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LOKALNY PROGRAM 
REWITALIZACJI 
DLA GMINY MIEDŹNA



• Zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji

• Wyniki diagnozy Gminy Miedźna w obszarze: społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym

• Identyfikacja najważniejszych problemów Gminy ze wskazaniem ich 
lokalizacji 

• Wyniki badań ilościowych z mieszkańcami

Plan prezentacji



Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777)
rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji.

Proces rewitalizacji

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru

oraz wzmacnianie jego gminnych potencjałów (w tym także kulturowych).



Proces rewitalizacji

Rewitalizacja to proces ciągły.

Rewitalizacją nie są pojedyncze inwestycje lub działania, takie jak remont linii

kolejowej, przebudowa budynku, otwarcie nowego przedsiębiorstwa.

Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie Gmina – udział w niej biorą interesariusze,

którymi mogą być podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a

przede wszystkim mieszkańcy.

Partycypacyjny charakter rewitalizacji polega na tym, że proces ten programuje się,

prowadzi i ocenia przy zapewnieniu aktywnego udziału interesariuszy.



Lokalny Program Rewitalizacji

DIAGNOZA (IDENTYFIKACJA ZJAWISK KRYZYSOWYCH)

CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH

PROJEKTY REWITALIZACYJNE



Diagnoza obszarów 
zdegradowanych

DIAGNOZA – to ocena stanu „zdrowia” jakiejś złożonej całości, dokonywana za pomocą
badań, dla ustalenia odpowiedniej „terapii” – dobrania jak najwłaściwszych działań
naprawczych.

Wyznacznikami stanu kryzysowego określającymi obszary zdegradowane są wskaźniki 
opracowane dla:

• sfery społecznej,

• sfery gospodarczej,

• sfery środowiskowej,

• sfery przestrzenno-funkcjonalnej,

• sfery technicznej.



Lista wskaźników
L.p. Wskaźnik

Sfera społeczna

1 Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców

2

Wskaźnik obciążenia demograficznego – określa względną ilość osób młodych (kobiety, 

mężczyźni do 18 roku życia) lub starszych (kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku 

życia) w odniesieniu do populacji w wieku produkcyjnym

3
Udział bezrobotnych zarejestrowanych wg adresów zamieszkania w populacji mieszkańców 

ogółem

4 Udział osób długotrwale bezrobotnych w populacji mieszkańców ogółem

5
Udział osób długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym w populacji mieszkańców w 

wieku produkcyjnym

6 Liczba czynów karalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

7 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

8 Udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców

9
Udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w 

populacji mieszkańców

10 Udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w populacji mieszkańców

11
Udział osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w populacji 

mieszkańców

12 Udział osób pobierających zasiłek z powodu alkoholizmu w populacji mieszkańców

13
Udział osób pobierających zasiłek z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej w 

populacji mieszkańców

14 Udział osób pobierających zasiłek stały w populacji mieszkańców

15 Udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjów korzystających z dożywiania

16 Udział rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie w populacji mieszkańców

17 Udział osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w populacji mieszkańców

18 Liczba wydarzeń kulturalnych w 2015 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców

19 Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenckich (II tura) w 2015 roku 

20 Liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



Lista wskaźników

Sfera gospodarcza

21 Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

22
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Sfera środowiskowa

23
Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [tona] w przeliczeniu na 100 

mieszkańców

Sfera przestrzenno - funkcjonalna

24 Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie ludności 

25 Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności

26 Liczba przystanków w przeliczeniu na 100 mieszkańców

27 Liczba klubów sportowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

28 Liczba obiektów sportowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Sfera techniczna

29 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców

30
Długość dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji w przeliczeniu na 1 km dróg 

gminnych

31 Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców



Diagnoza obszarów 
zdegradowanych

Źródła pozyskanych danych:

• Urząd Gminy w Miedźnej

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli

• Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

• Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

• Delegatura Krajowego Biura Wyborczego

• Główny Urząd Statystyczny

Dla każdego wskaźnika wartością referencyjną była średnia wartość wskaźnika dla Gminy
Miedźna. Przy wszystkich sołectwach, w których wartość wskaźnika była niekorzystna w
stosunku do wartości referencyjnej, zdiagnozowano stan kryzysowy.



Delimitacja obszarów zdegradowanych

Sfera społeczna



Delimitacja obszarów zdegradowanych

Sfera gospodarcza



Delimitacja obszarów zdegradowanych

Sfera środowiskowa



Delimitacja obszarów zdegradowanych

Sfera przestrzenno - funkcjonalna



Delimitacja obszarów zdegradowanych

Sfera techniczna



Obszar zdegradowany 

63,17 % powierzchni

71,65  % mieszkańców 



Zdiagnozowane problemy
Wskaźnik

Sołectwo

Góra Grzawa Wola

Sfera społeczna

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców

Wskaźnik obciążenia demograficznego – określa względną ilość osób młodych (kobiety, mężczyźni do 18 roku 

życia) lub starszych (kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia) w odniesieniu do populacji w wieku 

produkcyjnym

Udział bezrobotnych zarejestrowanych wg adresów zamieszkania w populacji mieszkańców ogółem

Udział osób długotrwale bezrobotnych w populacji mieszkańców ogółem

Udział osób długotrwale bezrobotnych w wieku produkcyjnym w populacji mieszkańców w wieku 

produkcyjnym

Liczba czynów karalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców

Udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w populacji 

mieszkańców

Udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w populacji mieszkańców

Udział osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców

Udział osób pobierających zasiłek z powodu alkoholizmu w populacji mieszkańców

Udział osób pobierających zasiłek z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej w populacji mieszkańców

Udział osób pobierających zasiłek stały w populacji mieszkańców

Udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjów korzystających z dożywiania

Udział rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie w populacji mieszkańców

Udział osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w populacji mieszkańców

Liczba wydarzeń kulturalnych w 2015 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenckich (II tura) w 2015 roku 

Liczba wypadków drogowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



Zdiagnozowane problemy

Wskaźnik
Sołectwo

Góra Grzawa Wola

Sfera gospodarcza

Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Sfera środowiskowa

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [tona] w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Sfera przestrzenno - funkcjonalna

Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności

Liczba przystanków w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Liczba klubów sportowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Liczba obiektów sportowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Sfera techniczna

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców

Długość dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji w przeliczeniu na 1 km dróg gminnych

Liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków w przeliczeniu na 100 mieszkańców
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Niski poziom edukacji

Niski poziom integracji społecznej

Brak poczucia bezpieczeństwa

Niewystarczająca oferta kulturalna

Niewystarczający dostęp do infrastruktury społecznej

(edukacyjnej, wychowawczej, opieki medycznej, pomocy…

Niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw,

boiska itp.)

Niewystarczająca ilość form aktywnego uczestnictwa w kulturze

(poprzez wnoszenie własnego twórczego wkładu)

Inne

Ilość głosów

Wyniki badań przeprowadzonych wśród 

interesariuszy
Jakie problemy społeczne Pana(i) zdaniem występują w Gminie Miedźna?



Wyniki badań przeprowadzonych wśród 

interesariuszy

Jakie problemy gospodarcze Pana(i) zdaniem występują w Gminie Miedźna?
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Wyniki badań przeprowadzonych wśród 

interesariuszy

Jakie problemy środowiskowe Pana(i) zdaniem występują w Gminie Miedźna?
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Wyniki badań przeprowadzonych wśród 

interesariuszy

Jakie problemy przestrzenno-funkcjonalne Pana(i) zdaniem występują w Miedźna?

114

240

63

90

88

26

10

0 50 100 150 200 250 300

Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych

Niewystarczający dostęp do komunikacji zbiorowej

Niewystarczający dostęp do obiektów handlowych i

usługowych

Zły/niewystarczający stan sieci kanalizacyjnej
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Zły/niewystarczający stan sieci elektrycznej

Inne

Ilość głosów



Wyniki badań przeprowadzonych wśród 

interesariuszy

Jakie problemy techniczne Pana(i) zdaniem występują w Gminie Miedźna?
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Oferta sportowo-rekreacyjna (place zabaw, boiska itp.)
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Infrastruktura komunalna (inf. wodno-kanalizacyjna, inf.

elektryczna, inf. gazowa)

Dostęp do usług handlowych i usługowych

Transport (drogi, komunikacja zbiorowa)

Inne

Ilość głosów

Wyniki badań przeprowadzonych wśród 

interesariuszy
Proszę wskazać 3 najważniejsze potencjały (mocne strony), występujące w Gminie 

Miedźna?



Dziękujemy za uwagę

ECO-SITE
siedziba: ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik

Kontakt:
tel.  +48 665 661 660

ecosite.rybnik@gmail.com


