
 

DIAGNOZA OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO  

I REWITALIZOWANEGO 
W GMINIE STARCZA 

 

 

 

 

 sierpień/październik 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 

Kreatus sp. z o.o. 

 43-300 Bielsko-Biała, 11 Listopada 60-62 

  nr KRS: 0000482632 

 NIP: 9372667946 

 REGON: 243401618 

 tel.:+ 48 33 300 34 80 

 fax.:+48 33 300 30 87 

 e-mail: biuro@kreatus.eu 

 website: www.kreatus.eu 



2 
 

SPIS TREŚCI 

1 WPROWADZENIE ............................................................................. 3 

2 METODYKA DELIMITACJI OBSZARU  ZDEGRADOWANEGO 
I OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE STARCZA .................... 5 

3 WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO NA TERENIE 
GMINY STARCZA ........................................................................ 11 

3.1 SFERA SPOŁECZNA ...............................................................................................12 

3.1.1 DEMOGRAFIA .......................................................................................................................... 13 

3.1.2 POMOC SPOŁECZNA .............................................................................................................. 14 

3.1.3 PRZESTĘPCZOŚĆ ................................................................................................................... 17 

3.1.4 RYNEK PRACY ......................................................................................................................... 18 

3.2 SFERA GOSPODARCZA .........................................................................................19 

3.3 SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA ..........................................................19 

3.4 SFERA TECHNICZNA ..............................................................................................20 

3.5 SFERA ŚRODOWISKOWA ......................................................................................21 

4 WYBÓR OBSZARU ZDEGRADOWANEGO  W GMINIE STARCZA
 ..................................................................................................... 22 

5 WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO NA TERENIE 
GMINY STARCZA ........................................................................ 24 

5.1 ANALIZA DANYCH NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU 
REWITALIZOWANEGO ............................................................................................24 

5.1 SFERA SPOŁECZNA ...............................................................................................25 

5.1.1 DEMOGRAFIA .......................................................................................................................... 25 

5.1.2 POMOC SPOŁECZNA .............................................................................................................. 26 

5.1.3 PRZESTĘPCZOŚĆ ................................................................................................................... 29 

5.1.4 RYNEK PRACY ......................................................................................................................... 30 

5.2 SFERA GOSPODARCZA .........................................................................................31 

5.3 SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA ..........................................................31 

5.4 SFERA TECHNICZNA ..............................................................................................32 

5.5 SFERA ŚRODOWISKOWA ......................................................................................33 

5.6 PODSUMOWANIE ANALIZY DANYCH NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU 
REWITALIZOWANEGO ............................................................................................33 

5.7 WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO ..............................................35 



3 
 

1 WPROWADZENIE 
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

a) wszyscy mieszkańcy gminy, w tym obszaru rewitalizacji, oraz właściciele, 

użytkownicy wieczyści nieruchomości, podmioty zarządzające nieruchomościami 

znajdującymi się na tym obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe; 

b) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

d) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

e) organy władzy publicznej; 

f) inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Rewitalizacja staje się kluczowym procesem rozwoju gmin, przeciwdziałając 

negatywnym zjawiskom oraz stymulując pozytywne zmiany społeczne i gospodarcze. Służy 

m.in. zwalczaniu różnych niekorzystnych procesów, np. pogłębiania się ubóstwa, bezrobocia, 

migracji i innych problemów społecznych, dotyczących wytypowanych części gminy, 

w powiązaniu z poprawą warunków do rozwoju gospodarczego (np. nowe miejsca pracy), 

rozwoju infrastruktury publicznej (np. sieci komunikacji publicznej, dróg i parkingów itp.) oraz 

poprawy stanu środowiska (np. zwalczanie tzw. niskiej emisji, likwidacja nielegalnych 

wysypisk śmieci itp.). Aktualnie rewitalizacja priorytetowo traktuje obszary z dominującą 

funkcją mieszkaniową, dla których powinny zostać zaplanowane zarówno działania 

prowadzące do zmian w infrastrukturze, jak też działania wpływające na zmiany społeczne. 

Dynamizacja przeobrażeń infrastrukturalnych w miastach i pozostałych gminach oraz 

odejście od projektów typowo inwestycyjnych na rzecz wspólnych działań z mieszkańcami 

i dla mieszkańców – to tylko niektóre aspekty nowego spojrzenia na rewitalizację.  

Zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar do 20% powierzchni 

gminy, zamieszkiwany przez co najwyżej 30% ludności gminy. Działania rewitalizacyjne 

należy wdrażać na podstawie gminnego programu rewitalizacji, poprzez interesariuszy 

rewitalizacji. W procesie rewitalizacji istotny jest dialog z lokalną społecznością i wszystkimi 
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innymi grupami, które są w niego włączone. Szczególnie istotne dla skutecznej rewitalizacji 

jest stworzenie atmosfery sprzyjającej dobrej współpracy na terenie gminy. Ważne jest 

określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian rewitalizacyjnych, a także problemów 

i sposobów ich rozwiązania, w które cała społeczność lokalna powinna się zaangażować.  

Przyczyny i skutki procesu rewitalizacji wykraczają poza obszar bezpośredniego 

prowadzenia działań i mają szerszy kontekst społeczny i terytorialny. Rewitalizacja to 

zadanie bardzo ważne dla całej społeczności lokalnej, a przede wszystkim dla mieszkańców 

tych terenów gminy, gdzie występuje najwięcej problemów społecznych, gospodarczych czy 

środowiskowych. Przygotowanie programu rewitalizacji jest również niezwykle istotne 

z punktu widzenia aplikowania przez gminę o środki unijne. 

Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe, 

zintegrowane podejście do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów lokalnych. 

Podejmowana interwencja musi być wieloaspektową odpowiedzią na lokalnie występujący 

kryzys. Ma stanowić zespół działań zmierzających do pełnego przywrócenia do życia 

konkretnego obszaru. Jednym z celów interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez 

słabsze grupy społeczne zdolności do reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze 

konsumpcji, kultury i rekreacji.  

Aktualne podejście do rewitalizacji wyraźnie akcentuje potrzebę uwzględnienia w tym 

działaniu skoordynowanych, zintegrowanych przedsięwzięć w różnej skali i o różnym 

zakresie, realizujących szerszą wizję odnowy gminy oraz wspierających powiązania 

przestrzenne skorelowane z szerszym otoczeniem. Odchodzi się zatem w rewitalizacji od 

różnorodnych, punktowych, oderwanych od siebie działań, skupionych głównie na zmianach 

w obszarze infrastruktury. Obecnie rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja 

budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa 

warunków mieszkaniowych, poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, 

jak również zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. 
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2 METODYKA DELIMITACJI OBSZARU  
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

REWITALIZACJI W GMINIE STARCZA 
Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego w Gminie Starcza, 

przygotowana została w oparciu o wytyczne w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, wydane przez 

Ministra Rozwoju.  

Nie zastosowano ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 

r. poz. 1777 z późn. zm.) na podstawie artykułu 52. Zastosowano również wytyczne 

wynikające z dokumentu: „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” ze stycznia 2017 roku.  

Celem diagnozy było ustalenie, które części Gminy Starcza powinny zostać 

zakwalifikowane jako obszary zdegradowane lub w stanie kryzysowym, jak również 

wytypowanie obszarów do rewitalizacji. Stan kryzysowy obszaru oznacza, że na określonym 

terenie występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności 

bezrobocia, ubóstwa, przestępczości lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) w powiązaniu z negatywnymi zjawiskami 

w przynajmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej. 

Za obszar rewitalizowany w diagnozie uznano część obszaru zdegradowanego, 

cechującą się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (przede wszystkim 

społecznych; z uwzględnieniem pozostałych problemów: gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzennych). Jest to obszar, na którym − z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego − gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Przyjęto, że zarówno obszar 

zdegradowany, jak też obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, przy czym obszar rewitalizowany 

może obejmować łącznie tereny o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni gminy oraz 

być zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego jako 

szczególnie istotne uwzględniono następujące czynniki: 

a) koncentracja negatywnych zjawisk mierzona liczbą wskaźników odnoszących się do 

zidentyfikowanych czynników ocenionych negatywnie (pod uwagę brano przede 
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wszystkim zjawiska społeczne, a w dalszej kolejności problemy gospodarcze, 

funkcjonalno–przestrzenne, techniczne i środowiskowe); 

b) znaczenie danego obszaru dla rozwoju lokalnego. 

Proces diagnozy podzielono na dwa etapy: 

a) wyznaczenie obszaru zdegradowanego, za który uznano te obszary gminy, gdzie 

występuje wysoka koncentracja problemów społecznych, takich jak np. bezrobocie, 

korzystanie z pomocy społecznej, dożywianie oraz współwystępujących z nimi innych 

problemów: gospodarczych, środowiskowych, techniczno- infrastrukturalnych itp.;   

b) wyznaczenie obszaru rewitalizowanego, za który uznano te obszary gminy, gdzie 

koncentracja powyższych problemów jest najwyższa, przy założeniu,  

że obszar rewitalizowany to nie więcej niż 20% powierzchni gminy, zamieszkały przez 

nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

W procesie diagnozy wykorzystano następujące źródła danych:  

a) dane ilościowe i dane jakościowe uzyskane od poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Gminy Starcza, jak również zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł; 

b) wnioski ze spacerów badawczych; 

c) wnioski ze spotkań warsztatowych i roboczych.  

W ujęciu przestrzennym analizę prowadzono jednopoziomowo:  

a) Dokonano agregacji uzyskanych danych, przyjmując podział administracyjny gminy,  

tj. na sołectwa: Własna, Rudnik Mały, Łysiec, Klepaczka, Starcza. Następnie dzięki 

analizie ilościowej i jakościowej zebranych danych wyłoniono obszary, na których 

dochodzi do kumulacji problemów społecznych, jak również innych powiązanych 

z nimi problemów tj. gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych. W  wyniku 

tych analiz zdefiniowano obszar zdegradowany. 

 

b) W ramach drugiego etapu diagnozy wykorzystano zbliżony poziom agregacji danych. 

Dążono do wyznaczenia tych obszarów, gdzie występuje najwyższa koncentracja 

analizowanych problemów. Z uwagi na fakt, iż obszar gminy jest stosunkowo 

jednorodny przestrzennie oraz zbliżony powierzchniowo wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji również prowadzono w oparciu o granice administracyjne − w podziale 

na sołectwa. 

W oparciu o pogłębioną analizę występujących na obszarze zdegradowanym 

problemów społecznych w powiązaniu z problemami gospodarczymi, 

środowiskowymi i przestrzennymi wyznaczono obszar rewitalizowany 
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nieprzekraczający 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 30% 

mieszkańców gminy. 

W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego analizowano w pierwszej 

kolejności czynniki (wskaźniki) społeczne wymienione w tabeli 1 w powiązaniu z innymi 

czynnikami wymienionymi w tabelach 2 i 3. 
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Tabela 1. Wykaz czynników (wskaźników) społecznych analizowanych w procesie diagnozy na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Gminy Starcza1. 

CZYNNIKI SPOŁECZNE 

1) Liczba przestępstw przeciwko rodzinie w przeliczeniu na 100 mieszkańców,  
2) Liczba przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców,  
3) Liczba wykroczeń ogółem według ustalonej typologii,  
4) Liczba osób pobierających zasiłki stałe w przeliczeniu na 100 mieszkańców,  
5) Liczba osób pobierających zasiłki okresowe w przeliczeniu na 100 mieszkańców,  
6) Liczba osób pobierających zasiłki celowe w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
7) Liczba osób pobierająca zasiłki na dożywianie w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
8) Liczba wydanych niebieskich kart w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
9) Pomoc społeczna przydzielana z uwagi na niepełnosprawność w przeliczeniu na 100 

mieszkańców, 
10) Pomoc społeczna przydzielana z uwagi na uzależnienia w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
11) Niezaradność opiekuńczo-wychowawcza w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
12) Liczba osób długotrwale chorych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
13) Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
14) Liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
15) Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców , 
16) Liczba urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
17) Liczba zgonów na 100 mieszkańców. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 2. Wykaz czynników (wskaźników) gospodarczych i funkcjonalno–przestrzennych 

analizowanych w procesie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

rewitalizacji na terenie Gminy Stracza2. 

CZYNNIKI GOSPODARCZE  

1) Liczba osób nieprzekraczająca kwoty wolnej od podatku (PIT-37) w przeliczeniu na 100 
mieszkańców, 

2) Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 
mieszkańców. 

CZYNNIKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 

1) Liczba obiektów kulturalno-sportowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 
2) Poziom natężenia ruchu. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                

1 Dane za rok 2016. 
2 Dane za rok 2017. 
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Tabela 3. Wykaz czynników (wskaźników) technicznych i środowiskowych analizowanych  

w procesie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na 

terenie Gminy Starcza3. 

CZYNNIKI TECHNICZNE  

1) Liczba budynków podłączonych do kanalizacji w stosunku do ogólnej liczy budynków 
występujących na obszarze, 

2) Liczba budynków podłączonych do sieci gazowej w stosunku do ogólnej liczy budynków 
występujących na obszarze, 

3) Liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku do ogólnej liczby 
budynków występujących na obszarze. 

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE 

1) Liczba gospodarstw domowych segregująca śmieci w przeliczeniu na liczbę gospodarstw 
domowych występujących na obszarze, 

2) Liczba gospodarstw domowych niesegregujących śmieci w przeliczeniu na liczbę 
gospodarstw domowych występujących na obszarze. 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla uzyskania skali porównawczej wszystkie czynniki analizowano w przeliczeniu na 

wskaźniki odnoszące się do 100 mieszkańców, porównując je następnie z przeciętną 

wartością danego wskaźnika na poziomie gminy.  

Opracowana diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji będzie 

odnośnikiem dla tworzonego Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Na etapie opracowywania diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego 

prowadzono działania partycypacyjne i konsultacje społeczne mające na celu włączenie jak 

najszerszego grona mieszkańców w prace nad diagnozą.  

Działania te pozwoliły w sposób racjonalny  i spójny wyłonić obszar zdegradowany 

i obszar rewitalizowany na terenie Gminy Starcza, jak też opracować jego pogłębioną 

diagnozę.   

Po opracowaniu diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji nastąpi 

opracowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalety do roku 2023. 

Program ten powinien opierać się na wizji funkcjonowania obszaru rewitalizacji po 

zakończeniu procesów rewitalizacyjnych oraz na określeniu celów strategicznych 

                                                

3 Dane za rok 2017. 
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i operacyjnych związanych  tymi procesami. Ponadto zostaną zdefiniowane zadania 

inwestycyjne oraz nieinwestycyjne z podziałem na podstawowe i uzupełniające, 

umożliwiające osiągnięcie zaplanowanych celów programu, służących przede wszystkim 

poprawie sytuacji w obszarze kryzysowym. 

 

Rysunek 1. Główne elementy Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Rysunek 2. Główne elementy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Analiza problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji służy zdefiniowaniu celów 

rewitalizacji, które powinny znaleźć odbicie w projektowanych przedsięwzięciach.  

Projekty zakwalifikowane do programu rewitalizacji zostaną podzielone na: 

a) projekty podstawowe o wysokim stopniu gotowości do realizacji, a zarazem  

o kluczowym znaczeniu dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych;  

b) projekty uzupełniające o charakterze wspierającym, oddziałujące pośrednio na 

rozwiązanie problemów społecznych na obszarze rewitalizowanym lub oddziałujące 

bezpośrednio na ten obszar pod względem społecznym, jednakże jeszcze nie 

uszczegółowione pod względem wykonalności organizacyjnej, technicznej  

i finansowej. 
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3 WYZNACZENIE OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO NA TERENIE 

GMINY STARCZA 
Ten etap diagnozy zmierzał do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie 

Gminy Starcza poprzez zidentyfikowanie obszarów, na których występują problemy 

społeczne (np. problem dożywiania, zasiłków, rynek pracy), w powiązaniu z problemami 

środowiskowymi oraz gospodarczymi i techniczno-infrastrukturalnymi. Analizę 

przeprowadzono w ujęciu przestrzennym, dokonując agregacji danych oraz przyjmując 

podział gminy na sołectwa. 

Występowanie zjawisk kryzysowych − głównie w sferze społecznej, jak również 

w sferach przestrzeni, gospodarki i środowiska − stanowi podstawę dla delimitacji obszarów 

zdegradowanych w gminie. Miejsca szczególnej koncentracji wyżej wymienionych zjawisk 

determinują z kolei potrzeby rewitalizacyjne,  a tym samym są bazą dla delimitacji obszaru 

rewitalizowanego.  

To na tym obszarze konieczne jest podjęcie skoncentrowanych i wycelowanych 

działań, które przyczynią się do rozwiązania stwierdzonych problemów, wpłyną korzystnie na 

poprawę jakości życia mieszkańców oraz – per saldo – staną się katalizatorem procesów 

rozwojowych w skali całej gminy. Poniżej przedstawiono wybrane problemy społeczne oraz 

pozostałe problemy zidentyfikowane na terenie Gminy Starcza. Wszystkie analizowane 

czynniki ujęto w tabelach.  
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3.1 Sfera społeczna 

W polityce rewitalizacyjnej gmin mocno akcentowane jest ukierunkowanie na 

wszelakie zjawiska i problemy społeczne mieszkańców. Ze względu na kompleksowość 

procesów rewitalizacyjnych głównie dąży się do odnowienia społecznego potencjału osiedli, 

dzielnic i sąsiedztwa, przez co miejscowe społeczności mają szanse na integrację 

z szerszym środowiskiem. Dlatego bardzo ważne jest zidentyfikowanie problemów w sferze 

społecznej, które dotykają określone społeczności lokalne oraz różne grupy interesariuszy 

mieszkańców lub użytkowników danego obszaru. To właśnie społeczność jest fundamentem 

zmian i najważniejszym czynnikiem sukcesu w procesie rewitalizacji, stąd jej problemy 

i potrzeby w obszarze jakości życia − są kluczowe. Informacje na temat negatywnych zjawisk 

społecznych, ale i potencjałów w obszarze społecznym, stanowią element niezbędny do 

zaplanowania odpowiednich działań i projektów dopasowanych do specyfiki obszaru. 
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3.1.1 Demografia 

 

Tabela 1. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – demografia.  

Liczba urodzeń 
Liczba urodzeń w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba zgonów 
 

Liczba zgonów na 
100 mieszkańców 

Własna  5 1,28 0 0,00 

Rudnik Mały 5 0,96 10 1,92 

Łysiec 2 0,41 4 0,82 

Klepaczka 3 1,74 2 1,16 

Starcza 11 0,88 10 0,80 

Średnia dla 

Gminy 
 0,92  0,92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy. 
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3.1.2 Pomoc społeczna 

Tabela 2. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – pomoc 

społeczna. 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki stałe 

Liczba osób 
pobierających 
zasiłki stałe w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki okresowe 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki okresowe 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Własna  0 0,00 0 0,00 

Rudnik Mały 1 0,19 2 0,38 

Łysiec 0 0,00 0 0,00 

Klepaczka 0 0,00 1 0,58 

Starcza 1 0,08 2 0,16 

Średnia dla 

Gminy 
 0,07  0,18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 

Tabela 2. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – pomoc 

społeczna. 

Liczba osób 
pobierających 
zasiłki celowe 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki celowe w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba wydanych 
niebieskich kart 

Liczba wydanych 
niebieskich kart w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Własna  2 0,51 0 0,00 

Rudnik Mały 4 0,77 1 0,19 

Łysiec 3 0,61 0 0,00 

Klepaczka 3 1,74 0 0,00 

Starcza 5 0,40 2 0,16 

Średnia dla 

Gminy 
 0,60  0,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 
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Tabela 4. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – pomoc 

społeczna. 

Pomoc społeczna 
przydzielana z 

uwagi na 
niepełnosprawność 

pomoc społeczna 
przydzielana z 

uwagi na 
niepełnosprawność 

w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Pomoc 
społeczna 

przydzielana z 
uwagi na 

uzależnienia 

Pomoc 
społeczna 

przydzielana z 
uwagi na 

uzależnienia w 
przeliczeniu na 

100 
mieszkańców 

Własna  1 0,26 0 0,00 

Rudnik Mały 1 0,19 1 0,19 

Łysiec 1 0,20 1 0,20 

Klepaczka 0 0,00 0 0,00 

Starcza 3 0,24 1 0,08 

Średnia dla 

Gminy 
 0,21  0,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 

Tabela 5. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – pomoc 

społeczna. 

Niezaradność 
opiekuńczo-

wychowawcza 

Niezaradność 
opiekuńczo-

wychowawcza w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

chorych 

Liczba osób 
długotrwale 
chorych w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Własna  0 0,00 1 0,26 

Rudnik Mały 1 0,19 3 0,57 

Łysiec 2 0,41 2 0,41 

Klepaczka 1 0,58 0 0,00 

Starcza 1 0,08 6 0,48 

Średnia dla 

Gminy 
 0,18  0,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 
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Tabela 63. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – pomoc 

społeczna. 

Liczba osób 
pobierająca 

zasiłki na 
dożywianie 

Liczba osób 
pobierająca 

zasiłki na 
dożywianie w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Własna  4 1,02 

Rudnik Mały 6 1,15 

Łysiec 6 1,23 

Klepaczka 8 4,65 

Starcza 7 0,56 

Średnia dla 

Gminy 
 1,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy.  
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3.1.3 Przestępczość 

Tabela 7. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – przestępczość. 

Liczba 
przestępstw 
przeciwko 
rodzinie 

Liczba 
przestępstw 
przeciwko 
rodzinie w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba 
przestępstw 

ogółem 

Liczba 
przestępstw 

ogółem w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Własna  0 0,00 3 0,77 

Rudnik Mały 1 0,19 4 0,77 

Łysiec 0 0,00 1 0,20 

Klepaczka 0 0,00 1 0,58 

Starcza 3 0,24 5 0,40 

Średnia dla 

Gminy 
 0,14  0,49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Policji.  

 

Tabela 8. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – przestępczość. 

Liczba 
wykroczeń 

ogółem 

Liczba wykroczeń 
ogółem według 

ustalonej 
typologii 

Własna  1 0,26 

Rudnik Mały 5 0,96 

Łysiec 7 1,43 

Klepaczka 0 0,00 

Starcza 11 0,88 

Średnia dla 

Gminy 
 0,85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Policji.  
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3.1.4 Rynek pracy 

Tabela 9. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – rynek pracy. 

Liczba osób 
bezrobotnych 

ogółem 

Liczba osób 
bezrobotnych 

ogółem w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych do 

25 roku życia 

Liczba osób 
bezrobotnych do 
25 roku życia w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
Własna  9 2,30 2 0,51 

Rudnik Mały 12 2,30 1 0,19 

Łysiec 13 2,66 2 0,41 

Klepaczka 8 4,65 0 0,00 

Starcza 34 2,70 6 0,48 

Średnia dla 

Gminy 
 2,68  0,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.  

 

Tabela 10. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – rynek pracy. 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
Własna  2 0,51 

Rudnik Mały 4 0,77 

Łysiec 9 1,84 

Klepaczka 6 3,49 

Starcza 19 1,51 

Średnia dla 

Gminy 
 1,41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.  
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3.2 Sfera gospodarcza 

Tabela 11. Czynniki gospodarcze służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Liczba osób 
nieprzekraczająca 
kwoty wolnej od 
podatku (PIT-37) 

Liczba osób 
nieprzekraczająca 
kwoty wolnej od 
podatku (PIT-37) 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 

Liczba 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
Własna  20 5,10 25 6,38 

Rudnik Mały 13 2,49 28 5,36 

Łysiec 10 2,04 23 4,70 

Klepaczka 6 3,49 10 5,81 

Starcza 45 3,58 92 7,32 

Średnia dla 

Gminy 
 3,32  6,29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu skarbowego w Częstochowie oraz 
Urzędu Statystycznego w Katowicach.   

 

3.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna 

Tabela 12. Czynniki funkcjonalno-przestrzenne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Liczba obiektów 
kulturalno-
sportowych 

Liczba obiektów 
kulturalno-

sportowych w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Poziom natężenia 
ruchu4 

Własna  4 1,02 3,00 

Rudnik Mały 7 1,34 1,57 

Łysiec 6 1,23 1,75 

Klepaczka 5 2,91 1,13 

Starcza 18 1,43 1,89 

Średnia dla 

Gminy 
 1,41 1,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy. 

                                                

4 Ocena przeciętna dla danego sołectwa ( łączna suma punktów dla dróg w danym sołectwie  / liczba 
ocenianych dróg ) 
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3.4 Sfera techniczna 

Tabela 13. Czynniki techniczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.  

Liczba 
budynków 

podłączonych 
do kanalizacji 

Liczba budynków 
podłączonych do 

kanalizacji w 
stosunku do 

ogólnej liczby 
budynków 

występujących na 
obszarze 

Liczba budynków 
podłączonych do 

sieci gazowej 

Liczba budynków 
podłączonych do 
sieci gazowej w 

stosunku do 
ogólnej liczy 
budynków 

występujących na 
obszarze 

Własna  108 0,95 86 0,75 

Rudnik Mały 153 0,56 0 0,00 

Łysiec 108 0,68 4 0,03 

Klepaczka 44 0,70 2 0,03 

Starcza 328 0,97 44 0,13 

Średnia dla 

Gminy 
 0,78  0,14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy.  

 

Tabela 14. Czynniki techniczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Liczba 
budynków 

podłączonych 
do sieci 

wodociągowej 

Liczba budynków 
podłączonych do 

sieci 
wodociągowej w 

stosunku do 
ogólnej liczy 
budynków 

występujących na 
obszarze 

Własna  115 1,01 

Rudnik Mały 166 0,60 

Łysiec 131 0,82 

Klepaczka 55 0,87 

Starcza 345 1,02 

Średnia dla 

Gminy 
 0,86 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy.  
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3.5 Sfera środowiskowa 

Tabela 15. Czynniki środowiskowe służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego.  

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

segregująca 
śmieci 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

segregująca 
śmieci w 

przeliczeniu na 
liczbę 

gospodarstw 
domowych 

występujących na 
obszarze   

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

niesegregujących 
śmieci 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

niesegregujących 
śmieci w 

przeliczeniu na 
liczbę 

gospodarstw 
domowych 

występujących na 
obszarze 

Własna  102 0,89 4 0,04 

Rudnik Mały 141 0,51 6 0,02 

Łysiec 130 0,82 3 0,02 

Klepaczka 36 0,57 1 0,02 

Starcza 296 0,88 20 0,06 

Średnia dla 

Gminy 
 0,74  0,04 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy. 
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4 WYBÓR OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO  
W GMINIE STARCZA 

W celu wyłonienia obszaru zdegradowanego w pierwszej kolejności dokonano analizy 

koncentracji problemów społecznych w odniesieniu do całego obszaru Gminy Starcza. 

Analiza problemów społecznych obejmowała diagnozę ilościową w obszarze siedemnastu 

różnych czynników społecznych odnoszących się do polityki społecznej, przestępczości oraz 

rynku pracy. Dodatkowo diagnozę ilościową pogłębiono o analizę czynników gospodarczych, 

technicznych, środowiskowych i funkcjonalno-przestrzennych. 

W celu zobrazowania całościowej sytuacji Gminy Starcza dokonano zestawienia 

wszystkich czynników analizowanych w gminie, co przedstawia tabela poniżej. Na 

podstawie danych zawartych w tabeli poniżej dotyczącej skali zjawisk kryzysowych 

stwierdza się, iż najwięcej zjawisk kryzysowych występuje na terenie sołectw: Rudnik 

Mały (18), Łysiec (14), Starcza (14). 

Jako obszar zdegradowany wyznacza się sołectwa Rudnik Mały, Łysiec oraz 

Starcza.  
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Tabela 16. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Lp. Obszar 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
SPOŁECZNYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
GOSPODARCZYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
TECHNICZNYCH 

LICZBA NEGATYWNYCH 
ZJAWISK 

ŚRODOWISKOWYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
KRYZYSOWYCH 

OGÓŁEM 

1. Własna  3 1 2 0 0 6 

2. Rudnik Mały 12 1 1 3 1 18 

3. Łysiec 8 1 2 3 0 14 

4. Klepaczka 8 2 0 2 1 13 

5. Starcza 10 1 1 1 1 14 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5 WYZNACZENIE OBSZARU 
REWITALIZOWANEGO NA TERENIE 

GMINY STARCZA 

5.1 Analiza danych na potrzeby wyznaczenia obszaru 
rewitalizowanego 

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego dokonano pogłębionej analizy 

problemów społecznych, gospodarczych, funkcjonalno–przestrzennych, technicznych oraz 

środowiskowych występujących na obszarze zdegradowanym − zarówno wykorzystując 

dane ilościowe, jak i dane jakościowe będące wynikiem informacji zebranych podczas 

konsultacji wśród mieszkańców oraz ekspertów.   

Wykaz jednostek na obszarze zdegradowanym wraz z liczbą ich mieszkańców oraz 

powierzchnią danego obszaru przedstawiono w tabeli poniżej.  

Tabela 17. Liczba mieszkańców w jednostkach funkcjonalnych na obszarze zdegradowanym  

w Gminie Starcza oraz powierzchnia obszaru. 

Miejscowość Liczba mieszkańców Powierzchnia obszaru 

Rudnik Mały 522 521 

Łysiec 489 329 

Starcza 1 257 745 

Źródło: Opracowanie własne.   
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5.1 Sfera społeczna 

 

5.1.1 Demografia 

 

Tabela 18. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego  – demografia.  

Liczba urodzeń 
Liczba urodzeń w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba zgonów 
 

Liczba zgonów na 
100 mieszkańców 

Rudnik Mały 5 0,96 10 1,92 

Łysiec 2 0,41 4 0,82 

Starcza 11 0,88 10 0,80 

Średnia dla 

Gminy 
 0,79  1,06 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

5.1.2 Pomoc społeczna 

Tabela 19. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc 

społeczna. 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki stałe 

Liczba osób 
pobierających 
zasiłki stałe w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki okresowe 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki okresowe 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Rudnik Mały 1 0,19 2 0,38 

Łysiec 0 0,00 0 0,00 

Starcza 1 0,08 2 0,16 

Średnia dla 

Gminy 
 0,09  0,18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 

Tabela 20. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc 

społeczna. 

Liczba osób 
pobierających 
zasiłki celowe 

Liczba osób 
pobierających 

zasiłki celowe w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba wydanych 
niebieskich kart 

Liczba wydanych 
niebieskich kart w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Rudnik Mały 4 0,77 1 0,19 

Łysiec 3 0,61 0 0,00 

Starcza 5 0,40 2 0,16 

Średnia dla 

Gminy 
 0,53  0,13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 
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Tabela 21. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc 

społeczna. 

Pomoc społeczna 
przydzielana z 

uwagi na 
niepełnosprawność 

pomoc społeczna 
przydzielana z 

uwagi na 
niepełnosprawność 

w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Pomoc 
społeczna 

przydzielana z 
uwagi na 

uzależnienia 

Pomoc 
społeczna 

przydzielana z 
uwagi na 

uzależnienia w 
przeliczeniu na 

100 
mieszkańców 

Rudnik Mały 1 0,19 1 0,19 

Łysiec 1 0,20 1 0,20 

Starcza 3 0,24 1 0,08 

Średnia dla 

Gminy 
 0,22  0,13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 

Tabela 22. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc 

społeczna. 

Niezaradność 
opiekuńczo-

wychowawcza 

Niezaradność 
opiekuńczo-

wychowawcza w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

chorych 

Liczba osób 
długotrwale 
chorych w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Rudnik Mały 1 0,19 3 0,57 

Łysiec 2 0,41 2 0,41 

Starcza 1 0,08 6 0,48 

Średnia dla 

Gminy 
 0,18  0,49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 
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Tabela 23. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc 

społeczna. 

Liczba rodzin 
korzystająca z 

pomocy 
asystenta 
rodziny 

Liczba rodzin 
korzystająca z 

pomocy asystenta 
rodziny w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Pomoc społeczna 
przydzielana z 

uwagi na ubóstwo 

Pomoc społeczna 
przydzielana z 

uwagi na ubóstwo 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Rudnik Mały 2 0,38 6 1,15 

Łysiec 2 0,41 5 1,02 

Starcza 1 0,08 4 0,32 

Średnia dla 

Gminy 
 0,22  0,66 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy.  

 

Tabela 24. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc 

społeczna. 

Liczba osób 
pobierająca 

zasiłki na 
dożywianie 

Liczba osób 
pobierająca 

zasiłki na 
dożywianie w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Rudnik Mały 6 1,15 

Łysiec 6 1,23 

Starcza 7 0,56 

Średnia dla 

Gminy 
 0,84 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Starczy. 
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5.1.3 Przestępczość 

Tabela 25. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – 

przestępczość. 

Liczba 
przestępstw 
przeciwko 
rodzinie 

Liczba 
przestępstw 
przeciwko 
rodzinie w 

przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba 
przestępstw 

ogółem 

Liczba 
przestępstw 

ogółem w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Rudnik Mały 1 0,19 4 0,77 

Łysiec 0 0,00 1 0,20 

Starcza 3 0,24 5 0,40 

Średnia dla 

Gminy 
 0,18  0,44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Policji.  

 

Tabela 26. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – 

przestępczość. 

Liczba 
wykroczeń 

ogółem 

Liczba wykroczeń 
ogółem według 

ustalonej 
typologii 

Rudnik Mały 5 0,96 

Łysiec 7 1,43 

Starcza 11 0,88 

Średnia dla 

Gminy 
 1,01 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Policji.  
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5.1.4 Rynek pracy 

Tabela 27. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego  – rynek pracy. 

Liczba osób 
bezrobotnych 

ogółem 

Liczba osób 
bezrobotnych 

ogółem w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych do 

25 roku życia 

Liczba osób 
bezrobotnych do 
25 roku życia w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
Rudnik Mały 12 2,30 1 0,19 

Łysiec 13 2,66 2 0,41 

Starcza 34 2,70 6 0,48 

Średnia dla 

Gminy 
 2,60  0,40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.  

 

Tabela 28. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego  – rynek pracy. 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
Rudnik Mały 4 0,77 

Łysiec 9 1,84 

Starcza 19 1,51 

Średnia dla 

Gminy 
 1,41 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.  
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5.2 Sfera gospodarcza 

Tabela 29. Czynniki gospodarcze służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego. 

Liczba osób 
nieprzekraczająca 
kwoty wolnej od 
podatku (PIT-37) 

Liczba osób 
nieprzekraczająca 
kwoty wolnej od 
podatku (PIT-37) 
w przeliczeniu na 
100 mieszkańców 

Liczba 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 

Liczba 
podmiotów 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 
Rudnik Mały 13 2,49 28 5,36 

Łysiec 10 2,04 23 4,70 

Starcza 45 3,58 92 7,32 

Średnia dla 

Gminy 
 3,00  6,31 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu skarbowego w Częstochowie oraz 
Urzędu Statystycznego w Katowicach.   

 

5.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna 

Tabela 30. Czynniki funkcjonalno-przestrzenne służące wyznaczeniu obszaru 

rewitalizowanego. 

Liczba obiektów 
kulturalno-
sportowych 

Liczba obiektów 
kulturalno-

sportowych w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Poziom natężenia 
ruchu5 

Rudnik Mały 7 1,34 1,57 

Łysiec 6 1,23 1,75 

Starcza 18 1,43 1,89 

Średnia dla 

Gminy 
 1,37 1,72 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy. 

                                                

5 Ocena przeciętna dla danego sołectwa ( łączna suma punktów dla dróg w danym sołectwie  / liczba 
ocenianych dróg ) 
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5.4 Sfera techniczna 

Tabela 31. Czynniki techniczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego.  

Liczba 
budynków 

podłączonych 
do kanalizacji 

Liczba budynków 
podłączonych do 

kanalizacji w 
stosunku do 

ogólnej liczby 
budynków 

występujących na 
obszarze 

Liczba budynków 
podłączonych do 

sieci gazowej 

Liczba budynków 
podłączonych do 
sieci gazowej w 

stosunku do 
ogólnej liczy 
budynków 

występujących na 
obszarze 

Rudnik Mały 153 0,56 0 0,00 

Łysiec 108 0,68 4 0,03 

Starcza 328 0,97 44 0,13 

Średnia dla 

Gminy 
 0,76  0,06 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy.  

 

Tabela 32. Czynniki techniczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego. 

Liczba 
budynków 

podłączonych 
do sieci 

wodociągowej 

Liczba budynków 
podłączonych do 

sieci 
wodociągowej w 

stosunku do 
ogólnej liczy 
budynków 

występujących na 
obszarze 

Rudnik Mały 166 0,60 

Łysiec 131 0,82 

Starcza 345 1,02 

Średnia dla 

Gminy 
 0,83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy.  
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5.5 Sfera środowiskowa 

Tabela 33. Czynniki środowiskowe służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego.  

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

segregująca 
śmieci 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

segregująca 
śmieci w 

przeliczeniu na 
liczbę 

gospodarstw 
domowych 

występujących na 
obszarze   

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

niesegregujących 
śmieci 

Liczba 
gospodarstw 
domowych 

niesegregujących 
śmieci w 

przeliczeniu na 
liczbę 

gospodarstw 
domowych 

występujących na 
obszarze 

Rudnik Mały 141 0,51 6 0,02 

Łysiec 130 0,82 3 0,02 

Starcza 296 0,88 20 0,06 

Średnia dla 

Gminy 
 0,74  0,04 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Starczy. 

 

 

 

 

5.6 Podsumowanie analizy danych na potrzeby 
wyznaczenia obszaru rewitalizowanego
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Tabela 34. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego. 

Lp. Obszar 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
SPOŁECZNYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
GOSPODARCZYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
TECHNICZNYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
ŚRODOWISKOWYCH 

LICZBA  
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
KRYZYSOWYCH 

OGÓŁEM 

1. Rudnik Mały 13 1 1 3 1 19 

2. Łysiec 11 1 2 3 0 17 

3. Starcza 6 1 1 1 1 10 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego wykonano syntetyczne zestawienie wskaźników ilustrujących natężenie i koncentrację 

problemów na obszarze zdegradowanym, w podziale na poszczególne jednostki funkcjonalne. 
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5.7 Wyznaczenie obszaru rewitalizowanego 

 

Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można 

objąć obszar co najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30% 

ludności, wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa 

koncentracja problemów społecznych, gospodarczych, techniczno-strukturalnych 

i środowiskowych, z uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju gminy. 

Za obszar rewitalizowany uznano sołectwo Rudnik Mały oraz część sołectwa Łysiec, 

dla których wyznaczenia podstawowe dane przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 35. Jednostki administracyjne zaliczone do obszaru rewitalizowanego. 

Miejscowość Obszar w ha6 
Liczba 

mieszk. 

Łączna liczba 

zdiagnozowanych 

problemów 

Rudnik Mały 209 522 19 

Łysiec 201 333 17 

Razem gmina 2010 2832 

 % Przypadający na  

obszar rewitalizowany 
20 % 30 % 

Źródło: Opracowanie własne.  

Obszar rewitalizowany obejmuje powierzchnię 410 ha (przyjęto,  

że Rudnik Mały i Łysiec zostaną objęte częściowo rewitalizacją;  tereny z przewagą 

funkcji mieszkaniowych pozostaną zachowane; wyłączone będą obszary leśne i tereny 

niezamieszkałe).  Spełniony zatem będzie wymóg ustawy i wytyczne, mówiące o tym, 

aby wielkość obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 20% powierzchni gminy. 

Szacuje się, że obszar wskazany do rewitalizacji zamieszkuje 855 osób, co stanowi  

30 % populacji gminy. Spełniony jest więc warunek, aby populacja obszaru 

rewitalizowanego nie przekraczała 30% ogółu mieszkańców gminy. 

                                                

6 Obszar sołectw ograniczony do obszaru zamieszkałego.  


