
PROGRAM REWITALIZACJI 
GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA 

NA LATA 2016-2023

ETAP I: DIAGNOZOWANIE I WYZNACZANIE OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO I PROPOZYCJA OBSZARU REWITALIZACJI
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WPROWADZENIE I METODOLOGIA
PODSTAWOWE POJĘCIA
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REWITALIZACJA

Proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego ze stanu 
kryzysowego prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 
rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji
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STAN KRYZYSOWY

Stan wynikający z koncentracji negatywnych zjawisk 
• społecznych (np. bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu 

kapitału społecznego lub poziomu edukacji) 
oraz negatywnych zjawisk w przynajmniej jednej ze sfer: 
• gospodarczej (np. niski stopień przedsiębiorczości), 
• środowiskowej (np. wysoka emisja szkodliwych gazów i 

pyłów), 
• przestrzenno-funkcjonalnej (np. utrudniony dostęp do 

opieki zdrowotnej) lub 
• technicznej (np. niedostosowanie budynków użyteczności 

publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych).
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OBSZAR ZDEGRADOWANY

Obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Obszar 
zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym 
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 
warunkiem stwierdzenia stanu kryzysowego na każdym z 
podobszarów.
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OBSZAR REWITALIZACJI

Cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk i z uwagi 
na istotne znaczenie dla lokalnego rozwoju zamierza się na nim 
prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może obejmować 
całość lub część obszaru zdegradowanego. Obszar rewitalizacji 
może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 
nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Obszar rewitalizacji nie 
może obejmować więcej niż:

• 20% powierzchni gminy

• 30% mieszkańców gminy
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WPROWADZENIE I METODOLOGIA
ZASADY PROGRAMOWANIA REWITALIZACJI
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PROGRAM REWITALIZACJI

Uchwalony przez radę gminy wieloletni program działań w sferze 
społecznej oraz przynajmniej jednej ze sfer: gospodarczej, 
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej, który ma 
na celu wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego 
rozwoju. Program rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, 
koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 
rewitalizacji. 
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PROGRAM REWITALIZACJI 
GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Program rewitalizacji dla gminy Zławieś Wielka został opracowany od 
podstaw, na podstawie wytycznych województwa kujawsko-pomorskiego 
zawartych w opracowaniu: 

• ZASADY PROGRAMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W 
CELU UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

oraz na podstawie: 

• „WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH 
OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020” MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY 
I ROZWOJU Z DN. 3 LIPCA 2015 R.
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PROGRAM REWITALIZACJI

KOMPLEKSOWOŚĆ

KONCENTRACJA

KOMPLEMENTARNOŚĆ

PARTYCYPACJA
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ASPEKT SPOŁECZNY

Najważniejszy w rewitalizacji jest aspekt społeczny. Z tego 
względu należy przede wszystkim zaplanować działania 
ukierunkowane na zmniejszenie lub eliminację negatywnych 
zjawisk społecznych występujących na danym obszarze. Są to tzw. 
działania „miękkie” (finansowane ze środków EFS).

W ramach programu rewitalizacji można zaplanować także 
projekty infrastrukturalne, tzw. projekty „twarde” (finansowane ze 
środków EFRR), ale muszą one pełnić funkcję uzupełniającą wobec 
działań „miękkich”.
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNYCH #1

ZAKŁADANY REZULTAT REWITALIZACJI

DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE Z EFRR

PROJEKT   TWARDY 

DZIAŁANIA SPOŁECZNE Z EFS

PROJEKT MIĘKKI   A PROJEKT MIĘKKI   B
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNCYH #2

ZAKŁADANY REZULTAT REWITALIZACJI

DZIAŁANIA SPOŁECZNE Z EFS
PROJEKT  MIĘKKI

DZIAŁANIA INFRSTRUKTURALNE Z EFRR
PROJEKT   TWARDY
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DIAGNOZA GMINY
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PROBLEMY

Brak lub niska skuteczność systemów wsparcia grup 
marginalizowanych

Utrudniony dostęp kobiet do rynku pracy

Brak zorganizowanych form opieki dla osób starszych 

Brak mechanizmów aktywizacji osób starszych

Wzrost przestępczości
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 Mała atrakcyjność gminy dla osób młodych (brak oferty 
spędzania wolnego czasu, mała atrakcyjność lokalnego rynku 
pracy)

 Problem stałych beneficjentów środowiskowej pomocy 
społecznej

 Niedostateczna względem potrzeb ilość placówek 
wychowania przedszkolnego

 Alkoholizm – społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu 
i brak świadomości w zakresie profilaktyki i leczenia 
uzależnień

PROBLEMY
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POTENCJAŁ

Duża atrakcyjność gminy dla osób pracujących w 
Bydgoszczy i Toruniu

Dodatnie saldo migracji ludności

Dobre położenie geograficzne pomiędzy największymi 
miastami regionu i przy drodze krajowej nr 80

Stosunkowo niski poziom bezrobocia
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POTENCJAŁ

Niski na tle regionu odsetek osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej

Bogactwo historyczno-kulturowe regionu

Sprawne działanie organizacji pozarządowych
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA GMINY

Analizę gminy przeprowadzono w oparciu o listę 
wskaźników dla ujawnienia stanu kryzysowego, 
która stanowi załącznik nr 3 do „Zasad 
programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020” 19



ANALIZOWANE WSKAŹNIKI

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na 
danym obszarze

Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 
miesiące w ogóle bezrobotnych na danym obszarze

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 
rodzinny w liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze
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WYZNACZANIE OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO

Sołectwo należy włączyć do obszaru zdegradowanego, jeśli na 
jego  terenie 

1. identyfikuje  się  co  najmniej  2 problemy  społeczne  
mierzone wskaźnikami  spośród  tych,  które  określone  
zostały  na  liście  wskaźników  stanu kryzysowego 

2. stwierdzono występowanie przestrzeni zdegradowanych 
lub zdiagnozowano stan kryzysowy (negatywne zjawiska ze 
sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej lub technicznej).

Maksymalnie 20% obszaru gminy

Maksymalnie 30% ludności gminy
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Średnia 

dla gminy 
Cegielnik Cichoradz 

Czarne 
Błoto 

Czarnowo Górsk Gutowo Łążyn Pędzewo Przysiek 

Udział ludności 
w wieku 

poprodukcyjny
m w ludności 

ogółem na 
danym obszarze 

12,26% 10% 11,62% 7,6% 12,36% 11,63% 8,39% 13,10% 12,40% 14,98% 

Udział 
bezrobotnych 
pozostających 

bez pracy ponad 
24 miesiące w 

ogóle 
bezrobotnych 

na danym 
obszarze 

16,9% 20% 41,67% 12,82% 20% 23,36% 20% 19,23% 8,7% 12% 

Udział dzieci do 
lat 17, na które 

rodzice 
otrzymują 

zasiłek rodzinny 
w liczbie dzieci 
w tym wieku na 
danym obszarze 

29,99% 60% 43,94% 38,84% 13,14% 27,27% 45,45% 34% 46,1% 20,43% 
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Średnia 
dla 

gminy 

Rozgarty Rzęczkowo Siemoń Skłudzewo 
Stary 
Toruń 

Toporzysko 
Zarośle 
Cienkie 

Zławieś 
Mała 

Zławieś 
Wielka 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym 
w ludności 

ogółem na danym 
obszarze 

12,26% 12,13% 14,85% 15,18% 14,92% 9,33% 12,64% 10,92% 12,16% 13,73% 

Udział 
bezrobotnych 

pozostających bez 
pracy ponad 24 

miesiące w ogóle 
bezrobotnych 

na danym 
obszarze 

16,9% 9,68% 16,67% 17,65% 25% 
13,64

% 
8% 33,33% 11,63% 9,38% 

Udział dzieci do 
lat 17, na które 

rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny w 

liczbie dzieci w 
tym wieku na 

danym obszarze 

29,99% 17,39% 38,67% 46,63% 28,89% 5,05% 40,57% 48,65% 27,62% 
32,08% 
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OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI
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OBSZAR REWITALIZACJI

Siemoń

Przekroczone 
wskaźniki 
społeczne

Problemy 
przestrzenno-
funkcjonalne

Zarośle 
Cienkie

Przekroczone 
wskaźniki 
społeczne

Problemy 
przestrzenno-
funkcjonalne

Zławieś 
Wielka

Przekroczone 
wskaźniki 
społeczne

Występuje 
przestrzeń 

zdegradowana
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PROPONOWANE DZIAŁANIA 
REWITALIZACYJNE

Siemoń

Utworzenie 3 
stanowisk 

komputerowych w 
świetlicy

Prowadzenie zajęć 
informatycznych 

przez animatorów 
kultury.

Zarośle 
Cienkie

Utworzenie 3 
stanowisk 

komputerowych w 
świetlicy

Prowadzenie zajęć 
informatycznych 

przez animatorów 
kultury.

Zławieś 
Wielka

Utworzenie Gminnego Centrum 
Aktywności społecznej (na terenie 

dawnej bazy  Spółdzielni Kółek 
Rolniczych) – stworzenie stanowisk 

komputerowych wraz z 
udostępnieniem bezpłatnego 

Internetu,.

Prowadzenie zajęć przez animatorów 
kultury, doradztwo dla osób 

wykluczonych społecznie, spotkania 
NGO.
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PROPONOWANE DZIAŁANIA 
REWITALIZACYJNE

W ramach „Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka” zaplanowano 
przedsięwzięcia „miękkie” ukierunkowane na zniwelowanie problemów w 
sferze społecznej. Głównym celem tych przedsięwzięć będzie włączanie i 
zapobieganie marginalizacji mieszkańców z defaworyzowanych grup 
społecznych (m.in. osób starszych, bezrobotnych, dzieci z ubogich rodzin). 
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Dziękuję za uwagę.
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