody
Zadanie I:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie II:
Chrząstowice
Zadanie III:
Chrząstowice
Zadanie IV:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie V:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie VI:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
- mieszkańcy obszarów rewitalizacji, - mieszkańcy Gminy Chrząstowice
Zadanie I:
2017-2020
Zadanie II:
2017-2020
Zadanie III:
2017-2020
Zadanie IV:
2017-2020
Zadanie V:
2017-2020
Zadanie I:
500 000,00 zł
Zadanie II:
500 000,00 zł
Zadanie III:
500 000,00 zł
Zadanie IV:
100 000,00 zł
Zadanie V:
500 000,00 zł
Zadanie I:
RPO WO Działanie 3.2, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie II:
RPO WO Działanie 3.2, środki prywatne
EFRR
Zadanie III:
RPO WO Działanie 3.2, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie IV:
RPO WO Działanie 6.1, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie V:
RPO WO Działanie 5.4, środki prywatne
EFRR
• poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych, usługowych i
użyteczności publicznej; • poprawa dostępu budynków dla osób starszych i
niepełnosprawnych; • poprawa stanu środowiska wskutek racjonalnego
zarządzania energią oraz zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej;
• liczba budynków poddanych pracom modernizacyjnych [szt.]
• liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
[osób]
• zużycie energii w budynkach przed i po przeprowadzonej
termomodernizacji [MWh]
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2. ZRÓRNOWAŻONY, BEZPIECZNY I DOSTĘPNY TRANSPORT
Podmiot realizujący
projekt

Gmina Chrząstowice
Zadanie I:
Zadanie II:

Zakres realizowanego
projektu

Zadanie III:
Zadanie
IV:
Zadanie V:

Lokalizacja

Grupa docelowa

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia

Szacowana wartość
projektu

Źródło finansowania

Prognozowane
rezultaty projektu

Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze
powiatowej nr 1752O Suchy Bór-Lędziny i Dębska KuźniaOzimek
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych
Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej
na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice
Budowa ścieżek rowerowych
Działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa drogowego
i zrównoważonego transportu
Suchy Bór, Lędziny
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec

Zadanie I:
Zadanie II:
Zadanie III:
Zadanie
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
IV:
Zadanie V:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji; • mieszkańcy Gminy Chrząstowice;
• przedsiębiorcy;
Zadanie I:
2018-2023
Zadanie II:
2018-2023
Zadanie III:
2018-2023
Zadanie
2018-2023
IV:
Zadanie V:
2018-2024
Zadanie I:
1 000 000,00 zł
Zadanie II:
500 000,00 zł
Zadanie III:
200 000,00 zł
Zadanie
800 000,00 zł
IV:
Zadanie V:
50 000,00 zł
Zadanie I:
RPO WO Działanie 6.1, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie II:
RPO WO Działanie 6.1, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie III:
RPO WO Działanie 6.1, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie
RPO WO Działanie 6.1, Budżet Gminy
EFRR
IV:
Zadanie V:
RPO WO Działanie 8.2, Budżet Gminy
EFS
• poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji;
• poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i
niepełnosprawnych; • poprawa estetyki przestrzeni publicznej; • poprawa
walorów turystyczno-rekreacyjnych obszaru rewitalizacji; • redukcja
zanieczyszczeń powietrza na obszarze rewitalizacji.
• Długość zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych [km];
• Długość nowopowstałych ścieżek rowerowych [km].
• Liczba osób korzystających z systemu ścieżek pieszo-rowerowych
[osoby].
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3. ATRAKCYJNA, DOSTĘPNA I BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Podmiot realizujący
projekt

Gmina Chrząstowice
Remont, modernizacja i adaptacja budynków
użyteczności publicznej
Zadanie II:
Odtworzenie ścieżki parkowej z Dębia do Dąbrowic
Adaptacja i nadanie nowych funkcji budynków i
Zadanie III:
nieużytków
Zadanie IV:
Rozwój infrastruktury sportowej
Zadanie V:
Remont klubów i świetlic wiejskich
Zadanie VI:
Remont obiektów sakralnych
Zadanie VII:
Integracja lokalnej społeczności
Chrząstowice, Suchy Bór, Dębie, Dąbrowice, Daniec,
Zadanie I:
Niwki
Zadanie II:
Dąbrowice
Zadanie III:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie IV:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie V:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie VI:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie VII:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
• mieszkańcy obszarów rewitalizacji, • mieszkańcy Gminy Chrząstowice
Zadanie I:
2018-2023
Zadanie II:
2018-2023
Zadanie III:
2018-2023
Zadanie IV:
2018-2023
Zadanie V:
2018-2023
Zadanie VI:
2018-2023
Zadanie VII:
2018-2023
Zadanie VIII:
2018-2023
Zadanie I:
1 000 000,00 zł
Zadanie II:
1 000 000,00 zł
Zadanie III:
200 000,00 zł
Zadanie IV:
1 000 000,00 zł
Zadanie V:
500 000,00 zł
Zadanie VI:
200 000,00 zł
Zadanie VII:
100 000,00 zł
Zadanie VIII:
10 000,00 zł
Zadanie I:
RPO WO Działanie 10.2, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie II:
RPO WO Działanie 10.2, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie III:
POIiŚ Działanie 2.5, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie IV:
RPO WO Działanie 10.2, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie V:
RPO WO Działanie 10.2, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie VI:
RPO WO Działanie 10.2, Budżet Gminy
EFRR
Zadanie VII:
RPO WO Działanie 8.2, Budżet Gminy
EFS
• integracja lokalnej społeczności; • wzrost aktywności społecznej
mieszkańców; • wzrost aktywności fizycznej mieszkańców • poprawa
estetyki przestrzeni publicznej; • poprawa dostępności przestrzeni
publicznej; • ochrona dziedzictwa kulturowego.
Zadanie I:

Zakres realizowanego
projektu

Lokalizacja

Grupa docelowa

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia

Szacowana wartość
projektu

Źródło finansowania

Prognozowane rezultaty
projektu
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Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

• liczba zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego [szt.],
• liczba nowych elementów małej architektury [szt.]
• powierzchnia funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej [ha]
4. POPRAWA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Podmiot realizujący
projekt

Zakres realizowanego
projektu

Lokalizacja
Grupa docelowa
Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia
Szacowana wartość
projektu

Źródło finansowania

Prognozowane rezultaty
projektu

Gmina Chrząstowice
Aktywizacja społeczno-gospodarcza osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez
Zadanie I:
wskazywanie form pomocy w zakresie poszukiwania
zatrudnienia oraz własnej działalności gospodarczej.
Pomoc doradcza lokalnym mikro-, małym i średnim
Zadanie II:
przedsiębiorstwom w zakresie pozyskania środków
finansowych na rozwój działalności gospodarczej.
Modernizacja tartaków oraz rewitalizacja terenów
Zadanie III:
nieużytków
Zadanie I:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
Zadanie II:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec,
Zadanie III:
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji, • przedsiębiorcy obszaru rewitalizacji,
• mieszkańcy Gminy Chrząstowice, • przedsiębiorcy Gminy Chrząstowice
Zadanie I:
2018-2023
Zadanie II:
2018-2023
Zadanie III:
2018-2023
Zadanie I:
20 000,00 zł
Zadanie II:
20 000,00 zł
Zadanie III:
1 000 000,00 zł
Zadanie I:
RPO WO Działanie 7.3
EFS
Zadanie II:
RPO WO Działanie 7.5
EFS
Zadanie III:
RPO WO Działanie 2.2
EFRR
• wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarach rewitalizacji,
• wzrost aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie z obszarów
rewitalizacji, • wzrost kompetencji mieszkańców obszarów rewitalizacji,
• promowanie równych szans na rynku pracy.

Wskaźniki produktu

• Liczba osób uczestniczących w spotkaniach aktywizujących [osoby];
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.].

Wskaźniki rezultatu

• Liczba osób, które znalazły zatrudnienie wskutek realizacji działania
[osoby]; • Liczba przedsiębiorstw na obszarze rewitalizacji [szt.]
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Pozostałe projekty rewitalizacyjne
1. W ZGODZIE Z NATURĄ
Podmiot realizujący
projekt
Zakres realizowanego
projektu
Lokalizacja
Grupa docelowa
Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia
Szacowana wartość
projektu
Źródło finansowania
Prognozowane rezultaty
projektu
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Gmina Chrząstowice
Promocja dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w tym przede
wszystkim walka z „niską emisją” poprzez program wymiany urządzeń
grzewczych, selektywna gospodarka odpadami, racjonalna gospodarka
zasobami naturalnymi oraz ochrona bioróżnorodności.
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji, • przedsiębiorcy obszaru rewitalizacji,
• mieszkańcy Gminy Chrząstowice, • przedsiębiorcy Gminy
Chrząstowice
2018-2023
20 000,00 zł
WFOŚiGW, Budżet Gminy
• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji
i Gminy Chrząstowice;
•poprawa jakości środowiska na obszarze rewitalizacji oraz w Gminie
Chrząstowice;
• Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych [osoby]
• redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery;
• wzrost masy odpadów zagospodarowanych w sposób selektywny;
2. WIEM, GDZIE ŻYJĘ

Podmiot realizujący
projekt
Zakres realizowanego
projektu
Lokalizacja
Grupa docelowa
Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia
Szacowana wartość
projektu
Źródło finansowania
Prognozowane rezultaty
projektu
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Gmina Chrząstowice
Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego celem
zwiększenia świadomości mieszkańców w kwestii miejsca zamieszkania
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji, • przedsiębiorcy obszaru rewitalizacji,
• mieszkańcy Gminy Chrząstowice, • przedsiębiorcy Gminy
Chrząstowice
2018-2023
20 000,00 zł
Budżet Gminy
• wzrost świadomości społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji
i Gminy Chrząstowice; • wzrost integracji lokalnej społeczności;
• Liczba osób uczestniczących w działaniach promocyjnych [osoby]
• Liczba osób, które angażują się życie społeczne gminy [osoby]
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3. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO
Podmiot realizujący
projekt
Zakres realizowanego
projektu
Lokalizacja
Grupa docelowa
Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia
Szacowana wartość
projektu
Źródło finansowania
Prognozowane rezultaty
projektu
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Gmina Chrząstowice
Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych
społecznie
Chrząstowice, Suchy Bór, Dąbrowice, Daniec
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji, • przedsiębiorcy obszaru
rewitalizacji,
• mieszkańcy Gminy Chrząstowice, • przedsiębiorcy Gminy
Chrząstowice
2018-2023
50 000,00 zł
RPO WO Działanie 8.2
EFS
• wzrost aktywności społecznej osób starszych, niepełnosprawnych oraz
wykluczonych społecznie, • wzrost integracji lokalnej społeczności
• Liczba osób uczestniczących w spotkaniach aktywizujących [osoby]
• Liczba osób, które angażują się życie społeczne gminy [osoby]

11. MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY
POSZCZEGÓLNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI REWITALIZACYJNYMI
Program Rewitalizacji Gminy Chrząstowice zawiera zestaw działań, pozwalających ożywić gminę
w sposób kompleksowy, holistycznie podchodząc do jego rozwoju: z uwzględnieniem wszystkich trzech
filarów

zrównoważonego

rozwoju,

tj.

społecznego,

gospodarczego

i

środowiskowego.

W związku z tym zdefiniowano cele oraz szereg działań, których wykonanie pomoże te cele osiągnąć.
Projekty te charakteryzują się złożonością, co przede wszystkim dotyczy przedsięwzięć „miękkich”,
aktywizujących społeczność lokalną, które swoje odzwierciedlenie mają także w kwestiach
środowiskowego i ekonomicznego rozwoju gminy.
Na poszczególnych podobszarach rewitalizacji wyznaczono działania, których realizacja pozwoli
na redukcję zidentyfikowanych problemów z każdej sfery. Jednocześnie, część działań, choć fizycznie
zrealizowana będzie w jednym miejscu w mieście, obejmie swym zasięgiem także osoby spoza danego
podobszaru, dzięki czemu efektywniej wykorzystać będzie można możliwości, jakie daje dane
przedsięwzięcie.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 program
rewitalizacji charakteryzuje się komplementarnością w kilku płaszczyznach:
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11.1 Komplementarnością przestrzenna
W procesie tworzenia Programu Rewitalizacji dla gminy Chrząstowice, zgodnie z „Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” wzięto pod uwagę konieczność
zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów rewitalizacyjnych.
Komplementarność przestrzenna to uwzględnienie wzajemnych powiązań zarówno na etapie
formułowania, jak i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wdrażane będą na obszarze
rewitalizacji, a także tych poza tym obszarem, lecz na niego wpływających.
Wszystkie projekty rewitalizacyjne zarówno podstawowe jak i uzupełniające zostaną zrealizowane
bezpośrednio na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zasięg niektórych projektów podstawowych może
wykraczać poza obszar rewitalizacji tak, aby zapewnić rzeczywiste i trwałe rozwiązanie problemów,
dopełnianie się przestrzennie oraz mechanizm synergii efektów oddziaływania. Działania, których
realizacja może wykroczyć poza obszar rewitalizacji i objąć szerszą część gminy zostały wskazane
w poniższej tabeli.
Należy zaznaczyć, że wszystkie projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim
ściśle powiązane. Stanowią one odpowiedzi na zdiagnozowane problemy dla tego obszaru.
Przedsięwzięcia, które mogą wykraczać poza obszar rewitalizacji zostały tak skonstruowane, aby
eliminować czynniki zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji i strefie otaczającej. Dzięki ich
realizacji rezultaty procesu rewitalizacji widoczne będą na całym obszarze rewitalizacji i w obszarze
otaczającym.
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Tabela 32. Komplementarność przestrzenna.

Nazwa projektu rewitalizacji

Realizacja na obszarze

Realizacja poza obszarem

rewitalizacji

rewitalizacji

GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Dostępna, nowoczesna i
dostosowana do potrzeb
ochrony środowiska zabudowa
mieszkaniowa, usługowa i
użyteczności publicznej

✓

-

Zrównoważony, bezpieczny i
dostępny transport

✓

(Będzie oddziaływać na cały

Atrakcyjna, dostępna i
bezpieczna przestrzeń
publiczna
Poprawa sytuacji na rynku
pracy

✓
obszar Gminy)

✓

-

✓

-

POZOSTAŁE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
W zgodzie z naturą

✓

✓
(Będzie oddziaływać na cały
obszar Gminy)

Wiem, gdzie żyję

✓

-

Aktywne społeczeństwo

✓

-

Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

11.2 Komplementarność problemowa
Odpowiedzią na zidentyfikowane w ramach diagnozy potrzeby rewitalizacji (w wymiarze społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym) jest układ strategicznych
celów, wyznaczających kierunki podejmowanych działań wzajemnie dopełniających się tematycznie, aby
całościowo wpływały na obszar rewitalizacji. Dzięki temu unika się problemu podejmowania działań
w obrębie zaledwie jednej sfery, co uniemożliwia kompleksowe podejście do problemów występujących
na danych obszarach.
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Wyznaczone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle powiązane.
Jest on zaplanowany w sposób umożliwiający kompleksową i komplementarną realizację potrzeb oraz
rozwiązań problemów na obszarze rewitalizowanym.
W poniższej tabeli zaprezentowano poszczególne projekty rewitalizacyjne, które odpowiadają na wiele
potrzeb rewitalizacyjnych w sposób spójny i zintegrowany.
POTRZEBY REWITALIZACYJNE

CEL OPERACYJNY 1
1.1
1.2
1.3

CEL OPERACYJNY 2
2.1
2.2 2.3

CEL OPERACYJNY 3
3.1
3.2
3.3

PS-1. Poprawa warunków życia osób uboższych;
PS-2. Ograniczenie stopnia wykluczenia społecznego
osób niepełnosprawnych i osób starszych;
PS-3. Poprawa sytuacji na rynku pracy;
PS-4. Poprawa aktywności społecznej i integracji
mieszkańców gminy, w tym osób starszych i
niepełnosprawnych;
PS-5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego na
terenie gminy
PG-1. Poprawa kondycji i rozwój podmiotów
gospodarczych;
PG-2. Wzmacnianie przedsiębiorczości i
kreatywności wśród mieszkańców
PP-F-1. Poprawa funkcjonalności budynków oraz ich
dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych
na terenie gminy oraz przestrzeni publicznych;
PP-F-2. Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej, budynków
mieszkalnych oraz budynków usługowych;
PP-F-3. Wzrost bezpieczeństwa drogowego.
PŚ-1. Wzrost masy odpadów odbieranych w sposób
selektywny.
PT-1. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie gminy wraz z pozostałą infrastrukturą
techniczną;
PT-2. Redukcja masy wyrobów azbestowych na
terenie gminy.

oddziaływanie bezpośrednie
oddziaływanie pośrednie
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Katalog głównych projektów rewitalizacyjnych LPR dla gminy Chrząstowice tworzy kompleksowy
i komplementarny układ działań. Projekty są ze sobą powiązane logicznie oraz merytorycznie,
uzupełniają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Ponadto projekty dopełniają się charakterem działań
poprzez współistnienie obszarów i oddziaływań „twardych” i „miękkich”.
Część przedsięwzięć rewitalizacyjnych skonstruowana jest w formie zagregowanych zadań, które
wzajemnie się uzupełniają i tworzą spójną całość. Konsekwencją takiego podejścia jest zwiększenie
bezpośrednich i pośrednich efektów. Projekty realizowane w ramach Programu dopełniają się, a dzięki
wspólnej realizacji tworzą wartość dodaną dla obszaru rewitalizacji i całej gminy. Zaplanowany układ
projektów ma przeciwdziałać fragmentacji podejmowanych działań i realizacji wyłącznie punktowych
projektów, powinien uruchomić mechanizmy synergii, tak na obszarze rewitalizowanym, jak i w jego
otoczeniu. Wskazana w dalszej kolejności tabela wykazuje komplementarność między poszczególnymi
projektami rewitalizacyjnymi.
Realizacja projektów, których zakres obejmuje zarówno działania nakierowane na poprawę
funkcjonalności oraz dostępności do przestrzeni publicznych, jak i projektów związanych z poprawą
bezpieczeństwa oraz projektów promujących potencjał sportowo – rekreacyjny przyczyni się do
kompleksowej realizacji celu operacyjnego nr 1 „Poprawa jakości życia i budowanie silnego kapitału
społecznego”. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki wdrożeniom projektów rewitalizacyjnych
numer P.1.1, P.1.3, P.2.3.
Projekty rewitalizacyjne mające na celu poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego
pozwolą na osiągnięcie wyznaczonego celu operacyjnego nr 2 „Tworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych
miejsc publicznych oraz podnoszenie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego”. Realizacja tego
celu będzie możliwa dzięki wdrożeniom projektów rewitalizacyjnych numer P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.2.1, P.2.2.
Projekty rewitalizacyjne, których realizacja ukierunkowana jest na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej i promowaniu postaw
przedsiębiorczych na terenie obszaru rewitalizacji pozwolą na osiągnięcie w sposób kompletny
wyznaczonego celu operacyjnego nr 3 ,, Budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego i aktywnego
zawodowo”. Aktywizacja na rynku pracy pozwoli na przywrócenie społeczeństwu osób dotychczas
zmarginalizowanych czy niepełnosprawnych i będzie realizowana dzięki projektowi numer P.1.4 oraz
P.2.3.
Zaprezentowana w dalszej kolejności tabela wskazuje komplementarność między poszczególnymi
projektami rewitalizacyjnymi.
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Dostępna, nowoczesna i
dostosowana do potrzeb
ochrony środowiska
zabudowa mieszkaniowa,
usługowa i użyteczności
publicznej
Dostępna, nowoczesna i
dostosowana do potrzeb
ochrony środowiska
zabudowa mieszkaniowa,
usługowa i użyteczności
publicznej

Zrównoważony,
bezpieczny i
dostępny transport

Atrakcyjna, dostępna i
bezpieczna przestrzeń
publiczna

Poprawa sytuacji na
rynku pracy

W zgodzie z naturą

Wiem, gdzie żyję

Aktywne
społeczeństwo

1

2

1

2

0

1

2

1

2

0

1

1

1

1

2

0

0

1

1

2

Zrównoważony, bezpieczny i
dostępny transport

1

Atrakcyjna, dostępna i
bezpieczna przestrzeń
publiczna

2

2

Poprawa sytuacji na rynku
pracy

1

1

1

W zgodzie z naturą

2

2

1

0

Wiem, gdzie żyję

0

0

1

0

1

Aktywne społeczeństwo

1

1

2

1

2

1

1

Legenda: 0 – brak komplementarności 1 – słaba komplementarność 2 – silna komplementarność
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11.3 Komplementarność międzyokresowa
Komplementarność międzyokresowa - zaplanowanie sposobu wspierania procesów rewitalizacji
w ramach polityki spójności 2014-2020 jest dokonywane na podstawie analizy i oceny oraz
sformułowanych wniosków na temat dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego
skuteczności,

osiągnięć

i

problemów

wdrażania

projektów

i

programów

rewitalizacji

działań

charakterze

w województwie (analizę przeprowadza IZ RPO).
Komplementarność

międzyokresowa

zachowano

dzięki

integracji

o

rewitalizacyjnym już zrealizowanych na terenie gminy Chrząstowice. Cele oraz działania wyznaczone
do zrealizowania w Programie Rewitalizacji dla gminy Chrząstowice są komplementarne, a także
zapewniają zachowanie ciągłości programowej w odniesieniu do wcześniejszych przedsięwzięć
realizowanych w analizowanej gminie (kilka przedsięwzięć realizowanych przedstawiono w tabeli
poniżej):
Tabela 33. Działania zaplanowane do realizacji w ramach poprzedniego Programu Rewitalizacji

Nazwa działania
Budowa boiska sportowego w
ramach Programu „Moje
boisko Orlik 2012” wraz z
zagospodarowaniem terenu
przy ZSP Nr 3 w Dębskiej Kuźni
Remont drogi gminnej ul.
Olimpijczyków w
Chrząstowicach
Termomodernizacja budynku
przedszkola w Suchym Borze
Budowa placu zabaw w
Falmirowicach i Dębskiej
Kuźni
Budowa multimedialnego
centrum integracji w Dębskiej
Kuźni

Okres przewidzianej realizacji

Czy zadanie zostało
zrealizowane ? (TAK/NIE)

2009 – 2010

TAK

2010 - 2011

TAK

2009 - 2013

NIE

2011 – 2012

TAK

2013 – 2014

TAK

Źródło: Raport o stanie gminy Chrząstowice na koniec kadencji 2010-2014

Analizując projekty pod kątem okresu finansowania, należy zwrócić uwagę na ciągłość programową.
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Poniżej przedstawiony został harmonogram prac Programu Rewitalizacji.

Realizacja przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wskazanych
w programie
Monitoring wdrażania
programu rewitalizacji
Ewaluacja końcowa wdrażania
Programu Rewitalizacji
Rysunek 11. Komplementarność międzyokresowa
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

11.4 Komplementarność źródeł finansowania
Projekty rewitalizacyjne opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze
środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
Poniższe tabele zawierają szacowane wartości projektów z obu list: głównej i uzupełniającej wraz ze
wskazaniem źródeł finansowania. Łączna szacowana wartość głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
to 9 700 000,00 PLN, natomiast przedsięwzięć uzupełniających – 90 000 PLN.
Mechanizmy finansowania wskazanych poniżej projektów opierają się na łączeniu wsparcia ze środków
pochodzących z różnych źródeł, z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Równocześnie
zapewniony został współudział publicznych i prywatnych środków w finansowaniu procesów
rewitalizacji.
Realizacja zadań określonych w Programie Rewitalizacji wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi.
Wdrażanie Programu powinno być zatem możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniego systemu
finansowego.
W przypadku źródeł finansowania będą one zależne od rodzaju i okresu przewidywanego działania,
a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo-ekonomicznych na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym. Jako działania priorytetowe uznaje się działania w zakresie poprawy
jakości wód i gospodarki odpadami oraz działania związane z aktualnej polityki ekologicznej Unii
Europejskiej tj. efektywnego wykorzystania energii, oszczędzania zasobów, ochrony zagrożonych
gatunków i siedlisk, czy innowacyjności. Równie ważne będą działania warunkujące bezpieczeństwo
ekologiczne i rozwój tj. dostęp do energii i kopalin, oraz do elementów środowiska.
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Do instrumentów finansowych należy m. in.: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska czy
administracyjna kara pieniężna. Podstawowymi źródłami finansowania są środki publiczne (budżetowe
państwa, gminy lub pozabudżetowe instytucji publicznych), prywatne (np. środki własne inwestorów)
oraz prywatno- publiczne (np. ze spółek handlowych z udziałem gminy).
Potencjalne źródła finansowania zadań określonych w niniejszym Programie przedstawiono poniżej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Publiczna instytucja finansowa, działająca jako państwowa osoba prawna. Głównym jej celem działania
jest udzielanie wsparcia finansowego przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce
wodnej.
Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie są programy priorytetowe,
które określają zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. Listę priorytetowych
programów NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW.
Zgodnie z „Listą priorytetowych programów NFOŚiGW na 2017 r.”, ustala się następujące programy:
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
❖ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;
❖ Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych;
❖ Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.
2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
❖ Racjonalna gospodarka odpadami;
❖ Ochrona powierzchni ziemi;
❖ Geologia i górnictwo;
❖ Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie – program pilotażowy.
3. Ochrona atmosfery
❖ Poprawa jakości powietrza;
❖ System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme).
4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
❖ Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
5. Międzydziedzinowe
❖ Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska;
❖ Zadania wskazane przez ustawodawcę;
❖ Wspieranie działalności monitoringu środowiska;
❖ Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków;
❖ Edukacja ekologiczna;
❖ Współfinansowanie programu LIFE;
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❖ SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
partnerów zewnętrznych;
❖ Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki;
❖ Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych;
❖ Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju;
❖ Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW)
Publiczna instytucja finansowa, realizująca politykę ekologiczną województwa podkarpackiego. Fundusz
wspiera działania proekologiczne podejmowane przez administrację publiczną, przedsiębiorców,
instytucje i organizację pozarządowe, a także zarządza środkami europejskimi ukierunkowanymi na
ochroną środowiska i gospodarkę wodną.
Podobnie jak w NFOŚiGW, podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
są programy priorytetowe, zatwierdzane corocznie przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w 2017 r. ustalił jako priorytetowe,
realizowane w każdym priorytecie dziedzinowym zadania wynikające z celów strategicznych rozwoju
województwa opolskiego oraz projekty służące wypełnianiu zobowiązań wynikających z Traktatu
Akcesyjnego i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej obejmujące:
Poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych:
a) uporządkowanie gospodarki ściekowej,
b) ochrona wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi związkami azotu ze źródeł rolniczych,
c) wspieranie działań inwestycyjnych i egzekwowanie programów gospodarki ściekowej
w zakładach przemysłowych, mających na celu ograniczenie lub eliminację ładunku
zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Ochronę zasobów wodnych, w tym ochronę przed powodzią:
a) racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w celu ochrony
gospodarki od deficytów wody, zabezpieczenia przed skutkami powodzi oraz zwiększenia
samofinansowania gospodarki wodnej,
b) maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne,
c) skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,
d) modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej na zasadach
przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
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e) zwiększenie retencji naturalnej na zasadach przewidzianych w planach zarządzania ryzykiem
powodziowym,
f)

realizacja przedsięwzięć wynikających z „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze
dorzecza Odry”, „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” lub „MasterPlanu
dla obszaru dorzecza Odry”,

g) zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy hydrologicznej.
Ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu:
a) kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych,
b) budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego,
c) kontynuowanie

i

rozbudowa

wdrożonych

mechanizmów

rynkowych,

sprzyjających

podejmowaniu działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania
zmianom klimatu.
Ochronę przed hałasem:
a) przygotowywanie i aktualizacja programów ochrony przed hałasem, jako narzędzia realizacji
polityki ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na poziomie regionalnym i lokalnym,
b) monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców województwa na ponadnormatywny
hałas,
c) realizacja programów ochrony przed hałasem,
d) przeprowadzanie systematycznych ocen stanu akustycznego środowiska dla aglomeracji,
terenów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska oraz dla terenów poza
aglomeracjami, pozostającymi pod negatywnym wpływem akustycznym ze strony danej
kategorii dróg, linii kolejowych i lotnisk,
e) wspieranie technologii produkcji wyrobów zmniejszających emisję hałasu do środowiska.
Ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym:
a) monitoring pól elektromagnetycznych,
b) badanie poziomu pól elektromagnetycznych.
Ochronę powierzchni ziemi:
a) ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz
kierunkówi intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego,
b) rekultywacja gleb zdegradowanych,
c) ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe.
Gospodarkę odpadami:
a) transformacja systemu gospodarowania z uwzględnieniem obecnie obowiązującej hierarchii
postępowania z odpadami,
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b) rozwój ekologicznej gospodarki recyklingowej, poprzez wdrażanie nowych technik i sposobów
odzysku, przetwarzania oraz unieszkodliwiania odpadów,
c) rozwiązanie problemu PCB, azbestu i przeterminowanych środków ochrony roślin,
d) rozwiązanie problemu komunalnych osadów ściekowych.
Ochronę przyrody i krajobrazu:
a) ochrona i rozwój systemów obszarów prawnie chronionych,
b) ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin, grzybów i zwierząt,
c) ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego.
Ochronę i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo:
a) zwiększenie lesistości województwa,
b) stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w lasach, aby
funkcje ekologiczne (ochronne) i społeczne mogły być w pełni rozwijane.
Wykorzystanie energii odnawialnej:
a) wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa,
b) promocja i popularyzacja zagadnień, w tym modelowych rozwiązań technologicznych,
związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej,
c) wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii
odnawialnej,
d) prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji obiektów i urządzeń do
produkcji energii, w szczególności energetyki wiatrowej i wodnej,
e) określenie potencjału technicznego i ekonomicznego energii odnawialnej w województwie
opolskim.
Poważne awarie przemysłowe i bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne:
a) nadzór nad instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących
zanieczyszczenie środowiska,
b) zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego społeczeństwa i środowiska,
c) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, substancji i preparatów
chemicznych,
d) bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego,
e) propagowanie wykorzystania produktów chemicznych ulegających biodegradacji.
Edukację ekologiczną:
a) wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji
o środowisku i jego ochronie,
b) zwiększenie liczby osób podejmujących właściwe decyzje konsumenckie z punktu widzenia
ochrony zasobów przyrodniczych.
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Monitoring środowiska:
a) wyposażanie systemu monitoringu,
b) prowadzenie

pomiarów,

badań

analitycznych

oraz

opracowywanie

ich

wyników

w szczególności realizowanych w sieciach regionalnych na podstawie wojewódzkiego programu
monitoringu opracowanego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Dodatkowo wyznaczono dwa typy zadań dedykowanych dla gminy Chrząstowice tj.: Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Daniec oraz termomodernizacja i przebudowa budynku archiwum
w Urzędzie Gminy w Chrząstowicach
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)
Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie
i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym źródłem finansowania
Programu są środki unijne z Funduszu Spójności. Najważniejszymi beneficjentami Programu są podmioty
publiczne (w tym jst) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
4. Infrastruktura drogowa dla miast
5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
10. Pomoc techniczna
Zakres finansowania w obszarze energetyki i środowiska przedstawiono poniżej.
I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
•

produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa,
rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz,

•

poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

•

rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych
średniego i niskiego napięcia.

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:
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•

rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz
wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich
termicznego przetwarzania),

•

ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego
(np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych),

•

dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi
zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji
oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
Dokument ten, został przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r. Głównym celem
Programu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
W Programie przedstawiono sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2014 – 2020:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności
gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego
na obszarach wiejskich.
Regionalny program operacyjny województwa opolskiego
Dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu
województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub
regionu. Program został przyjęty Uchwałą nr 3971/2017. Zapisy dokumentu obowiązują od 20 czerwca
2017 r. Istotne dla LPR są następujące osie priorytetowe oraz wyznaczone dla nich działania
i poddziałania:
Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach
Działanie 1.2 Infrastruktura B+R
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Oś Priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka
Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Poddziałanie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych
Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu
Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie
Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii
Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP

Oś Priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom
Działanie 4.1 Mała retencja
Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej
Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura
Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych
Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
Działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Oś Priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa
Działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy
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Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców
regionu
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych
Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
Działanie 10.3 E-usługi publiczne.

12. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Program Rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji
w oparciu o identyfikacje występujących lokalnych problemów społecznych, gospodarczych,
przestrzenno - funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Istotą działań na każdym etapie procesu
rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz włączenie, organizacja
i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są warunkami koniecznymi powodzenia
długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wyprowadzenia ich z tego stanu.
Partycypacja społeczna prowadzona w ramach niniejszego Programu Rewitalizacji obejmuje
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób, który zapewni aktywny udział mieszkańców
gminy Chrząstowice i interesariuszy, w tym prowadzenie konsultacji społecznych oraz powołanie
Zespołu ds. Rewitalizacji. Udział interesariuszy jest niezwykle ważny by proces rewitalizacji był spójny
z wizją mieszkańców oraz odpowiadał na ich realne problemy.
Sposób włączenia interesariuszy w proces opracowania Programu Rewitalizacji na terenie Gminy
Chrząstowice opierał się na przeprowadzaniu różnych form konsultacji społecznych, a także
informacjach zamieszczanych na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Biorąc pod uwagę planowane przedsięwzięcia, katalog interesariuszy jest szeroki i otwarty.
Za głównych interesariuszy podczas rewitalizacji można uznać przede wszystkim Urząd Gminy
w Chrząstowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji w Ozimku oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Opolu, a także przede wszystkim mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją. Za pomocą
zebranych danych oraz wskazaniu odpowiednich działań można było zdiagnozować obszary, dla których
przeprowadzenie procesu rewitalizacji jest niezbędne.
Sposobem włączenia interesariuszy w proces Programu Rewitalizacji będzie także ich aktywny udział
w podczas wdrażania i monitorowania działań:
❖ dotyczących aktywizacji społecznej,
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❖ likwidacji negatywnych zjawisk społecznych,
❖ działań o charakterze infrastrukturalnym, środowiskowym i przestrzenno – funkcjonalnym.

13. SYSTEM WDRAŻANIA LPR, MONITORING I EWALUACJA LPR
DLA GMINY CHRZĄSTOWICE
Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji będzie prowadzony w wydziałach Urzędu Gminy
w Chrząstowicach w zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu
będzie należał do powołanego Zespołu ds. Rewitalizacji. Jego zadaniem będzie bieżący monitoring,
polegający na systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na
temat wdrażanych projektów oraz realizacji całego Programu, a także sprawdzanie czy wdrażane
projekty są zgodne z wcześniejszymi celami i założeniami Programu. Ponadto jednostka ta będzie
również odpowiedzialna m. in. za opublikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Chrząstowicach.
Zespół ds. Rewitalizacji będzie składał się z pracowników Urzędu Gminy oraz poszczególnych jednostek
organizacyjnych Gminy Chrząstowice, nie znajdujących się w strukturze Urzędu Gminy. Obejmuje
pracowników z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami, inwestycji,
funduszy zewnętrznych, ochrony środowiska oraz przedstawicieli opieki społecznej, komisariatu policji,
pod nadzorem Wójta. Zespół składający się z 8 – 10 osób będzie prowadził monitoring wdrażania celów
LPR na spotkaniach w cyklu kwartalnym bądź spotkaniach nadzwyczajnych. Obowiązki zostaną
przydzielone członkom zespołu zgodnie z zajmowanym stanowiskiem w Urzędzie Gminy i jednostkach
podległych. Decyzje będą podejmowane kolegialnie, a głównym koordynatorem będzie Wójt.
Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Gminie Chrząstowice będzie polegało
na monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie będzie
obejmować następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując postęp
i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji
o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi efekty realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, a także zapewnieni zgodność z założeniami Programu. Monitoring finansowy umożliwi
kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie podstawą do oceny sprawności wydatkowania
środków. Ponadto monitoring finansowy będzie oferował pomoc partnerom uczestniczącym
w rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania inwestycji. Zakłada się, że przynajmniej raz w roku prowadzony będzie monitoring
społeczny nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych.
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Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów będą monitorowane
za pomocą karty monitoringowej projektu. Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów zostanie
wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki takim
kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co umożliwi
opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu
projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie
możliwe oszacowanie zagrożeń oraz szans inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko
to w następnych latach procesu rewitalizacji będzie stanowić doskonały punkt odniesienia
do przeprowadzenia monitoringu.
Tabela 34: Wzór karty monitoringu projektu LPR (źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.)

Nazwa projektu
Opis realizowanych zadań w roku
sprawozdawczym
Podmiot realizujący projekt
Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w
zadaniach w danym roku
Data rozpoczęcia realizacji:
Data zakończenia realizacji:
Planowane nakłady finansowe na realizację
projektu w trakcie roku

własne

zewnętrzne

Całkowite poniesione nakłady finansowe na
realizację projektu:
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu
Propozycje działań minimalizujących ryzyka

Monitoring jest procesem ciągłym i realizowany będzie od początku wdrażania zapisów programu
rewitalizacji, aż do jego zakończenia, a część danych monitoringowych zbierana i sprawozdawana będzie
także po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji. Dane zbierane będą w cyklach rocznych oraz w
miarę ich dostępności. Kolejne raporty monitoringu przygotowywane będą w latach 2019, 2021 i 2023.
Poniżej przedstawiono wykaz wskaźników monitorowania realizacji założonych celów w ramach
Programu Rewitalizacji dla Gminy Chrząstowice.
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14. ZGODNOŚĆ OPRACOWANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI
Poziom lokalny
Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014- 2024
Jest to dokument strategiczny, pomocny przy wyznaczeniu obszarów oraz kierunków odpowiedniego
rozwoju Gminy, w tym celu wyznaczono pięć wyzwań:
I. Dbanie o środowisko naturalne jak o najcenniejsze dobro w gminie.
II. Zwiększenie atrakcyjności gminy do prowadzenia działalności gospodarczej i pracy.
III. Stymulowanie rozwoju społecznego oraz pielęgnowanie tradycji i kultury lokalnej.
IV. Rozwój infrastruktury dla potrzeb społeczności lokalnej.
V. Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice
Dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną
i lokalne zasady zagospodarowania. W studium przyjęto zasadę utrwalenia istniejącej struktury
funkcjonalno-przestrzennej tj.:
❖ ochronę funkcji ekologicznej obszarów, które zaliczono do obszarów o najwyższej i dużej
wartości przyrodniczej, tj.: ochronę kompleksów leśnych oraz dolin rzek Jemielnicy i Suchej,
❖ koncentrację i rozwój mieszkalnictwa we wszystkich miejscowościach, z wyjątkiem Dębia
i Dąbrowic,
❖ koncentrację rolniczej produkcji roślinnej w południowej części gminy pomiędzy, tj. w rejonie
Dębia i Dańca, gdzie występują najbardziej wartościowe kompleksy glebowe,
❖ koncentrację i rozwój funkcji produkcyjnych i komercyjnych przy drogach ponadlokalnych
(krajowej nr 46 i powiatowych): na styku wsi: Lędziny, Suchy Bór i Chrząstowice, pomiędzy
Chrząstowicami i Dębską Kuźnią, oraz w Dębskiej Kuźni i Falmirowicach,
❖ rozwój zabudowy rekreacyjnej w Niwkach,
❖ zalesianie gruntów rolnych zgodnie z opracowana granicą polno-leśną.

Poziom regionalny
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.
Dokument ten, powstał z myślą o optymalnym wykorzystaniu potencjałów i szans rozwojowych regionu
jednocześnie przeciwdziałając występującym w województwie opolskim problemom. Decyzja
o przygotowaniu nowego dokumentu strategicznego dla województwa opolskiego została podjęta
w oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. :
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Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo:
❖ Konkurencyjny i stabilny rynek pracy;
❖ Aktywna społeczność regionalna;
❖ Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
❖ Dynamiczne przedsiębiorstwa;
Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku:
❖ Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna;
❖ Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług;
❖ Wysoka jakość środowiska;
Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu:
❖ Konkurencyjna aglomeracja opolska;
❖ Ośrodki miejskie biegunami wzrostu;
❖ Wielofunkcyjne obszary wiejskie.
Program Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku
Program jest kluczową deklaracją samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska,
dokumentem o charakterze wykonawczym, w którym definiuje się wizję i kierunki rozwoju obszaru.
W dokumencie zostały ujęte działania, jakie powinna podjąć Aglomeracja, by zwiększyć jej atrakcyjność
inwestycyjną oraz rozwijać nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę wykorzystującą posiadane zasoby
i atuty. Wyznaczono cztery priorytety istotne dla opracowywanego dokumentu:
Priorytet 1 Budowa marki Aglomeracji Opolskiej i spójna promocja gospodarcza
Priorytet 2 Wzmacnianie potencjału gospodarczego i innowacyjnego Aglomeracji Opolskiej
Priorytet 3 Wzmacnianie dynamiki rozwoju branż potencjalnie kluczowych
Priorytet 4 Nowoczesny kapitał ludzki.
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