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I. WPROWADZENIE 

 Rewitalizacja stanowi odpowiedź na szereg zjawisk kryzysowych pojawiających się 

na obszarze gminy, takich jak narastające problemy w sferze społecznej i gospodarczej oraz 

postępująca degradacja techniczna. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie i realizacja 

kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będących odpowiedzią na zidentyfikowane 

problemy oraz potencjały danego obszaru zdegradowanego, a także wynikającą z nich skalę i 

charakter potrzeb rewitalizacyjnych w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.  

 Rewitalizacja to proces kompleksowy oraz długotrwały. Aby mógł on przynieść 

założone rezultaty konieczna jest jego konsekwentna realizacja. 

W zależności od identyfikowanych problemów celem rewitalizacji jest najczęściej: 

 poprawa ogólnego poziomu rozwoju społecznego – mierzonego na przykład 

wzrostem aktywności społecznej, czy zmniejszeniem skali wykluczeń; 

 poprawa sytuacji materialnej ludności; 

 poprawa dostępu do wysokiej jakości usług publicznych; 

 ożywienie gospodarcze. 

W zależności od charakteru przeprowadzonych działań, rewitalizacja może doprowadzić do 

osiągnięcia poprawy w jednym z tych aspektów albo w kilku równocześnie. 

Wymagania niezbędne przy prowadzeniu procesu rewitalizacji: 

 uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju 

gminy; 

 pełna diagnoza mająca na celu wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz analiza 

dotykających go problemów (kwestie społeczne, gospodarcze, techniczne, 

przestrzenne i środowiskowe); 

 ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 

 właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb danego obszaru; 

 zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej; 

 koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności 

rewitalizacji; 
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 realizacja zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy 

programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych oraz otwartego i trwałego 

dialogu z tymi podmiotami, których rezultaty rewitalizacji będą dotyczyć. 

Rewitalizacja ma także sprzyjać poprawie ładu przestrzennego oraz przeciwdziałaniu 

niekontrolowanej suburbanizacji zwłaszcza w miejscach, gdzie stykają się obszar miejski z 

wiejskim. 

 Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu pojawienia się 

negatywnych zjawisk społecznych (np. bezrobocia, ubóstwa czy przestępczości), można 

wyznaczyć jako obszar zdegradowany. Warunkiem niezbędnym jest jednak 

współwystępowanie na nim stanu kryzysowego w jednej z następujących sfer:  

 gospodarczej (np. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw); 

 środowiskowej (np. przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność 

odpadów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz stanu 

środowiska naturalnego); 

 przestrzenno-funkcjonalnej (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług, niski poziom obsługi 

komunikacyjnej, niewystarczająca ilość terenów publicznych);  

 technicznej (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, brak 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, zwłaszcza w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

 Obszar mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, który swoim zasięgiem 

obejmuje całość lub część obszaru zdegradowanego i cechuje się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może 

być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.  

 Niniejszy Program rewitalizacji jest wieloletnim programem działań w sferze 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej, 

zmierzającym do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia 

warunków dla jego zrównoważonego rozwoju. 

Tworząc niniejszy dokument kierowano się zasadami mającymi na celu zapewnić 

skuteczność realizacji programu: 
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 zasadą przejrzystości oraz rzetelności przy tworzeniu procedur kwalifikacji 

wniosków i wyboru projektów dotyczących rewitalizacji; 

 zasadą oceny spójności i racjonalności planowanych działań rewitalizacyjnych 

wpisanych do niniejszego dokumentu w odniesieniu do innych strategii, programów 

oraz planów obowiązujących i dotyczących rozwoju gminy; 

 zasadą wysokiego udziału społeczeństwa w pracach na etapie powstawania 

Programu i tworzenia projektów, w celu zapewnienia skuteczności prowadzonych 

działań w przeciwdziałaniu negatywnym lokalnym zjawiskom społecznym  oraz 

gospodarczym, technicznym, przestrzenno - funkcjonalnym i środowiskowym; 

 zasadą oceny efektywności działań rewitalizacyjnych realizowanych na 

zdegradowanym obszarze w zakresie zapewnienia trwałych efektów rozwojowych 

tego obszaru. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 spełnia 

wymogi dotyczące struktury LPR określone w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na latach 2014-2020”.  Na Program składają się zatem następujące 

elementy: 

 diagnoza czynników oraz zjawisk kryzysowych wraz z określeniem skali i 

charakteru potrzeb rewitalizacyjnych; 

 zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji; 

 planowany efekt rewitalizacji; 

 cele rewitalizacji i kierunki działań zmierzających do eliminacji lub chociażby 

ograniczenia negatywnych zjawisk; 

 opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy; 

 lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

 mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami 

rewitalizacyjnymi; 

 orientacyjne ramy finansowe w odniesieniu do podstawowych i pozostałych 

przedsięwzięć z indykatywnymi wielkościami środków finansowych z różnych 

źródeł; 

 mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w 

proces rewitalizacji; 

 system realizacji programu rewitalizacji; 

 system monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania 

modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 
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 Niniejszy dokument składa się z czterech zasadniczych części: wprowadzającej, 

diagnostyczno-analitycznej, programowej oraz wdrożeniowej. W części wprowadzającej 

zawarto ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania dokumentu oraz jego 

uwarunkowania zewnętrzne, które wskazują na powiązanie rewitalizacji z wizją rozwoju 

gminy. Część diagnostyczno-analityczna z kolei obejmuje metodologię delimitacji obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów przestrzennych poprzez 

wskazanie przebiegu granic na terenie gminy. W części tej zawarto także szczegółową 

diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sferach: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej wraz z ich analizą w celu 

przedstawienia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych. Część programowa to 

zaprezentowanie najważniejszych założeń procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze, 

wizji oraz celów rewitalizacji wraz z kierunkami działań zmierzającymi do eliminacji lub 

ograniczenia stwierdzonych negatywnych zjawisk oraz wykorzystanie lokalnych potencjałów. 

Zawarto tutaj także podstawowe oraz uzupełniające projekty rewitalizacyjne, które są ze sobą 

powiązane i wspólnie oddziałują na obszar rewitalizacji. W tej części przedstawiono również 

szacunkowe ramy finansowe dokumentu wraz ze wskazaniem różnych źródeł ich 

finansowania. Z kolei część wdrożeniowa to system realizacji, czyli wdrażania dokumentu, a 

także system monitoringu, oceny oraz wprowadzania ewentualnych zmian do programu w 

przypadku zmian w otoczeniu. Ponadto w tej części zawarto mechanizmy włączenia 

mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych  oraz 

innych podmiotów i grup nieformalnych działających na terenie gminy na każdym etapie 

procesu rewitalizacji. Ostatni element stanowi opis przebiegu procesu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

II. DIAGNOZA NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I 
OBSZARU REWITALIZACJI 

 W niniejszym rozdziale zaprezentowano szczegółową diagnozę obejmującą analizę 

negatywnych zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych na terenie 

gminy Pogorzela. Opisano także sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji wraz z przedstawieniem graficznym zasięgów przestrzennych danych obszarów 

terenie gminy Pogorzela.  
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III.1. Metodologia delimitacji obszarów zdegradowanych 

 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych jest jednym z głównych elementów 

programu rewitalizacji. Program rewitalizacji to inicjowany, opracowywany i uchwalany 

przez radę gminy wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Zmierza on do wyprowadzenia obszarów 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stwarza warunki do ich zrównoważonego rozwoju, 

stanowiącego narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji). Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014 –2020 diagnoza ta obejmuje analizę następujących 

sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej i technicznej. 

Wśród cech, jakie mogą zostać wzięte pod uwagę w procesie wyznaczania obszarów 

kryzysowych są: 

 w sferze społecznej (wysoka stopa bezrobocia, postępujące starzenie się lokalnej 

społeczności, wysoka przestępczość, niski poziomu edukacji, wysoki poziom 

ubóstwa, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym); 

 w sferze gospodarczej (niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw); 

 w sferze środowiskowej (przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi bądź stanu środowiska); 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, 

niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych – zwłaszcza tych o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, brak rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w zakresie energooszczędności czy 

ochrony środowiska, niski poziom obsługi komunikacyjnej, deficyt lub niska jakość 

terenów publicznych). 

 Zgodnie z Wytycznymi, w przypadku współwystępowania czynników kryzysowych w 

sferze społecznej z czynnikami kryzysowymi w przynajmniej jednej z pozostałych sfer, 

mówimy wtedy o stanie kryzysowym, a obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, 

nazywamy obszarem zdegradowanym. W części lub całości obszaru zdegradowanego 

wyznacza się obszar rewitalizacji. Odznacza się on szczególną koncentracją negatywnych 
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zjawisk lub istotnym znaczeniem dla całej gminy. Na obszarze rewitalizacji realizowane są 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne prowadzące do ograniczenia zidentyfikowanych 

negatywnych zjawisk.  

 Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie gminy Pogorzela 

wykorzystano metodę analizy wskaźnikowej. Dokonano analizy pozyskanych danych, 

których katalog zgodny jest z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Ustawą o 

rewitalizacji z dnia 9 października 2016 r., w tym zakresie. Dokument "Zasady 

Programowania i Wsparcia Rewitalizacji w Ramach WRPO 2014+" wskazuje na negatywne 

zjawiska opisujące wyróżnione sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju obszaru lub 

dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości 

odpowiednich mierników dla poziomu całej gminy. Negatywne zjawiska wymienione w w/w 

dokumencie to 

 w sferze społecznej: 

 wysoki poziom bezrobocia; 

 wysoki poziom ubóstwa; 

 duża przestępczość; 

 niski poziom edukacji lub kapitału społecznego; 

 niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym; 

 wysoki stopień obciążenia demograficznego; 

 w sferze gospodarczej: 

 niski poziom przedsiębiorczości; 

 słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw; 

 w sferze środowiskowej: 

 przekroczenie standardów jakości środowiska; 

 obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi bądź 

stanu środowiska; 

 w sferze przestrzenno – funkcjonalnej: 

 niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną; 

 brak dostępu do podstawowych usług lub ich niską jakość; 

 niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru; 

 niski poziom obsługi komunikacyjnej; 
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 deficyt lub niska jakość terenów publicznych (w tym terenów rekreacji i 

wypoczynku, obiektów zabytkowych, udział terenów zieleni); 

 w sferze technicznej: 

 degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym; 

 brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, przede wszystkim w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

Kwantyfikowalne i weryfikowalne dane pozwalające zdiagnozować obszary 

problemowe na terenie gminy pozyskano z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, 

Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli i innych dostępnych źródeł.  

W procesie gromadzenia danych na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego w 

gminie Pogorzela, pozyskano informacje na temat: 

 liczby ludności (stan na 31.12.2016 r. oraz na 31.12.2011 r.); 

 liczby osób w wieku produkcyjnym (stan na 31.12.2016 r.); 

 liczby osób w wieku poprodukcyjnym (stan na 31.12.2016 r.); 

 liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (stan na 31.12.2016 r.); 

 ogólnej liczby osób bezrobotnych (stan na 31.12.2016 r.); 

 liczby osób bezrobotnych bez kwalifikacji (stan na 31.12.2016 r.); 

 liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (stan na 31.12.2016 r.); 

 liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011 – 2016; 

 ogólnej liczby budynków mieszkalnych (stan na 31.12.2016 r.); 

 ogólnej liczby budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem (stan na 

31.12.2016 r.); 

 łącznej powierzchni użytkowej mieszkań w m2 (2016 r.); 

 wysokości dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości (w 2016 r.); 

 liczby osób biorących udział w wyborach samorządowych w 2014 r. - liczby 

wydanych kart do głosowania; 

 liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych w 2014 r.; 

 powierzchni pokryć dachowych zawierających azbest (m2). 
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III.2. Podział Miasta i Gminy Pogorzela na jednostki analityczne 

 Porównywalność wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych w możliwie 

podobnych do siebie jednostkach przestrzennych. Jednostki takie powinny także stanowić 

całości pod względem funkcjonalnym oraz charakteryzować się pewną spójnością społeczną i 

przestrzenną.  

Gmina Pogorzela to gmina miejsko - wiejska cechująca się zróżnicowaniem 

ilościowym oraz jakościowym występujących problemów w poszczególnych obszarach. 

Należy tutaj jednak zauważyć, że wytyczne w zakresie rewitalizacji ograniczają wydzielanie 

obszarów rewitalizacji do maksymalnie 20% powierzchni gminy oraz koncentracji nie więcej 

niż 30% mieszkańców.  

Pozyskiwane dane służące wyznaczeniu obszaru, w którym występuje największa 

koncentracja negatywnych zjawisk i problemów powinny spełniać warunki 

komplementarności i referencyjności, czyli odnosić się do przestrzeni w jednoznaczny do 

zaprezentowania sposób.  

 Sieć osadniczą gminy tworzy miasto Pogorzela oraz 18 miejscowości (w tym osady i 

przysiółki) położonych w 12 sołectwach: Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elżbietków, 

Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Ochla, Paradów oraz 

Wziąchów. 

W kontekście zarządzania procesami rozwojowymi gminy, w tym także w kontekście 

skutecznego planowania procesu rewitalizacji niezbędne jest dokonanie jednolitego i 

zestandaryzowanego podziału gminy na jednostki analityczne, który posłużyć może 

przeprowadzaniu analiz ukierunkowanych na diagnozę aktualnej sytuacji w poszczególnych 

rejonach gminy. Gmina bowiem jako jednostka samorządu terytorialnego jest obszarem 

zróżnicowanym pod wieloma aspektami, także pod względem tempa rozwoju poszczególnych 

jej obszarów, sytuacji społecznej oraz nasilenia problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzennych, technicznych czy środowiskowych. Jednostki analityczne z jednej strony 

powinny być podstawowym układem odniesienia dla gromadzenia i przetwarzania danych, 

który będzie ważnym elementem zarządzania. Z drugiej strony podział na jednostki 

analityczne musi być możliwie intuicyjny, naturalny lub nawet oczywisty dla mieszkańców. 

Najbardziej intuicyjnym podziałem funkcjonującym w świadomości mieszkańców gminy 

Pogorzela w odniesieniu do obszarów wiejskich jest podział na sołectwa, dlatego też wiejska 

część gminy podzielona została na 12 jednostek analitycznych, których zasięg odpowiada 

granicom poszczególnych sołectw.  
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W związku z brakiem usankcjonowanego prawnie sposobu podziału miasta Pogorzela na 

mniejsze jednostki, skorzystano z tradycyjnego i identyfikowalnego przez mieszkańców 

sposobu podziału miasta, który wynika z dynamiki jego procesów rozwojowych i tym samym 

wytwarzania się jednostek powiązanych funkcjonalnie i urbanistycznie. Efektem 

przeprowadzonych prac jest wyznaczenie trzech poddanych analizie części miasta: Pogorzela 

- jednostka I (obejmująca północną i północno - zachodnią część miasta), Pogorzela - 

jednostka II (obejmująca centralną i południowo - wschodnią część miasta), Pogorzela - 

jednostka III (obejmująca południową i południowo - zachodnią część miasta). 

Na potrzeby analizy wskaźnikowej, niezbędnej do delimitacji obszarów 

zdegradowanych na terenie gminy Pogorzela, przyjęto  zatem następujące jednostki 

analityczne: Pogorzela – jednostka I, Pogorzela – jednostka II, Pogorzela – jednostka III, 

Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elżbietków, Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, 

Łukaszew, Małgów, Ochla, Paradów i Wziąchów. 

Zasięg przestrzenny poszczególnych jednostek analitycznych przedstawiono na poniższych 

rysunkach. 

 

Rysunek 1. Zasięg przestrzenny jednostek analitycznych 
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Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

Taki sposób podziału obszaru gminy na jednostki analityczne powoduje, iż przyjęte do 

analizy podobszary stanowią całości pod względem funkcjonalnym, charakteryzują się 

spójnością społeczną i przestrzenną, odnoszą się do przestrzeni w sposób jednoznaczny do 

zaprezentowania oraz odpowiadają istniejącym powiązaniom funkcjonalnym występującym 

w ich obrębie. 

Przyjęty sposób podziału obszaru gminy Pogorzela na jednostki analityczne powoduje, że 

każda działka oraz każdy punkt adresowy na terenie gminy przyporządkowane są tylko do 

jednej jednostki analitycznej. 
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Tabela 1. Podstawowe dane charakteryzujące jednostki analityczne 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
analitycznej 

Liczba 
ludności 
ogółem 
(2016) 

Udział % 
ludności w 
całkowitej 

liczbie 
ludności 

gminy 

Powierzchnia 
jednostki 

(km2) 

Udział % 
powierzchni 
jednostki w 
całkowitej 

powierzchni gminy 

Gęstość 
zaludnienia 

jednostki 
(os./km2) 

1. Pogorzela – 
jednostka I 688 13,69% 1,68 1,74% 409,52 

2. Pogorzela – 
jednostka II 967 19,24% 1,72 1,78% 562,21 

3. Pogorzela – 
jednostka III 419 8,34% 0,94 0,97% 445,74 

4. Bielawy 
Pogorzelskie 102 2,03% 6,84 7,09% 14,91 

5. Bułaków 401 7,98% 20,71 21,46% 19,36 
6. Elżbietków 206 4,10% 6,33 6,56% 32,54 
7. Głuchów 440 8,75% 6,55 6,79% 67,18 
8. Gumienice 338 6,73% 14,37 14,89% 23,52 
9. Kaczagórka 220 4,38% 4,63 4,80% 47,52 

10. Kromolice 417 8,30% 10,96 11,36% 38,05 
11. Łukaszew 110 2,19% 1,99 2,06% 55,28 
12. Małgów 327 6,51% 8,38 8,68% 39,02 
13. Ochla 67 1,33% 3,33 3,45% 20,12 
14. Paradów 56 1,11% 4,85 5,03% 8,33 
15. Wziąchów 268 5,32% 3,22 3,34% 41,48 

Razem 5 026 100,00% 96,5 100,00% 52,08 
Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

III.3. Diagnoza sytuacji w Gminie Pogorzela, analiza wskaźnikowa 

III.3.1. Sfera społeczna – ogólna charakterystyka 

 Analiza sfery społecznej stanowi fundamentalną część opisu badanej zbiorowości 

pozwalającą na diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych zmian. 

Największym potencjałem rozwojowym danego obszaru jest jego kapitał ludzki. 

Analiza sfery społecznej określonego obszaru, z punktu widzenia  potrzeb rewitalizacji 

uwzględnia zasadnicze problemy jakie dotykają społeczność i które mają wpływ na jej niski 

status społeczny, ubóstwo, bezrobocie, konieczność korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej, zachowania niepożądane społecznie, często implikujące niski poziom 

bezpieczeństwa.  

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych na danym obszarze stanowi warunek 

podjęcia działań rewitalizacyjnych. Jak wspomniano już wcześniej obszar zdegradowany 

charakteryzuje się natężeniem negatywnych zjawisk społecznych (zwłaszcza bezrobocia, 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
15 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, kapitału społecznego), któremu 

towarzyszą negatywne zjawiska w co najmniej w jednej z następujących sfer życia: 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej czy technicznej. Zatem 

rozwiązywanie problemów społecznych to jedna z najbardziej istotnych płaszczyzn 

rewitalizacji. Jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż problemy takie prowadzą do osłabiania 

pozytywnych relacji międzyludzkich, polaryzacji grup społecznych o odmiennych sytuacjach 

ekonomicznych a także występowania enklaw osób społecznie zdemoralizowanych i 

wykluczonych. Dezintegracja społeczności lokalnych ogranicza możliwości kształtowania 

procesów rozwojowych gminy i w konsekwencji zagraża całemu procesowi wdrażania 

programu rewitalizacji, którego powodzenie zależy w dużej mierze od partycypacji społecznej 

i partnerstwa jak największej liczby podmiotów lokalnych. Dlatego ukierunkowanie na 

zjawiska i problemy w obszarze życia społecznego mieszkańców jest szczególnie 

akcentowane w polityce rewitalizacyjnej gmin. Rewitalizacja ma bowiem na celu odnowienie 

społecznego potencjału wyznaczonych obszarów i sąsiedztwa, dzięki czemu miejscowe 

społeczności mają szansę na integrację z szerszym środowiskiem. Tym samym, przedmiotem 

rewitalizacji nie jest określona przestrzeń fizyczna, lecz społeczności lokalne oraz różne 

grupy interesariuszy, mieszkające lub użytkujące dany obszar. To właśnie aspekt społeczny 

jest fundamentem wyznaczania obszarów mających charakter zdegradowany oraz 

późniejszego projektowania działań rewitalizacyjnych. Problemy, z jakimi borykają się 

mieszkańcy oraz potrzeby, jakie wykazują w obszarze jakości życia, mają kluczowe 

znaczenie dla przyszłych decyzji rewitalizacyjnych. W celu zapewnienia jak najbardziej 

skutecznych działań rewitalizacyjnych konieczne jest zatem określenie grup społecznych 

wymagających wsparcia. 

 Potencjał demograficzny stanowi jeden z najważniejszych czynników determinujących 

rozwój społeczno-gospodarczy jednostki terytorialnej. Zmiany liczby ludności mają istotny 

wpływ na zmianę liczby podatników, determinują popyt na usługi komunalne i komercyjne 

oraz wpływają na zjawiska przestrzenne. Zmiany zachodzące w populacji wywierają także 

duży wpływ na lokalny rynek pracy, szkolnictwo, ochronę zdrowia czy kondycję finansową 

jednostki samorządu terytorialnego. Rozwój społeczno – gospodarczy gminy jest uzależniony 

od liczby ludności, oraz od innych czynników, na które składa się struktura wiekowa ludności 

oraz zachodzące w niej procesy demograficzne. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec roku 2016 gminę 

Pogorzela zamieszkiwało 5 045 osób, co stanowi 6,6% ludności powiatu gostyńskiego i 0,1% 

ludności województwa wielkopolskiego. Gęstość zaludnienia wyniosła 52 osoby/km2, 
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podczas gdy wartość ta dla powiatu ukształtowała się na poziomie 94 osoby/km2 a dla 

województwa 117 osób/km2. Na przestrzeni lat 2011 - 2016 ogólna liczba mieszkańców 

gminy zmniejszyła się o 2,2%. W 2016 roku liczba mężczyzn nieznacznie przewyższała 

liczbę kobiet (udział mężczyzn w lokalnej społeczności wyniósł 50,1%). 

 

Rysunek 2. Ludność gminy Pogorzela według płci 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Piramida wieku obrazuje udział różnych grup wiekowych w populacji z 

uwzględnieniem podziału na płeć. Z analizy rozkładu wiekowego mieszkańców gminy 

Pogorzela w 2015 roku wynika, że zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn duża liczba 

osób reprezentuje wiek 25 - 29 i 20 - 24 lata. W grupie osób najstarszych wyraźnie zaznacza 

się dominacja liczebności kobiet nad liczbą mężczyzn. W najmłodszych rocznikach udział 

kobiet i mężczyzn w strukturze ludnościowej jest wyrównany.  
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Rysunek 3. Piramida wieku mieszkańców gminy Pogorzela w 2015 roku 

 
Źródło: www.polskawliczbach.pl 

 

Niezwykle istotny wpływ na kształtowanie się ogólnej liczby ludności danej 

społeczności ma saldo migracji. O poziomie salda migracji decyduje różnica między liczbą 

wymeldowań a liczbą zameldowań. Najczęściej młodzi ludzie wyjeżdżają do większych 

miast, by kontynuować edukację i tam osiedlają się na stałe. Drugim pod względem ważności 

powodem migracji jest konieczność podjęcia pracy zarobkowej w związku z niewystarczającą 

jej ilością w danym miejscu w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Saldo migracji to jeden ze 

wskaźników mogących służyć za wyznacznik jakości życia na danym terenie. Im wartość 

tego wskaźnika jest wyższa tym dany teren jest postrzegany jako bardziej atrakcyjny do 

zamieszkania i osiedlenia się na stałe. Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego 

stwierdzono utrzymujące się ujemne saldo migracji w każdym z badanych lat  w gminie 

Pogorzela. W 2016 r. ukształtowało się na poziomie -44. 

Przyrost naturalny to z kolei wskaźnik demograficzny określający tendencję rozwoju 

populacji danego obszaru. Oblicza się go odejmując liczbę zgonów w danym okresie od 

liczby urodzeń. Analiza danych dotyczących przyrostu naturalnego pozwala określić 

prognozy demograficzne dla danej jednostki terytorialnej. Na przestrzeni ostatnich czterech 
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lat na terenie gminy Pogorzela odnotowano spadek wartości tego wskaźnika 

demograficznego. Największy przyrost naturalny odnotowano w 2012 roku (+22), natomiast 

najmniejszą wartością cechował się rok 2016 (- 3).  

 

Tabela 2. Przyrost naturalny i saldo migracji w gminie Pogorzela 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo migracji 

W przeliczeniu na  
1 000 osób - 4,1 - 3,9 - 10,9 - 4,3 -5,6 - 8,7 

Migracje 
zagraniczne na  

1 000 osób 
- 0,39 0,00 0,00 - 0,19 -0,15 0,20 

Ogółem - 21 - 20 - 56 - 22 -25 - 44 

Przyrost naturalny 

Mężczyźni 2 5 12 13 3 - 6 
Kobiety 8 17 9 7 0 3 
Ogółem 10 22 21 20 3 - 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

III.3.1.1. Sytuacja finansowa mieszkańców 

 Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy zajmuje się Miejsko – 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli. MGOPS prowadzi wiele działań mających 

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby oraz możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Obowiązkiem osób korzystających z pomocy społecznej jest współudział w 

rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej 

 Zgodnie z danymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli w 

2016 roku ze wsparcia skorzystało 277 rodzin. Największą grupą wymagającą wsparcia są 

osoby zmagające się z problemem ubóstwa. Występowanie ubóstwa wpływa negatywnie na 

życie ludzi. Bieda ma ogromny wpływ nie tylko na sferę ekonomiczną ale także na inne sfery 

życia. Jednym ze skutków ubóstwa jest degradacja ekonomiczna jednostki i rodziny. 

Powstające skupiska ludzi ubogich sprzyjają rozszerzaniu się zjawisk patologii społecznych. 

Zjawisko ubóstwa jest szczególnie groźne dla życia rodzinnego. Jego skutkiem może być 

występowanie i narastanie konfliktów wewnątrzrodzinnych, które z kolei mogą wywoływać 
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problemy wychowawcze a nawet prowadzić do rozbicia rodziny. Życie w ubóstwie często 

wywołuje następne konsekwencje - zwykle są to zjawiska patologiczne. Niewystarczające 

zaspokojenie potrzeb materialnych prowadzi do pogorszenia warunków bytowych, staje się 

przyczyną poczucia wzrostu zagrożenia, zaniżenia aspiracji edukacyjnych i zmniejszenia 

szans kształcenia. W 2016 roku ze wsparcia z tytułu ubóstwa skorzystało 215 osób.  

Bardzo częstym powodem korzystania z pomocy społecznej w gminie Pogorzela są także 

długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. 

Z pomocy społecznej z tych powodów w 2016 roku skorzystało odpowiednio 179 i 169 osób.  

Ludzie dotknięci ciężką chorobą oraz osoby borykające się z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi wymagają niezbędnej ochrony i wsparcia, aby mogły w pełnym zakresie 

wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie. Należy zatem udzielać im wszelkiej pomocy 

poprzez działania zmierzające do poprawy ich sytuacji życiowej.  

Do częstych powodów występowania trudnej sytuacji materialnej zaliczyć należy także 

potrzebę ochrony macierzyństwa, bezrobocie oraz niepełnosprawność.  

Dane Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli odnoszące się do liczby 

osób korzystających z pomocy oraz przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji życiowej 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 3. Liczba osób oraz rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie Pogorzela w latach 2011 – 2016 
Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ubóstwo 78 86 93 69 61 61 280 298 312 232 215 215 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 1 1 2 2 0 0 7 7 2 2 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 39 37 31 26 25 25 231 208 174 151 150 150 

Bezrobocie 60 55 62 45 44 44 209 177 189 142 146 146 

Niepełnosprawność 40 39 37 34 31 31 131 120 122 98 101 101 

Długotrwała lub ciężka choroba 73 58 68 65 61 61 225 172 213 186 179 179 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, 

w tym: 
39 57 53 47 43 43 169 250 217 184 169 169 

- rodziny wielodzietne 5 13 12 10 6 6 28 81 71 63 39 39 

Przemoc w rodzinie 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 

Alkoholizm 14 14 14 14 11 11 35 32 29 27 22 22 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 
3 1 3 0 0 0 10 1 3 0 0 0 

Zdarzenie losowe 3 0 0 3 1 1 11 0 0 14 6 6 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Odsetek osób korzystających z różnych form pomocy społecznej w gminie Pogorzela 

w ostatnich kilku latach kształtuje się na wyższym poziomie niż wartości dla powiatu 

gostyńskiego i województwa wielkopolskiego. W województwie wielkopolskim w 2015 roku 

odsetek ten kształtował się na poziomie 6,4% podczas gdy dla gminy Pogorzela był 

nieznacznie wyższy – 6,5%. Wartość dla powiatu gostyńskiego wyniosła 6,3%. Warto przy 

tym odnotować systematycznie zmniejszającą się wartość tego wskaźnika na obszarze gminy 

na przestrzeni ostatnich lat. 

 

Rysunek 4. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie 
Pogorzela na tle powiatu i województwa 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Identyfikacja negatywnych zjawisk społecznych jest fundamentem diagnozy obszarów 

kryzysowych, dlatego też w ramach tej sfery określono najszerszy zestaw wskaźników. 

Wskaźniki przyjęte na potrzeby oceny sfery społecznej zostały wyselekcjonowane w taki 

sposób, aby zobrazować sytuację w poszczególnych obszarach gminy w takich kategoriach 

jak: demografia (Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności), rynek 

pracy (Odsetek osób bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych, Udział 

osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym), sytuacja materialna 

mieszkańców (Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności), 

aktywność mieszkańców w życiu publicznym (Frekwencja w wyborach samorządowych w 

2014 roku). 
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Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej na 1 tys. ludności (W1) 

Analizy zróżnicowania wewnątrzgminnego w zakresie sytuacji finansowej 

mieszkańców dokonano przy wykorzystaniu wskaźnika obrazującego liczbę osób 

korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 tys. ludności. Wsparcie z pomocy 

społecznej umożliwia ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych 

różnego rodzaju niedostosowań, wykluczeń i patologii społecznych.  

Zgodnie z danymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli w 

2016 roku na terenie gminy z pomocy tej placówki w formie zasiłków skorzystało 988 osób. 

Wartość wskaźnika dla gminy Pogorzela wynosi 67,25, co oznacza, że na każdy 1 tys. 

mieszkańców przypada ponad 67 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. 

Spośród wszystkich jednostek analitycznych poddanych badaniu, w 8 jednostkach 

stwierdzono wyższą wartość wskaźnika niż średnia wartość dla gminy. Są to: Pogorzela – 

jednostka I, Pogorzela – jednostka II, Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Gumienice, 

Kaczagórka, Kromolice oraz Małgów. Najwyższą wartością wskaźnika odznacza się 

jednostka Bielawy Pogorzelskie w przypadku której na każdy 1 tys. mieszkańców przypada 

ponad 127 osób korzystających z pomocy społecznej. Natomiast najmniejszą liczbę osób 

wymagających wsparcia odnotowano w jednostce Ochla – wartość wskaźnika wynosi 0, co 

oznacza, że w jednostce tej żadna osoba nie wymagała takiej formy pomocy. 

W poniższej tabeli oraz na poniższym rysunku zaprezentowano wyniki analizy zróżnicowania 

wewnątrzgminnego w oparciu o wskaźnik Liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

na 1 tys. ludności. Kolorem czerwonym oznaczono te jednostki analityczne, dla których 

wartość wskaźnika kształtuje się na wyższym poziomie niż średnia dla gminy Pogorzela. Dla 

jednostek analitycznych oznaczonych kolorem czerwonym potwierdzona została sytuacja 

kryzysowa w oparciu o analizowany wskaźnik. 

 

Tabela 4. W1 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności 

Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 
(w 2016 r.) 

Liczba osób 
korzystających z pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

1 Pogorzela – jednostka I 688 60 87,21 
2 Pogorzela – jednostka II 967 67 69,29 
3 Pogorzela –jednostka III 419 8 19,09 
4 Bielawy Pogorzelskie 102 13 127,45 
5 Bułaków 401 46 114,71 
6 Elżbietków 206 8 38,83 
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Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 
(w 2016 r.) 

Liczba osób 
korzystających z pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

7 Głuchów 440 9 20,45 
8 Gumienice 338 26 76,92 
9 Kaczagórka 220 20 90,91 

10 Kromolice 417 29 69,54 
11 Łukaszew 110 1 9,09 
12 Małgów 327 33 100,92 
13 Ochla 67 0 0 
14 Paradów 56 3 53,57 
15 Wziąchów 268 15 55,97 

Gmina Pogorzela 5 026 338 67,25 

Źródło: Dane Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli 

 

Rysunek 5. W1 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Pogorzeli 
 

III.3.1.2. Bezrobocie 

 W ramach procesu rewitalizacji wsparcia wymagają niewątpliwie osoby bezrobotne. 

Poziom bezrobocia to jeden z ważniejszych czynników kształtujących potencjał społeczno – 

ekonomiczny danej jednostki terytorialnej a jednocześnie wpływający na życie mieszkańców, 

w szczególności na ubóstwo i wykluczenie społeczne. Bezrobocie to zjawisko społeczne 

powodujące zmniejszenie poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego gminy, stanowiące 

istotny problem ekonomiczny. W miarę trwania bezrobocia pogłębia się izolacja społeczna i 

jednoczesny spadek aktywności osób dotkniętych tym problemem. Wynika to z rozluźnienia 

więzi z dawnym środowiskiem, unikanie osób dotkniętych problemem przez innych ludzi z 

obawy prośby o pomoc, dobrowolnego ograniczania przez bezrobotnego kontaktów 

towarzyskich wynikającego z niechęci do pokazywania publicznie swojej trudnej sytuacji. 

Pogłębiający się niedostatek, izolacja społeczna, niemożność znalezienia zatrudnienia, 
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poczucie poniżenia pogarszają samopoczucie psychiczne. Zwiększają tym samym poczucie 

bezradności, obniżają samoocenę, budzą uzasadnione obawy o przyszłość.  

Wszystkie negatywne skutki bezrobocia odciskają piętno na funkcjonowaniu rodziny osoby 

pozostającej bez pracy. Bezrobocie w dużym stopniu rzutuje na powstawanie w rodzinie 

napięcia, stresu, powoduje konieczność rezygnacji z życia kulturalnego, realizacji planów, 

marzeń.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2016 roku w gminie 

Pogorzela zanotowano 139 osób deklarujących chęć podjęcia pracy lecz nie znajdujących z 

różnych powodów zatrudnienia. Wśród osób bezrobotnych dominują kobiety. Na koniec 2016 

roku ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 56,1%. Ogólna liczba osób 

pozostających bez zatrudnienia na terenie gminy zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich lat o 

37,9%. Udział osób bezrobotnych w całkowitej liczbie osób w wieku produkcyjnym w gminie 

Pogorzela na przestrzeni lat 2011 - 2016 zmniejszył się z 6,8% do 4,3%. W poniższej tabeli 

zaprezentowano dane na temat bezrobocia w gminie Pogorzela w latach 2011 - 2016. 

 

Tabela 5. Bezrobotni w Gminie Pogorzela 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bezrobotni zarejestrowani  

Mężczyźni 95 101 103 88 67 61 
Kobiety 129 120 113 109 99 78 
Ogółem 224 221 216 197 166 139 

Udział zarejestrowanych bezrobotnych według płci w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Mężczyźni 5,4 5,8 5,9 5,0 3,8 3,5 
Kobiety 8,4 7,8 7,4 7,2 6,7 5,3 

Ogółem 6,8 6,7 6,6 6,1 5,1 4,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analizując poziom bezrobocia w gminie Pogorzela na tle powiatu gostyńskiego i 

województwa wielkopolskiego odnotowano, iż skala tego problemu jest trochę mniejsza w 

gminie niż w powiecie, lecz gorzej przedstawia się w porównaniu do województwa. Udział 

osób bezrobotnych w całkowitej liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Pogorzela 

w 2016 roku wyniósł 4,3%, podczas gdy w powiecie gostyńskim 4,9%, natomiast w 

województwie wielkopolskim jedynie 3,6%. Spadek poziomu bezrobocia (mierzonego 

udziałem osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) na przestrzeni 

ostatnich lat to niewątpliwie pozytywne zjawisko. Jest on dostrzegalny jest w odniesieniu do 
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wszystkich omawianych jednostek (gminy, powiatu i województwa). Jego skala na 

przestrzeni lat 2011 - 2016 była najwyższa dla powiatu gostyńskiego (3,1 p. p.). Natomiast 

zarówno dla województwa, jak i dla gminy Pogorzela wyniosła 2,5 p. p. Na poniższym 

rysunku przedstawiono dane dotyczące udziału osób bezrobotnych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym w gminie Pogorzela w latach 2011 - 2016 na tle powiatu i 

województwa. 

 

Rysunek 6. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w gminie Pogorzela na tle powiatu i województwa (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Odsetek osób bezrobotnych bez 

kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych (W2) 

 W zakresie analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy wzięto pod uwagę wskaźnik 

obrazujący odsetek bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych. Poziom 

wykształcenia to istotny czynnik wpływający na status osób bezrobotnych. Największe 

problemy z podjęciem zatrudnienia mają osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez 

kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. Wysoki poziom kwalifikacji na rynku pracy, na 

które składa się przede wszystkim odpowiednie wykształcenie, odpowiadające aktualnym 

potrzebom pracodawców, jest jednym z najistotniejszych czynników przesądzających o 

szansach na zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Przyjmuje się, że im wyższy poziom 

wykształcenia i kwalifikacji tym mniejsze zagrożenie bezrobociem. Równie istotnym 
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czynnikiem jest także możliwość wylegitymowania się przez poszukujących pracy pewnym 

doświadczeniem zawodowym. 

W gminie Pogorzela na koniec 2016 roku liczba osób zarejestrowanych bezrobotnych 

ukształtowała się na poziomie 139 osób. Spośród zarejestrowanych osób chcących podjąć 

pracę 30 osób nie posiadało kwalifikacji. Oznacza to, że odsetek osób bezrobotnych bez 

kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych dla gminy Pogorzela wynosi 21,9%. Z tą 

wartością referencyjną zestawiono wartości wskaźnika dla badanych jednostek analitycznych. 

W tych jednostkach, w których wskaźnik przyjął wyższą wartość niż 21,9% stwierdzono 

sytuację kryzysową w analizowanym zakresie.  

Na podstawie wyników analizy zaprezentowanych w poniższej tabeli oraz na 

poniższym rysunku, dla jednostek analitycznych Pogorzela – jednostka II, Pogorzela – 

jednostka III, Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Gumienice, Kromolice, Paradów oraz 

Wziąchów  stwierdzono wyższy odsetek osób bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej 

liczbie bezrobotnych niż dla całej gminy Pogorzela. Najwyższe wartości wskaźnika 

odnotowano w jednostkach Bielawy Pogorzelskie – 83,33% oraz Bułaków – 80%. Z kolei 

najniższe wartości badanego wskaźnika stwierdzono w Pogorzeli – jednostka I, Łukaszewie, 

Małgowie oraz Ochli – 0%. 

W poniższej tabeli kolorem czerwonym oznaczone zostały jednostki analityczne, dla których 

wskaźnik udziału osób bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych 

przyjmuje wartość wyższą niż średnia dla gminy Pogorzela. 

 

Tabela 6. W2 – Odsetek osób bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych 

Nr Jednostka analityczna 
Ogólna liczba 
bezrobotnych 
(31.12.2016) 

Liczba osób 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji 
(31.12. 2016 r.) 

Odsetek osób 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

1 Pogorzela – jednostka I 26 0 0,00% 
2 Pogorzela – jednostka II 34 8 23,53% 
3 Pogorzela – jednostka III 8 2 25,00% 
4 Bielawy Pogorzelskie 6 5 83,33% 
5 Bułaków 5 4 80,00% 
6 Elżbietków 6 1 16,67% 
7 Głuchów 7 1 14,29% 
8 Gumienice 6 2 33,33% 
9 Kaczagórka 6 1 16,67% 

10 Kromolice 11 3 27,27% 
11 Łukaszew 4 0 0,00% 
12 Małgów 6 0 0,00% 
13 Ochla 1 0 0,00% 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
29 

Nr Jednostka analityczna 
Ogólna liczba 
bezrobotnych 
(31.12.2016) 

Liczba osób 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji 
(31.12. 2016 r.) 

Odsetek osób 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

14 Paradów 2 1 50,00% 
15 Wziąchów 9 2 22,22% 

Gmina Pogorzela 137 30 21,90% 
Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 

 

Rysunek 7. W2 Odsetek osób bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 
 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Udział osób bezrobotnych w 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym (W3) 

Drugi wskaźnik, przy pomocy którego zdiagnozowano problemy społeczne w zakresie 

lokalnego rynku pracy na terenie gminy Pogorzela, to wskaźnik obrazujący udział osób 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Jednym ze sposobów obliczania 

natężenia zjawiska bezrobocia jest zdefiniowanie jego poziomu jako relacji liczby osób 

bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym. Poziom bezrobocia obliczony tym 

sposobem jest zawsze niższy od stopy bezrobocia obrazującej udział liczby osób chcących i 

mogących podjąć pracę lecz nie znajdujących zatrudnienia w ogólnej liczbie osób aktywnych 

ekonomicznie, gdyż liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od 

liczebności ludności aktywnej ekonomicznie. 
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Na podstawie danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu 

wyznaczono wartość analizowanego wskaźnika w odniesieniu do całej gminy Pogorzela oraz 

dla każdej badanej jednostki analitycznej. Odsetek osób pozostających bez pracy w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym dla gminy Pogorzela wynosi 4,15%. 

Dla 7 badanych jednostek wskaźnik przyjmuje wartość wyższą. Są to następujące jednostki: 

Pogorzela – jednostka I, Pogorzela – jednostka II, Bielawy Pogorzelskie, Kromolice, 

Łukaszew, Paradów i Wziąchów. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w Bielawach 

Pogorzelskich (9,52%), natomiast najniższą w Bułakowie (1,83%).  

Wyniki analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźnik udziału osób bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym przedstawiono w poniższej tabeli oraz na rysunku. W tabeli 

kolorem czerwonym oznaczono jednostki, dla których wartość wskaźnika jest wyższa niż 

średnia dla gminy Pogorzela. 

 

Tabela 7. W3 – Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Nr Jednostka analityczna 
Liczba osób w wieku 

produkcyjnym 
(31.12.2016) 

Liczba osób 
bezrobotnych 

(31.12. 2016 r.) 

Udział osób 
bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku 
produkcyjnym 

1 Pogorzela – jednostka I 467 26 5,57% 
2 Pogorzela – jednostka II 635 34 5,35% 
3 Pogorzela – jednostka III 272 8 2,94% 
4 Bielawy Pogorzelskie 63 6 9,52% 
5 Bułaków 273 5 1,83% 
6 Elżbietków 153 6 3,92% 
7 Głuchów 300 7 2,33% 
8 Gumienice 189 6 3,17% 
9 Kaczagórka 146 6 4,11% 

10 Kromolice 261 11 4,21% 
11 Łukaszew 73 4 5,48% 
12 Małgów 212 6 2,83% 
13 Ochla 43 1 2,33% 
14 Paradów 37 2 5,41% 
15 Wziąchów 178 9 5,06% 

Gmina Pogorzela 3 302 137 4,15% 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 
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Rysunek 8. W3 Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 

III.3.1.3. Aktywność obywatelska mieszkańców 
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 Planowane działania rewitalizacyjne nie zostaną zrealizowane z sukcesem bez 

zaangażowania mieszkańców, gdyż jednym z istotnych elementów funkcjonowania lokalnej 

społeczności jest jej poziom aktywności obywatelskiej. Niski poziom aktywności w życiu 

publicznym, brak zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności, niewielki 

stopień integracji i poczucia odpowiedzialności za lokalną społeczność to cechy świadczące o 

kryzysie w sferze społecznej i wymagające podjęcia działań interwencyjnych. Kapitał 

społeczny związany jest bezpośrednio z wzajemnym zaufaniem do siebie mieszkańców 

oraz zaufaniem do instytucji publicznych. Wysoki poziom aktywności obywatelskiej 

przekłada się na wysoki poziom współpracy i integracji społecznej oraz zaangażowania w 

sprawy istotne dla lokalnej społeczności. Z kolei niski poziom aktywności mieszkańców 

sprzyja rozluźnieniu wewnętrznych więzi społecznych i prowadzi do braku poczucia 

wspólnoty lokalnej, co doprowadza w konsekwencji do marginalizowania grup 

społecznych w gorszym położeniu i wykluczania ich z nurtu życia społecznego gminy. 

Uczestnictwo w życiu publicznym stanowiące oznakę zaangażowania obywatelskiego 

mieszkańców 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). Elementarnym 

wyrazem współczesnego patriotyzmu każdego pełnoletniego Polaka powinno być 

uczestnictwo w wyborach. Są one podstawową cechą i przywilejem demokracji. Wybory 

służą wyłonieniu przez pełnoprawnych członków społeczeństwa swoich reprezentantów do 

stanowienia prawa i rządzenia w ich imieniu. Głosowanie w wyborach jest przywilejem i 

obowiązkiem każdego obywatela. Frekwencja wyborcza, jako podstawowa miara wskaźnika 

zaangażowania obywatelskiego, wskazuje stopień świadomości demokratycznej obywateli, 

ich uczestnictwo w rządzeniu, ocenę wpływu obywateli na procesy decyzyjne w państwie, w 

regionie, czy w środowisku lokalnym. Aktywność i znaczny udział mieszkańców w wyborach 

samorządowych oznacza, że mają oni poczucie wpływu na działalność lokalnego samorządu i 

chcą uczestniczyć w kształtowaniu życia publicznego w jego lokalnym wymiarze.  

Za miarę poziomu uczestnictwa w życiu publicznym przyjęto przede wszystkim poziom 

korzystania z czynnego prawa wyborczego wyrażony frekwencją wyborczą.   

 

 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym – frekwencja w wyborach samorządowych 2014 (W4) 
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 Prawo do wybierania własnych reprezentantów w organach przedstawicielskich 

państwa to podstawowe, konstytucyjnie gwarantowane prawa obywatelskie stanowiące 

fundament demokracji. Głosowanie w wyborach oraz referendach to najważniejszy wskaźnik 

aktywności społeczeństwa. Oceniając poziom aktywności obywatelskiej w gminie Pogorzela 

posłużono się danymi dotyczącymi frekwencji w odniesieniu do wyborów samorządowych w 

2014 roku. Uczestnictwo w wyborach lokalnych można uznać za niezwykle istotne z punktu 

widzenia społeczności gminy, gdyż skutki podejmowanych w ten sposób decyzji dotyczą 

bezpośrednio mieszkańców i leżą w ich ekonomicznym interesie. 

W oparciu o dane udostępnione przez Urząd Miejski w Pogorzeli wyznaczono wartość 

analizowanego wskaźnika zarówno w odniesieniu do całej gminy Pogorzela, jak i dla każdej 

badanej jednostki analitycznej. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku dla 

gminy Pogorzela wyniosła 48,89%. 

W 7 spośród 15 badanych jednostek wskaźnik przyjmuje wartość niższą niż 48,89%. Są to 

następujące jednostki: Pogorzela – jednostka II, Elżbietków, Głuchów, Gumienice, 

Kromolice, Paradów i Wziąchów. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w jednostce 

Łukaszew (70,11%), natomiast najniższą w jednostce Głuchów (34,58%).  

Wyniki analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym – frekwencja w wyborach samorządowych 2014 przedstawiono w poniższej 

tabeli oraz na rysunku. W tabeli kolorem czerwonym oznaczono jednostki, dla których 

wartość wskaźnika jest niższa niż średnia dla gminy Pogorzela, co potwierdza wystąpienie 

stanu kryzysowego w obrębie badanego zjawiska. 

 

Tabela 8. W4 – Poziom uczestnictwa w życiu publicznym – frekwencja w wyborach 
samorządowych w 2014 r. 

Nr Jednostka 
analityczna 

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania 

w wyborach 
samorządowych 

w 2014 r. 

Liczba osób 
biorących udział w 

wyborach 
samorządowych w 

2014 r. (liczba 
wydanych kart do 

głosowania) 

Poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym – 

frekwencja w wyborach 
samorządowych  

w 2014 r. 

1 Pogorzela – jednostka I 568 306 53,87% 
2 Pogorzela – jednostka II 776 367 47,29% 
3 Pogorzela – jednostka III 301 171 56,81% 
4 Bielawy Pogorzelskie 85 44 51,76% 
5 Bułaków 370 199 53,78% 
6 Elżbietków 184 88 47,83% 
7 Głuchów 373 129 34,58% 
8 Gumienice 240 88 36,67% 
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Nr Jednostka 
analityczna 

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania 

w wyborach 
samorządowych 

w 2014 r. 

Liczba osób 
biorących udział w 

wyborach 
samorządowych w 

2014 r. (liczba 
wydanych kart do 

głosowania) 

Poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym – 

frekwencja w wyborach 
samorządowych  

w 2014 r. 

9 Kaczagórka 175 97 55,43% 
10 Kromolice 334 160 47,90% 
11 Łukaszew 87 61 70,11% 
12 Małgów 256 127 49,61% 
13 Ochla 56 37 66,07% 
14 Paradów 49 20 40,82% 
15 Wziąchów 216 96 44,44% 

Gmina Pogorzela 4 070 1 990 48,89% 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

Rysunek 9. W4 Poziom uczestnictwa w życiu publicznym – frekwencja w wyborach 
samorządowych w 2014 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
 

 

III.3.1.4. Proces starzenia się lokalnej społeczności 

 Na zjawisko starzenia się ludności wpływa pośrednio szereg czynników, jak np. 

poziom zamożności społeczeństwa, promowany model rodziny, aktywność zawodowa kobiet, 

poziom opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna. 

Proces starzenia się ma więc nie tylko wymiar demograficzny, ale także ekonomiczny i 

społeczny. Wyrazem tego są zmiany struktury konsumpcji, wzrost zapotrzebowania na 

niektóre usługi (np. w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki społecznej), zmniejszenie poziomu 

aktywności zawodowej, zwiększenie wydatków na utrzymanie rosnącej grupy 

poprodukcyjnej, zmiana struktury siły roboczej, rodziny i gospodarstw domowych. Wymusza 

to działania ze strony samorządu w zakresie dostosowania infrastruktury i nakładów 

finansowych na różne dziedziny życia społeczno - gospodarczego. 

Proces starzenia się społeczeństwa wymusza zasadnicze zmiany w polityce społecznej we 

wszystkich jej obszarach. Następuje wzrost wydatków na świadczenia z systemu 

zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza z zakresu ubezpieczeń emerytalnych, wzrost 
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zapotrzebowania na usługi medyczne i opiekę długoterminową z uwagi na pogarszającą się 

wraz z wiekiem kondycję zdrowotną tej grupy ludności. Zwiększa się potrzeba wprowadzenia 

nowych form usług pomocy społecznej np. opiekun starszej osoby czy pielęgniarka 

środowiskowa. Dużym wyzwaniem jest też problem niedostosowanej do potrzeb ludzi 

starszych infrastruktury społecznej, która wymagać będzie rozbudowy i odpowiedniej 

modernizacji. Osoby starsze są grupą szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym, co 

oznacza, że znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej korzystanie 

z dóbr publicznych oraz infrastruktury społecznej. W celu ograniczenia tego problemu, 

konieczne jest dostosowywanie oferty i infrastruktury do potrzeb osób starszych, 

podejmowanie działań aktywizujących, mających na celu włączenie społeczne seniorów. 

Analiza liczby ludności gminy Pogorzela, na przestrzeni ostatnich lat wskazuje na 

systematyczny spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście 

liczebności osób w wieku poprodukcyjnym. W roku 2011 osoby w wieku przedprodukcyjnym 

stanowiły 17,95% lokalnej społeczności, natomiast pięć lat później już tylko 16,9%. 

Jednocześnie udział osób w wieku poprodukcyjnym w lokalnej społeczności w badanym 

okresie zwiększył się z 14% do 16,2%. Efektem systematycznego zmniejszania się liczby 

osób w młodym wieku z jednoczesnym wzrostem liczebności grupy osób starszych są zmiany 

w strukturze ekonomicznych grup wieku. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie mieszkańców to ważny wskaźnik określający kondycję demograficzną 

lokalnej społeczności. W gminie Pogorzela wskaźnik ten osiąga coraz niższe wartości co 

pociąga za sobą coraz gorsze prognozy w kwestii możliwości zachowania równowagi na 

rynku pracy. Coraz trudniej będzie zaspokoić popyt na pracę ze strony przedsiębiorstw. 

Sukcesywnie rosnący udział ludności w wieku poprodukcyjnym powoduje, że taka 

niekorzystna struktura demograficzna będzie wiązała się w przyszłości z rosnącymi 

obciążeniami finansowymi systemu emerytalnego oraz opieki zdrowotnej, co w konsekwencji 

będzie oznaczało znaczny wzrost wydatków. Na poniższym rysunku zaprezentowano dane 

dotyczące struktury lokalnej społeczności w gminie Pogorzela na przestrzeni lat 2011 – 2016. 
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Rysunek 10. Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie Pogorzela 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności (W5) 

 Ważnym wskaźnikiem obrazującym poziom obciążenia demograficznego jest 

wskaźnik udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. 

Zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym  świadczy o starzeniu się 

społeczeństwa. Proces starzenia się ma wymiar nie tylko demograficzny, ale również 

ekonomiczny i społeczny. Wyrazem tego są zmiany struktury konsumpcji, wzrost 

zapotrzebowania na niektóre usługi np. w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

zmniejszenie aktywności zawodowej, zwiększenie wydatków na utrzymanie rosnącej grupy 

poprodukcyjnej, zmiana struktury siły roboczej.  

W 2016 roku na terenie gminy Pogorzela odnotowano 758 osób w wieku 

poprodukcyjnym, co stanowi 15,1% ogólnej liczby mieszkańców. Średnia wartość wskaźnika 

- odsetek osób w wielu poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności dla gminy Pogorzela 

ukształtowała się na poziomie 15,08%. Z tą wartością referencyjną zestawione zostały 

wartości wskaźnika dla badanych jednostek analitycznych.  
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W 7 jednostkach wskaźnik przyjął wyższą wartość niż 15,08%. Sytuację kryzysową 

stwierdzono w następujących jednostkach: Pogorzela – jednostka II, Bielawy Pogorzelskie, 

Bułaków, Gumienice, Kromolice, Łukaszew i Wziąchów. Najniższymi wartościami badanego 

wskaźnika odznaczają się: Pogorzela – jednostka III (11,22%) oraz Małgów (11,93%). 

W poniższej tabeli kolorem czerwonym oznaczone zostały jednostki analityczne, dla 

których wskaźnik odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

przyjmuje wartość wyższą niż średnia dla gminy Pogorzela. 

 

Tabela 9. W5 – Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

Nr Jednostka analityczna 
Liczba 

ludności 
(31.12.2016) 

Liczba ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym  
(31.12. 2016 r.) 

Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w 

ogólnej liczbie ludności 

1 Pogorzela – jednostka I 688 88 12,79% 
2 Pogorzela – jednostka II 967 156 16,13% 
3 Pogorzela – jednostka III 419 47 11,22% 
4 Bielawy Pogorzelskie 102 24 23,53% 
5 Bułaków 401 84 20,95% 
6 Elżbietków 206 26 12,62% 
7 Głuchów 440 62 14,09% 
8 Gumienice 338 57 16,86% 
9 Kaczagórka 220 28 12,73% 

10 Kromolice 417 70 16,79% 
11 Łukaszew 110 19 17,27% 
12 Małgów 327 39 11,93% 
13 Ochla 67 9 13,43% 
14 Paradów 56 8 14,29% 
15 Wziąchów 268 41 15,30% 

Gmina Pogorzela 5 026 758 15,08% 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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Rysunek 11. W5 Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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III.3.2. Sfera gospodarcza – ogólna charakterystyka 

 Silna gospodarka lokalna ma istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości 

rozwojowych i komfortu życia mieszkańców oraz pozycji gminy w otoczeniu zewnętrznym. 

Zapewnienie warunków do dobrego funkcjonowania przedsiębiorczych mieszkańców gminy 

oraz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych jest niezwykle ważne w planowaniu rozwoju 

gminy. W związku z tym monitoring potencjału rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i 

analiza istniejącej sytuacji są niezwykle istotne w kontekście zaplanowanych działań, w 

ramach procesu rewitalizacji.  

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 roku na terenie gminy 

Pogorzela zarejestrowanych było łącznie 407 podmiotów gospodarczych. Struktura 

podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarze gminy jest mało zróżnicowana i tym 

samym zbliżona do trendów ogólnopolskich. Jak wynika z danych GUS zdecydowana 

większość z nich – 94,1% należy do sektora prywatnego. W grupie tej zdecydowanie 

przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ich udział w ogólnej liczbie 

podmiotów funkcjonujących w sektorze prywatnym wyniósł w 2016 roku 78,6%. 

Szczegółowe dane dotyczące zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według sektorów 

własnościowych na przestrzeni lat 2011 – 2016 w gminie Pogorzela prezentuje poniższa 

tabela. 

 

Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON - gmina Pogorzela 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sektor publiczny 

Państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego 16 17 18 18 17 19 

Ogółem 20 21 22 22 21 23 

Sektor prywatny 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 264 287 320 303 305 301 

Spółki handlowe 16 17 16 17 17 20 
Spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego 4 4 3 3 3 3 

Spółdzielnie 8 9 9 9 8 8 
Stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 17 17 17 19 19 20 

Ogółem 325 351 383 370 373 383 

Podmioty gospodarki narodowej 
ogółem 345 372 405 392 396 407 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Analiza struktury podmiotów gospodarczych pod kątem przynależności do sekcji PKD  

wykazała, że w 2016 roku najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie 

gminy prowadziło działalność w ramach sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych włączając motocykle). Ich udział w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych podmiotów wyniósł 23,2%. Blisko 19% udziałem w lokalnym rynku 

odznaczały się podmioty działające w ramach sekcji F (budownictwo). Nieco mniejszym 

udziałem charakteryzowały się podmioty funkcjonujące w ramach sekcji C (przetwórstwo 

przemysłowe) oraz A (rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo) – 10,4%. Strukturę podmiotów 

gospodarczych działających na terenie gminy Pogorzela w 2016 r. przedstawia poniższy 

rysunek. 

 

Rysunek 12. Podmioty gospodarcze według sekcji i działów PKD 2007 w gminie Pogorzela 
w 2016 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Szczegółowa analiza wielkości podmiotów gospodarczych na obszarze gminy pozwala 

ocenić rzeczywistą sytuację w obszarze gospodarki. Zdecydowana większość podmiotów 

gospodarczych działających na obszarze gminy Pogorzela to małe przedsiębiorstwa, które 

zatrudniają do 9 pracowników. Ich udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych 

wynosi 95,1%. Natomiast 3,7% udziałem odznaczają się przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 

do 49 pracowników. Udział przedsiębiorstw średnich, zatrudniających od 50 do 249 

pracowników w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych wynosi 1,2%. Na terenie gminy 

nie funkcjonują duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 osób. Analiza struktury 

podmiotów gospodarczych według klas wielkości działających na terenie gminy Pogorzela 

wskazuje, iż to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa w głównej mierze dają zatrudnienie 

lokalnej społeczności. Jednostki charakteryzujące się dużą liczbą małych i średnich 

przedsiębiorstw są w znacznie mniejszym stopniu narażone na pojawienie się kryzysu i 

gwałtownego wzrostu bezrobocia związanego z redukcją zatrudnienia czy likwidacją dużego 

zakładu pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa wpływają na aktywizowanie lokalnego 

rozwoju, co w głównej mierze wynika z ich większego niż w przypadku dużych 

przedsiębiorstw przywiązania do środowiska lokalnego oraz tworzenia sieci wzajemnych 

powiązań. Przedsiębiorstwa te wykorzystując lokalne zasoby ludzkie, majątkowe oraz 

surowcowe, wpływają bezpośrednio na zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku pracy, co 

skutkuje podtrzymywaniem gospodarczej i społecznej stabilizacji.  

Strukturę podmiotów gospodarczych gminy Pogorzela według klas wielkości prezentuje 

poniższy rysunek. 

 

Rysunek 13. Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Pogorzela według klas 
wielkości 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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III.3.2.1. Poziom przedsiębiorczości 

 Na poziom lokalnej aktywności gospodarczej ma wpływ wiele czynników, m.in.: 

lokalny poziom rozwoju gospodarczego, lokalna gotowość do podejmowania ryzyka 

gospodarczego, lokalny rynek pracy oraz problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia, 

poziom dochodów mieszkańców i konsumpcja społeczna.  

Przedsiębiorczość stanowi aktywność społeczną, która zapewnia lokalnym środowiskom 

rozwój w wymiarze zarówno finansowym, jak i społecznym. Obszary, na których działają 

aktywni gospodarczo mieszkańcy, charakteryzują się niższym bezrobociem, wyższymi 

dochodami budżetowym oraz skutecznie przyciągają inwestorów zewnętrznych.  

Przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarce oraz spełniają w niej wiele istotnych 

funkcji, przez co wpływają na konkurencyjność gospodarki oraz pobudzają jej wzrost. 

Wspieranie przedsiębiorczości na lokalnym poziomie to jeden z najskuteczniejszych 

sposobów zmniejszania poziomu bezrobocia czy zatrzymywania migracji młodych ludzi do 

innych miejscowości. Zadaniem samorządu lokalnego jest rozwój przedsiębiorczości, a także 

jej wspieranie za pomocą instrumentów będących w dyspozycji władzy gminy. W ramach 

swoich kompetencji, możliwości finansowych i organizacyjnych, samorząd powinien 

wspierać lokalnych przedsiębiorców i umożliwiać im swobodny rozwój działalności 

gospodarczej, stwarzając przyjazny ku temu klimat.  

 Wskaźnikiem najlepiej obrazującym poziom lokalnej przedsiębiorczości jest liczba 

podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Pokazuje on czy dana społeczność lokalna jest skłonna do zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że im wyższa liczba osób w danej społeczności 

prowadzi swoje własne przedsięwzięcia biznesowe, tym społeczność ta jest bardziej aktywna 

i mniej podatna na występowanie niekorzystnych zjawisk społeczno - gospodarczych. 

Wartości przywołanego wskaźnika dla gminy Pogorzela są niższe niż wartości dla powiatu 

gostyńskiego czy województwa wielkopolskiego w każdym roku badanego okresu. Jednakże 

na przestrzeni lat 2011 – 2016 wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 

10 tys. osób w wieku produkcyjnym osiągał tendencję wzrostową we wszystkich 

analizowanych jednostkach terytorialnych. Kształtowanie się wskaźnika poziomu 

przedsiębiorczości w gminie Pogorzela na tle powiatu i województwa przedstawia poniższy 

wykres. 
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Rysunek 14. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 osób w wieku produkcyjnym w 
gminie Pogorzela na tle powiatu i województwa 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób (W6) 

 Analizując poziom przedsiębiorczości na poziomie lokalnym wzięto pod uwagę liczbę 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 100 osób. Wskaźnik 

ten obrazuje, w których obszarach gminy skoncentrowana jest największa liczba 

przedsiębiorstw. We współczesnej gospodarce ważną rolę odgrywają podmioty gospodarcze 

prowadzące działalność na małą i średnią skalę, które kojarzą się z pojęciem 

przedsiębiorczości. Władze samorządowe stymulują rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

poprzez oddziaływanie na bieżące i inwestycyjne koszty przedsiębiorstw lokalnych, na ich 

obciążenia podatkowe, przychody, zatrudnienie oraz wykorzystywane przez nie zasoby. 
W gminie Pogorzela na koniec 2016 roku funkcjonowały 284 zarejestrowane 

podmioty gospodarki narodowej. W oparciu o pozyskane dane wyznaczono średnią wartość 

wskaźnika dla gminy Pogorzela, która wynosi 5,65. Oznacza to, że na każdych 100 

mieszkańców gminy przypada nieco ponad pięć zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej. Z tą wartością zestawiono wartości wskaźnika dla badanych jednostek 

analitycznych. Wyniki analizy przedstawione w poniższej tabeli oraz na poniższym rysunku 

wskazują, że w 3 jednostkach analitycznych wskaźnik przyjął wyższą wartość niż 5,65. Są to: 

Pogorzela – jednostka I, Pogorzela – jednostka II i Pogorzela – jednostka III. Najniższe 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
46 

wartości wskaźnika odnotowano w jednostkach: Małgów (1,53), Bielawy Pogorzelskie (1,96) 

oraz Wziąchów (2,24).  

W poniższej tabeli kolorem czerwonym oznaczone zostały jednostki analityczne, dla 

których wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 

przyjmuje wartość niższą niż średnia dla gminy Pogorzela. 

 

Tabela 11. W6 – Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 

Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki narodowej  

(31.12. 2016 r.) 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki narodowej 

na 100 osób 
1 Pogorzela – jednostka I 688 57 8,28 
2 Pogorzela – jednostka II 967 85 8,79 
3 Pogorzela – jednostka III 419 32 7,64 
4 Bielawy Pogorzelskie 102 2 1,96 
5 Bułaków 401 19 4,74 
6 Elżbietków 206 10 4,85 
7 Głuchów 440 23 5,23 
8 Gumienice 338 10 2,96 
9 Kaczagórka 220 10 4,55 

10 Kromolice 417 14 3,36 
11 Łukaszew 110 5 4,55 
12 Małgów 327 5 1,53 
13 Ochla 67 3 4,48 
14 Paradów 56 3 5,36 
15 Wziąchów 268 6 2,24 

Gmina Pogorzela 5 026 284 5,65 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 15. W6 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

III.3.2.2. Poziom rozwoju gospodarczego 
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O poziomie rozwoju gospodarczego danego obszaru świadczy m.in. kondycja 

finansowa lokalnych przedsiębiorstw. Na kondycję lokalnych przedsiębiorstw ma wpływ 

wiele czynników, są to zarówno zjawiska w skali makroekonomicznej, jak i zjawiska 

kryzysowe samego obszaru, m.in. zbyt duże koszty utrzymania lokali czy zbyt mała liczba 

klientów. Działające na terenie gminy mikroprzedsiębiorstwa mają problemy z utrzymaniem 

na rynku. Brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, niedostosowanie do 

lokalnego rynku oraz inne przyczyny skutkują częstym zamykaniem tego rodzaju podmiotów. 

Następstwem takiej sytuacji jest niewystarczająca liczba lokalnych podmiotów 

gospodarczych co jest z kolei główną przyczyną powstawania bezrobocia pociągającego za 

sobą wiele negatywnych zjawisk m.in. ubóstwo czy dużą liczbę osób korzystających z 

pomocy społecznej. Głównym zadaniem lokalnych władz jest zatem podejmowanie działań 

zmierzających do przyciągnięcia inwestorów na teren gminy oraz zachęcenie obecnych 

mieszkańców do zakładania działalności gospodarczej. Działania te w dłuższej perspektywie 

czasu przyczynią się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu dochodów jednostki samorządu 

terytorialnego i jej możliwości inwestycyjnych. Doprowadzi to także do podniesienia 

atrakcyjności mieszkaniowej gminy i zwiększenia liczby jej mieszkańców.  

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Pogorzela na 

przestrzeni ostatnich lat wzrosła o 36,4%. W tym samym czasie liczba przedsiębiorstw 

kończących działalność na szczeblu powiatu zmniejszyła się o 12,9%, a w przypadku 

województwa zmalała o 13,9%. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Również tutaj liczba wyrejestrowanych podmiotów 

gospodarczych wzrosła tylko w gminie Pogorzela, natomiast zmniejszyła się na poziomie 

powiatu i województwa.  

 
Tabela 12. Wyrejestrowane podmioty gospodarcze w gminie Pogorzela na tle powiatu i 

województwa 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Podmioty gospodarcze ogółem 
Gmina Pogorzela 22 16 18 40 40 30 
Powiat gostyński 627 522 492 545 534 546 

Województwo wielkopolskie 33 055 24 255 25 865 28 597 29 791 28 442 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

Gmina Pogorzela 22 15 17 38 36 30 
Powiat gostyński 610 506 479 519 491 521 

Województwo wielkopolskie 31 553 23 250 24 652 27 184 28 062 26 952 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Ważnym obszarem w odniesieniu do planowania inwestycji w zakresie rewitalizacji są 

finanse gminy. Budżet to podstawowy instrument zarządzania finansami gminy. Pozwala 

danej jednostce samorządu terytorialnego zaplanować jak rozdysponować dostępne środki 

finansowe. Budżet jako plan finansowy obejmuje dochody, wydatki oraz przychody i 

rozchody. 

W okresie lat 2011 - 2016 wielkość dochodów budżetowych w Miasta i Gminy 

Pogorzela charakteryzowała się corocznym wzrostem. W badanych latach nastąpiło 

zwiększenie poziomu dochodów o 54,2%, tym samym wysokość dochodów w przeliczeniu na 

1 mieszkańca gminy Pogorzela również odznaczała się znacznym wzrostem (w 2016 roku na 

1 mieszkańca przypadało 4 275,27 zł dochodów budżetu gminy). Na przestrzeni lat 2011-

2016, wydatki budżetowe, podobnie jak dochody, charakteryzował coroczny wzrost. Ich 

poziom w 2016 roku jest o 58,4% wyższy niż w roku 2011. W analizowanym okresie deficyt 

budżetowy odnotowano w latach 2012, 2013 i 2016, natomiast w pozostałych latach 

stwierdzono nadwyżkę budżetową. 

 

Tabela 13. Stan budżetu gminy Pogorzela w latach 2011 – 2016 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dochody ogółem 14.080. 
608,03 

13.753.442,
16 

17.183.992,
92 

18.310.400,
72 

19.128.117,
05 

21.709.836,
52 

Dochody na 1 
mieszkańca 

2.728,80 2.665,91 3.345,79 3.569,97 3.743,27 4.275,27 

Dochody własne 4.340.874,65 4.072.837,7
4 

4.447.908,9
8 

4.862.454,4
4 

5.297.896,5
9 

5.595.954,4
7 

Wydatki 13.767.103,98 13.820.328,
36 

17.591.983,
48 

18.193.685,
53 

18.964.599,
54 

21.809.573,
15 

Wydatki na 1 
mieszkańca 

2.668,04 2.678,88 3.425,23 3.547,22 3.711,27 4.294,91 

Nadwyżka/Deficyt 313.504,05 -66.886,2 -407.990,56 116.715,19 163.517,51 -99.736,63 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Wielkość dochodów gminy z 

tytułu podatku od nieruchomości w przeliczeniu na 1 mieszkańca (W7) 

 Podatek od nieruchomości to najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. 

Zajmuje on szczególne miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Jako źródło dochodów 

własnych gminy, podatek od nieruchomości pełni dwie funkcje - fiskalną oraz stymulacyjną. 

Będąc dochodem zasilającym w całości budżet gminy, umożliwia organom samorządu 

terytorialnego realizację zadań wyznaczonych przez ustawodawcę. Jednocześnie, poprzez 
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uprawnienia gmin do różnicowania stawek podatkowych i wprowadzania zwolnień, daje 

możliwość oddziaływania na ich rozwój lokalny, m.in. przyciągania potencjalnych 

inwestorów zewnętrznych czy pobudzania lokalnej przedsiębiorczości, co w konsekwencji 

doprowadzi do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miejski w Pogorzeli wyznaczono 

wartość wskaźnika wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca w odniesieniu do całej gminy Pogorzela oraz dla każdej badanej 

jednostki analitycznej.  

Wartość wskaźnika dla gminy – wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 111,25 zł. Oznacza to, że na jednego 

mieszkańca gminy przypada nieco ponad 111 zł dochodu z tytułu podatku od nieruchomości. 

Z tą wartością referencyjną zestawiono wartości wskaźnika dla badanych jednostek 

analitycznych. Niższą wartość wskaźnika stwierdzono w 12 jednostkach analitycznych. 

Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w jednostkach Bielawy Pogorzelskie – 18,9 zł oraz 

Paradów – 21,38 zł. Z kolei najwyższą wartością badanego wskaźnika odznacza się Pogorzela 

– jednostka I – 218,87 zł.  

Wyniki analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźnik wielkości dochodów gminy z 

tytułu podatku od nieruchomości na 1 mieszkańca przedstawiono w poniższej tabeli oraz na 

rysunku. W tabeli kolorem czerwonym oznaczone zostały jednostki analityczne, dla których 

wskaźnik przyjmuje wartość niższą niż średnia dla gminy Pogorzela, co obrazuje stwierdzenie 

stanu kryzysowego w ramach badanego zjawiska. 

 

Tabela 14. W7 – Wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 

Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Wysokość 
dochodów gminy z 

tytułu podatków od 
nieruchomości 

(2016 r.) 

Wielkość dochodów 
gminy z tytułu podatku 

od nieruchomości w 
przeliczeniu na 1 

mieszkańca 
1 Pogorzela – jednostka I 688 150 581,00 218,87 
2 Pogorzela – jednostka II 967 180 874,00 187,05 
3 Pogorzela – jednostka III 419 47 511,00 113,39 
4 Bielawy Pogorzelskie 102 1 928,00 18,9 
5 Bułaków 401 21 011,00 52,4 
6 Elżbietków 206 14 985,00 72,74 
7 Głuchów 440 34 133,00 77,58 
8 Gumienice 338 16 823,00 49,77 
9 Kaczagórka 220 17 041,00 77,46 

10 Kromolice 417 25 509,00 61,17 
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Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Wysokość 
dochodów gminy z 

tytułu podatków od 
nieruchomości 

(2016 r.) 

Wielkość dochodów 
gminy z tytułu podatku 

od nieruchomości w 
przeliczeniu na 1 

mieszkańca 
11 Łukaszew 110 8 088,00 73,53 
12 Małgów 327 19 425,00 59,4 
13 Ochla 67 6 307,00 94,13 
14 Paradów 56 1 197,00 21,38 
15 Wziąchów 268 13 729,00 51,23 

Gmina Pogorzela 5 026 559 142,00 111,25 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

Rysunek 16. W7 Wielkość dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Liczba wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w latach 2011 – 2016 na 100 osób (W8) 

 Wskaźnik liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

osób wskazuje na obszary kryzysowe w zakresie gospodarki oraz informuje o zmniejszającym 

się potencjale inwestycyjnym danego obszaru. Sytuacja na lokalnym rynku pracy jest silnie 

uzależniona od liczby działających podmiotów gospodarczych; zdecydowaną większość 

podmiotów gospodarczych stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa i to one w głównej 

mierze tworzą miejsca pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiące trzon zarówno 

centralnej jak i lokalnej gospodarki borykają się z licznymi problemami, m.in. utrudniony 

dostęp do kapitału lub pożyczek, ograniczony dostęp do rynków zbytu, brak środków na 

szkolenia, wysokie koszty zabezpieczeń społecznych i prowadzenia rachunkowości. Te 

specyficzne trudności rynkowe sprawiają, że niejednokrotnie te podmioty gospodarcze 

kończą swoją działalność. 

Jak pokazują dane pozyskane z Urzędu Miejskiego w Pogorzeli na przestrzeni lat 2011 

– 2016 w gminie odnotowano 169 wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych. Średnia 
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wartość wskaźnika liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011 - 2016 

przypadających na 100 osób  dla gminy Pogorzela wynosi 3,36. Oznacza to, że na każde 100 

mieszkańców gminy przypadają nieco ponad trzy wyrejestrowane podmioty gospodarcze. Z tą 

wartością zestawiono wartości wskaźnika dla badanych jednostek analitycznych. W 5 

jednostkach wskaźnik przyjmuje wyższą wartość niż średnia dla gminy. Najwyższy wskaźnik 

dotyczący liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych stwierdzono w jednostkach 

analitycznych Pogorzela – jednostka II (5,07) i Pogorzela – jednostka I (4,94). Z kolei 

najniższymi wartościami badanego wskaźnika odznaczają się jednostki Małgów (1,53) oraz 

Kromolice (1,68). 

Wyniki analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźnik liczby wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarki narodowej w latach 2011 – 2016 na 100 osób zaprezentowano w 

poniższej tabeli oraz na rysunku. W tabeli kolorem czerwonym oznaczono jednostki, dla 

których wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia dla gminy Pogorzela, co pozwala 

stwierdzić stan kryzysowy w obrębie analizowanego zjawiska 

 

Tabela 15. W8 – Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011 – 2016 
na 100 osób 

Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Liczba 
wyrejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

latach 2011 - 2016  

Liczba 
wyrejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w latach 

2011 – 2016 na 100 
osób 

1 Pogorzela – jednostka I 688 34 4,94 
2 Pogorzela – jednostka II 967 49 5,07 
3 Pogorzela – jednostka III 419 13 3,1 
4 Bielawy Pogorzelskie 102 3 2,94 
5 Bułaków 401 11 2,74 
6 Elżbietków 206 4 1,94 
7 Głuchów 440 16 3,64 
8 Gumienice 338 8 2,37 
9 Kaczagórka 220 4 1,82 

10 Kromolice 417 7 1,68 
11 Łukaszew 110 5 4,55 
12 Małgów 327 5 1,53 
13 Ochla 67 2 2,99 
14 Paradów 56 2 3,57 
15 Wziąchów 268 6 2,24 

Gmina Pogorzela 5 026 169 3,36 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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Rysunek 17. W8 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011 – 2016 
na 100 osób 

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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III.3.3. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – ogólna charakterystyka 

 O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą również warunki przestrzenno -

funkcjonalne, które przyczyniają się do oceny jego atrakcyjności, a tym samym wpływają na 

osiedlanie się nowych mieszkańców lub podejmowanie działalności przez inwestorów. 

Przestrzeń stanowiąc ramy funkcjonowania mieszkańców jest istotnym elementem 

wpływającym na jakość ich życia. Z jednej strony przestrzeń kształtuje określone postawy i 

zachowania pojedynczych jednostek jak i całych grup społecznych, z drugiej zaś strony 

zachodzące w niej zmiany, a niekiedy ich brak, są świadectwem występujących na danym 

obszarze negatywnych zjawisk.  Jakość przestrzeni ma decydujące znaczenie zarówno w 

dużej skali: dla rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego gminy, jak i w skali 

jednostki: na poziomie sołectwa, sąsiedztwa czy kontaktu między osobami. Część 

diagnostyczna dotycząca strefy przestrzenno - funkcjonalnej niniejszego opracowania 

pozwoli na zidentyfikowanie w dalszej kolejności problemów funkcjonowania gminy w jej 

sferze przestrzennej. Opisane i przeanalizowane wskaźniki pozwolą na dokonanie oceny, w 

jakim stopniu system organizacji przestrzeni spełnia warunki bezpiecznego i sprawnego 

funkcjonowania w niej. 

Dostępność komunikacyjna rzutuje na rozwój gospodarczy gminy poprzez 

podnoszenie jej atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, jak również jest ważnym 

wyznacznikiem jakości życia jej mieszkańców. Zła jakość infrastruktury drogowej wpływa 

nie tylko na utrudnienia w ruchu, ale także hamuje rozwój gospodarczy. Połączenia 

komunikacyjne na terenie gminy tworzą drogi powiatowe oraz gminne. Przez obszar gminy 

nie przebiegają drogi o znaczeniu krajowym czy wojewódzkim. Łączna długość dróg 

powiatowych wynosi 61,5 km, z czego 6 km to drogi miejskie w mieście Pogorzela. 

Administratorem w/w dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu. Drogi powiatowe to 

drogi o nr: 

 21404: Pogorzela – Pępowo; 

 21405: Koźmin – Gostyń; 

 21406: Pogorzela – Borek; 

 21407: Pogorzela – Kuklinów; 

 2 i 444: Pogorzela – Siedmiorogów; 

 21445: od skrzyżowania z drogą nr 21443 do granicy gminy; 

 21446: Kaczagórka – Koźmin; 

 21447: Kaczagórka – Małgów; 

 21448: Bułaków do skrzyżowania z drogą nr 21405; 
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 21449: Gumienice – Koźmin; 

 21450: Kromolice – Koźmin; 

 21451: Kromolice – Łagiewniki; 

 21452: Pogorzela – Kobylin; 

 21453: Gumienice – Kobylin. 

Drogi miejskie w miejscowości Pogorzela: 

 839P: ul. Krobska; 

 839P: ul. Gostyńska; 

 655P: ul. Błonie; 

 655P: ul. Krotoszyńska; 

 809P: ul. Armii Poznań; 

 809P: ul. Koźmińska; 

 839P: ul. Rynek. 

Sieć komunikacyjną uzupełniają drogi gminne oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych. 

Długość dróg gminnych wynosi 61,5 km, z czego 28,95 km stanowią drogi utwardzone, 

natomiast 32,52 to drogi nieutwardzone. Drogi gminne to drogi o nr: 

 747526P: Bielawy Pogorzelskie – Elżbietów; 

 747527P: droga powiatowa 4908P – droga gminna 747526P; 

 747528P: droga powiatowa 4908P – dojazd do pól; 

 747529P: droga powiatowa 4908P – dojazd do pól; 

 747530P: Kaczagórka – stacja PKP; 

 747531P: Kaczagórka – Mokronos – Borzęciczki; 

 747532P: Kaczagórka – wieś; 

 747533P: Bułaków – Mokronos; 

 747534P: Bułaków – Międzyborze; 

 747535P: Bułaków – wieś; 

 747536P: Bułaków – droga powiatowa 4908P; 

 747537P: Bułaków – droga powiatowa 4908P; 

 747538P: Małgów – Serafinów; 

 747539P: Małgów – Bułaków; 

 747540P: Małgów – wieś; 

 747541P: Małgów Stary – Nowiny; 

 747542P: Wziąchów – Małgów; 

 747543P: Wziąchów – Nowiny; 
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 747544P: Wziąchów – Wielowieś; 

 747545P: Wziąchów – Targoszyce; 

 747546P: Kromolice – Gościejew; 

 747547P: Kromolice – Wielowieś; 

 747548P: Kromolice – wieś; 

 747549P: Kromolice – Nepomucenów; 

 747550P: Paradów – Ochla; 

 747551P: Zalesie Wielkie – Ochla; 

 747552P: Głuchów – Ochla; 

 747553P: Głuchów – Grzempy; 

 747554P:Głuchów – wieś; 

 747555P: Głuchów – Pogorzela; 

 747556P: Głuchów – droga powiatowa 4953P; 

 747557P: Gumienice – wieś; 

 747558P: Gumienice – droga powiatowa 4953P; 

 747559P: Gumienice – Dobra Pomoc. 

 Na obszarze gminy nie ma dostępu do połączeń kolejowych. Mieszkańcy mogą 

korzystać z połączeń autobusowych prowadzonych przez prywatne przedsiębiorstwa. Dzieci i 

młodzież dowożone są gminnym transportem do szkół. 

 Na terenie gminy Pogorzela występują obiekty charakteryzujące się szczególną 

wartością historyczną i kulturową. Zabytki występujące na terenie gminy to ważny element 

lokalnej kultury i istotny element otoczenia oraz promocji. Wysoki poziom koncentracji 

obiektów zabytkowych, stanowiących dziedzictwo historyczno-kulturowe, uznać należy 

za istotny potencjał infrastrukturalny. Jednocześnie obiekty zabytkowe, a także ich 

historia, stanowić mogą podwaliny współpracy pomiędzy lokalną społecznością, 

instytucjami publicznymi oraz  organizacjami pozarządowymi z obszaru rewitalizacji.  

Najcenniejsze obiekty i obszary ujęto w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Poznaniu. 
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Tabela 16. Wykaz zabytków nieruchomych w gminie Pogorzela wpisanych do rejestru 
zabytków (stan na 31.03.2017 r.) 

L.p. Miejscowość Obiekt Data powstania Nr rejestru 

1. Gumienice Wiatrak paltrak XIX w. 412/Wlkp./A z 28.03.1988 

2. Kromolice 

Zespół pałacowy 
- pałac, 
- park, 

- rządcówka, 
- spichrz folwarczny 

- pocz. XX w., 
- II połowa XIX w. 
- połowa XIX w., 

- 1850 

549/1-4/Wlkp. A z 
12.04.1973, z 08.11.1995,  

z 31.03.1970 

3. Pogorzela 
Założenie 

urbanistyczne i zespół 
budowlany 

- 1475/A z 12.01. 1994 

4. Pogorzela 

Zespół kościoła 
parafialnego, Rynek 
- kościół parafialny 
p.w. św. Michała 

Archanioła, 
- cmentarz kościelny, 

- plebania, 
- ogród plebański 

- 1778-81, 
 

722/Wlkp./A z 30.10.1953 i 
z 02.12.2008 

5. Pogorzela Dawny kościół 
ewangelicki 1861 473/Wlkp./A z 12.01. 1994 

6. Pogorzela Pastorówka b.d. 473/Wlkp./A z 12.01.1994 

7. Pogorzela 
Zespół pałacowy: 

- pałac, 
- park 

- 1880, pocz. XX w., 
- XVIII/XIX w. 471/Wlkp./A z 23.12.1974 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

 

III.3.3.1. Sytuacja mieszkaniowa w gminie 

 Istotnym wskaźnikiem technicznym, mającym jednocześnie kluczowe znaczenie 

dla badania jakości życia mieszkańców danego obszaru mogą być warunki mieszkaniowe. 

Mieszkanie stanowi bowiem najważniejszą część majątku gospodarstwa domowego – jego 

stan  oraz wyposażenie w dużej mierze świadczą o pozycji majątkowej, poziomie 

osiąganych dochodów i stanie zamożności. Na poziomie gminy głównym celem polityki 

mieszkaniowej jest tworzenie warunków zapewniających gospodarstwom domowym 

możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych zgodnie z własnymi preferencjami, 

aspiracjami oraz możliwościami ekonomicznymi poprzez stosowanie odpowiednich 

instrumentów na etapie procesu inwestycyjnego, w fazie nabywania prawa do mieszkania, a 

także w fazie eksploatacji zasobu mieszkaniowego. 

Standard mieszkaniowy, rozumiany jako poziom warunków mieszkaniowych, to istotny 

czynnik określający poziom rozwoju społeczno - gospodarczego, a nawet cywilizacyjnego 

danej jednostki terytorialnej.  
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w gminie Pogorzela 

liczba mieszkań wyniosła 1 354. Na przestrzeni ostatnich lat ich liczba wzrosła o 2%. W 

analizowanym okresie zwiększyła się także liczba izb (o 2,4%) oraz powierzchnia użytkowa 

mieszkań (o 2,6%) i w 2016 r. ukształtowała się na poziomie 143 489 m2. Stopień 

wyposażenia lokalnych mieszkań w instalacje techniczno - sanitarne od kilku lat utrzymuje 

się na podobnym poziomie. W 2015 r. 96,6% lokalnych mieszkań wyposażonych było w 

wodociąg, z kolei łazienkę posiadało 87,8% domostw. Centralne ogrzewanie występowało w 

69,8% mieszkań. Dane na temat zasobów mieszkaniowych w gminie Pogorzela na przestrzeni 

lat 2011 - 2015  przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 17. Zasoby mieszkaniowe gminy Pogorzela 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Mieszkania 1 327 1 336 1 342 1 346 1 354 
Izby 6 073 6 111 6 144 6 167 6 219 

Powierzchnia użytkowa mieszkań 
(m2) 139 826 140 709 141 696 142 237 143 489 

Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno sanitarne (%) 

Wodociąg 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 
Łazienka 87,7 87,7 87,7 87,7 87,8 

Centralne ogrzewanie 69,5 69,6 69,6 69,7 69,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna powierzchnia 

użytkowa jednego mieszkania w gminie Pogorzela w 2015 roku była wyższa od średniej 

przeciętnej powierzchni w powiecie gostyńskim (o 13,9 m2) i województwie wielkopolskim 

(o 25,1 m2). Biorąc pod uwagę wskaźnik obrazujący liczbę mieszkań przypadających na 

każdych 1000 mieszkańców to sytuacja na terenie gminy Pogorzela pod tym względem 

wygląda najmniej korzystnie. Tutaj na każde 1000 mieszkańców przypada o 14,2 mniej 

mieszkań niż w przypadku powiatu i o 73,6 mniej lokali niż na terenie województwa. 

Ważnym wskaźnikiem obrazującym nie tylko bezpieczeństwo w zakresie zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych, ale przede wszystkim wskazującym na jakość oraz warunki 

zamieszkania jest stosunek liczby osób przypadających na jedno mieszkanie. Analizując dane 

GUS można stwierdzić, że gmina na tle powiatu i województwa posiada najwyższą przeciętną 

liczbę osób przypadających na jedno mieszkanie. Wskaźniki zasobów mieszkaniowych dla 

gminy Pogorzela, powiatu gostyńskiego i województwa wielkopolskiego prezentuje poniższy 

rysunek. 
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Rysunek 18. Wskaźniki zasobów mieszkaniowych gminy Pogorzela na tle powiatu i 
województwa w 2015 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Przeciętna powierzchnia 

użytkowa lokalu na osobę (m2) (W9) 

 Poziom warunków mieszkaniowych determinuje jakość życia i rozwoju każdego 

człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i szeroko rozumianym kontekście 

społecznym ze wskazaniem na rozwój i bezpieczeństwo rodziny. Parametry dotyczące 

przeciętnej powierzchni mieszkań pokazują komfort zamieszkania. Istotnym wskaźnikiem 

technicznym, mającym jednocześnie kluczowe znaczenie dla badania jakości życia 

mieszkańców mogą być warunki mieszkaniowe. Mieszkanie jest bowiem najważniejszą 

częścią majątku gospodarstwa domowego – jego stan i wyposażenie w dużej mierze świadczą 

o pozycji majątkowej, poziomie osiąganych dochodów i stanie zamożności.  

W oparciu o dane udostępnione przez Urząd Miejski w Pogorzeli wyznaczono wartość 

analizowanego wskaźnika w odniesieniu do całej gminy Pogorzela oraz dla każdej badanej 

jednostki analitycznej. Wartość wskaźnika dla gminy – przeciętna powierzchnia użytkowa 

lokalu na osobę (m2) na koniec 2016 roku wyniosła 26,23. Oznacza to, że na jednego 

mieszkańca gminy przypada ponad 26 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Spośród wszystkich 

jednostek analitycznych poddanych badaniu w 9 stwierdzono niższą wartość wskaźnika niż 

średnia dla gminy. Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w jednostce Bielawy 

Pogorzelskie – 11,45, natomiast najwyższą w Pogorzeli – jednostka III – 33,68. 
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Wyniki analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźnik przeciętna powierzchnia 

użytkowa lokalu na osobę (m2) przedstawiono w poniższej tabeli oraz na rysunku. W tabeli 

kolorem czerwonym oznaczone zostały jednostki analityczne, dla których wskaźnik 

przyjmuje wartość niższą niż średnia dla gminy Pogorzela, co potwierdza występowanie stanu 

kryzysowego w ramach badanego zjawiska. 

 

Tabela 18. W9 – Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na osobę (m2) 

Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Łączna powierzchnia 
użytkowa mieszkań 

w m2 (2016) 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa lokalu na 
osobę (m2) 

1 Pogorzela – jednostka I 688 21 092,30 30,66 
2 Pogorzela – jednostka II 967 25 062,97 25,92 
3 Pogorzela – jednostka III 419 14 112,75 33,68 
4 Bielawy Pogorzelskie 102 1 168,18 11,45 
5 Bułaków 401 11 365,43 28,34 
6 Elżbietków 206 5 544,52 26,92 
7 Głuchów 440 9 227,86 20,97 
8 Gumienice 338 7 586,54 22,45 
9 Kaczagórka 220 5 428,50 24,68 

10 Kromolice 417 10 612,90 25,45 
11 Łukaszew 110 2 803,07 25,48 
12 Małgów 327 7 617,85 23,3 
13 Ochla 67 2 222,35 33,17 
14 Paradów 56 1 646,76 29,41 
15 Wziąchów 268 6 316,19 23,57 

Gmina Pogorzela 5 026 131 808,17 26,23 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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Rysunek 19. W9 Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu na osobę (m2) 
 

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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III.3.3.2. Depopulacja ludności 

 Dynamika zmiany liczby ludności (depopulacja) - wielkość wskaźnika uzależniona 

jest od zmian społeczno - gospodarczych zachodzących na danym obszarze i jednocześnie 

pozwala określić zainteresowanie ludności osiedleniem się na stałe na danym obszarze.  

Depopulacja to termin,  który oznacza zmniejszanie się liczby ludności zamieszkującej dany 

teren pod wpływem przewagi liczby zgonów nad liczbą urodzeń lub ujemnego salda migracji 

w sytuacji braku zdarzeń nadzwyczajnych takich jak np. wojny czy rewolucje. 

Ubytek mieszkańców jest bardzo poważnym wyzwaniem dla rozwoju gminy. Po pierwsze 

ubywa zasobów pracy, czyli ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a to z 

kolei ma negatywny wpływ na wszystkie sfery życia społeczno - gospodarczego jednostki m. 

in. na rynek pracy teraz i w przyszłości, szkolnictwo, obciążenia służby zdrowia oraz rynek 

nieruchomości. Sytuacja taka powoduje także kurczenie się rynku zbytu na dobra i usługi, co 

skutkuje ograniczaniem rozwoju gminy. Zmniejszanie się liczby ludności to tendencja 

powszechna zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej. 

Depopulacja jest następstwem procesów migracyjnych, które negatywnie wpływają na 

kształtowanie się przyrostu naturalnego. Przyczyny tego zjawiska to przede wszystkim 

motywy ekonomiczne, związane z chęcią znalezienia atrakcyjnej pracy oraz 

satysfakcjonującego wynagrodzenia, a także podniesienia standardu warunków 

mieszkaniowych. Skutki tego zjawiska mają nie tylko wymiar demograficzny, związany z 

deformacjami struktury płci i wieku ludności pozostającej na obszarze wyludniającym się, ale 

także społeczno - ekonomiczny, przejawiający się niekorzystnymi zmianami w strukturze 

aktywności ekonomicznej ludności czy też osłabieniem postaw przedsiębiorczości i 

innowacyjności. 

Na obszarach wyludniających się obserwujemy obniżanie zasobów pracy oraz pogarszanie 

ich jakości poprzez odpływ aktywnych i wykształconych ludzi, procesy starzenia się 

społeczności lokalnych oraz trudności w realizowaniu usług społecznych między innymi ze 

względu na niekorzystne konsekwencje procesów depopulacji dla systemu finansów 

publicznych (w tym samorządowych) oraz systemów zabezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych. W efekcie obszary wyludniające się charakteryzuje niska konkurencyjność. 

Depopulacja ma znaczący wpływ na zmiany przestrzenno – funkcjonalne danej 

jednostki administracyjnej. Konsekwencją zachodzących procesów depopulacyjnych jest 

pojawianie się opustoszałych budynków mieszkalnych. Budownictwo wiejskie cechuje się 

znaczną trwałością i z pewnym opóźnieniem reaguje na zachodzące procesy demograficzne. 

Szansą na uratowanie zabudowy wiejskiej jest ich adaptacja na mieszkania wykorzystywane 
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sezonowo, głównie w celach rekreacyjnych. Dotyczy to głównie terenów o pewnym 

potencjale rekreacyjnym, położonych w relatywnie dobrej dostępności czasowej od miasta. 

Adoptowane na drugie domy gospodarstwa mogą stać się czynnikiem łagodzącym skutki 

marginalizacji depopulacyjnych obszarów wiejskich i zapobiegać zanikowi miejscowości. 

Drugie domy mogą przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkańców wsi, do ekonomicznego 

wzmocnienia gospodarstw w zakresie dochodów. Dzięki przyjezdnym na obszary wiejskie, 

głównie mieszkańcom miast, także miejscowy krajobraz może zostać ocalony. Depopulacja w 

przypadku terenów miejskich bardzo często prowadzi do degradacji przestrzenno - 

technicznej całych obszarów, co najczęściej staje się jedną z przyczyn wystąpienia potrzeby 

planowania działań ukierunkowanych na rewitalizację takich rejonów. 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Zmiana liczby ludności pomiędzy 

2011 a 2016 rokiem (W10) 

W ramach sfery przestrzenno – funkcjonalnej dokonano analizy zmiany liczby 

ludności gminy Pogorzela na przestrzeni lat 2011 – 2016 obrazującej stopień wyludniania się 

analizowanego obszaru. W ostatnich latach odnotowano spadek ogólnej liczby mieszkańców 

gminy Pogorzela o 3,1%. Na przestrzeni ostatnich kilku lat stwierdzono także zmniejszenie 

przyrostu naturalnego, którego wartość w 2016 r. ukształtowała się na poziomie -3. Ujemny 

przyrost naturalny powoduje niekorzystne zmiany proporcji między osobami w wieku 

produkcyjnym a nieprodukcyjnym co w dalszej perspektywie może prowadzić do 

zahamowania tempa wzrostu gospodarczego. W badanym okresie w żadnym roku nie 

odnotowano również dodatniej wartości salda migracji na terenie gminy. Analizowane lata 

odznaczają się ujemnymi wartościami salda migracji (w 2014 r. saldo ukształtowało się na 

poziomie -44). Ujemne saldo migracji, przy ujemnym przyroście naturalnym jest zjawiskiem 

bardzo niebezpiecznym dla badanego obszaru powodującym sukcesywny spadek liczby 

ludności. Zjawisko depopulacji to problem złożony a przeciwdziałanie wymaga zaplanowania 

długotrwałej i konsekwentnej polityki opartej na rozwiązaniach najbardziej efektywnych i 

dostosowanych do konkretnych uwarunkowań regionalnych.  

Wartość wskaźnika zmiany liczby ludności pomiędzy 2011 a 2016 rokiem dla gminy 

Pogorzela wynosi -3,09%, co oznacza, że między rokiem 2011 a 2016 liczba lokalnej 

społeczności zmniejszyła się o niemal 4%. Z tą wartością referencyjną zestawione zostały 

wartości wskaźnika dla badanych jednostek analitycznych. W tych jednostkach, w których 

wskaźnik przyjął niższą wartość niż -3,09% stwierdzono sytuację kryzysową w 

analizowanym zakresie.  
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Jak pokazują wyniki analizy zaprezentowane w poniższej tabeli oraz na poniższym 

rysunku dla 10 jednostek analitycznych wskaźnik przyjmuje niższe wartości  niż dla całej 

gminy. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w jednostkach Ochla (-8,22%) , Paradów 

(-8,20%) oraz Elżbietków (-8,04%).Z kolei najwyższymi wartościami badanego wskaźnika 

odznacza się Pogorzela – jednostka III +16,71%. 

W poniższej tabeli oraz na poniższym rysunku zaprezentowano wyniki analizy 

zróżnicowania wewnątrzgminnego w oparciu o wskaźnik Zmiana liczby ludności pomiędzy 

2011 a 2016 rokiem. W tabeli kolorem czerwonym oznaczono jednostki analityczne 

charakteryzujące się niższą wartością wskaźnika niż średnia dla gminy Pogorzela, co jest 

potwierdzeniem stwierdzenia stanu kryzysowego w danej jednostce analitycznej w ramach 

badanego zjawiska. 

 

Tabela 19. W10 – Zmiana liczby ludności pomiędzy 2011 a 2016 rokiem 

Nr Jednostka analityczna Liczba ludności 
(31.12.2011) 

Liczba ludności 
(31.12.2016) 

Zmiana liczby ludności 
pomiędzy 2011 a 2016 

rokiem 
1 Pogorzela – jednostka I 725 688 -5,10% 
2 Pogorzela – jednostka II 1015 967 -4,73% 
3 Pogorzela – jednostka III 359 419 16,71% 
4 Bielawy Pogorzelskie 99 102 3,03% 
5 Bułaków 417 401 -3,84% 
6 Elżbietków 224 206 -8,04% 
7 Głuchów 478 440 -7,95% 
8 Gumienice 328 338 3,05% 
9 Kaczagórka 222 220 -0,90% 

10 Kromolice 446 417 -6,50% 
11 Łukaszew 103 110 6,80% 
12 Małgów 354 327 -7,63% 
13 Ochla 73 67 -8,22% 
14 Paradów 61 56 -8,20% 
15 Wziąchów 282 268 -4,96% 

Gmina Pogorzela 5 186 5 026 -3,09% 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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Rysunek 20. W10 Zmiana liczby ludności pomiędzy 2011 a 2016 rokiem 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
67 

III.3.4. Sfera środowiskowa – ogólna charakterystyka 

 Jednym z bardzo ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest 

charakterystyka sfery środowiskowej, która pozwala na określenie stanu środowiska 

przyrodniczego i jego zagrożeń na obszarze gminy. Współcześnie nacisk kładzie się na 

optymalizowanie sytuacji środowiskowej, ponieważ wywiera ona istotny wpływ na jakość 

życia lokalnej społeczności oraz stanowi o atrakcyjności i potencjale danego obszaru. Zatem 

identyfikacja zagrożeń w tej sferze staje się niezwykle potrzebna w celu wyznaczenia 

obszarów kryzysowych, wymagających działań interwencyjnych w ramach procesu 

rewitalizacji.  

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym gmina Pogorzela położona jest w 

obrębie makroregionu Niziny Południowo wielkopolskiej w Mezoregionie Wysoczyzny 

Kaliskiej. Rzeźbę terenu tworzy głównie wysoczyzna morenowa obejmująca swym zasięgiem 

cały obszar gminy oraz obniżenia dolinne w korytach rzek. Deniwelacje na obszarze 

wysoczyznowym nie przekraczają 10 m. Najwyżej położony teren (135 m n.p.m.) znajduje się 

w północno – zachodniej części gminy. Wysoczyznę morenową rozcinają obniżenia dolinne 

cieków o przebiegu południkowym: Radęcy i jej prawobrzeżnego dopływu – Ochli. 

Deniwelacje w dolinie Radęcy przekraczają 20 m, a na południu gminy można wyróżnić dwa 

poziomy terasowe: terasę denną oraz środkową. Dolina Pogony w górnym biegu rzeki jest 

słabo wykształcona. Deniwelacje nie przekraczają tu 2 m. 

Warunku gruntowe są tu mało zróżnicowane – powszechnie w podłożu występują gliny, gliny 

piaszczyste oraz piaski gliniaste o twardoplastycznej i półzwartej konsystencji. Gmina 

znajduje się na granicy wododziałów zlewni rzek Odry i Warty. Główne rzeki na obszarze 

gminy to Pogona stanowiąca lewy dopływ Obry, Radęca oraz Ochla, czyli dopływy Baryczy. 

Największe zbiorniki wodne to staw w Kromolicach o powierzchni 1,8 ha oraz kąpielisko w 

Głuchowie o powierzchni 1 ha. Gmina leży poza głównymi zbiornikami wód podziemnych 

(GZWP). W otoczeniu gminy znajdują się następujące struktury wodonośne:· 

 zbiornik międzymorenowy rzeki Kani (GZWP 308) - o udokumentowanych 

zasobach, położony na północny - zachód od granic gminy; 

 zbiornik międzymorenowy Smoszew-Chwaliszew-Sulmierzyce (GZWP 309) - o 

nieudokumentowanych zasobach, położony na południowy - wschód od granic 

gminy. 

Wody gruntowe na przeważającym obszarze gminy utrzymują się głębiej niż 1,5 – 2 m 

poniżej poziomu powierzchni terenu. Płytsze występowanie wód ma miejsce w dolinach. Stan 

sanitarny wód gruntowych jest zadowalający.  
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 Na terenie gminy lasy zajmują 1 677 ha, z czego 1 630 ha stanowią lasy 

państwowe. Lesistość gminy wynosi 17%. W gminie nie występują formy ochrony przyrody 

objęte programem Natura 2000, rezerwaty oraz większe parki. W miejscowości Pogorzela 

znajduje się ok. 3,5 ha park, natomiast szczątki parków występują przy pałacach w Bielawach 

Pogorzelskich, Łukaszewie, Kromolicach, Wziąchowie oraz Bułakowie.  

Jedną z przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego jest dzielenie przestrzeni na 

izolowane obszary. W celu przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku stworzono 

koncepcję łączenia bogatych i dobrze zachowanych ekosystemów korytarzami 

ekologicznymi. Korytarze ekologiczne to struktury przestrzenne umożliwiające 

rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi oraz terenami 

przylegającymi do nich. Naturalnymi korytarzami ekologicznymi są m.in. rzeki oraz doliny 

rzek. Gmina Pogorzela leży poza głównymi korytarzami ekologicznymi rangi 

międzynarodowej i krajowej. Sieć powiązań z krajową siecią ekologiczną zapewniają lokalne 

korytarze ekologiczne utworzone przez doliny rzeczne wraz z otaczającą szatą roślinną: 

Radęcy, Pogony, Ochli, łączące się z regionalnymi korytarzami ekologicznymi dolin Orli i 

Kanału Mosińskiego.  

Na obszarze gminy Pogorzela przeważającym sposobem zagospodarowania terenu jest 

działalność rolnicza. Użytki rolne stanowiły w 2014 roku 78,8% powierzchni gminy, w tym 

grunty orne – 73,1%. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione odpowiadają 17,5% 

powierzchni gminy, natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 3,3% 

powierzchni. Na przestrzeni lat 2012 – 2014 odnotowano spadek powierzchni użytków 

rolnych o 12 ha oraz wzrost powierzchni pod gruntami zabudowanymi i zurbanizowanymi o 5 

ha. Szczegółową strukturę użytkowania gruntów w gminie Pogorzela zaprezentowano w 

poniższej tabeli. 

 

Tabela 20. Struktura użytkowania gruntów w gminie Pogorzela 
Powierzchnia w ha 

Wyszczególnienie 
2012 2013 2014 

% ogólnej 
powierzchni  

(2014 r.) 
Powierzchnia ogółem 9 654 9 654 9 654 100% 
Użytki rolne, w tym: 7 625 7 622 7 613 78,8% 

- grunty orne 7 064 7 061 7 059 73,1% 
- sady 17 18 17 0,2% 

- łąki trwałe 228 226 224 2,3% 
- pastwiska trwałe 57 57 57 0,5% 

- grunty rolne zabudowane 197 198 199 2,1% 
- grunty pod stawami 6 6 1 0,1% 
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- grunty pod rowami 56 56 56 0,5% 
Grunty leśne oraz zadrzewione i 

zakrzewione, w tym: 1 692 1 692 1 692 17,5% 

- lasy 1 686 1 686 1 686 17,4% 
- grunty zadrzewione i zakrzewione 6 6 6 0,1% 

Grunty pod wodami, w tym: 0 0 7 0,1% 
- grunty pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 0 0 7 0,1% 

Grunty zabudowane i 
zurbanizowane, w tym: 311 314 316 3,3% 

- tereny mieszkaniowe 33 35 37 0,4% 
- tereny przemysłowe 5 5 5 0,1% 

- tereny inne zabudowane 10 11 10 0,1% 
- tereny zurbanizowane 

niezabudowane 2 2 4 0,1% 

- tereny rekreacji i wypoczynku 11 11 11 0,1% 
- tereny komunikacyjne - drogi 240 240 239 2,3% 

- tereny komunikacyjne - kolejowe 8 8 8 0,1% 
- użytki kopalne 2 2 2 0,1% 

Nieużytki 24 24 24 0,2% 
Tereny różne 2 2 2 0,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Gmina Pogorzela jest mało zasobna w kruszywa naturalne. W ograniczonych ilościach 

występują surowce ilaste m.in. w nieeksploatowanym obecnie złożu „Wziąchów”. 

Stwierdzono  także występowanie pokładów węgla brunatnego, jednakże są to zasoby nie 

spełniające warunków złoża przemysłowego. 

 Według regionalizacji klimatycznej gmina Pogorzela znajduje się w obrębie regionu 

śląsko – wielkopolskiego w obszarze przewagi wpływów oceanicznych, gdzie amplitudy 

temperatur są mniejsze niż na pozostałym terenie Polski, wiosna wczesna i ciepła, długie lato, 

natomiast zima łagodna i krótka. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni. Średnia 

roczna temperatura powietrza wynosi 8oC, najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią 

temperaturą ok.18oC, a najzimniejszym styczeń z temperaturą ok. -3oC. Roczna suma opadów 

wynosi ok. 550 mm.  

 

III.3.4.1. Zanieczyszczenia środowiska 

 Zanieczyszczenia środowiska w gminie, związane z działalnością człowieka, obejmują 

kilka źródeł: 

 źródła ciepła indywidualnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej; 

 źródła energetyczne; 
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 źródła emisji obiektów przemysłowych; 

 komunikacja; 

 inne źródła emisji m.in. duża liczba obiektów pokrytych lub izolowanych azbestem. 

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów 

krzemianowych tworzących włókna. Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany 

minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się 

wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników 

chemicznych i fizycznych. Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on 

bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu do 

środowiska może on pozostawać tam przez setki lat. 

Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia 

wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.). Wówczas 

uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez układ 

oddechowy do płuc. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania 

włókien zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie 

występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. 

Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz 

czas trwania narażenia. 

Wyroby zawierające azbest, szczególnie wyeksploatowane i w złym stanie 

technicznym stanowią istotne zagrożenie, dlatego powinny być niezwłocznie eliminowane i 

zastępowane innymi materiałami. Niewłaściwe postępowanie z azbestem może znacząco 

przyczynić się do negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. Chorobotwórcze 

działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na 

występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, średnica włókien, ich stężenie oraz czas 

trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia 

penetracji i liczby włókien, które dostały się do płuc. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 

mikrometrów są łatwiej przenoszone i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, 

podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych 

odcinkach dróg oddechowych. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią 

włókna respirabilne, czyli takie które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i 

przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Mimo istnienia 

normatywów higienicznych dla stężenia włókien azbestu w powietrzu nie można określić 

dawki progowej pyłu jako działania rakotwórczego azbestu. Narażenie zawodowe na pył 

azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego: pylicy 
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azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc – najpowszechniejszego nowotworu 

złośliwego powodowanego przez azbest, miedzybłonniaków opłucnej i otrzewnej – 

nowotworów o wysokiej złośliwości.  

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Powierzchnia pokryć dachowych 

budynków zawierających azbest przypadająca na 1 mieszkańca m2/os (W11) 

Analizy zróżnicowania wewnątrzgminnego w zakresie zanieczyszczenia środowiska 

dokonano przy wykorzystaniu wskaźnika obrazującego powierzchnię pokryć dachowych 

budynków zawierających azbest przypadającą na jednego mieszkańca gminy. Ze względu na 

swoje właściwości i niezniszczalność, azbest wprowadzony do środowiska utrzymuje się w 

nim przez czas nieokreślony. Oznacza to trwały charakter zanieczyszczenia lub skażenia 

poszczególnych komponentów środowiska. Azbest został zaliczony do substancji 

zagrażających środowisku w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w 

sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31 grudnia 2032 r. 

W oparciu o dane udostępnione przez Urząd Miejski w Pogorzeli wyznaczono wartość 

analizowanego wskaźnika w odniesieniu do całej gminy i dla każdej badanej jednostki 

analitycznej. Średnia wartość wskaźnika dla gminy ukształtowała się na poziomie 40,62 m2. 

Dla 9 spośród 15 badanych jednostek wskaźnik przyjmuje wartość wyższą niż 40,62 m2. 

Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w jednostkach Ochla – 121,67 m2, Paradów – 

113,32 m2 oraz Elżbietków – 103,87 m2. Natomiast najniższymi wartościami odznaczały się 

Bielawy Pogorzelskie  - 0,93 m2. 

Wyniki analizy wskaźnikowej w oparciu o wskaźnik powierzchni pokryć dachowych 

budynków zawierających azbest przypadającą na jednego mieszkańca zaprezentowano w 

poniższej tabeli oraz na rysunku. W tabeli kolorem czerwonym oznaczono jednostki, dla 

których wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia dla gminy Pogorzela, co potwierdza 

występowanie stanu kryzysowego w danej jednostce w obrębie badanego zjawiska. 
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Tabela 21. W11 – Powierzchnia pokryć dachowych budynków zawierających azbest 
przypadająca na 1 mieszkańca (m2/os.) 

Nr Jednostka analityczna 
Liczba 

ludności 
(31.12.2016) 

Powierzchnia pokryć 
dachowych 
budynków 

zawierających azbest 
(m2) 

Powierzchnia pokryć 
dachowych budynków 
zawierających azbest 

przypadająca na 1 
mieszkańca (m2/os.) 

1 Pogorzela – jednostka I 688 9 620,00 13,98 
2 Pogorzela – jednostka II 967 21 524,00 22,26 
3 Pogorzela – jednostka III 419 4 617,00 11,02 
4 Bielawy Pogorzelskie 102 95,00 0,93 
5 Bułaków 401 33 147,00 82,66 
6 Elżbietków 206 21 397,00 103,87 
7 Głuchów 440 26 038,00 59,18 
8 Gumienice 338 16 776,00 49,63 
9 Kaczagórka 220 10 967,00 49,85 

10 Kromolice 417 23 723,00 56,89 
11 Łukaszew 110 1 066,00 9,69 
12 Małgów 327 8 081,00 24,71 
13 Ochla 67 8 152,00 121,67 
14 Paradów 56 6 346,00 113,32 
15 Wziąchów 268 12 609,00 47,05 

Gmina Pogorzela 5 026 204 158,00 40,62 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

Rysunek 21. W11 Powierzchnia pokryć dachowych budynków zawierających azbest 
przypadająca na 1 mieszkańca (m2/os.) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 

 

 

III.3.5. Sfera techniczna – ogólna charakterystyka 

 Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują w 

znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na danym terenie ludności. Wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma znaczny 

wpływ na rozwój gminy oraz stanowi jeden z podstawowych czynników kształtujących jej 

atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach inwestycyjnych rewitalizacji 

danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury technicznej, tym lepsze są 

warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań. 

Podczas diagnozy sfery technicznej wzięto pod uwagę dostępność infrastruktury i usług 

komunalnych. 

Mieszkańcy gminy Pogorzela korzystają z czterech ujęć wody znajdujących się w: 

 Małgowie i Wziąchowie – znajdujące się na terenie gminy, 

 Łagiewnikach i Siedlcu – występują na terenie dwóch sąsiednich gmin – Kobylin i 

Pępowo. 
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Ma to związek z faktem, iż gmina Pogorzela jest członkiem Międzygminnego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy Pogorzela w 

2015 r. łączna długość sieci wodociągowej wynosiła 85,5 km i korzystało z niej 96,5% ogółu 

lokalnej społeczności. Długość czynnej sieci wodociągowej w okresie lata 2011 - 2016 

wzrosła o 4,9 km (tj. o 6,1%). Natomiast długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2015 r. 

wyniosła 16,5 km i korzystało z niej 46,2% ogólnej liczby mieszkańców. Warto tutaj 

odnotować wzrost długości sieci kanalizacyjnej, w analizowanym okresie, niemalże o połowę 

oraz znaczne zwiększenie  liczby przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i 

ilości odprowadzanych ścieków. Z kolei długość czynnej sieci gazowej w 2015 r. 

ukształtowała się na poziomie 59 001 m, a korzystało z niej 33,8% lokalnej społeczności. 

Należy tutaj zaznaczyć, że gmina posiada własną stację redukcyjno – pomiarową o 

przepustowości gazu 6 000 m3/h. Szczegółowe dane dotyczące sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej oraz gazowej w gminie Pogorzela na przestrzeni ostatnich lat przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 22. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w gminie Pogorzela 
Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sieć wodociągowa 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej (km) 80,9 80,9 84,8 84,8 85,5 85,8 

Przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

974 979 993 1 002 1 012 1 012 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

(dam3) 
243,7 240,3 260,6 295,1 289,9 296,3 

Zużycie wody w 
gospodarstwach domowych na 

1 mieszkańca 
47,2 46,6 50,7 57,5 56,7 58,3 

Korzystający z instalacji  
(% ogółu) 94,5 94,5 94,5 96,5 96,5 b. d. 

Sieć kanalizacyjna 
Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej (km) 8,3 13,1 13,1 13,1 16,5 16,5 

Przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

306 455 455 455 502 537 

Ścieki odprowadzone (dam3) 4 30 45 55 61 61 
Korzystający z instalacji (% 

ogółu) 20,5 27,0 27,2 40,6 46,2 b. d. 
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Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sieć gazowa 

Długość czynnej sieci (m) 58 662 58 753 58 753 59 000 59 001 b. d. 
Czynne przyłącza prowadzące 

do budynków ogółem 491 502 508 517 526 b. d. 

Odbiorcy gazu (gosp.) 446 455 444 452 463 b. d. 
Zużycie gazu (tys. m3) 549,3 569,7 785,2 507,6 472,2 b. d. 

Korzystający z instalacji  
(% ogółu) 33,0 33,8 33,1 33,5 33,8 b. d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Na terenie gminy funkcjonuje jedna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia 

ścieków typu SBR (Sekwencyjny Reaktor Biologiczny) o średniodobowej przepustowości 

równej 638 m3/d, mogąca oczyścić ścieki o ładunku 6 295 RLM (Równoważnej Liczby 

Mieszkańców). 

 Gmina Pogorzela jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego, odpowiadającego za gospodarkę odpadami komunalnymi. Odpady 

komunalne z obiektów znajdujących się na obszarze gminy odbierane są przez pięć 

wyspecjalizowanych firm.  

W/w Komunalny Związek Gmin dwa razy w roku organizuje zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Mieszkańcy 

mają także do dyspozycji Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się w Goli (gmina 

Gostyń). Ponadto w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli istnieje możliwość oddania zużytych 

baterii oraz przeterminowanych leków. 

 W gminie Pogorzela w 2015 r. z sieci wodociągowej korzystało 96,5 % lokalnej 

społeczności co jest porównywalne z procentowym udziałem korzystających z instalacji na 

poziomie wojewódzkim i nieco niższym niż w przypadku powiatu. Natomiast w przypadku 

procentowego udziału korzystających z instalacji kanalizacyjnej oraz gazowej wartości dla 

gminy Pogorzela były zdecydowanie niższe niż w przypadku powiatu czy województwa. Na 

poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział ludności korzystającej z sieci gazowej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej w 2015 r. w gminie Pogorzela, powiecie 

gostyńskim oraz województwie wielkopolskim. 
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Rysunek 22. Korzystający z instalacji w gminie Pogorzela na tle powiatu i województwa w 
2015 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

III.3.5.1. Degradacja stanu technicznego 

 Wśród katalogu negatywnych zjawisk przesądzających o wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego znalazła się m.in. degradacja stanu technicznego. Zjawiska techniczne 

będące formą degradacji obszaru jednostki samorządu terytorialnego w szczególności dotyczą 

stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

niefunkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z 

obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska.  

Wysoka wartość wskaźnika udziału budynków mieszkalnych wybudowanych do 1970 roku w 

stosunku do ich ogólnej liczby może świadczyć o występowaniu znacznej ilości budynków 

niespełniających współczesnych norm technicznych oraz jakościowych. Stan techniczny 

takich obiektów najczęściej jest niezadowalający. Tworzona w przestarzałych technologiach 

zabudowa mieszkaniowa wymaga remontów w celu polepszenia warunków życia 

codziennego mieszkańców. Zachodzi zatem potrzeba odnowienia i zachowania 

wartościowych, historycznych budynków, będących nie tylko własnością gminy, ale i 

wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych. Istniejący zasób mieszkań powinien zostać 

zachowany, remontowany i sukcesywnie rozbudowywany. 
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Zaniedbane i zniszczone budynki negatywnie wpływają na jakość i warunki życia 

mieszkańców oraz estetykę obszaru, czym obniżają jego atrakcyjność inwestycyjną. Ważna 

jest również efektywność energetyczna budynków, która jest znacznie niższa w przypadku 

budynków wybudowanych przed kilkudziesięcioma laty. Zastosowane  w budynkach 

materiały zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii wykonania 

materiałów budowlanych oraz wymogów normatywnych. Począwszy od najstarszych 

budynków, w których zastosowano mury wykonane z cegły oraz kamienia z drewnianymi 

stropami, kończąc na budynkach najnowocześniejszych, gdzie zastosowano ocieplenie 

przegród budowlanych materiałami termoizolacyjnymi. 

Ze względu na wiek część budynków wymaga dostosowania nie tylko do współczesnych 

wymogów jakości mieszkania i efektywności energetycznej, ale także przystosowania dla 

osób o ograniczonej sprawności ruchowej.  

Zaniechanie remontów najstarszych budynków może prowadzić do ograniczenia możliwości 

użytkowania najbardziej zniszczonej zabudowy, a w konsekwencji do ograniczenia zasobu 

mieszkaniowego i użytkowego gminy. 

 

Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego – wskaźnik Udział budynków mieszkalnych 

wybudowanych przed 1970 rokiem w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych (W12) 

 Wskaźnik przedstawia ilość budynków wybudowanych przed rokiem 1970 w stosunku 

do wszystkich budynków na danym obszarze. Wiek budynków bardzo często tożsamy jest z 

występowaniem problemów technicznych w obiektach. Są one w nie najlepszym stanie 

technicznym, wymagają ciągłych remontów bieżących oraz remontów kapitalnych lub 

modernizacji. Ponadto są one gorzej wyposażone w instalacje i urządzenia sanitarne.  

Na terenie gminy Pogorzela w 2016 r. znajdowało się 980 budynków mieszkalnych, z 

czego 431 wybudowanych zostało przed 1970 r. Wartość wskaźnika dla gminy Pogorzela 

wynosi 43,98%, co oznacza, że niemal połowa budynków mieszkalnych na terenie gminy 

została wybudowana przed 1970 rokiem. Dla 5 spośród 15 badanych jednostek wskaźnik 

przyjmuje wartość wyższą niż 43,98%. Są to: Pogorzela- jednostka II, Bielawy Pogorzelskie, 

Elżbietków, Głuchów oraz Gumienice. Najniższą wartość wskaźnika odnotowano w jednostce 

Paradów – 0,00%, natomiast najwyższą w jednostce Bielawy Pogorzelskie – 100,00%.  

W poniższej tabeli oraz na poniższym rysunku zaprezentowano wyniki analizy 

zróżnicowania wewnątrzgminnego w oparciu o wskaźnik Udział budynków mieszkalnych 

wybudowanych przed 1970 rokiem w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych. W tabeli 

kolorem czerwonym oznaczono jednostki analityczne, dla których wartość wskaźnika jest 
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wyższa niż średnia dla gminy Pogorzela, co potwierdza występowanie stanu kryzysowego w 

ramach badanego zjawiska. 

 

Tabela 23. W12 – Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem w 
ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 

Nr Jednostka 
analityczna 

Ogólna liczba 
budynków 

mieszkalnych 

Liczba budynków 
mieszkalnych 

wybudowanych przed 
1970 rokiem (2016) 

Udział budynków 
mieszkalnych 

wybudowanych przed 
1970 rokiem w ogólnej 

liczbie budynków 
mieszkalnych 

1 Pogorzela – jednostka I 161 31 19,25% 
2 Pogorzela – jednostka II 202 150 74,26% 
3 Pogorzela – jednostka III 89 33 37,08% 
4 Bielawy Pogorzelskie 8 8 100,00% 
5 Bułaków 88 27 30,68% 
6 Elżbietków 45 22 48,89% 
7 Głuchów 73 44 60,27% 
8 Gumienice 59 37 62,71% 
9 Kaczagórka 43 15 34,88% 

10 Kromolice 79 26 32,91% 
11 Łukaszew 19 3 15,79% 
12 Małgów 44 15 34,09% 
13 Ochla 14 3 21,43% 
14 Paradów 11 0 0,00% 
15 Wziąchów 45 17 37,78% 

Gmina Pogorzela 980 431 43,98% 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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Rysunek 23. W12 Udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem w 
ogólnej liczbie budynków mieszkalnych 

 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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III.3.6. Podsumowanie analizy wskaźnikowej 

 Pierwszym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była identyfikacja i pomiar 

negatywnych zjawisk na obszarze Gminy w oparciu o analizę wskaźnikową i jakościową. Do 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego posłużyły wyniki pomiaru negatywnych zjawisk w 

sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.  

Pomiar zjawisk nastąpił na poziomie wyznaczonych jednostek referencyjnych.  

 Występowanie negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach zmierzono przy 

pomocy odpowiednich wskaźników: 

 w sferze społecznej zanalizowano: 

 sytuację materialną mieszkańców – wskaźnik W1 „Liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności”; 

 trudności na lokalnym rynku pracy – wskaźniki: W2 „Odsetek osób bez 

kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych”; W3 Udział osób 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym”; 

 poziom uczestnictwa w życiu publicznym – wskaźnik W4 „Frekwencja w 

wyborach samorządowych w 2014 r.”; 

 obciążenie demograficzne – wskaźnik W5 „Odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności”; 

 w sferze gospodarczej badaniu poddano: 

 poziom lokalnej przedsiębiorczości – wskaźniki: W6 „Liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób”' W8 

„Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2011 – 2016 

na 100 osób; 

 poziom rozwoju gospodarczego – wskaźnik W7 „Wielkość dochodów 

gminy z tytułu podatku od nieruchomości w przeliczeniu na 1 mieszkańca”, 

 w sferze przestrzennej przeanalizowano: 

 sytuację mieszkaniową na danym obszarze – wskaźnik W9 „Przeciętna 

powierzchnia użytkowa lokalu na osobę (m2)”, 

 skalę zjawiska depopulacji ludności – wskaźnik W10 „Zmiana liczby 

ludności między 2011 a 2016 rokiem (%)”; 

 w sferze środowiskowej zbadano: 
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 poziom zanieczyszczenia środowiska – wskaźnik W11 „Powierzchnia 

pokryć dachowych budynków zawierających azbest przypadająca na 1 

mieszkańca (m2/os.)”; 

 w sferze technicznej analizie poddano: 

 stan techniczny obiektów budowlanych – wskaźnik W12 „Udział budynków 

mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem w ogólnej liczbie 

budynków mieszkalnych”. 

 

Poniższe tabele prezentują wyniki przeprowadzonej analizy. Kolorem czerwonym oznaczono 

wartości mniej korzystne niż wartość  dla całej gminy Pogorzela, co potwierdza 

występowanie stanu kryzysowego w danej jednostce w odniesieniu do badanego zjawiska.
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 Tabela 24 Wyniki analizy wskaźnikowej – sfera społeczna 
Sfera społeczna 

Jednostka 
analityczna 

W1 Liczba osób 
korzystających z pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

W2 Odsetek osób 
bezrobotnych bez 

kwalifikacji w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

W3 Udział osób 
bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku 
produkcyjnym 

W4 Poziom uczestnictwa w 
życiu publicznym – 

frekwencja w wyborach 
samorządowych w 2014 r. 

W5 Odsetek osób w 
wieku poprodukcyjnym 

w ogólnej liczbie ludności 

Pogorzela – 
jednostka I 87,21 0,00% 5,57% 53,87% 12,79% 

Pogorzela – 
jednostka II 69,29 23,53% 5,35% 47,29% 16,13% 

Pogorzela – 
jednostka III 19,09 25,00% 2,94% 56,81% 11,22% 

Bielawy 
Pogorzelskie 127,45 83,33% 9,52% 51,76% 23,53% 

Bułaków 114,71 80,00% 1,83% 53,78% 20,95% 
Elżbietków 38,83 16,67% 3,92% 47,83% 12,62% 
Głuchów 20,45 14,29% 2,33% 34,58% 14,09% 

Gumienice 76,92 33,33% 3,17% 36,67% 16,86% 
Kaczagórka 90,91 16,67% 4,11% 55,43% 12,73% 
Kromolice 69,54 27,27% 4,21% 47,90% 16,79% 
Łukaszew 9,09 0,00% 5,48% 70,11% 17,27% 
Małgów 100,92 0,00% 2,83% 49,61% 11,93% 

Ochla 0 0,00% 2,33% 66,07% 13,43% 
Paradów 53,57 50,00% 5,41% 40,82% 14,29% 

Wziąchów 55,97 22,22% 5,06% 44,44% 15,30% 
Średnia wartość 

dla gminy 
Pogorzela 

67,25 21,90% 4,15% 48,89% 15,08% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pogorzeli 
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Tabela 25 Wyniki analizy wskaźnikowej – sfery: gospodarcza, przestrzenna, środowiskowa, techniczna 
Sfera gospodarcza Sfera przestrzenna Sfera środowiskowa Sfera techniczna 

Jednostka 
analityczna 

W6 – Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki 

narodowej na 100 
osób 

W7 – Wielkość 
dochodów gminy z 
tytułu podatku od 
nieruchomości w 
przeliczeniu na 1 

mieszkańca 

W8 – Liczba 
wyrejestrowanyc

h podmiotów 
gospodarczych w 

latach 2011 – 
2016 na 100 osób 

W9- 
Przeciętna 

powierzchnia 
użytkowa 
lokalu na 

osobę (m2) 

W10 – 
Zmiana 
liczby 

ludności 
pomiędzy 

2011 a 2016 
rokiem (%) 

W11- Powierzchnia 
pokryć dachowych 

budynków 
zawierających 

azbest przypadająca 
na 1 mieszkańca 

(m2/os.) 

W12- Udział budynków 
mieszkalnych 

wybudowanych przed 
1970 rokiem w ogólnej 

liczbie budynków 
mieszkalnych 

Pogorzela – 
jednostka I 8,28 218,87 4,94 30,66 -5,10% 13,98 19,25% 

Pogorzela – 
jednostka II 8,79 187,05 5,07 25,92 -4,73% 22,26 74,26% 

Pogorzela – 
jednostka III 7,64 113,39 3,1 33,68 16,71% 11,02 37,08% 

Bielawy 
Pogorzelskie 1,96 18,9 2,94 11,45 3,03% 0,93 100,00% 

Bułaków 4,74 52,4 2,74 28,34 -3,84% 82,66 30,68% 
Elżbietków 4,85 72,74 1,94 26,92 -8,04% 103,87 48,89% 
Głuchów 5,23 77,58 3,64 20,97 -7,95% 59,18 60,27% 
Gumienice 2,96 49,77 2,37 22,45 3,05% 49,63 62,71% 
Kaczagórka 4,55 77,46 1,82 24,68 -0,90% 49,85 34,88% 
Kromolice 3,36 61,17 1,68 25,45 -6,50% 56,89 32,91% 
Łukaszew 4,55 73,53 4,55 25,48 6,80% 9,69 15,79% 
Małgów 1,53 59,4 1,53 23,3 -7,63% 24,71 34,09% 
Ochla 4,48 94,13 2,99 33,17 -8,22% 121,67 21,43% 
Paradów 5,36 21,38 3,57 29,41 -8,20% 113,32 0,00% 
Wziąchów 2,24 51,23 2,24 23,57 -4,96% 47,05 37,78% 
Średnia wartość 

dla gminy 
Pogorzela 

5,65 111,25 3,36 26,23 -3,09% 40,62 43,98% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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III. WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

 Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji stanowi istotę 

diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w gminie. Diagnoza została przeprowadzona 

zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 oraz Zasadach programowania i wsparcia 

rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez Zarząd Województwa 

Wielopolskiego. Poniżej zaprezentowano kolejne etapy wyznaczania obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

W celu określenia potrzeb rewitalizacyjnych przeprowadzono analizę dla 

poszczególnych jednostek analitycznych. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, diagnoza czynników i 

zjawisk kryzysowych obejmuje analizę wszystkich sfer, tj. sfery społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej dla całego obszaru gminy oraz 

pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji. Za obszar zdegradowany uznaje się obszar 

charakteryzujący się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z 

negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z pozostałych sfer (gospodarczej, przestrzenno 

- funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej). 

Określając potrzeby rewitalizacyjne w gminie Pogorzela przeprowadzono analizę polegającą 

na zbadaniu skali występowania takich zjawisk społecznych jak: ubóstwo, bezrobocie, 

poziom wykształcenia osób bezrobotnych, poziom bezpieczeństwa, poziom aktywności 

obywatelskiej, obciążenie demograficzne. Następnie analizie poddano występowanie w 

jednostkach analitycznych takich zjawisk jak: poziom przedsiębiorczości, rozwoju 

gospodarczego, poziom rozwoju budownictwa mieszkalnego/warunki lokalowe, wyludnianie 

się jednostek, skalę występowania szkodliwych substancji, stan techniczny obiektów 

budowlanych. 

Dane do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej zostały pozyskane z takich instytucji jak 

Urząd Miejski w Pogorzeli, Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu oraz Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli, co gwarantuje iż są one w pełni wiarygodne i 

rzetelne. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji to proces 

kilkuetapowy. W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę wskaźnikową dla wszystkich 

jednostek analitycznych, uwzględniając zweryfikowane, mierzalne i porównywalne dane 

dotyczące sfery społecznej (kryzys w tej sferze jest podstawą do uznania obszaru za 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
85 

zdegradowany), gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej oraz technicznej. Spośród 12 

wybranych wskaźników 5 dotyczy sfery społecznej, 3 - sfery gospodarczej, 2 - sfery 

przestrzennej oraz po 1 wskaźniku odnosi się do sfery środowiskowej i technicznej. 

W pierwszym etapie za obszar zdegradowany uznano te jednostki analityczne, na terenie 

których dokonana diagnoza wykazała mniej korzystne wartości wskaźników niż średnia 

wartość dla gminy Pogorzela dla  wszystkich wskaźników ze sfery społecznej oraz 

przynajmniej 1 wskaźnika z pozostałych sfer. 

 

Tabela 26 Podsumowanie wyników analizy wskaźnikowej 

Nr Jednostka 
analityczna 

Sfera 
społeczna 

(5) 

Sfera 
gospodarcza 

(3) 

Sfera 
przestrzenna 

(2) 

Sfera 
środowiskowa 

(1) 

Sfera 
techniczna 

(1) 
1 Pogorzela – 

jednostka I 2 1 1 0 0 

2 Pogorzela – 
jednostka II 5 1 2 0 1 

3 Pogorzela – 
jednostka III 1 0 0 0 0 

4 Bielawy 
Pogorzelskie 4 2 1 0 1 

5 Bułaków 3 2 1 1 0 
6 Elżbietków 1 2 1 1 1 
7 Głuchów 1 3 2 1 1 
8 Gumienice 4 2 1 1 1 
9 Kaczagórka 1 2 1 1 0 

10 Kromolice 5 2 2 1 0 
11 Łukaszew 2 3 1 0 0 
12 Małgów 1 2 2 0 0 
13 Ochla 0 2 1 1 0 
14 Paradów 3 2 1 1 0 
15 Wziąchów 4 2 2 1 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jak pokazują dane zaprezentowane w powyższej tabeli, jedynie dla jednostek 

analitycznych Pogorzela II oraz Kromolice, wszystkie badane wskaźniki w ramach sfery 

społecznej potwierdziły występowanie stanu kryzysowego. Dla tych jednostek stwierdzono 

także współwystępowanie kryzysowych zjawisk co najmniej w odniesieniu do jednej 

pozostałych analizowanych sfer. W przypadku jednostki analitycznej Pogorzela II oprócz 

sfery społecznej, kryzys stwierdzono także w sferach: gospodarczej, przestrzenno - 

funkcjonalnej i technicznej. W przypadku jednostki Kromolice, stan kryzysowy 

zdiagnozowany został w sferach gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej i środowiskowej.  
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W oparciu o powyższe wyniki, na tym etapie jako obszar zdegradowany wyznaczona została 

część gminy Pogorzela obejmująca jednostkę analityczną Pogorzela II (centralna i 

południowo – wschodnia część miasta) oraz sołectwo Kromolice. 

Rzetelna diagnoza potrzeb rewitalizacyjnych oraz właściwe zaplanowanie samego 

procesu rewitalizacji nie jest możliwe bez udziału społeczeństwa. Stąd też proces 

wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został w najwyższym 

możliwym stopniu uspołeczniony. W ramach partycypacji społecznej przeprowadzono 

spotkania oraz warsztaty konsultacyjne poświęcone tematyce rewitalizacji. Analiza zebranych 

opinii mieszkańców oraz skonfrontowanie ich z wynikami analizy wskaźnikowej stanowi 

drugi etap wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Podczas spotkania warsztatowego, uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie tych 

jednostek analitycznych, w których ich zdaniem występuje największe natężenie problemów 

w badanych sferach: społecznej, gospodarczej, funkcjonalno - przestrzennej, środowiskowej i 

technicznej. Zdaniem uczestników warsztatów największą skalę problemów dostrzega się w 

następujących jednostkach: 

 problemy społeczne – Pogorzela (całe miasto), Małgów, Ochla, Kromolice; 

 problemy gospodarcze – Pogorzela (całe miasto), Bielawy Pogorzelskie, 

Gumienice; 

 problemy funkcjonalno - przestrzenne – Pogorzela (całe miasto), Kaczagórka, 

Głuchów, Kromolice; 

 problemy środowiskowe – Pogorzela (całe miasto), Głuchów, Kaczagórka; 

 problemy techniczne – Pogorzela (całe miasto), Gumienice, Kromolice. 

Jak już wyżej wspomniano, podstawą uznania danego obszaru za obszar zdegradowany, jest 

występowanie na nim stanu kryzysowego w sferze społecznej. Wyniki analizy wskaźnikowej, 

na podstawie których stwierdzono stan kryzysowy w tej sferze w jednostkach analitycznych 

Pogorzela II oraz Kromolice, potwierdzone zostały wskazaniami mieszkańców podczas 

warsztatów rewitalizacyjnych. Obydwie jednostki znalazły się wśród obszarów 

wytypowanych jako te, w których problemy społeczne są głównym czynnikiem wolniejszego 

tempa rozwoju.  

Uczestnicy warsztatów wskazali także na występowanie problemów społecznych w 

sołectwach Małgów i Ochla, jednak stanu kryzysowego w tych jednostkach nie potwierdziła 

przeprowadzona analiza wskaźnikowa, dlatego też nie mogą one zostać uznane za obszar 

zdegradowany. 
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W jednostce analitycznej Pogorzela II mieszkańcy dostrzegają także problemy w sferach: 

funkcjonalno - przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej. Jest to 

dodatkowym potwierdzeniem zasadności wytypowania tej jednostki jako kwalifikującej się 

do wdrożenia procesu rewitalizacji. 

W przypadku sołectwa Kromolice uczestnicy warsztatów dostrzegli współwystępowanie 

problemów w sferze funkcjonalno – przestrzennej i technicznej. 

Celem przeprowadzonej pracy warsztatowej było uzyskanie opinii mieszkańców na 

temat potrzeb rewitalizacyjnych w gminie Pogorzela. Badaniu poddano odczucia 

mieszkańców co do występowania różnego rodzaju problemów: 

 w sferze społecznej: 

 niski standard życia mieszkańców; 

 problemy uzależnień (alkoholizmu i narkomanii); 

 przemoc w rodzinie; 

 przestępczość - niskie poczucie bezpieczeństwa; 

 wykluczenie osób niepełnosprawnych; 

 niska aktywność społeczna mieszkańców; 

 spadek liczby mieszkańców (migracje młodych, starzenie się 

społeczeństwa); 

 w sferze gospodarczej: 

 niski poziom przedsiębiorczości; 

 słabe wykorzystanie potencjału turystyczno - rekreacyjnego; 

 brak funkcjonalnej przestrzeni do prowadzenia działalności usługowo - 

handlowej; 

 brak pracowników - brak chęci podjęcia pracy przez mieszkańców; 

 w sferze środowiskowej: 

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców; 

 niska emisja - spaliny samochodowe, spalanie śmieci w indywidualnych 

kotłowniach; 

 zaśmiecanie - nielegalne wysypiska śmieci; 

 w sferze funkcjonalno - przestrzennej i technicznej: 

 zły stan techniczny budynków mieszkalnych; 

 niewystarczająca ilość funkcjonalnych przestrzeni publicznych (place 

zabaw, miejsca rekreacji i odpoczynku, miejsca spotkań); 
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 zły stan techniczny dróg i chodników; 

 niska estetyka przestrzeni publicznych. 

Mieszkańcy gminy Pogorzela wskazali miasto Pogorzela oraz sołectwo Kromolice jako 

jednostki analityczne, w których nasilenie wskazanych wyżej problemów jest 

największe.Wskazanie na te jednostki analityczne, pokrywa się z wynikami analizy 

wskaźnikowej. Potwierdza to zasadność uznania tych jednostek za obszar zdegradowany. 

Mieszkańcy gminy Pogorzela w odniesieniu do miasta wskazali na cały jego obszar jako teren 

objęty kryzysem.  W odniesieniu do jednostek Pogorzela I i Pogorzela III, stanu kryzysowego 

nie potwierdziła jednak analiza wskaźnikowa, dlatego też jednostki te nie mogą zostać 

wskazane jako obszary, na których wdrożony zostanie proces rewitalizacji. 

Prawidłowość dokonania wyboru obszaru zdegradowanego w kontekście tzw. 

potencjału miejsca potwierdzają dokumenty strategiczne Gminy Pogorzela, w szczególności 

zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 

Gminy Pogorzela. Zapisy Studium wskazują na miejscowości Pogorzela i Kromolice, obok 

takich wsi jak Bułaków, Głuchów i Wziąchów, jako główne ośrodki rozwojowe gminy. 

Istniejący potencjał gospodarczy i przyrodniczy gminy w postaci zasobów przestrzennych 

związany jest z produkcją rolniczą oraz z walorami historyczno - kulturowymi. Funkcją 

wiodącą gminy jest produkcja rolna. W Studium przewiduje się wzbogacenie tej funkcji o 

funkcję rekreacyjną opartą o planowaną budowę zbiornika retencyjnego „Kromolice”.   

Proces rewitalizacji, z jednej strony ma na celu przeciwdziałanie zdiagnozowanym 

problemom na obszarze zdegradowanym, a z drugiej wyprowadzenie go ze stanu 

kryzysowego przy odpowiednim wykorzystaniu wskazanych wyżej potencjałów 

rozwojowych. 

Zgodnie z otrzymanymi wynikami analizy wskaźnikowej, po uwzględnieniu wyników 

przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz po konfrontacji ich z potencjałami 

rozwojowymi poszczególnych obszarów gminy Pogorzela, za obszar zdegradowany uznano 

teren jednostek analitycznych Pogorzela II oraz Kromolice. 

Zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014 - 2020" wydanymi przez Ministra Rozwoju, obszarem rewitalizacji 

jest całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji jest to teren o istotnym znaczeniu dla rozwoju 

lokalnego. Nie może on obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może być 

zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 
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W przypadku gminy Pogorzela, za obszar rewitalizacji uznano całość obszaru 

zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, czego 

dowodem są wyniki przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz konsultacji społecznych. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego, na co 

wskazują zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Pogorzela. 

Obszar zdegradowany zamieszkiwany jest przez 1 384 osoby. Całkowita liczba mieszkańców 

gminy Pogorzela wynosi 5 026 osób, co oznacza, że mieszkańcy obszaru zdegradowanego 

stanowią 27,54% ludności gminy.  

Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 12,68 km2. Całkowita powierzchnia gminy 

Pogorzela to 96,5 km2, co oznacza, że obszar zdegradowany stanowi 13,14% całkowitej 

powierzchni gminy. 

Powyższe oznacza, że obszar zdegradowany spełnia kryteria określone w "Wytycznych w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020" w zakresie 

maksymalnej powierzchni oraz maksymalnej liczby ludności obszaru rewitalizacji. 

 

Za obszar rewitalizacji w gminie Pogorzela uznany został zatem teren jednostek 

analitycznych: Pogorzela II (centralna i południowo – wschodnia część miasta) oraz 

Kromolice. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje mniej niż 20% powierzchni 

gminy Pogorzela (13,14%) oraz zamieszkiwany jest przez mniej niż 30% mieszkańców 

gminy (27,54%). 
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Rysunek 24 Obszar rewitalizacji w Gminie Pogorzela 
 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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IV. POGŁĘBIONA ANALIZA STANU OBSZARU REWITALIZACJI 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy, na terenie gminy Pogorzela wyznaczony został 

obszar rewitalizacji, na który składają się dwa podobszary: Pogorzela - jednostka II 

(obejmująca centralną i południowo - wschodnią część miasta) oraz sołectwo Kromolice. W 

niniejszym rozdziale przedstawiono pogłębioną analizę stanu wskazanych podobszarów 

obszaru rewitalizacji, której celem jest diagnoza pierwotnych źródeł problemów i zjawisk 

kryzysowych. Diagnoza ta umożliwić ma przeciwdziałanie przyczynom powstawania 

problemów a nie jedynie ich skutkom. Wdrożony proces rewitalizacji przynieść ma efekty w 

postaci ograniczenia skali występowania problemów i zahamowania negatywnych procesów. 

 

Pogorzela - jednostka II 

Jednostka analityczna Pogorzela II (centralna i południowo - wschodnia część miasta) 

o powierzchni 1,72 km2 zamieszkiwana jest przez 967 osób (stan na 31 grudnia 2016 roku). 

W skład jednostki analitycznej Pogorzela II wchodzą ulice: Spółdzielcza, Parkowa, 

Kotkowiaka, Szpitalna, Plac Powstańców Wielkopolskich, część ulicy Polnej, Błonie, 

Krotoszyńska, Wałowa, Zielona, Rynek, część ulicy Krobskiej, część ulicy Gostyńskiej. 

Zabudowa znajdująca się w obrębie charakteryzowanej jednostki analitycznej jest 

zróżnicowana. Znajdują się tutaj sklepy (głównie niewielkie sklepy spożywcze i 

wielobranżowe), instytucje kultury i oświaty, placówki publiczne, czy też obiekty sakralne. 

Centralną częścią zarówno samej jednostki analitycznej Pogorzela II, jak i całego miasta, jest 

Rynek. Znajduje się tutaj niewielki skwer z zielenią urządzoną oraz utwardzony plac.  

W analizowanej jednostce dominuje budownictwo jednorodzinne. Określając podstawowe 

funkcje obszaru należy wskazać na funkcje: mieszkalną, handlową, usługową, oświatową, 

sakralną, rekreacyjną. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znaczna część 

jednostki analitycznej Pogorzela II wskazana została jako "obszar przestrzeni publicznej". 

Teren jednostki zaliczono także do następujących stref funkcjonalno - przestrzennych: 

 Miejska strefa osiedleńcza "OM" - obejmująca tereny istniejącej i projektowanej 

zabudowy mieszkalnej, tereny usług publicznych i komercyjnych, małe istniejące 

zakłady produkcyjne oraz tereny infrastruktury technicznej; strefa przeznaczona 

jest głównie dla mieszkalnictwa oraz usług publicznych i nieuciążliwych usług 

komercyjnych; dopuszcza się tutaj także lokalizację obiektów i urządzeń 
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infrastruktury technicznej obsługujących strefę oraz sieci magistralnych nie 

powodujących zagrożenia dla zdrowia i życia ludności; zabudowa w ramach 

strefy powinna zachowywać istniejący układ ulic, nie naruszając jego 

zabytkowych walorów; nowe ulice powinny stanowić naturalne uzupełnienie 

istniejącego układu; dla zachowania charakteru miasteczka, wysokość nowej 

zabudowy nie powinna przekraczać 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym, w 

uzasadnionych kompozycyjnie przypadkach - 3 kondygnacji; zabudowa powinna 

nawiązywać do miejscowych tradycji budowlanych (linie zabudowy, spadki 

dachów, detal architektoniczny); 

 Podstrefa usług komercyjnych "UK" - obejmuje tę część "miejskiej strefy 

osiedleńczej", która ze względu na względną atrakcyjność lokalizacji, wskazana 

jest w pierwszej kolejności dla lokalizacji usług o charakterze komercyjnym; 

dopuszcza się zagospodarowanie tych terenów na warunkach określonych dla 

"miejskiej strefy osiedleńczej", z możliwością przeznaczenia także na inne cele 

niż usługi komercyjne. 

W obszarze jednostki analitycznej Pogorzela II wyznaczony trzy strefy ochrony 

konserwatorskiej: 

 strefa "A" - strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej - obejmuje obszary, na 

których elementy układu przestrzennego, tzn. rozplanowanie, zabudowa oraz 

związany z nimi teren i krajobraz zachowały się w stanie nienaruszonym lub 

jedynie nieznacznie zniekształconym, a także teren wpisany do rejestru zabytków; 

jest to obszar uznany za szczególnie ważny pod względem przekazu 

historycznego i kulturowego;  w obrębie strefy wszystkie działania inwestycyjne, 

nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, gabaryty, kolorystyka i inne zmiany w 

architekturze podlegają uzgodnieniu w Wojewódzkim Konserwatorem zabytków 

na etapie koncepcji; w obrębie strefy obowiązują następujące wskazania 

realizacyjne: 

 zachowanie historycznego układu przestrzennego; 

 restauracja i techniczna modernizacja zabytkowych obiektów z 

dostosowaniem funkcji do wartości obiektu; 

 dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji 

przestrzennej w zakresie usytuowania, skali i bryły budynku oraz 

nawiązanie formami współczesnymi do lokalnej tradycji 

architektonicznej; 
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 usunięcie elementów dysharmonizujących lub pozostawienie ich do 

"śmierci technicznej"; 

Strefą ochrony konserwatorskiej "A" na terenie jednostki analitycznej Pogorzela 

II objęte jest założenie urbanistycznej i zespół zabudowy w granicach wpisu do 

rejestru zabytków; 

 strefa "B" - strefa ochrony konserwatorskiej - obejmuje obszary, w których 

elementy dawnego układu przestrzennego miejscowości lub ich części, tzn. 

rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy, a także jej powiązania z zielenią i 

krajobrazem zachowały się w stosunkowo dobrym stanie i stanowią wartość 

kulturową w skali lokalnej; w obrębie strefy należy zachować: historyczny układ 

przestrzenny, gabaryty zabudowy, charakterystyczne cechy architektury (np. 

dwuspadowe dachy, tradycyjne podziały architektoniczne); projekty przebudowy 

obiektów istniejących lub nowej zabudowy, które nie mogą spełnić tych 

wytycznych - powinny być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków na etapie koncepcji; na terenie jednostki analitycznej Pogorzela II 

strefą ochrony konserwatorskiej "B" objęty został teren założenia folwarcznego 

przy zespole pałacowo - parkowym. 

 strefa "W" - strefa ścisłej ochrony archeologicznej - na której obowiązuje zakaz 

prowadzenia wszelkich prac.  

Ponadto ochronie konserwatorskiej podlegają: kapliczki przydrożne, krzyże, historyczne 

nawierzchnie, studnie, mury, bramy, ogrodzenia, itp. 

 Miasto Pogorzela zaopatrywane jest w wodę z ujęcia w Łagiewnikach (gm. Kobylin). 

Ścieki komunalne z terenu miasta transportowane są siecią kanalizacji sanitarnej do 

Oczyszczalni Ścieków Pogorzela. Miasto wyposażone jest także w sieć gazową. 

Sieć drogową na terenie jednostki analitycznej Pogorzela II tworzą drogi gminne i powiatowe, 

których stan techniczny określić można jako dobry. Przez obszar miasta przebiegają drogi 

powiatowe, które na terenach zabudowanych powinny odpowiadać parametrom technicznym 

ulicy zbiorczej. Warunek ten obecnie nie jest spełniony, co powoduje zarówno utrudnienie w 

przejazdach przez miasto, jak i sporą uciążliwość dla mieszkańców budynków położonych w 

niewielkiej odległości od jezdni. Stopniowe łagodzenie skutków narastającego ruchu 

kołowego dla mieszkańców miasta powinno odbywać się w wyniku sukcesywnej przebudowy 

i rozbudowy istniejącego układu ulic oraz wyprowadzania ruchu taboru ciężkiego na obrzeża 

miasta. 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
94 

Wśród najważniejszych potencjałów rozwojowych jednostki analitycznej Pogorzela II 

wymienić należy przede wszystkim: występowanie obiektów dziedzictwa kulturowego i stref 

objętych ochroną konserwatorską, kreatywne i otwarte na nowe wyzwania społeczeństwo, 

rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców, zdolną młodzież, zadbaną i estetyczną 

przestrzeń publiczną. Wykorzystanie i wzmocnienie tych potencjałów jest jednym z celów 

planowanego procesu rewitalizacji. 

 Przeprowadzona diagnoza obecnego stanu wszystkich jednostek analitycznych 

wyodrębnionych na terenie gminy Pogorzela pokazała, że jednostka analitycznaPogorzela II, 

obejmująca centralną i południowo - wschodnią część miasta, trapiona jest licznymi 

problemami, głównie w sferze społecznej.  

 W jednostce tej, według danych z roku 2016, 67 osób pozostaje w trudnej sytuacji 

materialnej wymagającej wsparcia w postaci zasiłków pomocy społecznej. Daje to wartość 

wskaźnika Liczby osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności na poziomie 

69,29 os., co jest wartością wyższą od średniej dla gminy Pogorzela (67,25 os.). Mieszkańcy 

jednostki analitycznej Pogorzela II korzystają z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pogorzeli. Pomoc udzielana jest głównie w formie zasiłków 

pieniężnych, pomocy rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego oraz posiłków dla dzieci. 

Głównymi powodami korzystania z pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, bezradność 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Pomoc społeczna ukierunkowana 

jest jednak tylko na przeciwdziałanie negatywnym skutkom trudnej sytuacji materialnej osób i 

rodzin. Aby realnie przeciwdziałać przyczynom występowania tego zjawiska, konieczne jest 

wdrożenie działań rewitalizacyjnych, które w dłuższej perspektywie umożliwią rodzinom 

zmagającym się obecnie z ubóstwem, wypracowanie własnymi siłami wyższego poziomu 

dochodów. 

 Kolejnym zdiagnozowanym problemem, korespondującym bezpośrednio z aspektem 

wskazanym powyżej, jest duży odsetek osób bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej liczbie 

bezrobotnych oraz znaczący udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. Problemy związane ze zjawiskiem bezrobocia są jedną z przyczyn 

występowania problemu wysokiego odsetka osób pozostających w trudnej sytuacji 

materialnej, na który wskazano powyżej. W jednostce analitycznej Pogorzela II blisko 24% 

osób pozostających bez pracy, to osoby nieposiadające jakichkolwiek kwalifikacji. Stwierdzić 

można zatem, że jest to główna przyczyna ich problemów ze znalezieniem zatrudnienia. 
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Działaniem, które powinno rozwiązać wskazany problem powinny być zatem inicjatywy 

mające na celu pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych przez te osoby. 

W gminie Pogorzela wskaźnik udziału liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wynosi 4,15%. Dla jednostki analitycznej Pogorzela II wartość ta kształtuje się 

na poziomie 5,35%. Wydawać by się mogło zatem, że bezrobocie dotyczy względnie małej 

części społeczności lokalnej. Jednak negatywne konsekwencje tego zjawiska nie dotyczą 

tylko jednostek bezpośrednio nim dotkniętych, ale przekładają się  na kryzys w całym 

społeczeństwie, w którym zjawisko to zachodzi. Dlatego tak ważne jest wdrożenie działań 

rewitalizacyjnych, które pozwolą na ożywienie gospodarcze obszaru, a w konsekwencji na 

poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

 Poziom uczestnictwa ludności w życiu publicznym w jednostce analitycznej Pogorzela 

II kształtuje się na niższym poziomie niż średnia dla gminy Pogorzela. Aktywność 

obywatelska mieszkańców świadczy o poziomie świadomości i odpowiedzialności za 

otoczenie, w którym dana grupa społeczna żyje. Niski poziom uczestnictwa w takich 

istotnych wydarzeniach publicznych, jak chociażby wybory samorządowe, może być 

dowodem na to, że znaczna część mieszkańców obszaru nie identyfikuje się z nim i nie 

troszczy się o odpowiedni poziom jego rozwoju. Frekwencja w wyborach samorządowych w 

2014 roku w charakteryzowanej jednostce analitycznej wyniosła 47,29%. Średnia frekwencja 

dla gminy to 48,89%. Sytuacja, w której, zarówno w całej gminie, jak i w jednostce 

analitycznej Pogorzela II, mniej niż połowa osób uprawnionych do czynnego aktu 

wyborczego bierze w nim udział, świadczy o bardzo niskim poziomie aktywności obywateli 

w życiu publicznym oraz o bardzo niskim poczuciu przynależności do lokalnych struktur 

społecznych oraz odpowiedzialności za otoczenie. 

Sposobem na przeciwdziałanie temu problemowi, zidentyfikowanemu w charakteryzowanej 

jednostce analitycznej, może być podejmowanie inicjatyw mających na celu wzmocnienie 

więzi społecznych, co automatycznie przełoży się na wzrost poczucia odpowiedzialności za 

całą lokalną społeczność. 

 Kolejnym zdiagnozowanym problemem społecznym w jednostce analitycznej 

Pogorzela II jest wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. 

Na każdych 100 mieszkańców przypada około 16 osób w wieku poprodukcyjnym. Udział ten 

dla całej gminy Pogorzela jest niższy i wynosi około 15 osób. Problem starzenia się populacji, 

charakterystyczny dla całego kraju, niesie ze sobą konieczność zmiany funkcji obiektów i 

przestrzeni, które powinny być coraz lepiej przystosowane do potrzeb coraz liczniejszej grupy 

seniorów. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, 
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chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Niezbędne jest zatem 

wdrożenie inicjatyw rewitalizacyjnych mających na celę poprawę jakości życia, coraz 

liczniejszej w charakteryzowanej jednostce analitycznej, grupy osób starszych. 

Stan kryzysowy w jednostce analitycznej Pogorzela II, oprócz wszystkich 

analizowanych wskaźników sfery społecznej, potwierdziły także zidentyfikowane negatywne 

zjawiska w sferze gospodarczej, przestrzennej i technicznej. 

 W jednostce analitycznej Pogorzela II zdiagnozowano także problem w sferze 

gospodarczej. Wprawdzie wartość wskaźnika "Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarki narodowej na 100 osób" jest wyższa niż wartość dla gminy Pogorzela, jednak 

niepokojąco wysokim poziomem odznacza się wskaźnik "Liczba wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w latach 2011 - 2016 na 100 osób". Wysoka wartość pierwszego z 

przywołanych wskaźników typowa jest dla centralnych części miast, w których 

charakterystyczne jest większe zagęszczenie różnego rodzaju punktów handlowych i 

usługowych. Nie inaczej jest w przypadku miasta Pogorzela. O kryzysie świadczy jednak 

wysoka liczba wyrejestrowywanych działalności gospodarczych w tym obszarze. Na 

przestrzeni lat 2011 - 2016 na każdych 100 mieszkańców jednostki analitycznej Pogorzela II 

przypadło w przybliżeniu 5 zamkniętych działalności gospodarczych, podczas gdy na terenie 

całej gminy tylko 3.  Fakt ten świadczy o potrzebie wdrożenia działań mających na celu 

poprawę atrakcyjności tego obszaru, która przełoży się na wyższą jego wartość jako miejsca 

prowadzenia biznesu.   

 Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pokazuje również, że dla jednostki analitycznej 

Pogorzela II przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego mieszkańca to 25,92 

m2, co jest wartością niższą od średniej dla gminy Pogorzela. Problemy lokalowe, wyrażone 

w mniejszej powierzchni mieszkalnej, którą średnio dysponuje jedna osoba, są bardzo często 

bezpośrednio skorelowane z sytuacją materialna mieszkańców. Jak już wspomniano wyżej, w 

przypadku jednostki analitycznej Pogorzela II, duża część społeczności zmaga się 

problemami finansowymi, co automatycznie przekłada się na mniejsze możliwości w zakresie 

poprawy trudnej sytuacji lokalowej. Rozwiązanie problemu ubóstwa, przełoży się na wyższą 

zdolność mieszkańców do rozwoju infrastruktury mieszkaniowej. 

Jednostkę analityczną Pogorzela II charakteryzuje także szybsze tempo wyludniania 

się obszaru. Warunki mieszkaniowe, w których funkcjonują ludzie oraz jakość i 

funkcjonalność przestrzeni publicznej, wpływają w istotny sposób na jakość ich życia i 

determinują możliwości rozwojowe. Niski poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego, który 

skutkuje niską jakością życia, przyczyniającą się do małej atrakcyjności obszaru, jest 
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głównym czynnikiem powodującym odpływ ludności. Liczba osób zamieszkujących 

jednostkę analityczną Pogorzela II zmniejszyła się na przestrzeni lat 2011 – 2016 o 4,73%. 

Wartość wskaźnika wyludniania dla całej gminy Pogorzela wyniosła w analogicznym okresie 

3,09%. Szybkie tempo odpływu ludności wymaga podjęcia natychmiastowych działań 

ukierunkowanych na zahamowanie tego trendu. W konsekwencji odpływu ludności dochodzi 

bowiem do degradacji demograficznej, przejawiającej się m.in. dużym udziałem w lokalnej 

społeczności osób starszych. Depopulacja ma znaczący wpływ na zmiany przestrzenno – 

funkcjonalne danej jednostki administracyjnej. Niezbędne jest zatem wdrożenie 

wielowymiarowych działań, które pozwolą na poprawę atrakcyjności obszaru centralnej i 

południowo - wschodniej części miasta Pogorzela zahamowanie procesu odpływu ludności. 

Dla jednostki analitycznej Pogorzela II charakterystyczny jest także bardzo wysoki 

udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem w ogólnej liczbie 

budynków mieszkalnych. Blisko 75% tego typu budynków to obiekty, które powstały ponad 

45 lat temu. Średnia dla gminy Pogorzela to 43,98%. Wartość tego wskaźnika w przypadku 

jednostki analitycznej Pogorzela II jest jedną z najwyższych spośród wszystkich 

analizowanych jednostek w gminie. Duża część budynków wybudowanych przed 1970 r. 

odznacza się znacznym stopniem wyeksploatowania, posiada przestarzałe instalacje, w tym 

instalacje grzewcze, powodujące występowanie niskiej emisji na terenie gminy i wymaga 

sporych nakładów na modernizację, ocieplenie i renowację. Komfort używania takich 

budynków jest niski. Budynki powodują duże straty ciepła i narażają mieszkańców na 

wysokie opłaty. 

  

Kromolice 

 Sołectwo Kromolice o powierzchni 10,96 km2 tworzy wieś Kromolice położona we 

wschodniej części Gminy Pogorzela, zamieszkiwana przez 417 osób (stan na dzień 31 grudnia 

2016 roku), co stanowi 8,30% całkowitej liczby mieszkańców gminy. Jednostka graniczy z 

sołectwami: Wziąchów i Paradów oraz z sąsiednimi gminami w powiecie krotoszyńskim: 

Kobylin, Koźmin Wielkopolski i Krotoszyn. 

 Kromolice charakteryzują się zwartą zabudową. Główna funkcja obszaru sołectwa to 

funkcja rolnicza. Gleby na obszarze sołectwa cechuje wysoka przydatność dla produkcji 

rolnej. Aż 66,07% użytków rolnych należy do klasy bonitacyjnej IIIA, 7,64% to grunty klasy 

IIIB, 24,04% stanowią użytki rolne o klasie IVB. Spośród wszystkich wsi należących do 

Gminy Pogorzela, Kromolice charakteryzują się największym stopniem rozdrobnienia 
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gospodarstw rolnych - aż 38,8% wszystkich gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni 

nieprzekraczającej 5,0 ha. W produkcji roślinnej przeważa uprawa pszenicy, jęczmienia i 

buraków cukrowych a w produkcji zwierzęcej - hodowla trzody chlewnej oraz bydła 

mlecznego i opasowego.  

Wśród użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty orne oraz łąki i pastwiska. 

Niewielką część Kromolic zajmują lasy. 

Na terenie sołectwa działalność gospodarczą prowadzi 14 podmiotów gospodarczych. Są to 

głównie podmioty działające w sektorze prywatnym, wśród których przeważają osoby 

fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. 

W sołectwie Kromolice znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. Są to: 

 pałac - nr rej. 620/1448 A z dnia 12.04.1973 r.; 

 relikt parku, nr rej. 1568 A z dnia 08.11.1995 r.; 

 spichlerz nr rej. 491/1062 A z dnia 31.03.1970 r.; 

 d. rządcówka nr rej. 492/1063 A z dnia 31.03.1970 r. 

Sołectwo Kromolice zaopatrywane jest w wodę z ujęcie we Wziąchowie. 

W Kromolicach nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są do  

przydomowych zbiorników bezodpływowych i transportowane wozami asenizacyjnymi do 

oczyszczalni ścieków.  

Kromolice zaopatrywane są w energię elektryczną przy wykorzystaniu systemu średniego 

napięcia 15 kV. Miejscowość wyposażona jest także w sieć gazową. 

Przez obszar miejscowości Kromolice przebiegają drogi gminne i powiatowe. Stan 

infrastruktury drogowej nie jest wystarczający, w związku z czym gmina planuje 

modernizację odcinków dróg gminnych oraz infrastruktury około komunikacyjnej. Sieć dróg 

w miejscowości Kromolice tworzą następujące ciągi: 

 drogi powiatowe: 

 4087P – Pogorzela – Kuklinów – 1,574 km; 

 5133P – Łagiewniki – Kożmin – 0,963 km; 

 drogi gminne: 

 747546P – Kromolice, od DP 4087 do DP 5133 – 2,84 km; 

 747547P – Kromolice – Wielowieś, od DG 747546 do granicy gminy – 

1,458 km; 

 747548P – Kromolice wieś do DP5133P do DP4087P – 0,929 km; 
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 4961P – Kromolice – Nepomucenów, od DP4087P do granicy gminy – 

2,512 km. 

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Pogorzela, wieś Kromolice, obok wsi Bułaków, Głuchów i 

Wziąchów, ze względu na liczbę ludności oraz dotychczasowy poziom wyposażenia w 

infrastrukturę społeczną, pełni funkcję ośrodka usług podstawowych. Ośrodki te wymagają 

jednak wsparcia  w zakresie realizacji działań ukierunkowanych na rozwój i modernizację 

infrastruktury społecznej oraz wsparcia na rzecz podmiotów prowadzących działalność w 

zakresie świadczenia usług w ogólnym interesie społecznym. 

W Kromolicach znajduje się Filialna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 

oraz przedszkole.  

Jedynym obiektem popularyzacji szeroko pojętej kultury jest Wiejski Dom Kultury w 

Kromolicach. Dom jest miejscem spotkań mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady 

Sołeckiej, młodzieży, a także innych grup nieformalnych. 

W Kromolicach funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna Kromolice założona w roku 1925 oraz 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kromolice. 

W sołectwie nie są zlokalizowane żadne jednostki opieki zdrowotnej. Mieszkańcy korzystają 

z usług medycznych w placówkach opieki znajdujących się w innych częściach Gminy 

Pogorzela.  

Mieszkańcy Kromolic korzystają z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pogorzeli. Pomoc udzielana jest głównie w formie zasiłków pieniężnych, 

pomocy rzeczowej, poradnictwa specjalistycznego oraz posiłków dla dzieci. Głównymi 

powodami korzystania z pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, długotrwała lub 

ciężka choroba oraz niepełnosprawność. 

W Kromolicach nie funkcjonują jednostki obsługi ruchu turystycznego. Do dyspozycji 

przyjezdnych i mieszkańców pozostają natomiast atrakcyjne tereny wędkarskie – duży 

znajdujący się w centrum wsi staw rybny oraz przepływająca w pobliżu rzeka Radęca. Brak 

także obiektów sportowych. Mieszkańcy mogą korzystać z infrastruktury zlokalizowanej w 

pozostałych częściach Gminy Pogorzela. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 

Gminy Pogorzela w odniesieniu do wewnętrznych uwarunkowań sołectwa Kromolice, jako 

szansę rozwojową wskazano planowaną budowę zbiornika retencyjnego „Kromolice” o 

powierzchni około 100 ha, która mogłaby stać się impulsem do rozwoju branży rekreacyjno – 
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turystycznej. Budowa tak dużego zbiornika wodnego w rejonie ogólnie ubogim w wody 

powierzchniowe, stworzy możliwość powstania ośrodka rekreacyjnego, atrakcyjnego dla 

ludności spoza Gminy Pogorzela. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego zbiornika, 

znajduje się kompleks gruntów rolnych o słabej bonitacji, na którym może powstać zespół 

zabudowy letniskowej. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pogorzela, tereny te powinny być 

chronione przed trwałym zagospodarowaniem na cele ewidentnie sprzeczne z przyszłą 

funkcją rekreacyjno – turystyczną.  

Wśród najważniejszych potencjałów rozwojowych sołectwa Kromolice wymienić 

należy przede wszystkim: kreatywne i otwarte na nowe wyzwania społeczeństwo, rosnącą 

świadomość ekologiczną mieszkańców, zdolną młodzież, dobre warunki do rozwoju 

rolnictwa oraz działalności w sferze agroturystyki i ekoturystyki, występowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego. Wykorzystanie i wzmocnienie tych potencjałów jest jednym z 

celów planowanego procesu rewitalizacji. 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pokazała, że sołectwo Kromolice, 

zamieszkiwane przez 417 osób, trapione jest licznymi problemami, szczególnie 

zogniskowanych w sferze społecznej. 

W jednostce analitycznej Kromolice 29 osób znajduje się w trudnej sytuacji 

materialnej wymagającej wsparcia w postaci  zasiłków pomocy społecznej, co powoduje, że 

wartość wskaźnika „Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności” 

przyjmuje wyższą wartość niż wskaźnik dla całej gminy. Pomoc społeczna ukierunkowana 

jest jednak tylko na przeciwdziałanie negatywnym skutkom trudnej sytuacji materialnej osób i 

rodzin. Aby realnie przeciwdziałać przyczynom występowania tego zjawiska, konieczne jest 

wdrożenie działań rewitalizacyjnych, które w dłuższej perspektywie umożliwią rodzinom 

zmagającym się obecnie z ubóstwem, wypracowanie własnymi siłami wyższego poziomu 

dochodów.  

Bezpośredni związek przyczynowo – skutkowy z ubóstwem ma bardzo często 

bezrobocie. Jest to bowiem najczęstsza przyczyna (lub jedna z przyczyn) występowania 

trudnej sytuacji materialnej osób i rodzin. W przypadku jednostki analitycznej Kromolice bez 

pracy pozostaje 11 osób, w tym 3 osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia od ponad 12 

miesięcy. Wśród osób bezrobotnych blisko 28% to osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji. W 

ramach analizy wskaźnikowej sytuację na rynku pracy zbadano przy wykorzystaniu dwóch 

wskaźników: „Odsetek osób bezrobotnych bez kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych” 

oraz „Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym”. Obydwa 
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wskaźniki w przypadku sołectwa Kromolice potwierdziły występowanie sytuacji kryzysowej. 

Sołectwo charakteryzuje zarówno wyższa średnia liczba osób bezrobotnych bez kwalifikacji, 

jak i udział osób pozostających bez pracy w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

niż wartości odnoszące się do całej gminy Pogorzela. 

Przeciwdziałanie bezrobociu wymaga zintegrowanych działań nastawionych na stworzenie 

korzystnych warunków gospodarowania i tworzenia nowych miejsc pracy. Problemy ze 

znalezieniem pracy mają w szczególności osoby młode, które niedawno ukończyły szkołę, 

kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz te o najniższym wykształceniu. Największymi 

barierami społecznymi wejścia na rynek pracy dostrzegalnymi w sołectwie Kromolice są: 

brak wyuczonego zawodu, niskie kwalifikacje, dezaktualizacja zawodu, niedopasowanie 

posiadanego wykształcenia i przygotowania zawodowego do potrzeb lokalnych 

pracodawców, brak gruntownego doświadczenia zawodowego wynikającego z częstej zmiany 

pracy i podejmowania prac jakichkolwiek dla ratowania własnej egzystencji, brak gotowości 

do reorientacji zawodowej.  Pomimo, iż bezrobocie dotyczy względnie małej części ludności, 

to z jego konsekwencjami muszą borykać się wszyscy mieszkańcy Kromolic, dlatego tak 

ważne jest wdrożenie działań rewitalizacyjnych, które pozwolą na ożywienie gospodarcze 

obszaru, a w konsekwencji na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

 Według stanu na dzień 31.12.2016 r. sołectwo Kromolice zamieszkiwało 70 osób 

należących do grupy ludności w wieku poprodukcyjnym. To 16,79% ogólnej liczby 

mieszkańców tej jednostki analitycznej. Wartość wskaźnika „Odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności” w odniesieniu do całej gminy Pogorzela wyniósł 

15,08%, co oznacza, że w jednostce Kromolice istnieje problem wysokiego obciążenia 

demograficznego osób w wieku produkcyjnym osobami, które zeszły już z rynku pracy. 

Niekorzystne czynniki demograficzne kształtują nie tylko sytuację ekonomiczną obszaru, ale 

wpływają przede wszystkim na sytuację społeczną i konieczność zabezpieczenia w niedługiej 

przyszłości różnego rodzaju potrzeb związanych z organizacją systemu wsparcia dla 

starzejącego się społeczeństwa. Problem starzenia się populacji niesie ze sobą konieczność 

zmiany funkcji obiektów i przestrzeni, które powinny być coraz lepiej przystosowane do 

potrzeb coraz liczniejszej grupy seniorów. Do najważniejszych problemów ludzi starszych 

można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie 

nieprzydatności. Niezbędne jest zatem wdrożenie inicjatyw rewitalizacyjnych mających na 

celę poprawę jakości życia, coraz liczniejszej w Kromolicach, grupy osób starszych. 

Niezwykle istotnym aspektem społecznym, z punktu widzenia zarówno aktualnej 

sytuacji, jak potencjału do rozwoju w przyszłości, jest poziom świadomości przynależności 
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społecznej mieszkańców i poczucia odpowiedzialność za otoczenie. Miernikiem poziomu 

wspomnianej świadomości może być chociażby poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

obrazowany np. frekwencją w wyborach samorządowych. To właśnie wybory samorządowe 

powinny być dla każdego mieszkańca najważniejszym aktem, obowiązkiem i przywilejem, 

wynikającym z przynależności do lokalnej, demokratycznej społeczności. Niski poziom 

uczestnictwa w tak istotnych wydarzeniach publicznych, jak wybory samorządowe, może być 

dowodem na to, że znaczna część mieszkańców obszaru nie identyfikuje się z nim i nie 

troszczy się o odpowiedni poziom jego rozwoju. 

W ramach analizy poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, badaniu poddano 

kształtowanie się frekwencji w wyborach samorządowych w roku 2014 w poszczególnych 

jednostkach analitycznych. Frekwencja ta w przypadku sołectwa Kromolice wyniosła 

47,90%. Jest to wartość niższa od, i tak bardzo niskiej, średniej dla gminy Pogorzela. Jest to 

bardzo istotny problem świadczący o braku odpowiedniego poziomu świadomości społecznej 

mieszkańców. 

Sposobem na przeciwdziałanie temu problemowi, zidentyfikowanemu w Kromolicach, może 

być podejmowanie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych, co 

automatycznie przełoży się na wzrost poczucia odpowiedzialności za całą lokalną 

społeczność. W Kromolicach jedynym miejscem, w którym mieszkańcy mogą się spotykać i 

budować więzi społeczne, jest Wiejski Dom Kultury. Budynek Wiejskiego Domu Kultury w 

Kromolicach charakteryzuje się jednak znacznym stopniem wyeksploatowania skutkującym 

niskim poziomem komfortu przebywania w obiekcie. Powyższe skutkuje niechęcią 

mieszkańców do brania udziału w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych w obiekcie. 

Wysoki stopnień degradacji oraz braków w wyposażeniu obiektu przysparza także licznych 

problemów z samą organizacją wydarzeń, co automatycznie przekłada się na mniejszą 

częstotliwość inicjatyw podejmowanych w obiekcie, co z kolei niekorzystnie wpływa na 

poziom integracji mieszkańców Kromolic. Niezbędne jest zatem w ramach procesu 

rewitalizacji w sołectwie Kromolice wdrożenie działań ukierunkowanych na poprawę 

poziomu integracji społecznej i wzmocnienie poczucia przynależności do struktur 

funkcjonujących w ramach lokalnej społeczności. 

Stan kryzysowy w jednostce analitycznej Kromolice, oprócz wszystkich 

analizowanych wskaźników sfery społecznej, potwierdziły także zidentyfikowane negatywne 

zjawiska w sferze gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. 

Oprócz wskazanych wyżej problemów sfery społecznej, w sołectwie Kromolice 

zdiagnozowano także dwa problemy sfery gospodarczej. Pierwszy z nich to niska wartość 
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wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców, co świadczy o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców, nawet biorąc 

pod uwagę rolniczy charakter sołectwa. Wartość wskaźnika dla sołectwa Kromolice wyniosła 

3,36, podczas gdy wartość dla gminy to 5,65. Także bardzo niska wartość wskaźnika 

wielkości dochodów gminy z tytułu podatku o nieruchomości w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

świadczy o niskim poziomie rozwoju gospodarczego. W całej gminie Pogorzela na jednego 

mieszkańca przypada 111,25 zł dochodu gminy z tytułu podatku od nieruchomości. W 

sołectwie Kromolice jest to zaledwie 61,17 zł. Poziom wpływów do budżetu gminy z tytułu 

podatku od nieruchomości jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju gospodarczego badanego 

rejonu. W gospodarce budżetowej gminy dostrzegalna jest bowiem zależność - im wyższy 

poziom rozwoju gospodarczego, tym wyższe wpływy z podatku od nieruchomości. 

Powstawanie nowych przedsiębiorstw, obiektów w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza, skutkuje wzrostem powierzchni opodatkowanych podatkiem od nieruchomości. 

Powstawanie nowych przedsiębiorstw wpływa z kolei na rozwój budownictwa mieszkalnego, 

który także ma swoje odzwierciedlenie w wyższych wpływach budżetowych z tytułu 

omawianego podatku lokalnego. Niska wartość wpływów z podatku od nieruchomości dla 

sołectwa Kromolice świadczy zatem o niskim stopniu rozwoju gospodarczego, co wymaga  

wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę warunków do podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Jednostkę analityczną Kromolice charakteryzuje także niższa od średniej dla gminy 

powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego mieszkańca oraz szybsze tempo 

wyludniania się obszaru. Warunki mieszkaniowe, w których funkcjonują ludzie, wpływają w 

istotny sposób na jakość ich życia i determinują możliwości rozwojowe. Złe warunki 

mieszkaniowe mogą wpływać na obniżenie szans rozwojowych w innych wymiarach, np. 

utrudniając procesy tworzenia samodzielnych gospodarstw domowych, ograniczając 

możliwości zakładania rodzin czy posiadania potomstwa. Niski poziom rozwoju społeczno-

ekonomicznego, który skutkuje niską jakością życia, przyczyniającą się do małej 

atrakcyjności obszaru, jest głównym czynnikiem powodującym odpływ ludności. Liczba osób 

zamieszkujących jednostkę analityczną Kromolice zmniejszyła się na przestrzeni lat 2011 – 

2016 o 6,5%. Wartość wskaźnika wyludniania dla całej gminy Pogorzela wyniosła w 

analogicznym okresie 3,09%. Oznacza to, że sołectwo Kromolice wyludnia się ponad dwa 

razy szybciej niż gmina Pogorzela. Sam odpływ ludności jest zjawiskiem niekorzystnym. 

Szybkie jego tempo wymaga podjęcia natychmiastowych działań ukierunkowanych na 

zahamowanie tego trendu. W konsekwencji odpływu ludności dochodzi bowiem do 
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degradacji demograficznej, przejawiającej się m.in. dużym udziałem w lokalnej społeczności 

osób starszych. Depopulacja ma znaczący wpływ na zmiany przestrzenno – funkcjonalne 

danej jednostki administracyjnej.  Niezbędne jest zatem wdrożenie wielowymiarowych 

działań, które pozwolą na poprawę atrakcyjności obszaru sołectwa Kromolice i zahamowanie 

procesu odpływu ludności. 

 Na terenie sołectwa Kromolice zdiagnozowany został także problem w sferze 

środowiskowej, przejawiający się wysoką powierzchnią pokryć dachowych zawierających 

azbest przypadającą na jednego mieszkańca. W gminie Pogorzela na każdego mieszkańca 

przypada średnio 40,62 m2 pokrycia dachowego zawierającego azbest. Wartość tego 

wskaźnika dla jednostki analitycznej Kromolice to aż 56,89 m2, co powoduje, że mieszkańcy 

tej jednostki narażeni są na zdecydowanie wyższy poziom niebezpieczeństwa dla zdrowia niż 

przeciętny mieszkaniec gminy Pogorzela. Wszystkie zinwentaryzowane pokrycia dachowe 

zarówno w Kromolicach, jak i w całej gminie Pogorzela, to eternitowe płyty faliste. Wyroby 

te znajdują się na dachach budynków mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych, garaży, 

altan ogrodowych, itp. Zdecydowana większość tego rodzaju pokryć znajduje się na 

budynkach innych niż mieszkalne - pokrycia budynków mieszkalnych stanowią jedynie 8,6% 

całości. Azbest zaliczany jest do substancji rakotwórczych oraz szczególnie niebezpiecznych 

dla zdrowia ludzi. Groźne dla zdrowia są włókna respirabilne, wystarczająco drobne by 

przeniknąć głęboko do płuc. Prowadzone do tej pory badania potwierdziły, że w przypadku 

narażenia środowiskowego na pył azbestu, zagrożeniem zdrowia może być międzybłonniak 

opłucnej i wzrost ryzyka raka płuc. Niezbędne jest zatem podjęcie działań ukierunkowanych 

na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest. Powstałe w ten sposób odpady 

azbestowe, zaliczane do odpadów niebezpiecznych, należy składować na specjalnie do tego 

celu przeznaczonych składowiskach. 

 

 

V. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU PROCESU REWITALIZACJI 

Poniżej przedstawiono wizję stanu obszaru rewitalizacji w 2023 roku, po 

przeprowadzeniu zaplanowanych działań rewitalizacyjnych. Wizja obszaru rewitalizacji 

przedstawia stan docelowy, do osiągnięcia którego dążyć będą wszyscy interesariusze procesu 

rewitalizacji, prowadząc kompleksowe działania rewitalizacyjne, mające na celu 

wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego i umożliwiające jego rozwój społeczno – 

gospodarczy. Osiągnięcie pożądanego stanu docelowego zależy od realizacji celów i 
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kierunków działań odpowiadających na problemy zidentyfikowane na wyznaczonym 

obszarze oraz potrzeby społeczności go zamieszkującej.  

 

Wizja obszaru rewitalizacji w roku 2023: 
 

"Obszar rewitalizacji, w roku 2023 stanie się miejscem charakteryzującym się zrównoważonym rozwojem, uporządkowaniem 

przestrzennym i funkcjonalnym, wysoką jakością życia mieszkańców, dogodnymi warunkami gospodarczymi oraz turystyczno - 

rekreacyjnymi, a także czystym środowiskiem. 

Wdrożone programy rozwoju osobistego i zawodowego wzmocnią kompetencje mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprawią ich 

samoocenę, świadomość obywatelską oraz wrażliwość na problemy społeczne i środowiskowe. Dodatkowe zajęcia dla dzieci i 

młodzieży wyrównają szanse edukacyjne i pozwolą na rozwój pasji i umiejętności, budując tym samym przyszły potencjał 

obszaru, jakim jest kapitał ludzki. 

Odnowione obiekty i przestrzenie publiczne stanowić będą miejsca integracji, zachęcając mieszkańców do podejmowania 

różnych form aktywności i kreowania nowych inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych". 

 

 

VI. CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 Wyznaczone poniżej cele rewitalizacji oraz kierunki działań odpowiadają wcześniej 

zidentyfikowanym potrzebom i służą eliminacji bądź ograniczeniu skali negatywnych zjawisk 

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

 Głównym celem działań rewitalizacyjnych jest ograniczenie skali występowania 

negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji w gminie Pogorzela, (tj. na terenie 

sołectwa Kromolice i jednostki analitycznej Pogorzela II) oraz wzmocnienie wewnętrznego 

potencjału tego obszaru w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju całej gminy. 

Wskazany cel główny realizowany będzie przez cele strategiczne, które będą z kolei osiągane 

poprzez wdrażanie wskazanych w ich ramach kierunków działań. Wyodrębnione kierunki 

działań wynikają ze skali i charakteru zdiagnozowanych potrzeb rewitalizacyjnych.  
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VII. OPIS POWIĄZAŃ Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI I STRATEGICZNYMI 

 Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 

2023 wyznacza kierunki działań w procesie rewitalizacji, określa podmioty odpowiedzialne 

za ich realizację  oraz wskazuje możliwe źródła finansowania. Istnieje jednak wiele innych 

dokumentów, które również dotyczą rozwoju obszaru gminy, określających jednocześnie 

sposoby na osiągnięcie zamierzonych celów. Dokument ten jest spójny z obowiązującymi w 

Gminie Pogorzela strategiami, programami i planami, z którymi tworzy jednolity system 

umożliwiający dążenie do realizacji założonej wizji rozwoju jednostki terytorialnej. Ta 

komplementarność wpływa znacząco na podniesienie efektywności podejmowanych działań 

w ramach procesu rewitalizacji oraz podnosi ogólną wartość i prawdopodobieństwo realizacji 

niniejszego dokumentu. 

 

 

 

VIII.1. Powiązania ze Strategią Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2014 - 2020 
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 Strategia rozwoju Gminy Pogorzela jest jednym z kluczowych elementów planowania 

rozwoju lokalnego i długofalowego zarządzania gminą. W swych założeniach Strategia ma 

pozwolić na zapewnienie trwałych możliwości rozwoju oraz wykorzystanie szans 

rozwojowych oferowanych przez nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na okres 

programowania 2014 – 2020.  

W dokumencie przyjęto trzy cele strategiczne oraz dla każdego z nich zdefiniowano cele 

operacyjne podległe celom strategicznym: 

1. Aktywny kapitał ludzki: 

1.1.  Wzrost zaangażowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu, 

1.2.  Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu świadomości i 

kultury zdrowotnej Mieszkańców, 

1.3.  Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb 

rynkowych, 

1.4.  Poprawa sprawności działania administracji publicznej, 

2. Nowoczesna infrastruktura: 

2.1.  Poprawa jakości infrastruktury drogowej, 

2.2.  Poprawa jakości infrastruktury sieciowej, 

2.3.  Modernizacja infrastruktury społecznej, 

2.4.  Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców, 

2.5.  Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz 

budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, 

3. Rozwinięta gospodarka: 

3.1.  Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, 

3.2.  Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku lokalnym. 

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 

2023 są spójne z głównymi obszarami strategicznymi Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Pogorzela na lata 2014 –2020, z jej celami operacyjnymi oraz w większości pokrywają się z 

zadaniami, które zostały wyznaczone do realizacji w Strategii. Każdy z wyznaczonych celów 

operacyjnych znajduje potwierdzenie i wzmocnienie w wyznaczonych kierunkach działań 

rewitalizacyjnych oraz projektach zaplanowanych do realizacji w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023. 
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VIII.2. Powiązania ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pogorzela 

na lata 2015 – 2020 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pogorzela na lata 2015 –

2020 to wieloletni dokument programowy, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa 

społecznego mieszkańców gminy, a w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Strategia wskazuje istotne kwestie społeczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy 

oraz wytycza cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki działań na rzecz niwelowania 

zjawisk społecznie niepożądanych, a także zajmuje się tworzeniem mechanizmów 

wzmacniających efektywność dokonywanych zmian. 

W dokumencie przyjęto następujące cele strategiczne oraz podległe im cele operacyjne: 

Cel strategiczny 1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz 

zapobieganie ich skutkom 

1.1.  Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego 

1.2.  Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ograniczanie 

dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze rynku pracy 

1.3.  Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym 

Cel strategiczny 2. Wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

2.1. Pomoc rodzinom będącym w kryzysie, rozwijanie systemu wsparcia 

2.2. Wzmacnianie rodzin oraz przyczynianie się do osłabienia istniejących 

nierówności płci 

2.3. Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju 

Cel strategiczny 3. Utrzymywanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym 

3.1. Promocja i wspieranie aktywności społecznej osób starszych oraz 

zapewnienie im właściwej opieki 

3.2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób niepełnosprawnych 

Cel strategiczny 4. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz 

wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie 

4.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia 

4.2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii oraz 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Cel strategiczny 5. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie 

5.1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich 
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5.2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

Cel strategiczny 6. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego 

6.1. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej oraz rozwijanie infrastruktury 

socjalnej 

6.2. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej 

6.3. Rozwój współpracy z sektorem pozarządowym i podmiotami ekonomii 

społecznej, wspólne diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb 

mieszkańców 

Proces rewitalizacji zaplanowany w ramach niniejszego Programu ukierunkowany jest 

głównie na rozwiązywanie problemów społecznych zdiagnozowanych w ramach obszaru 

rewitalizacji. W tym właśnie aspekcie Program wpisuje się w cele Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Pogorzela na lata 2015 - 2020.  Wdrożenie założeń obydwu 

tych dokumentów pozwoli na ograniczenie skali występowania takich problemów 

społecznych jak: ubóstwo, bezrobocie, starzenie się społeczeństwa. Celem zarówno Strategii, 

jak i Programu Rewitalizacji jest także ograniczenie skali występowania zjawiska 

wykluczenia społecznego, będącego najczęściej następstwem trudnej sytuacji życiowej. 

 

VIII.3. Powiązania ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Pogorzela 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i 

Gminy Pogorzela zostało przyjęte Uchwałą nr XXVIII/183/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z 

dnia 17 lipca 2009 roku.  

Przedmiotem „Studium” jest określenie polityki przestrzennej gminy, tzn. między innymi 

wskazanie tych obszarów gminy, które są najodpowiedniejsze do pełnienia określonych 

funkcji. Podstawowym celem polityki przestrzennej jest zapewnienie odpowiednich 

warunków funkcjonalno przestrzennych dla zrównoważonego rozwoju miasta i gminy. 

Zrównoważony rozwój to rozwój w zgodzie z warunkami miejsca i racjonalnie założonymi 

celami gospodarczymi. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada pozostawienie przyszłym 

pokoleniom szans dalszego rozwoju i przekształceń przestrzeni. Studium stanowi zatem 

podstawowy dokument dotyczącym założeń polityki przestrzennej gminy. Studium nie jest 

jednak przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W Studium zostały wyznaczone główne cele rozwoju gminy: 
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 wzmocnienie potencjału gospodarczego i znaczący wzrost liczby miejsc pracy - 

poprzez pełne wykorzystanie szans gospodarki żywnościowej jako podstawowego, 

ekonomicznego czynnika rozwoju oraz przez rozwój sektora produkcyjno – 

usługowego poza rolnictwem, 

 znacząca poprawa warunków życia ludności – poprzez zapewnienie sprawnego 

systemu usług publicznych, wysoki poziom oświaty oraz sukcesywne wyposażanie 

terenów mieszkaniowych w pełną infrastrukturę techniczną, 

 ład przestrzenny i zdrowe środowisko – jako wynik konsekwentnego działania w 

zakresie polityki przestrzennej. 

 Niniejszy Program wpisuje się w cele określone w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pogorzela. Działania 

rewitalizacyjne wymagają bowiem kompleksowego podejścia, którego celem jest aktywizacja 

społeczeństwa i modernizację przestrzeni gminy Pogorzela. W związku z tym realizacja 

założeń Programu zapewni wzmocnienie potencjału gospodarczego oraz poprawę warunków 

życia lokalnej społeczności. Ponadto działania rewitalizacyjne zawarte w niniejszym 

Programie Rewitalizacji pozwolą na poprawę atrakcyjności przestrzennej miasta i gminy 

Pogorzela. Proces rewitalizacji zaplanowany został z uwzględnieniem uwarunkowań 

rozwojowych gminy Pogorzela a także jej potencjałów rozwojowych. Rewitalizacja dotyczyć 

będzie m.in. sfery przestrzenno - funkcjonalnej. Wszystkie działania w ramach tej sfery 

zostały zaplanowane z uwzględnieniem kierunków zagospodarowania przestrzennego 

określonych w Studium. 

 

VIII.4. Powiązania ze  Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 

Wielkopolska 2020 

 Zaktualizowana Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego została uchwalona 

przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 12 grudnia 2012 roku. Dokument ten stanowi 

podstawę programów, działań oraz projektów na rzecz rozwoju województwa. Celem 

generalnym Strategii jest efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz 

konkurencyjności województwa służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach 

zrównoważonego rozwoju.  

Z punktu widzenia procesu rewitalizacji istotne są następujące cele strategiczne 

Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego: 

 Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa, w tym: 
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 Cel operacyjny 5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych – rewitalizacja małych i 

średnich miast, wzmocnienie ich powiązań z zapleczami wiejskimi, 

 Cel operacyjny 5.2. Rozwój obszarów wiejskich – generowanie i wzmacnianie 

funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich w ścisłym powiązaniu ze 

specyficznymi, lokalnymi potencjałami, 

 Cel operacyjny 5.3. Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i 

pogarszających się perspektywach rozwojowych – rewitalizacja miejskich i 

wiejskich obszarów charakteryzujących się niższym poziomem rozwoju, 

 Cel operacyjny 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy 

i rewitalizacji - wskazuje na konieczność podjęcia kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych dla terenów poprzemysłowych, powojskowych, 

poeksploatacyjnych, pokomunikacyjnych i powydobywczych oraz dzielnic 

miast będących w zastoju; 

 Cel operacyjny 5.5. Zwiększenie dostępności do podstawowych usług 

publicznych – ułatwienie dostępu do usług edukacyjnych i szkoleniowych, 

opiekuńczych, medycznych, komunikacyjnych, komunalnych i kulturalnych. 

Ograniczony dostęp do nich z jednej strony obniża standardy życia, a z drugiej 

hamuje rozwój gospodarczy przez obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz 

warunków zamieszkania; 

 Cel strategiczny 7: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia - realizacja tego 

celu ma służyć poprawie jakości, zwiększeniu różnorodności i większemu 

dostosowaniu do potrzeb systemu edukacyjnego oraz wzmacnianiu 

przedsiębiorczości, innowacyjności mieszkańców we wszystkich sferach życia i 

gospodarki; 

 Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 

społecznych województwa - obejmuje takie elementy, jak zdrowie, opieka społeczna, 

przeciwdziałanie patologiom, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym oraz 

wspieranie integracji społecznej. 

Cele rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela są spójne z wyżej wymienionymi celami 

Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r. i przyczynią się do realizacji 

wizji rozwoju województwa wielkopolskiego zwłaszcza w zakresie włączenia społecznego, 

dostępu do podstawowych usług społecznych, wzmacniania aktywności zawodowej oraz 

gospodarczej i społecznej lokalnej społeczności. Cele i działania określone w niniejszym 
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dokumencie są zgodne z założeniami rozwoju przyjętymi dla Wielkopolski, głównie w 

zakresie zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego dostępu do usług publicznych, edukacji 

oraz rynku pracy. 

 

VIII.5. Powiązania z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego to jeden z 

trzech dokumentów współdecydujących o przyszłości regionu. Plan zawiera wskazania dla 

działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych przez 

Strategię. Stanowi ważne źródło informacji dla podejmowania decyzji planistycznych i 

inwestycyjnych, opartych o priorytety programów operacyjnych. Cel ogólny zawarty w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego to zrównoważony rozwój 

przestrzenny regionu służący wzrostowi poziomu życia mieszkańców. Do celów 

szczegółowych wymienionego dokumentu należą: umocnienie wewnętrznej i zewnętrznej 

integracji przestrzennej, zintegrowana ochrona zasobów przyrodniczo-krajobrazowych wraz z 

ich racjonalnym wykorzystaniem oraz udostępnieniem, zintegrowana ochrona i rewitalizacja 

zasobów dziedzictwa kulturowego, a także utrzymanie tożsamości i odrębności kulturowej 

regionu, zintegrowany rozwój przestrzenny i społeczno-gospodarczy, harmonizowanie 

rozwoju przestrzennego i społeczno - gospodarczego, a także aktywne przekształcanie 

pozostałych elementów systemu osadniczego województwa, efektywne wykorzystanie 

własnych zasobów województwa dla poprawy jakości życia i standardów zaspokajania 

potrzeb społeczeństwa, ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów transportu i 

komunikacji, oraz sprawnych sieci infrastruktury technicznej, zapewniających dostawy wody 

i energii, właściwą gospodarkę odpadami oraz zapobieganie awariom i negatywnym skutkom 

klęsk żywiołowych. 

Aby osiągnąć możliwie wysoki poziom rozwoju zrównoważonego należy zadbać o: 

 ład społeczny, oznaczający poprawę jakości życia w społeczeństwie,  

 ład ekonomiczny, który gwarantuje efektywny rozwój społeczno – gospodarczy,  

 ład ekologiczny, zmierzający do utrwalenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego, 

 ład przestrzenny wyrażający się dążeniem do harmonijności, uporządkowania i 

proporcjonalności wszystkich elementów środowiska człowieka 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego Gmina 

Pogorzela zlokalizowana jest w: 
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 południowym obszarze problemowym – są to obszary, na terenie których stężenia 

związków azotu pochodzenia rolniczego w największym stopniu wpływają na 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, występujących w 

południowej i środkowej części województwa wielkopolskiego; w obszarze tym 

wiodący element gospodarki stanowi intensywna produkcja rolnicza – roślinna i 

zwierzęca; znajdują się tutaj gminy, gdzie szacunkowa obsada zwierząt przekracza 

2DJP na 1ha użytków rolnych ogółem dla gminy; obszar ten charakteryzuje się 

koncentracją ferm hodowlanych oraz obecnością zakładów  utylizacji odpadów 

pochodzenia zwierzęcego; zbieżność na ograniczonym obszarze intensywnej 

produkcji roślinnej wykorzystującej nawozy azotowe, oraz intensywnej produkcji 

zwierzęcej, powoduje przedostawanie się znacznych ilości związków azotu do gleby i 

wód gruntowych; za wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na azotany 

pochodzenia rolniczego w Południowym Obszarze Problemowym uznano następujące 

zlewnie rzek lub ich części:  

 Pogona i Dąbrówka w gminach: Koźmin Wielkopolski, Borek, Piaski i 

Pogorzela; 

 Orla w gminach: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz, 

Krobia, Pępowo, Pogorzela, Poniec, Kobylin, Koźmin Wielkopolski, 

Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny, 

 Rów Polski w gminach: Bojanowo, Krobia, Poniec, Krzemieniewo i Rydzyna. 

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 

rolniczego podlegają czteroletnim programom działań, opracowanym przez 

Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Mają one na celu 

ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz poprawę naruszonych 

standardów środowiska w zakresie jakości wód. W programach wskazuje się przede 

wszystkim na środki zaradcze związane z poprawą praktyki rolniczej (polepszanie 

gospodarki nawozami, gospodarki gruntami w zagrożonych gospodarstwach rolnych, 

ograniczenie stosowania nawozów sztucznych). Programy obejmują także elementy 

edukacyjne i doradcze w zakresie uwrażliwiania na zaistniałe problemy 

środowiskowe, zobowiązują do regularnej kontroli rolniczych źródeł zanieczyszczeń 

oraz do innych działań wspomagających. 

Kolejnymi działaniami, jakie powinny być wprowadzane na terenie Południowego 

Obszaru Problemowego, jest stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
114 

zawierającego zbiór przyjaznych środowisku praktyk rolniczych i zapewniającego 

zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolnej, 

 strefie intensywnej gospodarki rolnej - obszary te, związane z intensywnym 

rolnictwem, opartym o najlepsze w regionie gleby, wymagają ochrony szczególnie w 

obszarach podmiejskich; celem zasadniczym gospodarki przestrzennej w tych strefach 

jest ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej najwyższej jakości, poprzez 

ograniczanie wyłączania ich spod użytkowania rolniczego i poprawę jakości gleb; 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych najwyższej jakości powinny być prowadzone 

z uwzględnieniem wymogów ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.  

Niezwykle istotne są także działania ograniczające zanieczyszczenia gleb oraz 

naruszanie ich stosunków wodnych i przeciwdziałanie erozji. Tereny te stanowią 

bowiem zaplecze żywnościowe oraz bazę surowcową dla przemysłu rolno – 

spożywczego, którego rozwój winien być preferowany głównie w ramach tej strefy. 

Na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo niezbędne także jest zwiększenie 

powierzchni zadrzewień śródpolnych i zakrzewień z użyciem gatunków rodzimych. 

Należy dążyć również do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony walorów 

krajobrazów wiejskich. 

Realizacja celów i zadań określonych w niniejszym Programie Rewitalizacji przyczyni się do 

zwiększenia ładu społecznego i przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pogorzela.  

Zwiększenie ładu społecznego zostanie osiągnięte poprzez działania mające na celu 

zmniejszenie poziomu bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zapewnienie 

usług dla osób starszych. Natomiast ład przestrzenny zostanie osiągnięty poprzez likwidację 

bezładu oraz przywrócenie walorów zdegradowanej przestrzeni gminy. 

 

VIII.6. Powiązania z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, 

Miasta, Obszary wiejskie 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to dokument określający cele i sposoby 

działania podmiotów publicznych, zwłaszcza rządu i samorządów województw, w 

odniesieniu do polskiej przestrzeni i dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju.  

Określa on cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym, zasady i instrumenty 

polityki regionalnej, nową rolę regionów w ramach polityki regionalnej oraz koordynację 

działań podejmowanych przez poszczególne resorty.  
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Celem strategicznym KSRR jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i 

terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwojowych kraju tj. wzrostu 

zatrudnienia i spójności w długookresowym horyzoncie czasowym. 

Rozwinięciem celu strategicznego są trzy cele szczegółowe: 

 Wspomaganie Wzrostu Konkurencyjności Regionów, 

 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na 

obszarach problemowych, 

 Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych uwarunkowanych terytorialnie. 

 Realizacja zadań przewidzianych w strategii ma doprowadzić do większej spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zmniejszenia dystansu rozwojowego w stosunku do 

pozostałych regionów UE, silnej konkurencyjności i innowacyjności, skuteczności, 

efektywności i partnerstwa w realizacji celów rozwojowych, bezpieczeństwa ekologicznego 

oraz wysokiego poziomu skuteczności ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych. 

 Z punktu widzenia lokalnej polityki rozwoju strategia ta zajmuje ważne miejsce. 

Zgodnie z jej założeniami do procesu planowania strategicznego należy włączyć następujące 

wytyczne: 

 wykorzystanie wewnętrznych zasobów regionów, 

 tworzenie wieloletnich i zdecentralizowanych polityk rozwojowych, 

 finansowanie wyselekcjonowanych inwestycji, 

 wieloszczeblowe zarządzanie polityką regionalną, 

 zróżnicowane podejście do różnych typów regionów. 

Powyższe wytyczne stanowią ważną wskazówkę dla gmin podczas planowania polityki 

rozwoju. KSRR postuluje, by w procesie zarządzania strategiami rozwoju tworzyć i utrwalać 

szerokie partnerstwa między instytucjami publicznymi a społeczeństwem obywatelskim dla 

zapewnienia skutecznego i wielopoziomowego systemu zarządzania polityką rozwoju. 

 Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 

2023 są spójne z założeniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, gdyż realizacja 

zamierzonych działań zawartych w obu dokumentach  wpłynie pozytywnie na rozwój 

obszarów wiejskich i miejskich. Są to m.in. działania w zakresie kapitału ludzkiego, 

intelektualnego i społecznego, wykorzystywanie walorów środowiska przyrodniczego i 

potencjału dziedzictwa kulturowego oraz rozwój przestrzeni i instytucji otoczenia biznesu. 

 

VIII.7 Karta Lipska 
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 „Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich” to dokument 

przyjęty 24 maja 2007 r. podczas spotkania ministrów właściwych ds. rozwoju miast z krajów 

członkowskich UE. Dokument ten nie posiada mocy wiążącej, stanowi jedynie deklarację na 

rzecz zrównoważonego rozwoju miast w krajach UE.  

Istotą dokumentu było sformułowanie szeregu zaleceń, które zostałyby w przyszłości 

indywidualnie dostosowane do warunków poszczególnych miast:  

 Wykorzystywanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki rozwoju 

miejskiego: 

 Tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni publicznych, 

 Modernizacja sieci infrastrukturalnych oraz poprawa efektywności 

energetycznej, 

 Aktywna polityka edukacyjna i innowacyjna; 

 Zwrócenie szczególnej uwagi na kryzysowe dzielnice w kontekście miasta jako 

całości: 

 Utrwalenie urbanistycznych strategii oceny, 

 Wzmacnianie polityki w zakresie gospodarki lokalnej i lokalnego rynku pracy, 

 Polityka aktywnej edukacji i szkoleń dla dzieci i młodzieży, 

 Promocja skutecznego i korzystnego cenowo transportu, 

Karta Lipska podkreśla konieczność opracowania strategii zintegrowanego rozwoju 

miejskiego z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, społecznego i ekologicznego oraz 

wymiaru zdrowotnego i kulturowego a także zdolności instytucjonalnych państwa. Ponadto 

prowadzenie polityki zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich powinno uwzględniać 

warunki i potrzeby lokalne oraz zasadę pomocniczości.  

Założenia przedmiotowego Programu są spójne z założeniami ujętymi w Karcie 

Lipskiej. Zaplanowane inwestycje uwzględniają szeroki wymiar zintegrowanego rozwoju 

miasta Pogorzela zarówno w aspekcie ekonomicznym i społecznym oraz zwracają uwagę na 

warunki i potrzeby lokalnej społeczności. 

 

 

VIII.8. Strategia Europa 2020 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu” to nowa długookresowa strategia rozwoju Unii 

Europejskiej na lata 2010-2020. Została zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 
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2010r., zastępując w ten sposób realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. 

Strategia „Europa 2020” stanowi kontynuację wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię 

Lizbońską oraz próbę odpowiedzi na słabości europejskiej gospodarki. Strategia Europa 2020 

ma na celu uczynienie z gospodarki unijnej najbardziej konkurencyjnej, opartej na wiedzy 

gospodarki świata zdolnej do utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 

stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy oraz zachowania spójności społecznej. 

Komisja UE proponuje wytyczenie kilku nadrzędnych, wymiernych celów UE, są to 

m. in.: 

 ● zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem  o 20 mln,  

 ● osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 20-64 lat na poziomie 

75%, 

 ● podniesienie poziomu wykształcenia poprzez zmniejszenie liczby osób 

przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% oraz zwiększenie do co 

najmniej 40% osób z młodego pokolenia posiadających wyższe wykształcenie.  

Program "Europa 2020" przedstawia 7 projektów przewodnich, które umożliwią postępy w 

ramach każdego z priorytetów tematycznych. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Pogorzela nawiązuje do trzech z założonych projektów: 

 ● „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów 

kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 

 ● „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz 

modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój 

kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współczynnika aktywności 

zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między 

innymi dzięki mobilności siły roboczej; 

 ● „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia 

spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone 

społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.  

Wszelkie zaplanowane inwestycje w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mają  

zmierzać do realizacji wymienionych projektów. Planowane przedsięwzięcia zapewnią 

młodym ludziom intelektualny oraz kulturalny rozwój, a pozostałym mieszkańcom Miasta i 

Gminy Pogorzela nowe miejsca pracy, co spowoduje zmniejszenie bezrobocia, a 

konsekwencji ograniczenie problemu ubóstwa. 
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VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY REWITALIZACYJNE 

IX.I. Przedsięwzięcia i projekty podstawowe 

 Poniżej przedstawiono katalog projektów rewitalizacyjnych, których realizacja 

pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych celów. W dłuższej perspektywie, rezultaty podjętych 

działań, dzięki stopniowemu wyprowadzaniu obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, 

przełożą się na zrealizowanie przedstawionej powyżej wizji obszaru rewitalizacji. 

Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie stanowi zamkniętego katalogu działań, ale będzie 

podlegała corocznemu monitoringowi i aktualizacji. 
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KARTA PROJEKTU NR 1 (PROJEKT ZINTEGROWANY) 

Nazwa projektu  
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli na rzecz 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami 
działań  

Cel 1. Pobudzenie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji 
Cel 1.2.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży; aktywizacja społeczna 
osób w wieku przedprodukcyjnym 

Cel 2. Kształtowanie funkcjonalnej, nowoczesnej infrastruktury na rzecz rozwoju społeczno - 
gospodarczego obszaru rewitalizacji 
Cel 2.1. Tworzenie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji 
społeczno – gospodarczej. 
Cel 2.2. Modernizacja budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą 
efektywności energetycznej 
Cel 2.3. Modernizacja istniejących oraz tworzenie nowych miejsc integracji społecznej 

Podmiot/y realizujące  Miasto i Gmina Pogorzela 
Lokalizacja  ul. Parkowa 7, 63 - 860 Pogorzela 

Zakres realizowanych zadań  

Projekt swym zakresem obejmuje modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Pogorzeli.  
Na zakres prac złożą się następujące działania: 

 termomodernizacja obiektu (w tym wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowy, 
docieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej); 

 budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 
 
Realizacja wskazanych prac jest niezbędna do zapewnienia odpowiednich warunków dla 
prowadzenia wyrównawczych zajęć edukacyjnych wskazanych poniżej. 
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Działania „miękkie” 

Jednym z głównych problemów, na rozwiązanie których ukierunkowany powinien być proces 
rewitalizacji, jest wykluczenie społeczne niektórych grup ludności, często skupiających osoby słabsze, 
dotknięte pewnymi dysfunkcjami.  
Projekt zakłada przeprowadzanie działań i wdrażanie programów skierowanych do dzieci w wieku 
szkolnym z rodzin ubogich, dotkniętych problemem alkoholizmu, przemocy, wykluczonych bądź 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Do grupy docelowej zakwalifikowane zostaną także dzieci z 
rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu oraz dzieci, których rodzice pracują na stałe poza 
granicami kraju. Projekt swym zakresem obejmuje wdrożenie następujących programów: 

 "Na szlaku wiedzy, czyli wskazanie nowych dróg uczniom z problemami w nauce" - 
wyrównywanie dysproporcji i zwiększanie szans edukacyjnych uczniów szkół; poprawa 
efektywności uczenia się oraz zwiększanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji 
kluczowych, zwłaszcza informatycznych i matematycznych oraz w zakresie porozumiewania 
się w języku ojczystym i językach obcych; dodatkowo uczniowie uczestniczący w programie 
będą mogli nabyć większą pewność siebie oraz wiarę we własne możliwości; 

 "Chcę mówić ładnie" - program zakładający objęcie pomocą logopedyczną dzieci z wadami 
wymowy; 

 "Edukacja +" - program skierowany do uczniów w wieku 11 - 14 lat polegający na zwiększeniu 
oferty edukacyjnej w zakresie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 "Nowe możliwości" - program umożliwiający zwiększanie szans rozwojowych dzieci wybitnie 
uzdolnionych; 

 dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych - program przewiduje przeprowadzenie 
zajęć ukierunkowanych na naukę sposobów radzenia sobie ze stresem (nabywanie 
umiejętności redukowania napięć psychofizycznych), zajęć uwrażliwiających i poprawiających 
koordynację ruchową, uczących technik relaksacyjnych oraz zajęć w zakresie twórczego 
myślenia (kształtujących umiejętności kreatywnego podejścia do własnej osoby i otaczającej 
rzeczywistości); 

 "Mały Mistrz - sport jako szkoła charakteru, odpowiedzialności i kultury osobistej" - program 
przewiduje organizację różnorodnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 

 "Bawmy się razem" - program mający na celu wypracowanie prawidłowych relacji pomiędzy 
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rodzicami a dziećmi poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego; program obejmie organizację 
zajęć prowadzonych przez pedagoga włączającego rodziny w aktywne uczestnictwo w 
masowych imprezach realizowanych na terenie gminy; pedagog pełnił będzie rolę animatora 
życia kulturalno - społecznego; 

 "Ekologiczny styl życia" - program zakłada promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i 
młodzieży". 

Szacunkowa wartość projektu  (przybliżony 
koszt w zł)  

7 250 000,00 zł (modernizacja budynku szkoły) 
100 000,00 zł (działania „miękkie”) 

Okres realizacji projektu  Lata 2019-2022 (zagospodarowanie terenu wokół szkoły) 
Lata 2021 – 2023 (działania „miękkie”) 

Prognozowane rezultaty/cele  

Celem przedmiotowego projektu jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla dzieci z rodzin 
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z powodu występowania w rodzinie 
problemu bezrobocia, ubóstwa, alkoholizmu, przemocy, niepełnosprawności jednego z jej 
członków, itp. Dzieci z takich rodzin w życiu domowym muszą mierzyć się z licznymi problemami, 
które ograniczają im możliwości efektywnego zdobywania wiedzy. Dzieci te, bez zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia, mają o wiele mniejsze szanse na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i 
umiejętności gwarantujących sukces w dorosłym życiu, niż ich rówieśnicy wychowujący się w 
rodzinach pozbawionych wskazanych problemów. Dzieci wychowujące się w rodzinach ubogich, 
patologicznych, którym nie zaoferowano odpowiedniej pomocy, często po wejściu w dorosłość 
przejmują negatywne wzorce zachowań od swoich rodziców, w efekcie pozostając także w dorosłym 
życiu w grupie ludzi społecznie wykluczonych. Rewitalizacja, w szczególności rewitalizacja społeczna, 
to proces złożony i długofalowy. Aby możliwe było skuteczne rozwiązanie takich problemów jak 
bezrobocie czy ubóstwo (na które wskazano w diagnozie stanu obszaru rewitalizacji) oraz aby 
pozytywny efekt w tym wymiarze nie miał charakteru krótkotrwałego, należy zadbać o 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wychowujących się w rodzinach trapionych obecnie tymi 
problemami. Za kilka lub kilkanaście lat, dzieci będące obecnie w wieku szkolnym wejdą w 
dorosłość, i od tego, jak bardzo skuteczna okaże się ich obecna edukacja zależy czy w późniejszym 
okresie powiększą grono ludzi pracujących, przedsiębiorczych, realizujących się zawodowo i 
rodzinnie, czy też tworzyć będą grupę osób bezrobotnych, ulegających nałogom, wchodzących na 
drogę konfliktu z prawem. Nie może być zatem mowy o skutecznym wdrożeniu procesu rewitalizacji 
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bez wdrożenia działań ukierunkowanych na zapewnienie odpowiednich szans rozwojowych i 
edukacyjnych dzieci mających obecnie trudności w nauce oraz wychowujących się w rodzinach 
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu pozwoli na 
osiągnięcie długofalowego pozytywnego efektu wdrażanego procesu rewitalizacji w postaci 
ograniczenia skali zdiagnozowanych problemów społecznych. 
 
W analizie pogłębionej stanu jednostki analitycznej Pogorzela II wskazano na potrzebę wzmocnienia 
więzi społecznych w procesie wzrostu poziomu odpowiedzialności mieszkańców za miejsce, w 
którym żyją oraz odpowiedzialności za całą społeczność lokalną. Przedmiotowy projekt przyczyni się 
do osiągnięcia takiego efektu. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, jako obiekt użyteczności 
publicznej, pełni rolę miejsca integracji lokalnej społeczności. W obiekcie bardzo często 
organizowane są różnego typu spotkania oraz wydarzenia, w których uczestniczą mieszkańcy gminy 
Pogorzela. Realizacja projektu, z jednej strony pozwoli na zdecydowaną poprawę komfortu 
przebywania w obiekcie, co przełoży się wyższą frekwencję podczas organizowanych wydarzeń, z 
drugiej zaś przyczyni się do utworzenia dodatkowej przestrzeni – sali gimnastycznej. Sala ta pełniła 
będzie różnorodne funkcje – począwszy od funkcji sportowej, aż po powierzchnię wykorzystywaną 
do organizacji spektakli kulturalnych czy akcji społecznych.  Zarówno w części sportowej obiektu, jak 
i w zmodernizowanej części dydaktycznej, organizowane będą spotkania, przedstawienia, festyny, 
imprezy, które sprzyjać będą zacieśnianiu więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami. Obecnie 
brakuje takich nowoczesnych, komfortowych miejsc, na co zwracano uwagę podczas konsultacji 
społecznych. Realizacja projektu umożliwi także integrację najmłodszych mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Zacieśnianie więzi pomiędzy młodzieżą w utworzonej sali gimnastycznej, przyczyni się 
do rozwoju zdolności młodych ludzi do współpracy, współdziałania, kreatywnego, logicznego, 
taktycznego myślenia, wytrwałości, konsekwentnego dążenia do wyznaczonych celów, dzielenia się 
dostępną dla wszystkich infrastrukturą. Wszystkie te zdolności pozwala rozwijać sport, szczególnie 
gry zespołowe, oraz każda inna aktywność fizyczna podejmowana w szerszym gronie. 
 
Realizacja projektu w sposób kompleksowy wpływała będzie na rozwiązywanie zdiagnozowanych 
problemów, zarówno w sferze społecznej, na co wskazano powyżej, jak i w sferze funkcjonalno - 
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przestrzennej.  

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku 
do celów rewitalizacji  

Raport z realizacji projektu 

Wskaźniki realizacji projektu  

Wskaźniki produktu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 
 Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją - 1,72 km2; 
 Liczba zmodernizowanych budynków użyteczności publicznej - 1 szt.; 
 Liczba wdrożonych programów edukacyjno - wychowawczych - 8 szt.; 

 
Wskaźniki rezultatu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 

 Ludność zamieszkująca obszar rewitalizacji odnosząca korzyść z realizacji projektu - 967 
osób; 

 Liczba osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej - 20 000 
os./rok; 

 Liczba dzieci które nabyły dodatkową wiedzę i umiejętności dzięki uczestnictwie w 
programach - 150 osób. 

Potencjalne źródło finansowania 

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20014 – 2020  
(EFRR, EFS); 

 Budżet Miasta i Gminy Pogorzela 
 Ministerstwo Sportu i Turystyki 
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KARTA PROJEKTU NR 2 (PROJEKT ZINTEGROWANY) 

Nazwa projektu  
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Kromolicach na rzecz włączenia społecznego osób i grup 

wykluczonych oraz zagrożonych marginalizacją 

Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami 
działań  

Cel 1.  Pobudzenie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji 
Cel 1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  

Cel 2. Kształtowanie funkcjonalnej, nowoczesnej infrastruktury na rzecz rozwoju społeczno - 
gospodarczego obszaru rewitalizacji 
Cel 2.1. Tworzenie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji 
społeczno - gospodarczej 
Cel 2.2. Modernizacja budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą 
efektywności energetycznej 
Cel 2.3. Modernizacja istniejących oraz tworzenie nowych miejsc integracji społecznej 

Podmiot/y realizujące  Miasto i Gmina Pogorzela 
Lokalizacja  Kromolice 42B, 63 - 860 Pogorzela 

Zakres realizowanych zadań  

Projekt swym zakresem obejmuje przeprowadzenie kompleksowej modernizacji obiektu Wiejskiego 
Domu Kultury w Kromolicach. Wykonany zostanie następujący zakres prac: 

 montaż instalacji centralnego ogrzewania; 
 modernizacja instalacji wentylacyjnej wraz z instalacją systemu klimatyzacji; 
 remont wnętrza obiektu (w tym malowanie ścian, wymiana podłogi, obniżenie sufitu); 
 remont elewacji obiektu; 
 remont pokrycia dachowego; 
 zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 

Na zakres projektu składa się także zakup wyposażenia obiektu, niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania, tj. wypełniania podstawowej funkcji jaką jest funkcja społeczna - miejsce spotkań i 
integracji mieszkańców oraz miejsca krzewienia kultury. 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 

Działania „miękkie” 

W zmodernizowanym obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Kromolicach, pełniącym jednocześnie 
funkcję świetlicy wiejskiej, przeprowadzone zostaną działania ukierunkowane na rozwiązanie 
zdiagnozowanych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Jak wynika z przeprowadzonej 
diagnozy na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego, jednym z problemów zdiagnozowanych w 
ramach sfery społecznej jest wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności. Osoby te bardzo często są osobami zależnymi w kwestii codziennego funkcjonowania od 
innych osób, najczęściej najbliższych członków swoich rodzin. Powoduje to często konieczność 
rezygnacji z pracy zawodowej co najmniej jednego członka rodziny, co przekłada się na trudną 
sytuację materialną rodzin. Osobami zależnymi bardzo często są także niepełnosprawni.  
Miasto i Gmina Pogorzela przeprowadzi cykl działań skierowanych zarówno do osób zależnych, jak i 
ich opiekunów. Planuje się organizację szkoleń i warsztatów dla osób z obszaru rewitalizacji 
opiekujących się osobami zależnymi z rodziny. Zaplanowano szkolenia i warsztaty z zakresu opieki 
nad osobą starszą i niepełnosprawną, w tym leżącą.  
Działanie obejmuje także przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców z obszaru rewitalizacji 
przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i pełnienia ról 
społecznych. Zorganizowane zostaną zajęcia z psychologiem, szkolenia i warsztaty pedagogiczne oraz 
psychologiczne. Przeprowadzone zostaną także warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem 
domowym, komunikacji interpersonalnej: dziecko-rodzic, prawidłowej współpracy rodzica z 
instytucjami otaczającymi dziecko, podniesienia kompetencji społecznych. Działanie obejmuje także 
szkolenia z zakresu uświadomienia roli rodzica (pozycja dziecka w rodzinie, hierarchia wartości). 
Działanie obejmuje również przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób z rodzin obszaru rewitalizacji. W ramach szkoleń 
zorganizowane zostaną zajęcia z terapeutą, specjalistami ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, indywidualne zajęcia z psychologiem.  

Szacunkowa wartość projektu  (przybliżony 
koszt w zł)  

255 000,00 zł (modernizacja świetlicy) 
200 000,00 zł (działania „miękkie”) 

Okres realizacji projektu  Lata 2018-2021 (modernizacja świetlicy) 
Lata 2021 – 2023 (działania „miękkie”) 
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Prognozowane rezultaty/cele  

Celem projektu jest przystosowanie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kromolicach do potrzeb 
lokalnej społeczności. Obecnie obiekt ten, ze względu na postępujące zjawisko degradacji, nie jest w 
stanie we właściwy sposób pełnić funkcji, do jakiej jest przeznaczony. Ze względu na niski standard 
jaki panuje obecnie w obiekcie, mieszkańcy coraz częściej rezygnują z odwiedzania tego miejsca. Brak 
przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz brak zakupu dodatkowego wyposażenia (którego 
obecnie w obiekcie brakuje) poskutkuje dalszą rezygnacją mieszkańców z korzystania z obiektu. W 
efekcie za kilka lub kilkanaście lat obiekt przestanie pełnić funkcję do jakiej został stworzony - funkcję 
społeczną i kulturalną oraz miejsca integracji mieszkańców. W wyniku przeprowadzonej analizy 
wskaźnikowej na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych, stwierdzono niski poziom 
aktywności mieszkańców w życiu publicznym w sołectwie Kromolice. W analizie pogłębionej 
wskazano na potrzebę wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę poziomu integracji 
społecznej i wzmocnienie poczucia przynależności do struktur funkcjonujących w ramach lokalnej 
społeczności. Odpowiedzią na tą potrzebę, na ten problem, jest właśnie przedmiotowy projekt. Jego 
realizacja pozwoli na przywrócenie sołectwu Kromolice miejsca, które może być efektywnie 
wykorzystywane w celu zacieśniania więzi społecznych, miejsca, w którym w komfortowych 
warunkach można spędzić czas wolny w gronie innych mieszkańców. Miejsce to jest niezwykle ważne 
także z innego powodu. To tutaj bowiem podejmowane są przez mieszkańców decyzje mające wpływ 
na rozwój sołectwa. Istotne jest zatem aby obiekt swym złym stanem technicznym nie powodował 
rezygnacji mieszkańców z uczestnictwa w zebraniach wiejskich. Realizacja projektu przyczyni się do 
zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym, wpłynie na wzrost ich 
aktywności społecznej i obywatelskiej.  

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku 
do celów rewitalizacji  

Raport z realizacji projektu 

Wskaźniki realizacji projektu  

Wskaźniki produktu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 
 Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej - 1 szt.  
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie - 70 osób; 
 
Wskaźniki rezultatu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 

 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów - 1 800 os./rok; 
 Liczba osób, które przestały korzystać z zasiłków pomocy społecznej w wyniku uczestnictwa 

w programie – 10 osób. 
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Potencjalne źródło finansowania 

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (EFRR, EFS); 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (EFRROW); 
 Budżet Miasta i Gminy Pogorzela 
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KARTA PROJEKTU NR 3  

Nazwa projektu  Rewitalizacja Rynku w Pogorzeli 

Zgodność z celami strategicznymi i 
kierunkami działań  

Cel 1.  Pobudzenie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji 
1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  
1.3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja osób bezrobotnych 
 
Cel 2. Kształtowanie funkcjonalnej, nowoczesnej infrastruktury na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego 
obszaru rewitalizacji 
2.1. Tworzenie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społeczno - 
gospodarczej 
2.3. Modernizacja istniejących oraz tworzenie nowych miejsc integracji społecznej 
 

Podmiot/y realizujące  Miasto i Gmina Pogorzela 
Lokalizacja  ul. Rynek, 63 - 860 Pogorzela 

Zakres realizowanych zadań  

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja - zagospodarowanie terenu placu rynkowego. Inwestycja zakłada 
przebudowę części placu wraz z budową nawierzchni z kostki granitowej, budowę na styku z płytą placu 
fontanny w kształcie baszty o wys. 4,5 z podstawą 1,4 m x 1,4 m, nawiązującej do herbu miasta z niecką 6,9 m 
x 8,5 m, utworzenie pokoju technicznego 2m x 2m x 2m do sterowania i zasilania fontanny. W ramach 
projektu wybudowanych zostanie 172,8 m² chodników i placów oraz wykonane zostaną nasadzenia zieleni. 
Projekt dotyczy  zabytku wpisanego do rejestru zabytków tj. Rynku w Pogorzeli ujętego pod numerem 1475/A 
jako część założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Pogorzela. 

Szacunkowa wartość projektu  
(przybliżony koszt w zł)  

770 000,00 zł 

Okres realizacji projektu  Lata 2018 - 2020 

Prognozowane rezultaty/cele  

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wpłynie na  włączenie społeczne 
mieszkańców oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej. Rewitalizacja rynku w Pogorzeli poprzez jego 
przebudowę pozytywnie wpłynie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, pozwoli pełniej wykorzystać 
istniejące miejsce o charakterze rekreacyjnym i kulturowym do ciekawszego spędzania czasu wolnego, 
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wzmacniając tożsamość lokalną oraz posłuży identyfikacji i integracji społeczności lokalnej. 
Wskazany projekt polegający na rewitalizacji rynku w Pogorzeli ma na celu rozwiązanie zdiagnozowanych 
problemów obszaru zdegradowanego. Dzięki realizacji projektu znaczącej poprawie ulegnie estetyka miejsca 
pełniącego ważną rolę społeczną dla mieszkańców gminy Pogorzela. Rewitalizacja rynku pozwoli na 
rozwiązanie lub ograniczenie skali problemów społecznych leżących u podstaw wskazania części miasta 
Pogorzela jako miejsca predysponowanego do wdrożenia procesu rewitalizacji.  Jak wskazano w analizie 
pogłębionej, południowo - wschodnią część miasta charakteryzuje wysoki odsetek liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Stan taki spowodowany jest m.in. odpływem ludzi młodych do 
większych ośrodków miejskich. Jedną z przyczyn tego odpływu jest niewystarczający stan rozwoju 
infrastruktury. Dla ludzi młodych niezwykle ważnym aspektem jest poziom wyposażenia otoczenia miejsca ich 
zamieszkania w infrastrukturę sprzyjającą m.in. wychowywaniu dzieci. Aby Pogorzela mogła skutecznie 
konkurować z innymi ośrodkami miejskimi  w zakresie zapewniania swoim mieszkańcom dogodnych 
warunków życia, należy realizować takie inwestycje jak omawiany projekt. 
Realizacja projektu, dzięki stworzeniu nowoczesnej, funkcjonalnej przestrzeni, pozwoli na ograniczenie 
odpływu ludzi młodych z Pogorzeli, co przełoży się na obniżenie wartości wskaźnika udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. 

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w 
stosunku do celów rewitalizacji  

Raport z realizacji projektu 

Wskaźniki realizacji projektu  

Wskaźniki produktu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 
 Powierzchnia obszaru objętego rewitalizacją: - 1,72 km2; 
 Liczba zrewitalizowanych obiektów/przestrzeni użyteczności publicznej - 1 szt. 

 
Wskaźniki rezultatu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 
 Ludność zamieszkująca obszar rewitalizacji odnosząca korzyść z realizacji projektu - 967 osób; 
 Liczba osób korzystających z zagospodarowanego terenu/wybudowanych obiektów - 20 000 os./rok; 

 
 

Potencjalne źródło finansowania 

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (EFRR); 
 Budżet Miasta i Gminy Pogorzela 
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KARTA PROJEKTU NR 4 

Nazwa projektu  Rewitalizacja Pałacu w Kromolicach 

Zgodność z celami strategicznymi i 
kierunkami działań  

Cel 1.  Pobudzenie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji 
1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wsparcie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  
1.3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja osób bezrobotnych 
 
Cel 2. Kształtowanie funkcjonalnej, nowoczesnej infrastruktury na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego 
obszaru rewitalizacji 
2.1. Tworzenie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społeczno - 
gospodarczej 
2.3. Modernizacja istniejących oraz tworzenie nowych miejsc integracji społecznej 

Podmiot/y realizujące  Inwestor prywatny 
Lokalizacja  Kromolice, 63 - 860 Pogorzela 

Zakres realizowanych zadań  

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego pałacu w Kromolicach wraz z adaptacją obiektu na cele społeczno - 
gospodarcze. Budynek znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym, jego degradacja postępuje w 
bardzo szybkim tempie. Brak podjęcia jakichkolwiek działań remontowych, spowoduje jego całkowite 
zniszczenie na przestrzeni kolejnych kilkunastu lat. 
Pałac w Kromolicach wybudował w roku 1860 ówczesny właściciel Stanisław Modlibowski. To budynek 
piętrowy w stylu późnego klasycyzmu i neorenesansu z dachami dwuspadowymi. 
Projekt obejmie swym zakresem przeprowadzenie prac remontowych zarówno wewnątrz obiektu jak i na 
zewnątrz, łącznie z rewitalizacją przyległego otoczenia. W wyniku realizacji projektu pałac zaadaptowany 
zostanie do pełnienia nowych funkcji: domu seniora z pobytem dziennym, lub opcjonalnie Centrum Integracji, 
Biznesu, Kultury i Społeczności Lokalnej. 

Szacunkowa wartość projektu  
(przybliżony koszt w zł)  

4 000 000,00 zł 
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Okres realizacji projektu   Lata 2019 - 2023 

Prognozowane rezultaty/cele  

Rewitalizacja zdegradowanego Pałacu w Kromolicach oraz nadanie mu nowych funkcji społeczno - 
gospodarczych, przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie skali występowania problemów zarówno w sferze 
społecznej, jak i gospodarczej. 
Na terenie sołectwa Kromolice zdiagnozowano występowanie problemu społecznego związanego ze znaczącym 
udziałem osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Problem starzenia sie lokalnego 
społeczeństwa wymaga podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na stworzenie odpowiedniego zaplecza 
infrastrukturalnego oraz stworzenie bazy usług skierowanych właśnie do grupy osób starszych. Utworzenie 
domu dziennego pobytu w zrewitalizowanym Pałacu w Kromolicach pozwoli na rozwiązanie problemu 
związanego z zapewnieniem opieki dla osób starszych oraz z zagospodarowaniem ich czasu wolnego. 
Zapewnienie seniorom opieki przełoży się na brak konieczności podejmowania jej przez osoby z najbliższej 
rodziny. Konieczność taka bardzo często przekłada się na potrzebę rezygnacji z pracy zawodowej. Korzyścią 
ekonomiczną utworzenia domu dziennego pobytu będzie zatem dochód wypracowany przez potencjalnych 
opiekunów, którzy dzięki realizacji projektu, uniknęli rezygnacji z pracy. 
Utworzenie Centrum Integracji, Biznesu, Kultury i Społeczności Lokalnej przełoży się na rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy. Na terenie sołectwa Kromolice zdiagnozowano 
występowanie problemu w sferze gospodarczej przejawiającego się w niewielkiej liczbie zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób. Realizacja przedmiotowego projektu może przyczynić 
się do poprawy tego niekorzystnego stanu. 
W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych, w 
sołectwie Kromolice stwierdzono także  niski poziom aktywności mieszkańców w życiu społecznym. W analizie 
pogłębionej wskazano na potrzebę wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę poziomu integracji 
społecznej i wzmocnienie poczucia przynależności do struktur funkcjonujących w ramach lokalnej społeczności. 
Odpowiedzią na tą potrzebę, jest właśnie przedmiotowy projekt. Jego realizacja pozwoli na stworzenie w 
sołectwie Kromolice miejsca, które może być efektywnie wykorzystywane w celu zacieśniania więzi 
społecznych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców w życiu 
społecznym, wpłynie na wzrost ich aktywności społecznej i obywatelskiej.  

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w 
stosunku do celów rewitalizacji  

Raport z realizacji projektu 
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Wskaźniki realizacji projektu  

Wskaźniki produktu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 
 Liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych - 1 szt.  
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 

70 osób; 
 
Wskaźniki rezultatu (wartości podano dla całego okresu realizacji projektu): 

 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów - 4 800 os./rok; 
 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym korzystających ze zrewitalizowanych obiektów – 200 osób. 
 Liczba utworzonych miejsc pracy - 5 EPC. 

Potencjalne źródło finansowania 
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (EFRR); 
 Środki własne Inwestora 
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IX.2. Przedsięwzięcia uzupełniające 

 Poza szczegółowo opisanymi wyżej projektami, w ramach procesu rewitalizacji 

przewidziana jest również realizacja innych przedsięwzięć. Należy jednak zaznaczyć, iż na 

chwilę obecną trudno jest zidentyfikować wszystkie potrzeby mieszkańców. Mogą się one 

bowiem zmieniać w trakcie trwania procesu rewitalizacji. Aby zaplanowany proces był 

możliwie elastyczny i aby możliwe było bieżące reagowanie na zachodzące zmiany, poniżej 

przedstawiono zakres tematyczny przedsięwzięć uzupełniających, które będą podejmowane w 

procesie rewitalizacji. 

 

1. Rewaloryzacja Parku w Pogorzeli 

Projekt obejmuje swym zakresem przeprowadzenie prac w parku w Pogorzeli 

zlokalizowanym przy ul. Parkowej, obejmujących:  

 oczyszczenie stawów; 

 budowę alejek spacerowych; 

 budowę sceny; 

 nowe nasadzenia zieleni i krzewów; 

 instalację systemu monitoringu; 

 montaż elementów małej architektury. 

Szacunkowa wartość projektu to 345 000,00 zł. Podmiotem realizującym projekt 

będzie Miasto i Gmina Pogorzela. Potencjalne źródła finansowania projektu to środki 

własne Miasta i Gminy Pogorzela a także środki z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Realizacja projektu przyczyni się do ożywienia społeczno - gospodarczego zarówno 

obszaru rewitalizacji, jak i całego miasta Pogorzela. Dzięki realizacji projektu 

społeczność lokalna zyska komfortowe miejsce integracji, rekreacji i wypoczynku. 

Realizację projektu zaplanowano na okres lat 2018 - 2020. 

 

2. Modernizacja i przebudowa obiektu byłej Mleczarni w Pogorzeli wraz z 

adaptacją na Muzeum Mleczarstwa 

Projekt zakłada przeprowadzenie prac obejmujących przebudowę i modernizację 

budynku byłej mleczarni w Pogorzeli zlokalizowanej przy ulicy Krobskiej, wraz z 

adaptacją obiektu na Muzeum Mleczarstwa. 
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W Muzeum znajdą się autentyczne przyrządy i maszyny mleczarskie, zdjęcia oraz 

dokumenty zarówno z historii mleczarni, jak i rozwoju technologii mleczarstwa w 

Polsce. 

Szacunkowy koszt realizacji projektu to 1 500 000,00 zł. Podmiotem realizującym 

projekt będzie Miasto i Gmina Pogorzela wraz z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem 

Kultury oraz Pogorzelskim Towarzystwem Kulturalnym. Potencjalne źródła 

finansowania projektu to środki własne Miasta i Gminy Pogorzela a także środki z 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do ożywienia społeczno - 

gospodarczego obszaru rewitalizacji. Utworzenie Muzeum Mleczarstwa przyczyni się 

do powstania nowych miejsc pracy. Obecnie w kraju istnieje jedynie kilka tego typu 

obiektów muzealnych, dlatego też placówka może stać się swoistą wizytówką 

Pogorzeli i tym samym zapoczątkować rozwój turystyki jednodniowej w mieście, 

który przełoży się na podejmowanie przez mieszkańców działalności gospodarczych 

w zakresie obsługi ruchu turystycznego. 

Realizację projektu zaplanowano na okres lat 2020 - 2023. 

 

3. Rewitalizacja Kościoła Ewangelickiego z adaptacją na "Świątynię Sztuki" 

Projekt obejmuje modernizację nieużytkowanego obecnie obiektu Kościoła 

Ewangelickiego wraz z adaptacją na cele kulturalne. W obiekcie przeprowadzone 

zostaną następujące prace: 

 wymiana pokrycia dachowego; 

 montaż instalacji elektrycznej i grzewczej; 

 modernizacja ścian i sufitu; 

 wymiana okien i drzwi; 

 urządzenie toalet; 

 prace wykończeniowe; 

 konserwacja elewacji. 

Szacunkowy koszt projektu wynosi 860 000,00 zł. Podmiotem realizującym projekt 

będzie Miasto i Gmina Pogorzela wraz z Pogorzelskim Towarzystwem Kulturalnym. 

Potencjalne źródła finansowania projektu to środki własne Miasta i Gminy Pogorzela 

a także środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

- 2020 oraz środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
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W zrewitalizowanym obiekcie utworzona zostanie "Świątynia Sztuki" w ramach której 

prowadzone będą różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, wystawy, spotkania, panele 

dyskusyjne. Prowadzeniem "Świątyni Sztuki zajmie się Pogorzelskie Towarzystwo 

Kulturalne. 

Realizacja projektu pozwoli na ożywienie społeczno - kulturalne obszaru rewitalizacji. 

W zdecydowany sposób poprawi się oferta dla mieszkańców w zakresie obcowania ze 

sztuką i kulturą oraz w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego.  

Realizację projektu zaplanowano na okres lat 2018 - 2019. 

 

 

IX. MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI 

 Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014 – 2020 wymogiem niezbędnym przy opracowaniu programów rewitalizacji jest 

konieczność zapewnienia komplementarności w następujących aspektach: problemowym, 

przestrzennym, proceduralno - instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania. 

Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz projektami 

rewitalizacyjnymi prowadzi do efektywniejszego wykorzystania potencjału przestrzeni 

rewitalizowanej, a zwłaszcza potencjału lokalnej społeczności będącej użytkownikami tej 

przestrzeni. Komplementarność ma na celu doprowadzenie do efektu synergii także w 

wymiarze proceduralno - instytucjonalnym czyli zarządzania wdrażaniem programu 

rewitalizacji oraz w wymiarze finansowym tzn. lepszym wykorzystaniem środków 

finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

 

X.1. Komplementarność przestrzenna 

 Komplementarność przestrzenna w LPR opiera się przede wszystkim na wyborze 

projektów, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i na tej podstawie określenie obszaru rewitalizacji oparte zostało o analizę 

wskaźnikową oraz przeprowadzone konsultacje społeczne. 

Komplementarność przestrzenną w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Pogorzela na lata 2017 - 2023 zapewniają projekty wyznaczone do realizacji w konkretnym 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji, pozwalające na wyprowadzenie go ze stanu 

kryzysowego. Są to projekty wzajemnie ze sobą powiązane i wzajemnie się dopełniające, a 

ich realizacja wpłynie na poprawę stanu całego obszaru rewitalizacji. O delimitacji 
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wyznaczonego obszaru rewitalizacji decydowała zarówno sytuacja społeczno-gospodarcza jak 

i poziom istotności obszaru dla gminy. Planowana interwencja spowoduje, że zdiagnozowane 

problemy zostaną rozwiązane, bez zagrożenia przenoszenia ich na inne obszary, co 

zapoczątkuje pozytywne zmiany na pozostałych terenach gminy. Wypracowane projekty 

stanowią odpowiedź na zdiagnozowane wcześniej problemy, a efektem ich realizacji będzie 

wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Projekty dopełniają się przestrzennie i 

stanowią kontynuację wcześniej podejmowanych działań, a ich realizacja będzie docelowo 

zapobiegać przenoszeniu problemów na inne tereny gminy. Wśród działań wyróżnia się 

zarówno interwencje w zakresie przestrzeni publicznych oraz obiektów, które pełnią funkcje 

użyteczności publicznej. Nie są to więc projekty o oddziaływaniu punktowym, gdyż ich 

realizacja została zaplanowana w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby lokalnej 

społeczności, a efekty osiągnięte w wyniku realizacji tych działań będą służyć nie tylko 

mieszkańcom wyznaczonego obszaru, ale również całej gminy. Zapewnienie 

komplementarności przestrzennej pomiędzy zaplanowanymi przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi ma niezwykle istotne znaczenie dla skutecznego przeprowadzenia procesu 

rewitalizacji. Rozproszenie przestrzenne projektów mogłoby doprowadzić do fragmentacji 

działań procesu rewitalizacyjnego, czego efektem byłoby jedynie ich punktowe 

oddziaływanie, co nie pozwoliłoby na kompleksowe rozwiązanie problemów występujących 

na obszarze rewitalizacji. Ponadto zaplanowane projekty wzajemnie się uzupełniają, więc 

będzie pomiędzy nimi zachodzić efekt synergii. Realizacja zaplanowanych projektów 

oddziaływać będzie na cały obszar rewitalizacji, dzięki czemu występujące tam problemy 

zostaną rozwiązane u źródła i nie będą przenosiły się na pozostałe obszary gminy.  

Wszystkie  projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim ściśle 

powiązane. Stanowią one odpowiedź na główne problemy obszaru rewitalizacji. Dzięki ich 

realizacji pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze gminy, ponieważ dotyczą one 

działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, co wpłynie na 

poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców gminy.  

Inwestycje infrastrukturalne zaplanowano w mieście Pogorzela oraz miejscowości Kromolice. 

Rozwiązanie zdiagnozowanych problemów u źródła pozwoli na szeroki zakres oddziaływania 

przestrzennego zaplanowanych działań. Projekt „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży” pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków do wyrównywania szans 

edukacyjnych. Rewitalizacja jest ukierunkowana przede wszystkim na sferę społeczną i 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu niektórych grup społecznych. Działania miękkie 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
137 

zaplanowane w ramach niniejszego projektu pozwolą na wdrożenie programów skierowanych 

do dzieci z rodzin ubogich, często dotkniętych patologiami społecznymi. Realizacja 

zaplanowanych działań umożliwi wyrównanie dysproporcji i zwiększenie szans 

edukacyjnych. W przyszłości pozwoli to na zmniejszenie zjawiska bezrobocia, poprawę 

wykształcenia ludzi poszukujących zatrudnienia co w konsekwencji doprowadzi do 

zmniejszenia liczby osób korzystających z pomocy społecznej oraz wszechstronny rozwój 

całej jednostki terytorialnej. Projekt ten będzie zatem pozytywnie oddziaływał na cały obszar 

rewitalizacji.  

Także projekt pn „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Kromolicach na rzecz 

włączenia społecznego osób i grup wykluczonych oraz zagrożonych marginalizacją” 

charakteryzuje się oddziaływaniem na cały obszar rewitalizacji oraz pośrednio na teren 

pozostałej części gminy. Warsztaty dotyczące opieki nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi, szkolenia dla rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze 

oraz spotkania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

zostaną skierowane do grup docelowych składających się z mieszkańców całego obszaru 

rewitalizacji. 

Projekt „Rewitalizacja rynku w Pogorzeli” wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości życia 

lokalnej społeczności. Rewitalizacja rynku pozwoli na ograniczenie skali wskazanych 

problemów społecznych dotyczących tej części miasta. Obszar ten ma znaczenie strategiczne 

i kluczowe dla promocji i rozwoju turystycznego gminy. Skoncentrowanie działań na tym 

obszarze pozwoli znacznie podnieść jakość i poziom życia w całej gminie. Stworzenie 

nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni umożliwi ograniczenie odpływu młodych ludzi z 

gminy oraz przyciągnie potencjalnych nowych mieszkańców co wpłynie pozytywnie na 

odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych, poprawę sytuacji na lokalnym rynku 

pracy oraz wzrost gospodarczy nie tylko obszarów rewitalizacji ale całej gminy. 

Efekty realizacji projektu pn „Rewitalizacja Pałacu w Kromolicach” również będą dotyczyły 

całego obszaru rewitalizacji. Rewitalizacja oraz adaptacja zabytkowego obiektu na cele 

społeczno – gospodarcze pozwoli na stworzenie miejsca integracji mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. W przeprowadzonej analizie wskazano na potrzebę wdrożenia działań 

ukierunkowanych na poprawę poziomu integracji społecznej i wzmocnienie poczucia 

przynależności do struktur funkcjonujących w ramach lokalnej społeczności. Przedmiotowy 

projekt stanowi odpowiedź na ten problem. Jego realizacja pozwoli na zacieśnienie więzi 

społecznych oraz wpłynie na wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców. 

Korzyści zatem dotyczyć będą nie tylko obszaru rewitalizacji, ale także całej Gminy 
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Pogorzela. Aktywne społeczeństwo obywatelskie to bowiem jeden z głównych czynników 

decydujących o tempie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 

X.2. Komplementarność problemowa 

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014 – 2020 komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji działań 

rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie i będą miały 

oddziaływanie na obszar we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, technicznym, 

gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno - funkcjonalnym). Zakres tematyczny 

przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających niniejszego LPR został zaprojektowany 

zgodnie z powyższą zasadą. Bezpośrednie działania na rzecz społeczności będą prowadzone 

równocześnie z działaniami w sferach takich jak: mieszkalnictwo, przestrzeń publiczna, 

poprawa dostępności i oferty usług społecznych i kulturalnych. Tak zaplanowany proces 

rewitalizacji będzie przeciwdziałał fragmentacji działań. Komplementarność problemowa 

oznacza również potrzebę określenia pożądanego stanu, do jakiego mają doprowadzić obszar 

rewitalizacji zakładane przedsięwzięcia. Znajduje ona swój wyraz na poziomie wizji 

rewitalizacji, celów rewitalizacji i odpowiadających im kierunków działania, a także 

głównych i uzupełniających przedsięwzięć. Zaplanowane do realizacji działania zostały 

przedstawione w opisie projektów oraz na poziomie monitoringu opatrzone w parametry 

(wskaźniki), które pozwolą ocenić skalę rewitalizacji.  

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach niniejszej rewitalizacji będą wpływać na 

ograniczenie skali niekorzystnych zjawisk wskazanych w przeprowadzonej analizie 

wskaźnikowej. Poszczególne projekty rewitalizacyjne będą korzystnie wpływać na 

zdiagnozowane wcześniej problemy przez ukierunkowanie na następujące efekty: 

 Projekt nr 1 „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 

Pogorzeli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” – 

zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia wyrównawczych zajęć 

edukacyjnych, wdrażanymi programami zostaną objęte dzieci z rodzin ubogich, często 

dotkniętych różnego rodzaju patologiami. Zapewnienie takim uczniom odpowiedniego 

wsparcia zwiększy ich szanse na zdobycie odpowiednich kwalifikacji co pozwoli w 

przyszłości łatwiej rozwiązać takie problemy jak bezrobocie czy ubóstwo wskazane w 

diagnozie obszaru rewitalizacji; szkoła jako obiekt użyteczności publicznej posłuży 
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również jako miejsce integracji lokalnej społeczności co wpłynie korzystnie na 

wzmocnienie więzi społecznych; 

 Projekt nr 2 „Modernizacja wiejskiego Domu Kultury w Kromolicach na rzecz 

włączenia społecznego osób i grup wykluczonych oraz zagrożonych marginalizacją” – 

w zmodernizowanym obiekcie pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej zorganizowane 

zostaną liczne szkolenia i warsztaty dotyczące podstawowych zasad opieki nad 

osobami starszymi i chorymi, nastąpi integracja osób starszych i niepełnosprawnych,  

poprawa poziomu integracji społecznej, wzmocnienie przynależności do struktur 

funkcjonujących w lokalnej społeczności, rozwiązywanie problemów rodzin 

zmagających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, profilaktyka 

uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 Projekt nr 3 „ Rewitalizacja rynku w Pogorzeli” – zagospodarowanie terenu placu 

rynkowego poprawi jakość życia mieszkańców, wpłynie pozytywnie na włączenie 

społeczne lokalnej społeczności i wzmocnienie tożsamości kulturowej, wzmocnienie 

tożsamości lokalnej służące integracji mieszkańców, ograniczenie odpływu młodych 

ludzi poprzez stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej; 

 Projekt nr 4 „Rewitalizacja Pałacu w Kromolicach” – rewitalizacja zabytkowego 

pałacu oraz adaptacja obiektu na cele społeczno – gospodarcze spowoduje integrację 

lokalnej społeczności, zapewnienie opieki starszym osobom w domu seniora, wzrost 

poziomu aktywności mieszkańców w życiu publicznym, poprawę poziomu integracji 

społecznej, wzmocnienie poczucia przynależności do struktur funkcjonujących w 

ramach lokalnej społeczności, przeciwdziałanie degradacji obiektów użyteczności 

publicznej oraz zanikowi ich pierwotnej funkcji, utworzenie Centrum Integracji, 

biznesu, Kultury i Społeczności Lokalnej z kolei wpłynie na rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez powstawanie nowych miejsc 

pracy. 

Realizacja zaplanowanych powyższych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyni się do 

podniesienia jakości życia mieszkańców, tworząc atrakcyjną przestrzeń do zamieszkania, 

rozwoju oraz spędzania czasu wolnego. Mieszkańcy zagrożeni wykluczeniem społecznym 

zostaną otoczeni szczególną troską, co ograniczy występowanie patologii oraz ubóstwa. 

Obszar rewitalizacji będzie miejscem o atrakcyjnej i funkcjonalnie zagospodarowanej 

przestrzeni publicznej, przyjaznym dla obecnych i przyszłych mieszkańców. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaplanowane w sposób zapewniający ich 

maksymalną komplementarność problemową, czyli wzajemne się uzupełnianie w procesie 
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rozwiązywania wszystkich problemów zdiagnozowanych na etapie delimitacji obszaru 

rewitalizacji. 

 

X.3. Komplementarność proceduralno - instytucjonalna 

 Komplementarność proceduralno - instytucjonalna oznacza konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 

współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność 

procedur. Innymi słowy komplementarność instytucjonalna związana jest z określeniem 

odpowiedniego systemu zarządzania i wdrażania programu rewitalizacji. System ten powinien 

pozwolić na zachowanie spójności we współdziałaniu różnych podmiotów, które realizują 

swoje zadania w procesie rewitalizacji oraz na zachowanie integralności przepisów i procedur 

związanych z wdrażaniem niniejszego programu. System zarządzania pozwalający na 

skuteczne wdrażanie i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji został opisany w 

rozdziałach XIII i XIV. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzane Lokalnym Programem 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela jest Burmistrz Pogorzeli, który realizuje swoje 

zadania poprzez powołany Zespół ds. rewitalizacji. 

System zarządzania procesem rewitalizacji dla gminy Pogorzela został opracowany w taki 

sposób, aby zapewnić jego jak największą efektywność. Istotnym elementem jest 

zaangażowanie społeczne. Kluczowy był wysoki udział interesariuszy na etapie 

programowania i diagnozowania, gdyż partycypacja to nieodłączny element opisywanego 

procesu. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza bowiem konieczność 

zaprojektowania takiego systemu zarządzania programem rewitalizacji, aby umożliwiał 

współdziałanie różnych instytucji, a także dopełnianie się i spójność procedur. 

Zakłada się także włączanie zainteresowanych podmiotów w proces rewitalizacji również na 

etapie jego wdrażania i monitorowania postępów przebiegu prac. Taki system wymaga 

zaangażowania w prace szerokiego grona podmiotów reprezentujących różne dziedziny życia 

społeczno-gospodarczego, bowiem składa się na niego wiele aspektów. 

 

X.4. Komplementarność międzyokresowa 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 

zachowuje ciągłość programową procesu rewitalizacji. Wszystkie projekty i przedsięwzięcia 

podejmowane w poprzednich okresach programowych mają swoją kontynuację w obecnym 

dokumencie.  



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
141 

Lokalny Program Rewitalizacji, w części swoich działań jest uzupełnieniem przedsięwzięć 

realizowanych w ramach polityki spójności 2007 - 2013. W związku z tym, nawiązuje do 

zachowania ciągłości programowej. Doświadczenie z poprzedniego okresu finansowania 

wpłynęło na wsparcie planowanych projektów w ramach obecnej perspektywy finansowej. 

Komplementarność międzyokresowa opierać się będzie na: 

 analizie dotychczasowych działań gminy; 

 ocenie skuteczności dotychczasowych osiągnięć i efektywności; 

 wykorzystaniu wniosków z dotychczasowych działań. 

W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach środków UE na lata 2007 – 2013 

realizowano projekty związane z budową lub modernizacją infrastruktury kulturalno – 

rekreacyjnej: 

 Przebudowa Rynku w Pogorzeli (etap I - 2009, etap II - 2010), 

 Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Pogorzeli, 

 Przebudowa placu przed Świetlicą Wiejską w Kromolicach, 

 Przebudowa placu przed Świetlicą Wiejską w Gumienicach; 

 Termomodernizacja budynku MGOK w Pogorzeli, 

 Budowa budynku rekreacyjnego w Pogorzeli, 

 Spotkania na zielonym skwerze - przebudowa zieleni wokół MGOK w 

 Pogorzeli, 

 Budowa strefy wypoczynku w parku miejskim w Pogorzeli, 

 Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Elżbietkowie, 

 Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli. 

Ponadto realizowano przedsięwzięcia związane z budową lub poprawą stanu infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy: 

 Doposażenie placu zabaw w Bułakowie; 

 Budowa placu zabaw w Elżbietkowie; 

 Doposażenie placu zabaw w Łukaszewie; 

 Budowa placu zabaw w Kaczejgórce; 

 Budowa placu zabaw w Małgowie; 

 Doposażenie placu zabaw we Wziąchowie; 

 Modernizacja boiska sportowego w Pogorzeli; 

 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzeli. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszego Programu są kontynuacją działań 

podejmowanych na terenie gminy w poprzednich latach, są spójne tematycznie pod względem 
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działań związanych z rewitalizacją Rynku w Pogorzeli, rewaloryzacją parku w Pogorzeli oraz 

działań kulturalnych i integracyjnych. Doświadczenia i wnioski z realizacji poprzednich 

działań rewitalizacyjnych pomogą gminie w jeszcze bardziej efektywnym wykorzystaniu 

środków oraz możliwości w obecnej perspektywie finansowej. 

 

X.5. Komplementarność źródeł finansowania 

 Zgodnie z Wytycznymi, komplementarność źródeł finansowania, w kontekście 

polityki spójności 2014 - 2020, oznacza, że projekty rewitalizacyjne, wynikające z programu 

rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze 

środków EFRR i EFS. W wyniku tego następuje koordynacja środków programów 

operacyjnych ze środkami polityki instrumentów krajowych oraz rozwijana jest zdolność 

łączenia prywatnych oraz publicznych źródeł finansowania. Taki sposób finansowania 

gwarantuje możliwie najkorzystniejsze uzyskanie efektów dla obszaru rewitalizacji. Ponadto 

projekty zapisane w dokumencie dają także możliwość stymulowania lokalnych źródeł 

finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, szczególnie przy założeniu wzmacniania 

lokalnej przedsiębiorczości oraz organizacji społecznych. Dzięki zapewnieniu 

komplementarności z zakresu źródeł finansowania, uzyskane zostaną korzystniejsze efekty 

dla obszaru podlegającemu rewitalizacji. Komplementarność źródeł finansowania wynika z 

opisu projektów przedsięwzięć, gdzie określono potencjalne źródła finansowania działań na 

rzecz rewitalizacji. 

 

 

X. REALIZACJA ZASADY PARTNERSTWA I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ 

 Rewitalizacja to proces, którego nadrzędnym celem jest wyprowadzenie obszaru 

zdegradowanego ze stanu kryzysowego, dzięki czemu poprawi się jakość życia lokalnej 

społeczności. Do władz lokalnych należy inicjowanie i koordynowanie działań 

rewitalizacyjnych, jednak w planowanie i wdrażanie założeń Lokalnego Programu 

Rewitalizacji powinni zostać zaangażowani mieszkańcy. Dzięki temu możliwe będzie 

wypracowanie takich rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste problemy mieszkańców 

oraz osiągnięcie rezultatów spełniających oczekiwania osób, które mają z nich korzystać. Z 

tego powodu istotną rolę w procesie partycypacji odgrywa partycypacja społeczna. 

Niezbędnym czynnikiem w drodze do osiągnięcia pełnego sukcesu planowanego procesu 

rewitalizacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu uczestnictwa wszystkich 
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interesariuszy tego procesu. Planowanie i wdrażanie rewitalizacji wiąże się z 

zaangażowaniem lokalnej społeczności do działania na różnych etapach: diagnozowania 

problemów, wytyczania celów i kierunków działań, współpracy partnerskiej, realizacji 

przedsięwzięć, aktualizacji wstępnych założeń, utrzymania efektów zmian. Do katalogu 

interesariuszy procesu rewitalizacji zaliczyć należy: 

 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa.   

 Partycypacja społeczna obejmuje, przygotowanie, prowadzenie i ocenę procesu 

rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział wszystkich interesariuszy. 

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polega w szczególności na poznaniu 

potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi 

potrzebami i oczekiwaniami, prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie 

rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji oraz o przebiegu 

tego procesu, inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu 

między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, zapewnieniu udziału 

interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, wspieraniu inicjatyw 

zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu i realizacji założeń 

Programu Rewitalizacji oraz zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

 Osiągnięcie porozumienia pomiędzy wszystkimi stronami procesu rewitalizacji, jest 

warunkiem zapewnienia najlepszych efektów prowadzonych działań, których głównym 

zadaniem jest rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Jedyną metodą osiągnięcia 

porozumienia jest dialog społeczny, a jedną z najważniejszych form dialogu (w tym 

przypadku pomiędzy władzami gminy, a mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami 

organizacji pozarządowych - czyli interesariuszami procesu rewitalizacji) są konsultacje 
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społeczne. Skuteczne konsultacje społeczne nie służą jedynie informowaniu mieszkańców, ale 

przede wszystkim poznaniu ich opinii na temat istotnych dla gminy spraw. 

W celu włączenia interesariuszy procesu rewitalizacji w proces planowania procesu 

rewitalizacji i opracowywania programu rewitalizacji, przeprowadzono warsztaty i 

konsultacje społeczne na różnych etapach tworzenia programu. 

 Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 29 czerwca 2017 r. w Miejsko -

Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli. Spotkanie to miało charakter przede wszystkim 

informacyjny. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Pogorzela, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organów administracji 

samorządowej. Zostały na nim omówione podstawowe terminy związane z rewitalizacją, 

przykłady dobrych praktyk rewitalizacyjnych oraz  planowany zakres prac nad dokumentem. 

Przedstawiona została koncepcja metodologiczna prac nad programem wraz z planem działań 

partycypacji społecznej. Podczas spotkania zaprezentowano także przykłady negatywnych 

zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno - funkcjonalnych i 

technicznych na terenie gminy. Spotkanie, dzięki zaznajomieniu mieszkańców z planowanym 

procesem rewitalizacji, pozwoliło na włączenie mieszkańców w proces przygotowywania 

przedmiotowego Programu Rewitalizacji. Efekty pierwszego spotkania konsultacyjnego 

widoczne były na późniejszych etapach przygotowywania Programu. Grupy społeczne, 

których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym, aktywnie włączały się w 

prace nad Programem Rewitalizacji. Interesariusze procesu rewitalizacji na późniejszych 

etapach zgłaszali swoje spostrzeżenia na temat zasięgu obszaru rewitalizacji, brali także 

aktywny udział w przygotowaniu katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Dnia  6 października 2017 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli 

odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów zainteresowanych 

procesem rewitalizacji. Celem spotkania była bezpośrednia rozmowa z interesariuszami 

procesu rewitalizacji na temat prawidłowości wyboru proponowanego zasięgu obszaru 

rewitalizacji. Podczas spotkania zebrano uwagi uczestników dotyczące miejsc największej 

kumulacji negatywnych zjawisk. 

Trzecie spotkanie konsultacyjne, przeprowadzone w dniach 9 – 10 listopada 2017 roku 

przybrało formę warsztatów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Spotkanie, 

które odbyło się w Puszczykowie, było kolejnym etapem diagnozy kryzysowych stanów w 

poszczególnych rejonach gminy Pogorzela. Uczestnicy warsztatów poproszeni zostali o 

zaznaczeniu na roboczych mapach gminy Pogorzela, tych obszarów, na których ich zdaniem 
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występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach: 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno - funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej. 

Następnie dla obszarów o największej kumulacji degradacji uczestnicy warsztatów wskazali 

najważniejsze problemy wraz z proponowanymi sposobami ich rozwiązania. Wyniki pracy 

warsztatowej przeprowadzonej na spotkaniu konsultacyjnym zostały wykorzystane przy 

określeniu ostatecznego zasięgu obszaru rewitalizacji. Obok wyników analizy wskaźnikowej, 

pod uwagę wzięto również opinie mieszkańców Gminy Pogorzela na temat natężenia oraz 

rodzajów problemów występujących w poszczególnych częściach gminy. 

Kolejnym etapem prac było opracowanie projektu Programu Rewitalizacji, który 

następnie poddano konsultacjom społecznym w celu potwierdzenia zasadności 

zaplanowanych działań i wprowadzenia ewentualnych korekt wynikających ze zgłoszonych 

przez interesariuszy uwag. Przeprowadzone konsultacji wynikały z dbałości o to, aby 

założenia Programu Rewitalizacji wynikały wprost z potrzeb interesariuszy procesu 

rewitalizacji. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 

2017 - 2023 upubliczniony został na stronie internetowej Gminy Pogorzela z prośbą o 

zgłaszanie uwag i ewentualnych propozycji zmian zapisów Programu. Ponadto dnia 28 

grudnia 2017 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorzeli odbyło się spotkanie 

konsultacyjne, podczas którego mieszkańcom gminy Pogorzela i pozostałym interesariuszom 

przedstawiony został projekt Programu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość,. zgłaszania 

uwag do projektu Programu, propozycji zmian, zadawania pytań.  

Przeprowadzone spotkania konsultacyjne wpłynęły pozytywnie na potencjał i 

możliwości budowania partnerstw służących realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Zarówno organizacje pozarządowe, jak i przedsiębiorcy oraz jednostki administracji 

samorządowej zapowiedziały aktywne współdziałanie w procesie realizacji projektów 

rewitalizacyjnych i wdrażania postanowień Programu. 

Przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pogorzela na lata 2017-2023 

zastosowano następujące formy zaangażowania lokalnej społeczności podczas prac nad 

dokumentem: 

 informowanie – mieszkańcy zostali powiadomieni o przystąpieniu do opracowywania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, przygotowywanej diagnozie, możliwości 

opiniowania diagnozy, wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

opiniowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, spotkaniach warsztatowych i 

konsultacyjno-informacyjnych,  
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 konsultowanie – lokalna społeczność dostała możliwość wypowiedzenia się na temat 

projektu przygotowywanego dokumentu co zapewniło zwiększony udział obywateli w 

prowadzonych działaniach, 

 współdecydowanie – lokalne władze przekazały obywatelom część kompetencji 

dotyczących podejmowanych działań i decyzji, dzięki temu mieszkańcy gminy mieli 

realny wpływ na dotyczące ich, bezpośrednio lub pośrednio, planowane działania. 

Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji nie ograniczy się jednak wyłącznie do 

organizacji spotkań konsultacyjnych i uczestnictwa różnych grup społeczeństwa lokalnego w 

przygotowywaniu Programu Rewitalizacji i planowaniu samego procesu rewitalizacji. Udział 

interesariuszy w procesie rewitalizacji zapewniony został również na etapie wdrażania 

założeń Programu, czyli realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Planuje się powołanie 

Zespołu ds. Rewitalizacji, który zrzeszać będzie zarówno przedstawicieli władz gminy, jak 

również reprezentantów organizacji pozarządowych, czy przedsiębiorców. Kwestie związane 

z powołaniem i funkcjonowaniem Zespołu ds. Rewitalizacji szczegółowo zostały omówione 

w rozdziale dotyczącym zasad wdrażania i zarządzania procesem realizacji postanowień 

Programu Rewitalizacji. 

Najważniejszy etap to wdrażanie Programu. Udział interesariuszy w procesie 

tworzenia Programu nie kończy się wraz z przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Miejskiej. 

Działania partycypacyjne muszą być prowadzone w sposób ciągły. Powinny trwać od 

momentu rozpoczęcia projektowania Programu Rewitalizacji i być kontynuowane nawet po 

zakończeniu wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. poprzez: 

 upublicznianie monitoringu zmian, 

 zapewnianie udziału mediów w procesie rewitalizacji, 

 publikowanie systematycznych raportów oraz sprawozdań, 

 badania na temat oceny procesów rewitalizacji: zaleca się przygotowanie ankiet w 

celu zbadania opinii mieszkańców na temat realizowanych projektów oraz oceniania 

czy prowadzone działania przynoszą zamierzony skutek,  

 prezentacje efektów rewitalizacji.  

Wszystkie te działania stosowane będą w odniesieniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023. 

Niezwykle ważne jest zapewnienie wszystkim interesariuszom zewnętrznego aktywnego 

udziału w konsultacjach projektów na etapie realizacji zapisów Programu. Stała współpraca z 

interesariuszami wewnętrznymi pozwoli systematycznie monitorować sytuację społeczno-
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gospodarczą Miasta i Gminy Pogorzela, tak aby w razie potrzeby możliwa była aktualizacja 

zapisów niniejszego Programu. 

 

 

XI. FINANSOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI I HARMONOGRAM 
REALIZACJI DZIAŁAŃ 

W celu osiągnięcia zamierzonych efektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i 

Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 konieczny jest właściwy dobór źródeł finansowania 

poszczególnych zadań. Podstawowym źródłem finansowania są środki pomocowe UE 

przeznaczone bezpośrednio na rewitalizację lub inne działania merytoryczne, pozytywnie 

wpływające na poprawę sytuacji na obszarze wsparcia. Zakłada się jednak możliwość 

angażowania środków pochodzących z różnorodnych źródeł finansowania. 

W ramach środków publicznych planuje się wykorzystanie następujących środków: 

 wspólnotowych: podstawowym źródłem finansowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata  2017 - 2023 będą środki pomocowe 

na poziomie regionalnym pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego zarezerwowane w Wielkopolskim Regionalnym Programie 

Operacyjnym na lata 2014-2020. W sferze społecznej natomiast ważne są środki 

pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniające się do łagodzenia skutków 

bezrobocia, aktywizacji gospodarczego obszaru, prowadzenia działań w zakresie 

edukacji, opieki nad dziećmi i aktywizacji seniorów; 

 krajowych: uzupełnienie finansowania działań rewitalizacyjnych mogą stanowić także 

środki finansowe pochodzące z budżetu państwa zaangażowane w formie wkładu 

krajowego w projekty współfinansowane ze środków pomocowych UE, inicjatyw 

Komisji Europejskiej i innych, mogą to być również dotacje, w ramach kierunkowych 

programów poszczególnych ministerstw; 

 gminnych: komplementarnym źródłem finansowania niniejszego programu będą 

środki finansowe Gminy Pogorzela, określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Obok inwestycji publicznych, lokalne środki gminy mogą stanowić, np. 

zabezpieczenie wkładu własnego w projektach społecznych i infrastrukturalnych 

realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

W ramach przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych planuje się także 

wykorzystanie następujących środków finansowych: 
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 osób fizycznych: niewątpliwie zaangażowanie środków prywatnych zależeć będzie w 

dużej mierze od atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, uwarunkowań formalnych i 

prawnych, oraz możliwości współfinansowania zadań środkami publicznymi; 

 organizacji pozarządowych: organizacje działające w ramach trzeciego sektora 

dysponują lub pozyskują kapitał ważny z punktu widzenia efektów społecznych 

procesu rewitalizacji, Organizacje pozarządowe mogą dysponować środkami 

publicznymi i prywatnymi. Takie źródło finansowania jest szczególnie ważne dla 

nieformalnych grup społecznych, gdyż za pomocą niewielkich środków finansowych 

pozyskiwanych przez te grupy realizowane są niewielkie projekty, które spełniają 

konkretne oczekiwania lokalnej społeczności. 

 

 Poniżej zaprezentowano harmonogram i indykatywne ramy finansowe głównych oraz 

uzupełniających projektów rewitalizacyjnych, wraz ze wskazaniem wielkości potencjalnego 

dofinansowania. Terminy realizacji projektów określone zostały w przybliżeniu.  

 Szacowana wartość wszystkich projektów rewitalizacyjnych wynosi 15,28 mln 

złotych. W odniesieniu do większości projektów zakładana jest możliwość pozyskania 

dofinansowania na ich realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020, które przy maksymalnej wielkości dofinansowania w 

wysokości 85% może wynieść 12,99 mln złotych. Natomiast środki własne podmiotów 

realizujących dane projekty, czyli Miasta i Gminy Pogorzela i pozostałych podmiotów 

ujętych w danych działaniach stanowią ich wkład własny, którego minimalna wartość przy 

dofinansowaniu z WRPO 2014+ powinna wynieść minimum 15%. Dla założonych w 

programie projektów daje to kwotę rzędu 2,29 mln złotych. Niektóre z wymienionych 

projektów mogą również uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020. W tym przypadku maksymalna kwota dofinansowania może 

wynieść 63,63% wartości całego projektu. Wkład własny podmiotów realizujących dane 

działania powinien wynieść minimalnie 36,36% wartości całkowitej projektu. W przypadku 

nieotrzymania dofinansowania z funduszy UE, projekty rewitalizacyjne finansowane będą ze 

środków budżetu Miasta i Gminy Pogorzela. Opcjonalnie Miasto i Gmina Pogorzela ubiegała 

się będzie o sfinansowanie części nakładów ze środków pochodzących z budżetu państwa. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono indykatywne ramy finansowe dla głównych i 

uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  
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Tabela 27 Projekty główne i uzupełniające - indykatywne ramy finansowe 
Nr 

projektu 
Projekt Okres realizacji Podmioty realizujące 

Szacunkowa wartość 
projektu 

Źródła finansowania 

PROJEKTY GŁÓWNE 

1 

Modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Pogorzeli na rzecz 
wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży 

Lata 2019 – 2022 
(modernizacja 

budynku szkoły) 
 

Lata 2021 – 2023 
(działania 
„miękkie”) 

 Miasto i Gmina 
Pogorzela 

 

7 250 000,00 zł 
(modernizacja 

budynku szkoły) 
 

100 000,00 zł 
(działania „miękkie) 

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły: 
 Do 85% EFRR (środki publiczne 

UE); 
 Min. 15% środki publiczne 

krajowe – budżet Miasta i 
Gminy Pogorzela; 

 Opcjonalnie środki Ministerstwa 
Sportu i Turystyki (środki 
publiczne krajowe) 

 
Działania „miękkie”: 

 Do 85% EFS (środki publiczne 
UE); 

 Min. 15% środki publiczne 
krajowe – Miasta i Gminy 
Pogorzela; 

 

2 

Modernizacja Wiejskiego Domu 
Kultury w Kromolicach na rzecz 
włączenia społecznego osób i 

grup wykluczonych oraz 
zagrożonych marginalizacją  

Lata 2018 – 2021 
(modernizacja 

świetlicy) 
 

Lata 2021 – 2022 
(działania 
„miękkie”) 

 Miasto i Gmina 
Pogorzela 

 

255 000,00 zł 
(modernizacja 

świetlicy) 
 

200 000,00 zł 
(działania „miękkie” 

Modernizacja świetlicy wiejskiej: 
 Do 85% EFRR (środki publiczne 

UE); 
 Opcjonalnie do 63,63% EFRROW 

(środki publiczne UE); 
 Min. 15% środki publiczne 

krajowe – budżet Miasta i 
Gminy Pogorzela; 

 
Działania „miękkie”: 



 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 

Nr 
projektu 

Projekt Okres realizacji Podmioty realizujące 
Szacunkowa wartość 

projektu 
Źródła finansowania 

 Do 85% EFS (środki publiczne 
UE); 

 Min. 15% środki  publiczne 
krajowe – budżet Miasta i 
Gminy Pogorzela 

 

3 Rewitalizacja Rynku w Pogorzeli  Lata 2018 -  2020 
 Miasto i Gmina 

Pogorzela 
 

770 000,00 zł 

 Do 85% EFRR (środki publiczne 
UE); 

 Min. 15% środki publiczne 
krajowe – budżet Miasta i 
Gminy Pogorzela; 
 

4 
Rewitalizacja Pałacu w 

Kromolicach 
 

Lata 2019 - 2023  Inwestor prywatny 4 000 000,00 zł 

 Do 85% EFRR (środki publiczne 
UE); 

 Min. 15% środki prywatne - 
środki własne Inwestora 
 

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

5 
Rewaloryzacja Parku w Pogorzeli 

 Lata 2018 - 2020 
 Miasto i Gmina 

Pogorzela 
 

345 000,00 zł 

 Do 63,63% EFRROW (środki 
publiczne UE); 

 Min. 36,37% środki  publiczne 
krajowe – budżet Miasta i 
Gminy Pogorzela 
 

6 

Modernizacja i przebudowa 
obiektu byłej Mleczarni w 
Pogorzeli wraz z adaptacją na 
Muzeum Mleczarstwa 

 

Lata 2020 - 2023 

 Miasto i Gmina 
Pogorzela 

 Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Pogorzeli 

1 500 000,00 zł 

 Do 85% EFRR (środki publiczne 
UE); 

 Min. 15% środki publiczne 
krajowe – budżet Miasta i 
Gminy Pogorzela 
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Nr 
projektu 

Projekt Okres realizacji Podmioty realizujące 
Szacunkowa wartość 

projektu 
Źródła finansowania 

 Pogorzelskie 
Towarzystwo 
Kulturalne 

 

7 

Rewitalizacja Kościoła 
Ewangelickiego z adaptacją na 
"Świątynię Sztuki" 

 

Lata 2018 - 2019 

 Miasto i Gmina 
Pogorzela 

 Pogorzelskie 
Towarzystwo 
Kulturalne 

 

860 000,00 zł 

 Do 85% EFRR (środki publiczne 
UE); 

 Min. 15% środki  publiczne 
krajowe – budżet Miasta i 
Gminy Pogorzela 

 Opcjonalnie środki  publiczne 
krajowe – środki Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
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XII. SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI 

 Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem złożonym, który wyznacza cele i 

określa kierunki działań w różnych sferach i na kilka lat. W związku z tym, wykonanie jego 

założeń odbywa się poprzez zintegrowany system wdrażania, zmierzający do ich skutecznej 

realizacji. System wdrażania Programu opiera się na wzajemnym współdziałaniu różnych 

podmiotów oraz zapewnianiu spójności i uzupełniania się procedur, co za tym idzie spełnia 

wymóg komplementarności proceduralno-instytucjonalnej. 

Podstawowym warunkiem obowiązywania Programu jako funkcjonującego aktu prawa jest 

jego przyjęcie do realizacji na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli.  

Największy ciężar organizacyjny, zarządczy i finansowy realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji będzie udziałem samorządu lokalnego i jego jednostek podległych. 

Dla zapewnienia „dobrego zarządzania” procesem rewitalizacji, a tym samym 

komplementarności realizowanych działań istotne wydaje się być stworzenie lub 

dostosowanie istniejących struktur administracyjno-zarządczych do specyfiki i potrzeb 

realizacji programu rewitalizacji. 
Jednym z głównych zadań Programu Rewitalizacji Gminy Pogorzela jest powołanie 

do funkcjonowania Zespołu ds. Rewitalizacji odpowiedzialnego za koordynowanie i 

zarządzanie rewitalizacją w ramach struktur Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Zespół ten 

będzie musiał podjąć następujące działania: 

 zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem,  

 tworzenie sieci współpracy między interesariuszami, 

 koordynacja wdrażania wyznaczonych działań, 

 prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji,  

 składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie 

środków w budżecie gminy,  

 stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy 

partnerami Programu Rewitalizacji,  

 opracowanie systemu monitorowania Programu Rewitalizacji, 

 aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 współpraca między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi oraz dialogu społecznego. 

 Kolejne etapy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela 

na lata 2017 - 2023 powinny tworzyć przestrzeń wymiany informacji oraz opinii o 
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poszczególnych działaniach i prowadzonych akcjach (w formie spotkań, publikacji w 

miejscowej prasie, stworzeniu platformy internetowej).  

Zespół ds. Rewitalizacji powinien umożliwić prowadzenie: 

 doradztwa dla właścicieli prywatnych i zbiorowych; 

 warsztatów włączających w proces decyzyjny społeczność lokalną i fachowców 

różnych dziedzin; 

 budowania tożsamości lokalnej z Programem Rewitalizacji. 

 

 

XIII. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROCESU REWITALIZACJI 

Monitorowanie jest to proces polegający na systematycznym zbieraniu, analizowaniu, 

raportowaniu ilościowych i jakościowych danych, opisujących postępy i efekty 

realizowanych zadań, określonych w Programie. 

Sprawny system monitoringu jest niezbędny dla oceny skuteczności i prawidłowości 

przeprowadzonych działań. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 podlega 

ocenie pod względem aktualności jego założeń, a także postępu realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Monitoring Programu ma na celu wykrywanie nieprawidłowości oraz 

podejmowanie działań naprawczych. Odpowiedni system monitorowania i ewaluacji 

Programu Rewitalizacji zapobiega ewentualnej dezaktualizacji jego założeń. Ze względu na 

cel i charakter Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 

ma formułę otwartą, tzn. że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się 

nowych problemów oraz wykreowaniu nowych projektów – będzie on aktualizowany. 

Projekty odpowiadające na zidentyfikowane problemy będą systematycznie przygotowywane 

w całym okresie wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane będą: 

aktualnymi warunkami sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, potrzebami i oczekiwaniami 

mieszkańców obszarów kryzysowych, poziomem zaangażowania podmiotów lokalnych w 

planowane działania, możliwościami budżetu gminy oraz dostępnością środków 

zewnętrznych. 

Ocena skuteczności Programu nastąpi w oparciu o wartości wskaźników, które zostały 

przyjęte jako mierniki przeprowadzania procesu rewitalizacji. Wskaźniki wykorzystane w 

celu monitorowania procesu rewitalizacji powinny spełniać następujące warunki: 
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 trafności – czyli dostosowanie wskaźnika do charakteru przedsięwzięcia i 

oczekiwanych rezultatów jego realizacji; 

 mierzalności – powinny być wyrażone w wartościach liczbowych, umożliwiających 

ich weryfikację; 

 wiarygodności – czyli takie zdefiniowanie wskaźnika, które nie powoduje trudności 

z jego weryfikacją;  

 dostępności – powinny być łatwe do wygenerowania.  

Badanie efektów wdrażania nastąpi na podstawie dwóch rodzajów wskaźników: wskaźnika 

produktu oraz rezultatu. Wskaźniki wyróżniono zgodnie z metodologią badania efektów 

wdrażania stosowaną przy tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym oraz 

programowym. Wskaźniki produktu odnoszą się do wszystkich produktów, które powstały w 

trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. 

Mierzony jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaźnik rezultatu dotyczy efektów 

działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania Programu. Informuje o 

zmianach jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. Wskaźniki 

produktu i rezultatu dla poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiono w 

kartach projektów w rozdziale IX.I.  W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki monitorowania 

efektów realizacji postanowień niniejszego Programu. 

Monitorowanie wykonania Programu a także jego ocena nastąpi w oparciu o wartości 

wskaźników efektu.. Dane do badania wskaźnikowego będą pozyskiwane z tych samych 

źródeł, z których pobierano dane na etapie analizy wskaźnikowej. Instytucjami , które 

stanowiły będą źródła danych są: Urząd Miejski w Pogorzeli, Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pogorzeli, Powiatowy Urzędu Pracy w Gostyniu. 

Ocena będzie polegała na porównaniu wartości wskaźników uzyskanych na etapie analizy 

wskaźnikowej oraz na etapie oceny procesu rewitalizacji.  
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Tabela 28 Wskaźniki monitorowania efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2023 
Pogorzela - 
jednostka II 

Kromolice 
Pogorzela - 
jednostka II 

Kromolice 

Wskaźnik 
Wartość bazowa wskaźnika 

Zmiana wartości 
wskaźnika - stan w 

2023 roku w 
stosunku do 

wartości bazowej 
Wartość docelowa wskaźnika 

Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej na 1 tys. ludności 69,29 69,54 Spadek o 30% 48,50 48,68 

Odsetek osób bezrobotnych bez 
kwalifikacji w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 
23,53% 27,27% Spadek o 20% 20,42% 21,82% 

Udział osób bezrobotnych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym 

5,35% 4,21% Spadek o 20% 4,28% 3,37% 

Poziom uczestnictwa w życiu 
publicznym - frekwencja w wyborach 

samorządowych w 2014 r. 
47,29% 47,90% Wzrost o 10% 52,02% 52,69% 

Odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności 
16,13% 16,79% Spadek o 5% 15,32% 15,95% 

Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarki narodowej na 100 osób 8,79 3,36 Wzrost o 5% 

9,23 
 

3,53 

Wielkość dochodów gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 

187,05 61,17 Wzrost o 5% 196,40 64,23 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów 
gospodarczych w latach 2011 – 2016 

na 100 osób 
5,07 1,68 Spadek o 5% 4,82 1,60 
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Pogorzela - 
jednostka II 

Kromolice 
Pogorzela - 
jednostka II 

Kromolice 

Wskaźnik 
Wartość bazowa wskaźnika 

Zmiana wartości 
wskaźnika - stan w 

2023 roku w 
stosunku do 

wartości bazowej 
Wartość docelowa wskaźnika 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
lokalu na osobę (m2) 25,92 25,45 Wzrost o 5% 27,22 26,72 

Zmiana liczby ludności pomiędzy 2011 
a 2016 rokiem -4,73% -6,50% Wzrost o 5% -4,49% -6,18% 

Powierzchnia pokryć dachowych 
budynków zawierających azbest 
przypadająca na 1 mieszkańca 

22,26 56,89 Spadek o 30% 15,58 39,82 

Udział budynków mieszkalnych 
wybudowanych przed 1970 rokiem w 

ogólnej liczbie budynków 
mieszkalnych 

74,26% 32,91% Spadek o 15% 63,12% 27,97% 
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 Obligatoryjnym elementem systemu monitorowania procesu rewitalizacji w 

Programach Rewitalizacji wpisanych do wykazu Programów Rewitalizacji województwa 

wielkopolskiego jest "Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji", który 

stanowi załącznik nr do "Zasad programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 

2014+". Formularz ten obejmuje wyniki monitorowania płaszczyzn: 

 monitorowania podstawowych parametrów Programu Rewitalizacji na etapie 

przyjęcia programu oraz późniejszych jego aktualizacji (częstotliwość oceny: na 

etapie przyjęcia programu lub aktualizacji); 

 monitorowania stopnia realizacji celów określonych w Programie Rewitalizacji 

(częstotliwość oceny: nie rzadziej niż raz na dwa lata); 

 monitorowania skutków realizacji Programu Rewitalizacji poprzez analizę poziomu 

wskaźników wykorzystanych na etapie delimitacji obszaru rewitalizacji 

(częstotliwość oceny: nie rzadziej niż raz na dwa lata); 

 bieżącego monitorowania stopnia wdrożenia założeń Programu Rewitalizacji 

(częstotliwość oceny: raz na pół roku). 

 

Raport wraz z Formularzem powinien być każdorazowo dostarczony do Departamentu 

Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do 15 

stycznia i 15 lipca każdego roku w okresie od 2017 do 2024 roku z uwzględnieniem 

aktualności danych na koniec poprzedniego miesiąca w stosunku do momentu składania 

dokumentu. 

Tabela 29 Karta oceny projektu/przedsięwzięcia 
Nazwa projektu/przedsięwzięcia 

 

Podmiot/y realizujące 

 

Planowany termin realizacji Rzeczywisty termin realizacji 
  

Wskaźniki 
Wskaźniki produktu Wartość założona  Wartość osiągnięta 

   

Wskaźniki rezultatu Wartość założona  Wartość osiągnięta 
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Opis realizacji projektu i informacje dodatkowe 

 

Sporządził  Data  

Zatwierdził  Data  

 

 
 

XIV. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) organ opracowujący 

projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a 

projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Burmistrz 

Pogorzeli wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 

Poznaniu o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Pogorzela na lata 2017 - 2023. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu uzgodnili możliwość odstąpienia od 

strategicznej oceny oddziaływania projektu na środowisko. Wielkopolski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydał pozytywne uzgodnienie opinią nr DN-

NS.9012.26.2018 z dnia 17.01.2018  r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Poznaniu uzgodnieniem nr WOO-III.410.10.2018.ET.1 z dnia 16.01.2018 r. także pozytywnie 

odniósł się do możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

przedmiotowego Programu Rewitalizacji. 
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