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WPROWADZENIE 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 - 2023 został 

przygotowany, aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby miasta w zakresie rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej w celu rozwiązywania problemów występujących na obszarze 

rewitalizacji.  

Na potrzeby tworzenia niniejszego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji zamieszczoną  

w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministerstwa Rozwoju, która interpretuje rewitalizację, jako kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 

rewitalizacji. 

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego 

wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, który 

zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych obszarów oraz polepszy 

jakość życia mieszkańców.  

Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, który 

obejmuje działania w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej. Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji – zgodnie  

z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju - zmierza do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowi narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu składały się z trzech etapów: 

przygotowania, diagnozowania, projektowania. Podczas diagnozowania wykorzystano 

najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne dotyczące sytuacji Miasta i Gminy 

Szamotuły. Dołożono wszelkich starań, aby wytyczone cele i działania były spójne  

z dokumentami strategicznymi oraz z dokumentami wyższego rzędu tj. Strategią Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020. Wielkopolska 2020 oraz Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. 

Prezentowany dokument został opracowany również w oparciu o przeprowadzoną 

partycypację społeczną, w ramach której odbyły się konsultacje społeczne prowadzone 

w różnych formach. W konsultacjach społecznych wzięło udział szerokie grono interesariuszy 

procesu rewitalizacji m. in. przedstawiciele Urzędu Miasta, radni, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorcy. 
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DEFINICJE KLUCZOWYCH POJĘĆ 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 

oraz Ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, rewitalizacja to kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne  

oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 

programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych 

uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także 

kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy 

publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną 

społecznością.1 

Przy określaniu obszarów, które mają zostać objęte Programem Rewitalizacji, zostały wzięte 

pod uwagę Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014 – 2020 oraz Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji, które w następujący sposób 

kwalifikują obszary zdegradowane, będące w stanie kryzysowym2: 

 Po pierwsze, stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane  

są negatywne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom 

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym; 

 Po drugie, z stwierdzonymi negatywnymi zjawiskami społecznymi musi występować 

przynajmniej jedno z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery: 

 gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw; 

 środowiskowej - w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia,  

 przestrzenno-funkcjonalnej – w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub 

ich niska jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych; 

 technicznej – w zakresie m.in. degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 

Na podstawie analizy danych charakteryzujących stan w powyższych sferach wyznaczony 

zostanie obszar rewitalizacji, który według Ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji 

definiowany jest jako: Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, 

na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

                                                      

1  Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwo 

Rozwoju, Warszawa 2 sierpnia 2016 r., Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
2 Ibidem 
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rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 

20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, 

takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe  

lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle 

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

W celu zniwelowania negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji 

opracowany zostanie Lokalny Program Rewitalizacji, który inicjowany, opracowany  

i uchwalony jest przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.). Dokument 

ten jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzającym do wyprowadzenia obszarów 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 

stanowiącym narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności 

w ramach rewitalizacji. Głównym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji są projekty 

rewitalizacyjne, które są zaplanowane i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów oraz 

logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.3 

  

                                                      

3 Ibidem 
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METODOLOGIA TWORZENIA PROGRAMU REWITALZIACJI 

Koncepcja metodologiczna, zastosowana w trakcie opracowywania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, uwzględniła kluczową dla zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych 

działań badawczych zasadę triangulacji. Rozumiana jest ona, jako różnorodność technik 

analizy i gromadzenia informacji. Pozwoliło to lepiej poznać i zrozumieć badane problemy oraz 

stworzyć możliwość dokonania odniesień i porównań. Powstał w ten sposób szerszy materiał 

badawczy do oceny i wnioskowania, a to umożliwiło sporządzenie analizy możliwie 

obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia wielu różnych grup interesariuszy. 

Na poniższym diagramie przedstawiono proces opracowywania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH (DESK RESEARCH) 

Pierwszym elementem, który ma na celu określenie obszarów zdegradowanych była analiza 

danych zastanych (desk research), która definiowana jest jako analiza dokumentów 

projektowych, prawnych, sprawozdań i innych materiałów źródłowych, która stanowić będzie 

bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów badania. 

Analizie poddane zostały dane dotyczące pięciu sfer: sfery społecznej, sfery gospodarczej, 

sfery środowiskowej, sfery przestrzenno-funkcjonalnej, sfery technicznej. Zgodnie z Wytycznymi 
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w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, dane te są 

wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane. 

ANALIZA KARTOGRAFICZNA 

Kolejnym etapem procesu była analiza kartograficzna, która jest metodą umożliwiającą 

analizę przestrzenną, dzięki wykorzystaniu zobrazowań kartograficznych w postaci map. 

Ponadto metoda kartograficzna pozwala na prezentowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą 

diagramów, których rozmiary są odmienne dla poszczególnych wielkości zjawiska.  

W niniejszym opracowaniu analiza kartograficzna przeprowadzona została na poziomie 

sołectw/miasta Szamotuły, co umożliwiło precyzyjne i jednoznaczne wskazanie obszarów, 

które należy poddać interwencji. 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA  

W celu określenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji opracowany został 

zestaw wskaźników, na który składały się zarówno wskaźniki ze sfery społecznej  

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji  

lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym) jak i z pozostałych sfer tj. sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz sfery technicznej. Należy zaznaczyć, iż analiza wskaźnikowa 

przeprowadzona została przy uwzględnieniu podziału obszaru wiejskiego na sołectwa, miasta 

na obwody wyborcze, takie podejście metodologiczne umożliwiło wytypowanie obszarów 

wymagających interwencji.  

SYNTETYCZNY WSKAŹNIK  PERKALA 

Syntetyczny wskaźnik Perkala - jedna z metod porządkowania liniowego. Metoda  

ta charakteryzuje się układaniem obiektów w kolejności, co pozwala porównywać badane 

obiekty i hierarchizować je względem siebie. Syntetyczny wskaźnik Perkala daje możliwość 

zestawiania każdego pojedynczego miernika przy jednoczesnym otrzymaniu całościowego 

wskaźnika oceny społeczno-gospodarczej. Zastosowanie syntetycznego wskaźnika Perkala  

w niniejszym opracowaniu umożliwiło obiektywne porównywanie obszarów przestrzennych 

(sołectw/miasta Szamotuły) i sfer problemowych podlegających diagnozie, a tym samym 

precyzyjne i jednoznaczne wskazanie obszarów wymagających interwencji.  

 

 

Obliczenie syntetycznego wskaźnika Perkala, poprzedzone zostało standaryzacją. Wskaźniki 

uzyskane w trakcie pierwszej fazy tworzenia diagnozy (dane pozyskane od 

instytucji/organizacji) poddane zostały procesom standaryzacyjnym, które należą do jednego 

z rodzajów normalizacji. Zabieg ten na zmiennych statystycznych pozwala na osiągnięcie 

optymalnego uporządkowania oraz zmniejszenia zróżnicowania w danym obszarze. W 

procesie standaryzacji danych użyto następujących wzorów: 

  

Wyższa wartość wskaźnika syntetycznego obrazuje stan kryzysowy  

w jednostce ewidencyjnej - strefie. 
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Standaryzacja dla stymulant – wskaźniki, dla których wyższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany: 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

Stymulacja dla destymulant – wskaźniki, dla których niższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany: 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

𝒛𝒊𝒋 – wartość zestandaryzowana cechy j dla sołectwa/miasta Szamotuły i, 

𝑿𝒊𝒋 – wartość cechy j w badanej jednostce przestrzennej i,  

 

Na podstawie zestandaryzowanych danych możliwe było obliczenie syntetycznych 

wskaźników w każdym z badanych obszarów. Poniżej zaprezentowano wzór na wskaźnik 

syntetyczny Perkala: 

𝑃𝑖 =  
1

𝑚
 ∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

𝑷𝒊 – wskaźnik Perkala dla i – tego obszaru, 

tijzij – wartość zestandaryzowanej cechy j dla jednostki przestrzennej i, 

m – liczba cech wchodzących w skład wskaźnika syntetycznego, 

j   – numer wskaźnika w i – tej jednostce przestrzennej. 

 

BADANIA SONDAŻOWE  

W trakcie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono badania 

sondażowe przy wykorzystaniu techniki CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy 

pomocy strony www) oraz PAPI (bezpośredni wywiad kwestionariuszowy).  

W trakcie badania wykorzystano technikę CAWI, w której pytania kwestionariuszowe 

pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i przekazywane za pośrednictwem 

sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz z komputerem 

podłączonym do Internetu. Ponadto badanie zrealizowane zostało techniką PAPI, która 

definiowana jest jako proces zbierania danych na podstawie przygotowanego 

kwestionariusza badania (ankiety). Ankiety w wersji papierowej rozdysponowane zostały na 

obszarze rewitalizacji wraz z ulotkami informującymi o prowadzonym procesie rewitalizacji. Na 

obszarze rewitalizacji rozdysponowano 2500 ulotek oraz ankiet, które interesariusze (przede 

wszystkim mieszkańcy) mogli składać w urzędzie do 16 marca 2017 roku. 

Zastosowanie dwóch technik badawczych umożliwiło przeprowadzenie jak największej liczby 

wywiadów kwestionariuszowych. W badaniu łącznie wzięło udział 75 osób, z czego 9 osób 

zwróciło wypełnione ankiety do urzędu gminy. Głównym celem przeprowadzonych badań 

było zdiagnozowanie skali i charakteru problemów występujących na wyznaczonym obszarze 
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rewitalizacji. Ponadto w trakcie badań określono kluczowe działania/projekty, które powinny 

znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta I Gminy Szamotuły na lata 2017 - 2023.  

 

ANALIZA SWOT 

Analiza ta obejmowała identyfikację i klasyfikację czynników wewnętrznych (mocne i słabe 

strony) i zewnętrznych (szanse i zagrożenia) warunkujących rozwój obszaru objętego 

badaniem. Zderzenie ze sobą mocnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami pozwala 

określić pozycję (potencjał) obszaru, a także możliwość osłabienia lub wzmocnienia siły 

oddziaływania tych czynników. W efekcie analizy otrzymujemy cztery listy: mocnych stron, 

słabych stron, szans oraz zagrożeń. Elementem analizy SWOT jest też sporządzenie syntezy  

na podstawie otrzymanych informacji, które winny się stać elementem strategii  

badanego obszaru. Metoda analizy SWOT jest, w odniesieniu do planów o charakterze 

społeczno-gospodarczym, najlepszym sposobem zidentyfikowania, sklasyfikowania, oceny  

i zdiagnozowania czynników wpływających na rozwój danego obszaru i opracowania na tej 

podstawie najkorzystniejszej strategii. 

 

DELIMITACJA OBSZARÓW  ZDEGRADOWANYCH 

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego 

Miasta i Gminy Szamotuły. Analizie poddano 25 sołectw jak również pozyskano dane dla 

miasta Szamotuły przy uwzględnieniu podziału miasta na ulicę. Ze względu na nagromadzenie 

negatywnych zjawisk na terenie Miasta Szamotuły przeprowadzono dodatkowe analizy w 

odniesieniu to Miasta. Analiza przeprowadzona została na podstawie podziału Miasta na 11 

obwodów wyborczych (lista ulic w każdym z obwodów wyborczych przedstawiona została w 

tabeli numer. 

Tabela 1. Charakterystyka badanych jednostek przestrzennych (dane wg stanu na 30 listopada 2016 roku). 

Lp. Sołectwo/miasto 
Liczba 

mieszkańców 
Lp. Sołectwo/miasto 

Liczba 
mieszkańców 

1 Baborowo  205 14 Mutowo 572 

2 Baborówko  486 15 Myszkowo 218 

3 Brodziszewo 407 16 Otorowo 1220 

4 Emilianowo 51 17 Pamiątkowo 1197 

5 Gałowo 1175 18 Piaskowo 360 

6 Gąsawy 277 19 Piotrkówko 155 

7 Jastrowo 319 20 Przecław 653 

8 Kąsinowo 283 21 Przyborowo 142 

9 Kępa 384 22 Przyborówko 180 

10 Koźle 372 23 Śmiłowo 283 

11 Krzeszkowice 164 24 Szczuczyn 351 

12 Lipnica 637 25 Witoldzin 244 

13 Lulinek 512 26 Szamotuły 18628 
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Mapa 1. Mapa Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 

Tabela 2. Charakterystyka badanych jednostek przestrzennych – Miasto Szamotuły (dane wg stanu na 30 listopada 

2016 roku). 

Nr 

obwodu 
Ulice 

Liczba 

mieszkańców 

1 

al. 1 Maja, al. Powstania Styczniowego, Cmentarna, Hetmańska, 

Jastrowska, Jaśminowa, Jesienna, Kalinowa, Kosynierów, Letnia, 

Ogrodowa, Ostrorogska, pl. Henryka Sienkiewicza, Polna, Promenada, 

Prosta, Różana, Rycerska, Sezamkowa, Skrajna, Spokojna, Targowa, 

Ułańska, Uskok, Wiosenna, Wiosny Ludów, Zimowa, Żwirki i Wigury 

2474 

2 

Akacjowa, Boczna, Borowa, Brzozowa, Bukowa, Cicha, Cienista, 

Czereśniowa, Dębowa, Edmunda Calliera, Gajowa, Graniczna, Gruszowa, 

Halszki, Jabłoniowa, Jęczmienna, Kasztanowa, Klonowa, Konstantego 

Scholla, Kwiatowa, Leśna, Moraczewskiego, Morelowa, Owocowa, 

Owsiana, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Pszenna, Skryta, 

Topolowa, ul. Jaworowa, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Zakole, Zielona 

2342 

3 

Długa, Dobra, Fryderyka Chopina, Heliodora Święcickiego, Ignacego 

Łukasiewicza, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Marii Curie-Skłodowskiej, 

Mikołaja Kopernika, Miła, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Rzemieślnicza, 

Skwer płk. Mariana Orlika, Szczuczyńska, Świdlińska, Zamkowa 

2081 

4 
11 Listopada, Barwna, Feliksa Nowowiejskiego, Jana Jonstona, Odległa, 

Okrężna, Przelot, Stanisława Zgaińskiego 
1499 

5 

27 Stycznia, Adama Mickiewicza, al. Jana Pawła II, Błękitna, Jana Henryka 

Dąbrowskiego, Kiszewska, Obornicka, Pogodna, Poprzeczna, Rolna, 

Spółdzielcza, Zaułek 

1277 

6 
3 Maja, Lipowa, Łąkowa, Pływacka, Przybrodzka, Stanisława Staszica, 

Strumykowa, Wioślarska 
1273 

7 

Adama Naruszewicza, Aleksandra Kamińskiego, Cypriana Kamila Norwida, 

Daleka, Franciszka Zabłockiego, Gąsawska, Hugona Kołłątaja, Ignacego 

Krasickiego, Jana Kasprowicza, Joachima Lelewela, Juliusza Słowackiego, 

1658 
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Nr 

obwodu 
Ulice 

Liczba 

mieszkańców 

Lazurowa, Niepodległości, Nowa, Promienista, Słoneczna, Słowiańska, 

Stanisława Maczka, Stanisława Sosabowskiego, Św. Stanisława, Tadeusza 

Kutrzeby, Władysława Andersa, Władysława Sikorskiego, Wojciecha 

Bogusławskiego, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 

8 

Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Dworcowa, Husarska, 

Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Przemysłowa, 

Rzeczna, Składowa, skwer im. Maksymiliana Ciężkiego, Stefana Batorego, 

Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Warneńczyka, 

Wojska Polskiego, Zacisze, Zygmunta Starego 

1508 

9 Hokejowa, Kolarska, Łucznicza, Piłkarska, Sprinterska, Szachowa, Tenisowa 1530 

10 

Aleksandra Aujezdeckiego, Brignoles, Bruneck, Dobrogosta 

Szamotulskiego, Europejska, Gross-Gerau, Grzegorza Snopka, Halderberge, 

Jana Ostroroga, Jana Paterki, Leonarda Glabisza, Łukasza Górki, 

Maksymiliana Rabesa, Marii Wicherkiewiczowej, Mark, Mateusza Kmity, 

Robotnicza, Romana Maya, Romualda Łopińskiego, Sportowa, Tielt, 

Wacława Szamotulczyka 

1747 

11 

Braci Czeskich, Franciszkańska, Garncarska, Kapłańska, Kościelna, Kręta, 

Krótka, Krzywa, Młyńska, Piekarska, Piotra Skargi, Poznańska, Ratuszowa, 

Rynek, Rynkowa, Sukiennicza, Szkolna, Średnia, Wąska, Wodna, Wroniecka 

1239 

 

Rysunek 1.Podział sfer 

 

Dla każdej z czterech sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej) wartością referencyjną będzie średnia wartość wskaźnika dla 

Gminy Szamotuły. We wszystkich strefach - jednostkach ewidencyjnych, posługiwano się 

stymulantą4 oraz destymulantą5. Poniżej przedstawiono listę wskaźników, które wykorzystane 

zostały do wyznaczenia obszarów zdegradowanych (analiza wskaźnikowa, syntetyczny 

wskaźnik Perkala). 

Tabela 3. Lista wskaźników dla roku 2015 

Lp. Wskaźnik Sfera 

1 
Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Społeczna 2 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 

3 
Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż. w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

                                                      

4  Stymulanta - dodatnia korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej 

prowadzi do wzrostu zmiennej objaśnianej( w naszym przypadku im wyższa wartość tym gorzej-kumulacja 

negatywnych zjawisk) 
5  Destymulanta - ujemna korelacja ze zmienną objaśnianą; wzrost wartości zmiennej objaśniającej 

prowadzi do spadku zmiennej objaśnianej( w naszym przypadku, im mniejsza wartość tym gorzej- 

kumulacja negatywnych zjawisk) 
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Lp. Wskaźnik Sfera 

4 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ogółem w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

5 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

6 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

7 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

8 
Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

9 Przyrost naturalny 

10 Saldo migracji 

11 Wskaźnik obciążenia demograficznego 

12 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem 

13 
Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży 

pojazdów 

14 Liczba wypadków i kolizji drogowych 

15 Liczba zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań 

16 Liczba wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

17 Liczba organizacja pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

18 "Frekwencja wyborcza  w wyborach Prezydenckich w 2015 r. (II tura)" 

19 Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców Gospodarcza 

20 Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest Środowiskowa 

21 Liczba umów w przeliczeniu na 100  mieszkańców (wodociągi) Przestrzenno-

funkcjonalna  22 Liczba umów w przeliczeniu na 100  mieszkańców (kanalizacja) 

23 Liczba wydanych pozwoleń na budowę 
Techniczna 

24 Szacowana liczba dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji 

 

DELIMITACJA OBSZARÓW  REWITALIZACJI  

Obszar rewitalizacji wyznaczony został na obszarach, na których zdiagnozowano stan 

kryzysowy z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z trzech sfer (gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalno-technicznej). Ponadto w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji 

uwzględniono znaczenie obszaru do rozwoju lokalnego. 

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji oparte zostało na analizie desk research, analizie 

wskaźnikowej. Zastosowanie różnych metod badawczych pozwoliło uzupełnić informacje 

zdobyte jedną metodą. Sytuacja taka jest korzystna z punktu widzenia weryfikacji  

i pogłębienia danych. Powstał w ten sposób szerszy materiał do oceny i wnioskowania,  

a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia 

wielu różnych grup zainteresowanych rewitalizacją. 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 
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propozycji itp. od instytucji i osób, których dotkną - bezpośrednio lub pośrednio - skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne 

stanowią szansę by stworzony dokument uwzględniał oczekiwania grup, do których jest 

adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy,  

ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały 

możliwość zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą 

się jednak tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

W trakcie procesu opracowywania dokumentu konsultacje społeczne przeprowadzane były 

dwukrotnie. Pierwsze konsultacje odbyły się od 1 marca do 16 marca 2017 roku, podczas 

konsultacji przeprowadzono m.in. spotkania informacyjno-konsultacyjne wraz z debatą.  

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły. 
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DIAGNOZA 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY  

Gmina Szamotuły jest gminą miejsko-wiejską położoną w sąsiedztwie Puszczy Noteckiej w 

powiecie szamotulskim w województwie wielkopolskim. Siedzibą gminą jest miasto Szamotuły. 

Gmina ta należy do aglomeracji poznańskiej. Obszar gminy wynosi 175,07 km². 

Rysunek 2. Położenie gminy Szamotuły na mapie Polski 

 

 

 

 

 

  

 

Źródło: 

http://www.regioset.pl/mapkagif.php?x=242&y=348 

Gmina Szamotuły składa się z miasta 

Szamotuły oraz 25 sołectw: Baborowo, 

Baborówko, Brodziszewo, Emilianowo, 

Gałowo, Gąsawy, Jastrowo, 

Kąsinowo, Kępa, Koźle, Krzeszkowice, 

Lipnica, Lulinek, Mutowo, Myszkowo, 

Otorowo, Pamiątkowo, Piaskowo, 

Piotrkówko, Przecław, Przyborowo, 

Przyborówko, Szczuczyn, Śmiłowo oraz 

Witoldzin. Znaczną część gminy 

zajmują użytki rolne, które stanowią 

75% powierzchni gminy oraz użytki 

leśne, stanowiące 14% powierzchni 

gminy. Gmina Szamotuły stanowi 

15,68% powierzchni powiatu 

szamotulskiego. 

 

Położenie geograficzne gminy oraz jej przynależność do aglomeracji poznańskiej 

zaowocowało poprawę infrastruktury komunikacyjnej oraz drogowej. W odległości 18 km od 

Szamotuł biegnie obwodnica Poznania będąca częścią drogi ekspresowej nr 11 północ-

południe. Przez Gminę Szamotuły przebiegają dwie drogi wojewódzkie: DW184 oraz DW187. 

Mapa 2. Gmina Szamotuły 

Źródło:http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/gimnazjum4-szamotuly/projekt_e-szkola_moja_ 

wielkopolska/images/region.jpg 

Sfera społeczna 

Demografia 
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Pod koniec 2015 roku gminę Szamotuły zamieszkiwało 29 722 osób, co stanowiło 33% ludności 

zamieszkującej powiat szamotulski. Na przełomie lat 2013-2015 liczba osób zamieszkujących 

gminę wzrosła o 66 osób. Podobna sytuacja wystąpiła w powiecie szamotulskim, liczba 

zamieszkująca powiat również wzrosła w badanym okresie. Pod koniec 2015 roku odnotowano 

90 133 osób zamieszkujących powiat szamotulski. Liczba ta wzrosła o 525 osób.  

Rysunek 3. Liczba mieszkańców powiatu szamotulskiego oraz gminy Szamotuły w latach 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

Źródło: 

opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczbę ludności determinuje również przyrost naturalny. Na przestrzeni lat 2013-2015 

odnotowano wahania wskaźnika przyrostu naturalnego w powiecie szamotulskim oraz w 

województwie wielkopolskim. W powiecie szamotulskim początkowo przyrost naturalny wynosił 

1,8. W 2014 roku wzrósł do 2,1 oraz ponownie zmniejszył się do 1,7. Podobna sytuacja została 

odnotowana w województwie wielkopolskim. Początkowo przyrost naturalny w 2013 roku 

wyniósł 1,2; następnie wzrósł w 2014 roku do 1,7 i spadł w 2015 roku, gdzie odnotowano 

wskaźnik przyrostu naturalnego wynoszący 1. Zmiany na przestrzeni lat wynikają w związku ze 

starzejącym się społeczeństwem, zwiększoną umieralnością oraz przede wszystkim z migracją 

ludności. 

Rysunek 4. Przyrost naturalny w powiecie szamotulskim oraz w województwie wielkopolskim w latach 2013-2015 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Obserwowane i prognozowane dla gminy Szamotuły trendy demograficzne można uznać za 

korzystne, ze względu na wzrost liczby ludności. Na podstawie prognoz GUS możemy twierdzić, 

że wzrost liczby ludności obserwowany w latach 2013-2015 będzie postępował, czego 

dowodzą prognozy demograficzne dla powiatu szamotulskiego. Liczba ludności w powiecie 

szamotulskim w latach 2015-2050 wzrośnie o 413 osób. 
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Rysunek 5. Prognoza ludności powiatu szamotulskiego na lata 2015-2050 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Rynek pracy  

W latach 2013-2015 liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w gminie Szamotuły spadła o 

494 osoby. Najwięcej bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

odnotowano w 2013 roku, gdzie liczba wyniosła 1 327. Pod koniec roku 2015 odnotowano tych 

osób 833. W analizowanym okresie wyższy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 

kobiety. Odnotowana dysproporcja w analizowanym okresie wykazała nie wielkie zmiany. W 

2015 roku bezrobotne kobiety stanowiły 56,8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych 

osób, natomiast mężczyźni 43,2%. 

Rysunek 6. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Szamotuły w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Największą liczbę przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych na 1000 mieszkańców odnotowano w 2013 roku w powiecie szamotulskim 

i w województwie wielkopolskim. W powiecie szamotulskim na przestrzeni lat 2013-2015 

odnotowano wahania. Liczba przestępstw w 2014 roku spadła do 16,9, a następnie wzrosła o 

3,4 w 2015 roku wynosząc 20,3. W województwie wielkopolskim w analizowanym okresie 

odnotowano spadek liczby przestępstw z 27,7 do 19,8. 
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Rysunek 7. Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postepowaniach przygotowawczych ogółem na 

1000 mieszkańców w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Uczestnictwo w życiu publicznym 

Partycypacja obywateli w wyborach jest jednym z przejawów społeczeństwa obywatelskiego. 

Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku w gminie Szamotuły była zbliżona do 

frekwencji wyborczej w powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim czy frekwencji 

ogólnopolskiej. W przypadku frekwencji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w gminie 

została odnotowana wyższa frekwencja niż w powiecie szamotulskim. Frekwencja w gminie 

Szamotuły była wyższa niż w powiecie szamotulskim i w województwie wielkopolskim w 

przypadku wyborów do Sejmu i Senatu. Natomiast frekwencja wyborcza w wyborach 

samorządowych w gminie była najniższa (46%), najbardziej zbliżona do frekwencji wyborczej w 

województwie wielkopolskim (46,9%). 

Tabela 4. Frekwencja wyborcza w wyborach standardowych. 

Wyszczególnienie 

Wybory 

Prezydenta RP 

Wybory do 

Parlamentu 

Europejskiego 

Wybory do 

Sejmu 

Wybory do 

Senatu 

Wybory 

samorządowe 

(rok 2015) (rok 2014) (rok2015) (rok 2015) (rok 2014) 

Polska 55,3 23,8 50,9 50,9 47,2 

Województwo 

wielkopolskie 
55,5 22,4 14,7 14,7 46,9 

Powiat szamotulski 53,7 18,8 14,2 14,2 50,5 

Gmina Szamotuły 55,1 20,7 15 15 46 

Źródło: opracowanie właśnie na podstawie Państwowa Komisja Wyborcza 

W latach 2013-2015 w mieście Szamotuły liczba działających fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych przypadająca na 1000 mieszkańców stopniowo zwiększała się, co 

świadczy o rozwoju tego sektora. Pod koniec badanego okresu w mieście na 1000 

mieszkańców przypadało 3,7 podmiotów, co oznaczało wzrost podmiotów o 0,4 w stosunku 

do 2013 roku. Podobna sytuacja miała miejsce w powiecie szamotulskim oraz  

w województwie wielkopolskim. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych  

w powiecie szamotulskim wzrosła 0,2; natomiast w województwie wielkopolskim o 0,3. 
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Rysunek 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców w latach 2013-2015. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W latach 2013-2015 w województwie wielkopolskim odnotowano wahania w stosunku do liczby 

placówek stacjonarnych pomocy społecznej. W 2013 roku liczba ta wynosiła 137 placówek i 

wzrosła do 139 w 2014 roku. Pod koniec 2015 roku odnotowano spadek liczby placówek 

stacjonarnych do 136 placówek. W powiecie szamotulskim liczba placówek pozostała bez 

zmian, w tym jedna z nich usytuowana jest w mieście Szamotuły. 

Rysunek 9. Liczba placówek stacjonarnych pomocy społecznej w latach 2013-2015. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W badanym okresie tj. 2013-2015 rok odnotowano znaczący spadek liczby gospodarstw 

domowych korzystających z pomocy społecznej wg. kryterium dochodowości w powiecie 

szamotulskim i w województwie wielkopolskim. W powiecie szamotulskim liczba ta spadła o 348 

gospodarstw i wyniosła w 2015 roku 1 873 gospodarstw korzystających z pomocy społecznej. 

W województwie wielkopolskim liczba ta spadła z 99 687 gospodarstw w 2013 roku do 87 370 

gospodarstw w 2015 roku. Liczba ta zmniejszyła się o 12 317 gospodarstw domowych. 
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Rysunek 10. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg. kryterium dochodowości w latach 2013-

2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Zasięg korzystania z pomocy społecznej w latach 2013-2015 wykazał tendencje spadkową we 

wszystkich analizowanych obszarach. W przypadku miasta Szamotuły zasięg ten był najwyższy 

i spadł na przełomie lat 2013-2015 o 1,5%, wynosząc pod koniec 2015 roku 6,8%. W powiecie 

szamotulskim liczba ta spadła o 1,4%, wynosząc pod koniec badanego okresu 5,7%. W 2013 

roku w województwie wielkopolskim zasięg korzystania z pomocy społecznej wynosił 7,7% i 

zmniejszył się o 1,3% wynosząc w 2015 roku 6,4%. 

Rysunek 11. Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg. kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku w 

latach 2013-2015  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W badanym okresie czasu tj. 2013-2015 rok, również odnotowano spadek liczby rodzin 

korzystających ze świadczeń rodzinnych w gminie Szamotuły, w powiecie szamotulskim oraz w 

województwie wielkopolskim. W gminie liczba rodzin spadła z 923 w 2013 roku do 713 rodzin 

pod koniec 2015 roku. W powiecie szamotulskim liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

rodzinnych spadła o 592 rodziny, natomiast w województwie liczba ta zmniejszyła się o 15 859 

rodzin. 

99 687

92 948

87 370

2 221

1 986

1 873

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

2013 2014 2015

Powiat

szamotulski

Województwo

wielkopolskie

7,7
7

6,4
7,1

6,3
5,7

8,3

7,4
6,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2013 2014 2015

Województwo wielkopolskie Powiat szamotulski Gmina Szamotuły



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 22 

Rysunek 12. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w latach 2013-2015. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 

Sfera gospodarcza 

Na przestrzeni lat 2013-2015 zwiększyła się liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych 

do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców we wszystkich analizowanych obszarach. W mieście 

Szamotuły odnotowana liczba była wyższa niż w pozostałych badanych jednostkach 

administracyjnych (1 298 podmiotów w 2015 roku) i wzrosła w badanym okresie o 3 podmioty. 

W powiecie szamotulskim liczba ta wzrosła o 4 podmioty, natomiast w województwie 

wielkopolskim liczba podmiotów zwiększyła się o 31 podmioty. 

Rysunek 13. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców  

w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w badanym okresie tj. 2013-

2015 roku w mieście Szamotuły spadła z 182 podmiotów w 2013 roku do 168 podmiotów w 2015 

roku. W powiecie szamotulskim liczba ta spadła o 34 podmioty w analizowanym okresie. 

Odwrotna sytuacja została odnotowana w województwie wielkopolskim. Liczba nowo 

zarejestrowanych podmiotów wzrosła o 97 podmioty wynosząc pod koniec 2015 roku 35 604 

nowo zarejestrowanych podmiotów. 
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Rysunek 14. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Na przełomie lat 2013-2015 odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wg 

klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w mieście Szamotuły o 52,9 

podmiotów. Podobna sytuacja została odnotowana w powiecie szamotulskim, liczba ta 

wzrosła o 30 podmiotów. Tendencja wzrostowa wystąpiła również w analizowanym okresie w 

województwie wielkopolskim. W 2015 roku odnotowano w województwie 1 883,8 podmiotów 

wg klas wielkości, co oznacza że wzrosła ona od 2013 roku o 80,6 podmiotów.  

Rysunek 15. Podmioty gospodarki narodowej wg klas wielkości na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym  

w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Sfera środowiskowa 

Z roku na rok odnotowano wzrost liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków  

w poszczególnych jednostkach administracyjnych. W powiecie szamotulskim pod koniec 2015 

roku 78,3% wszystkich mieszkańców korzystało z oczyszczalni ścieków. Liczba ta wzrosła od 2013 

roku o 9,1%. W przypadku województwa wielkopolskiego procent ludności korzystającej z 

oczyszczalni ścieków wyniósł w 2015 roku 71,9% i wzrósł o 4,1%. 
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Rysunek 16. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków [%] w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wykazała w 

latach 2013-2015 tendencję spadkową. W powiecie szamotulskim liczba emisji zanieczyszczeń 

gazowych spadła o 27 947 t/rok i wyniosła pod koniec 2015 roku 165 633 t/rok. W przypadku 

województwa emisja zanieczyszczeń gazowych spadła z 17 169 379 t/rok w 2013 roku do 

16 305 965 t/rok. 

Rysunek 17. Emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2013-2015  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W przypadku emisji zanieczyszczeń pyłowych powietrza w powiecie szamotulskim 

odnotowano minimalny spadek (1 t/rok). Niepokojąca sytuacja została odnotowana w latach 

2013-2015 w województwie wielkopolskim, gdzie emisja zanieczyszczeń pyłowych wykazała 

tendencję wzrostową. Z 4 478 t/rok w 2013 roku emisja wzrosła do 4 886 t/rok w 2015 roku. 
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Rysunek 18. Emisja zanieczyszczeń pyłowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Gmina Szamotuły jest gminą miejsko-wiejską, w której przeważają użytki rolne. Grunty orne 

zajmują 11 662  ha, sady 275 ha, łąki 964 ha a pastwiska 260 ha.  

Tabela 5. Struktura użytkowa gruntów 

Rodzaj gruntu Powierzchnia [ha] 

użytki rolne 13 161 

grunty orne 11 662 

sady 275 

łąki 964 

pastwiska 260 

Źródło: opracowanie własne  

Sfera techniczna 

Na przełomie lat 2013-2015 wzrosła liczba mieszkań wyposażonych w instalacje wodociągową, 

łazienkę oraz w centralne ogrzewanie we wszystkich badanych obszarach. W przypadku 

mieszkań wyposażonych w instalacje wodociągową w gminie Szamotuły, liczba ta pozostała 

bez zmian (98,6% ogółu mieszkań). W powiecie szamotulskim procent ogółu mieszkań 

wyposażonych w instalacje wodociągową wzrósł o 0,1% tyle samo co w przypadku 

województwa. W gminie Szamotuły odnotowano pod koniec 2015 roku 93,4% ogółu mieszkań 

wyposażonych w łazienkę, w powiecie szamotulskim 89,9%; a w województwie wielkopolskim 

89%. W badanym okresie w gminie wzrosła liczba mieszkań wyposażonych w centralne 

ogrzewanie 0,7% ogółu mieszkań. Podobna sytuacja została odnotowana w powiecie 

szamotulskim, gdzie procent mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie wzrósł o 0,7%, 

tyle samo co w województwie wielkopolskim. 
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Rysunek 19. Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

W analizowanym okresie tj. 2013-2015 rok wzrosła liczba zasobów mieszkaniowych na terenie 

gminy Szamotuły. Liczba ta na przestrzeni lat wzrosła o 238 mieszkań. Podobna sytuacja 

odnotowana została w powiecie szamotulskim. Liczba zasobów mieszkaniowych wzrosła z 

27 827 w 2013 roku do 28 426 mieszkań w 2015 roku. tendencja wzrostowa odnotowana została 

również w województwie wielkopolskim. Liczba zasób mieszkaniowych wzrosła o 28 629 

mieszkań. 

Rysunek 20. Zasoby mieszkaniowe w latach 2013-2015  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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Podsumowanie ogólnej charakterystyki miasta i gminy Szamotuły 

Sfera społeczna 

Demografia 

Gmina Szamotuły nie zmaga się z większymi problemami demograficznymi. Obrazuje to przede 

wszystkim zwiększająca się liczba ludności gminy, występujące zmiany w strukturze 

ekonomicznych grup wieku. Prognoza ludnościowa na lata 2015-2050 w powiecie 

szamotulskim wskazuje, że liczba mieszkańców w roku 2050 wzrośnie do 90 667.  

Rynek pracy  

Badanie bezrobocia na rynku pracy w gminie Szamotuły wskazuje, że liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych z roku na rok zmniejsza się. W analizowanym okresie spadła o 494 osoby. 

Analizując wskaźnik zarejestrowanych osób bezrobotnych uwidoczniła się dysproporcja płci w 

tym zakresie, która wskazała na dominację kobiet wśród osób bezrobotnych w całym 

analizowanym okresie tj. 2013-2015. Pod koniec 2015 roku ogółem zarejestrowanym osób 

bezrobotnych było 833, w tym 473 kobiety i 360 mężczyzn. 

Bezpieczeństwo społeczne 

Negatywnym zjawiskiem występującym w województwie wielkopolskim, w tym w powiecie 

szamotulskim są przestępstwa. Na przestrzeni lat 2013-2015 liczba przestępstw zmniejszyła się. 

Poziom bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych elementów definiujących poziom 

jakości życia społeczności. Należy stale dążyć do zapewnienia jak najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa. W perspektywie najbliższych lat planuje się działania mające na celu 

podwyższenie standardu i bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez modernizację 

infrastruktury drogowej, ograniczeniu zachowań patologicznych oraz wykluczeń społecznych. 

Uczestnictwo w życiu publicznym 

Gminę Szamotuły cechuje średni stopień aktywności społeczeństwa, co oznacza że 

frekwencja wyborcza była zbliżona do frekwencji  

w powiecie szamotulskim, województwie wielkopolskim czy frekwencji ogólnopolskiej. Liczba 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadająca na 1000 mieszkańców  

w gminie Szamotuły w analizowanych latach tj. 2013-2015 jest zbliżona do liczby odnotowanej 

w województwie wielkopolskim oraz z roku na rok wzrasta. Wzrost aktywności obywateli w tym 

zakresie jest istotny dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który stanowi bazę 

wzmocnienia i rozkwitu społeczności lokalnych. Istotnym elementem jest również w najbliższym 

czasie podejmowanie działań wspierających sektor NGO, fundacje, stowarzyszenia poprzez 

zwiększenie dostępności do lokali, czy organizację wydarzeń mających na celu pobudzanie 

aktywności mieszkańców. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu fundacji, stowarzyszeń z roku na 

rok zmniejsza się liczba osób korzystająca z pomocy społecznej oraz liczba osób korzystająca 

ze świadczeń rodzinnych. W grupie osób korzystających z pomocy najbardziej popularnymi 

powodami był problem ubóstwa oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby. 

 

Sfera gospodarcza 

Ważnym elementem sprawnie funkcjonującej gminy jest rozwinięta gospodarka. Diagnoza 

sfery gospodarczej wykazała wzrost podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 

REGON. Natomiast w badanym okresie malała liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
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gospodarki narodowej na obszarze gminy Szamotuły oraz powiatu szamotulskiego. 

Odnotowano również wzrost liczby podmiotów gospodarki wg klas wielkości na 10 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. Identyfikacja negatywnych zjawisk w sferze 

gospodarczej jest istotna, gdyż ma ona wpływ na kondycję sfery społeczno-ekonomicznej 

jednostek terytorialnych. Przeobrażenia w sferze gospodarczej determinują kierunek  

i dynamikę procesów w pozostałych sferach tj. sfera społeczna, sfera przestrzenno-

funkcjonalna, sfera środowiskowa, sfera techniczna. Należy wskazać tutaj przekształcenia 

środowiska naturalnego, zmiany na rynku pracy, zmianę sytuacji mieszkaniowej, czy zmianę 

kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

Sfera środowiskowa  

W analizowanym okresie tj. 2013-2015 odnotowano zwiększenie się liczby ludności korzystającej 

z oczyszczalni ścieków w powiecie szamotulskim o 9,1%, a w województwie wielkopolskim o 

4,1%. Niepokojąca natomiast jest sytuacja emisji zanieczyszczeń pyłowych powietrze z 

zakładów szczególnie uciążliwych w województwie wielkopolskim, gdzie odnotowano wzrost o 

408 t/rok. W przypadku emisji zanieczyszczeń gazowych powietrza w badanym okresie czasu 

odnotowano tendencję spadkową tego zjawiska. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Gmina Szamotuły jest gminą miejsko-wiejską, gdzie większość terenu zajmują użytki rolne. 

Rozwój tej gminy powinien być nakierunkowany również na rozwój I sektora gospodarki 

narodowej. 

Sfera techniczna 

W latach 2013-2015 na terenie gminy Szamotuły, powiatu szamotulskiego oraz województwa 

wielkopolskiego odnotowano niewielki wzrost mieszkań wyposażonych w instalację 

wodociągową, łazienkę oraz centralne ogrzewanie. W przypadku gminy nie odnotowano 

żadnych zmian w wyposażeniu mieszkań w instalację wodociągową. Podobna sytuacja 

została odnotowana w przypadku zwiększającej się z roku na rok liczby zasobów 

mieszkaniowych. Świadczy to o wzroście nowo powstających budynków mieszkalnych na 

badanych obszarach. 
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA  

SFERA SPOŁECZNA  

Analiza sfery społecznej stanowi fundamentalną część opisu badanej zbiorowości 

pozwalająca na diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych 

zmian. Największym potencjałem rozwojowym obszaru jest jego kapitał ludzki. Dlatego też  

w prezentowanej diagnozie skupiono uwagę na analizie społecznych obszarów takich jak: 

ubóstwo, problemy społeczne, bezpieczeństwo, demografia, edukacja, aktywność 

społeczna. Wymienione kategorie tworzą katalog podstawowej wiedzy na temat wybranej 

zbiorowości, pozwalają także na identyfikację problemów z jakimi potencjalnie może borykać 

się badana społeczność.  

Wśród sołectw, na których zidentyfikowano najwięcej problemów związanych ze zjawiskiem 

bezrobocia zalicza się: Baborówko, Brodziszewo, Emilianowo, Gąsawy, Jastrowo, Kąsinowo, 

Koźle, Krzeszkowice, Lipnica, Mutowo, Piaskowo, Piotrkówko, Przecław, Przyborówko, Śmiłowo. 

Tabela 6. Sfera społeczna – bezrobocie [Dane na koniec listopada 2016 r.] 

Lp. 
Sołectwo/ 

miasto 

Liczba osób 

bezrobotnych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób bezrobotnych 

do 30 r.ż. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 

1 Baborowo  4,62 1,54 0,00 

2 Baborówko  4,87 1,95 1,95 

3 Brodziszewo 6,30 3,54 1,97 

4 Emilianowo 8,00 4,00 8,00 

5 Gałowo 2,80 1,20 0,67 

6 Gąsawy 4,71 2,35 2,35 

7 Jastrowo 7,00 5,00 2,50 

8 Kąsinowo 4,32 2,16 2,16 

9 Kępa 2,47 1,23 0,41 

10 Koźle 4,82 1,32 2,63 

11 Krzeszkowice 4,26 2,13 4,26 

12 Lipnica 4,51 1,75 0,50 

13 Lulinek 2,65 1,66 0,66 

14 Mutowo 5,72 2,45 1,36 

15 Myszkowo 2,78 1,39 1,39 

16 Otorowo 3,39 1,17 1,69 

17 Pamiątkowo 2,33 1,03 0,52 

18 Piaskowo 3,45 2,16 1,29 

19 Piotrkówko 7,92 4,95 2,97 

20 Przecław 3,33 2,38 1,19 

21 Przyborowo 3,16 1,05 0,00 

22 Przyborówko 6,67 0,83 2,50 

23 Śmiłowo 3,66 2,09 0,52 

24 Szczuczyn 2,23 0,89 0,45 

25 Witoldzin 0,00 0,00 0,00 

26 Szamotuły 3,57 1,68 1,00 

Gmina Szamotuły 3,65 1,71 1,09 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Mapa 3. Rozmieszczenie osób bezrobotych-syntetyczny wskaźnik syntetyczny Perkala 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela poniżej prezentuje liczbę osób korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej ogólnie, 

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby i z powodu ubóstwa oraz liczbę osób objętych 

pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wskaźniki 

powyżej wartości referencyjnej oznaczają negatywne zjawiska. Wśród sołectw, które borykają 

się z największą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, należy zaliczyć: Brodziszewo, 

Gąsawy, Jastrowo, Koźle, Krzeszkowice, Przyborówko. Problem dużej liczby osób korzystającej 

z pomocy społecznej widoczny jest również w mieście Szamotuły. Należy zaznaczyć, iż często 

wysokie wskaźniki wśród osób bezrobotnych przekładają się na wysoką liczbę osób 

korzystających z pomocy społecznej. 

Tabela 7. Sfera społeczna – ubóstwo [Dane na koniec listopada 2016 r.] 

Lp

. 

Sołectwo/ 

miasto 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
Liczba osób objętych 

pomocą w ramach 

procedury „Niebieska 

karta” w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

Ogółem 

z powodu 

długotrwałej 

lub ciężkiej 

choroby 

z powodu 

ubóstwa  

z powodu 

niepełnospra

wności 

1 Baborowo  1,46 0,00 0,49 0,98 0,00 

2 Baborówko  1,85 0,00 0,82 0,82 0,00 

3 Brodziszewo 3,44 0,00 0,98 1,97 0,74 

4 Emilianowo 1,96 0,00 1,96 0,00 0,00 

5 Gałowo 1,02 0,09 0,17 0,60 0,17 

6 Gąsawy 2,89 0,72 0,72 0,72 0,36 

7 Jastrowo 3,13 0,00 1,88 1,25 0,31 

8 Kąsinowo 0,71 0,00 0,35 0,35 0,00 

9 Kępa 0,52 0,00 0,00 0,26 0,00 

10 Koźle 1,61 0,81 1,61 0,54 0,54 

11 Krzeszkowice 0,61 0,61 0,61 0,00 0,61 
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Lp

. 

Sołectwo/ 

miasto 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
Liczba osób objętych 

pomocą w ramach 

procedury „Niebieska 

karta” w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 
Ogółem 

z powodu 

długotrwałej 

lub ciężkiej 

choroby 

z powodu 

ubóstwa  

z powodu 

niepełnospra

wności 

12 Lipnica 0,78 0,00 0,78 0,31 0,00 

13 Lulinek 0,59 0,39 0,39 0,39 0,00 

14 Mutowo 2,27 0,17 0,35 1,05 0,17 

15 Myszkowo 3,67 0,00 1,38 0,92 0,00 

16 Otorowo 1,15 0,25 0,82 0,25 0,08 

17 Pamiątkowo 0,67 0,25 0,33 0,17 0,00 

18 Piaskowo 1,39 0,00 0,56 0,56 0,00 

19 Piotrkówko 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Przecław 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 

21 Przyborowo 1,41 0,00 1,41 0,00 0,00 

22 Przyborówko 3,89 0,00 0,56 1,67 0,56 

23 Śmiłowo 1,41 0,00 1,06 0,35 0,35 

24 Szczuczyn 1,71 0,57 0,85 0,57 0,00 

25 Witoldzin 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Szamotuły 2,04 0,68 0,68 0,62 0,23 

Gmina 

Szamotuły 
1,78 0,50 0,65 0,59 0,19 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Mapa 4. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej- syntetyczny wskaźnik syntetyczny Perkala 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Podczas diagnozy analizie poddano także saldo migracji oraz przyrost naturalny. Średnia 

wartość dla gminy Szamotuły w przypadku salda migracji wynosi 0,41. W gminie Szamotuły 

przyrost naturalny wynosi 0,10. Wartości niższe niż średnia dla gminy odnotowano  

w następujących sołectwach: Baborowo, Baborówko, Emilianowo, Gałowo, Koźle, 

Krzeszkowice, Lulinek, Myszkowo, Otorowo, Piaskowo, Piotrkówko, Przecław, Szczuczyn, 

Witoldzin, Szamotuły. Sołectwa, które borykają się z problemami bezrobocia, ubóstwem oraz 

innymi problemami społecznymi są często sołectwami z ujemnym przyrostem naturalnym,  

w połączeniu ze zjawiskiem demograficznym gminy, budzi niepokój. Należy zatem dążyć do 

podjęcia działań, związanych z aktywizacją osób bezrobotnych. W przypadku wskaźnika 

obciążenia demograficznego, wśród sołectw które borykają się ze zjawiskiem starzejącego się 

społeczeństwa, należy zaliczyć:  Emilianowo, Gąsawy, Koźle, Krzeszkowice, Lulinek oraz Miasto 

Szamotuły. 

Tabela 8 Sfera społeczna – demografia  [Dane na koniec listopada 2016 r.] 

Lp. Sołectwo/miasto Przyrost naturalny Saldo migracji 
Wskaźnik obciążenia 

demograficznego 

1 Baborowo -1,95 -0,98 36,59 

2 Baborówko 0,00 0,00 36,63 

3 Brodziszewo 0,49 1,23 37,59 

4 Emilianowo -1,96 0,00 50,98 

5 Gałowo -0,09 -0,17 36,17 

6 Gąsawy 2,53 2,17 38,63 

7 Jastrowo 0,63 1,25 37,30 

8 Kąsinowo 0,71 1,06 34,63 

9 Kępa 0,26 3,13 36,72 

10 Koźle -0,81 1,61 38,71 

11 Krzeszkowice -1,83 1,22 42,68 

12 Lipnica 0,94 0,31 37,36 

13 Lulinek -0,20 2,93 41,02 

14 Mutowo 1,05 -3,50 35,84 

15 Myszkowo 0,00 0,92 33,94 

16 Otorowo -0,74 0,33 37,13 

17 Pamiątkowo 0,42 0,58 35,42 

18 Piaskowo -0,28 -0,83 35,56 

19 Piotrkówko -1,29 0,65 34,84 

20 Przecław 0,00 4,29 35,68 

21 Przyborowo 1,41 0,00 33,10 

22 Przyborówko 1,11 2,78 33,33 

23 Śmiłowo 1,06 1,06 32,51 

24 Szczuczyn 0,00 0,57 36,18 

25 Witoldzin 0,00 0,82 36,48 

26 Szamotuły 0,09 0,21 39,27 

Gmina Szamotuły 0,10 0,41 38,29 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Mapa 5. Demografia na terenie gminy Szamotuły- syntetyczny wskaźnik Perkala 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Komenda Policji udostępniła również dane dotyczące liczby stwierdzonych przestępstw, liczby 

kradzieży, liczby zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań oraz liczby wypadków 

i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźnika 

zanotowano w sołectwach: Brodziszewo, Kąsinowo, Piaskowo, Przyborowo, Śmiłowo. Wartości 

wyższe od średniej referencyjnej dla gminy, oznaczają zjawiska negatywne, które również 

odnotowano dla miasta Szamotuły. Należy zatem dążyć do zmniejszenia wskaźników w 

zakresie bezpieczeństwa. 

Tabela 9 Sfera społeczna – bezpieczeństwo [Dane na koniec listopada 2016 r.] 

Lp. 
Sołectwo/ 

miasto 

Liczba 

stwierdzonych 

przestępstw 

ogółem 

Liczba przestępstw w 

zakresie kradzieży, 

kradzieży z włamaniem i 

kradzieży pojazdów 

Liczba 

wypadków  

i kolizji 

drogowych 

Liczba zatrzymań do 

wytrzeźwienia w 

policyjnej izbie 

zatrzymań 

1 Baborowo 0,00 0,00 0,98 0,00 

2 Baborówko 0,41 0,21 0,00 0,00 

3 Brodziszewo 1,23 0,00 1,72 0,49 

4 Emilianowo 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Gałowo 0,43 0,17 0,51 0,09 

6 Gąsawy 0,36 0,36 0,00 0,00 

7 Jastrowo 0,63 0,00 1,25 0,31 

8 Kąsinowo 0,71 0,35 1,41 1,06 

9 Kępa 0,26 0,00 0,52 0,00 

10 Koźle 0,27 0,00 0,81 0,00 

11 Krzeszkowice 0,00 0,00 0,61 0,00 

12 Lipnica 0,63 0,00 1,10 0,16 

13 Lulinek 0,20 0,20 0,39 0,00 

14 Mutowo 0,87 0,17 0,00 0,35 
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Lp. 
Sołectwo/ 

miasto 

Liczba 

stwierdzonych 

przestępstw 

ogółem 

Liczba przestępstw w 

zakresie kradzieży, 

kradzieży z włamaniem i 

kradzieży pojazdów 

Liczba 

wypadków  

i kolizji 

drogowych 

Liczba zatrzymań do 

wytrzeźwienia w 

policyjnej izbie 

zatrzymań 

15 Myszkowo 1,38 0,00 0,46 0,00 

16 Otorowo 0,49 0,16 0,33 0,16 

17 Pamiątkowo 0,25 0,08 1,59 0,00 

18 Piaskowo 0,28 0,00 3,89 0,00 

19 Piotrkówko 0,00 0,00 0,65 0,00 

20 Przecław 0,46 0,31 0,00 0,15 

21 Przyborowo 1,41 0,70 0,70 1,41 

22 Przyborówko 0,56 0,00 0,00 0,00 

23 Śmiłowo 1,77 0,35 0,00 0,71 

24 Szczuczyn 0,28 0,28 0,00 0,00 

25 Witoldzin 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Szamotuły 0,85 0,30 1,19 0,19 

Gmina Szamotuły 0,72 0,24 1,01 0,18 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Mapa 6. Bezpieczeństwo na terenie gminy Szamotuły- syntetyczny wskaźnik Perkala 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela poniżej prezentuje frekwencję wyborczą w wyborach prezydenckich w 2015 roku w II 

turze, liczbę wydarzeń kulturalnych oraz liczbę organizacji pozarządowych. Wskaźniki poniżej 

wartości referencyjnej oznaczają negatywne zjawiska. Wśród sołectw, które borykają się  

z najmniejszą liczbą osób aktywnych publicznie, tzn. uczestniczących w głosowaniu w II turze 

wyborów prezydenckich, należy zaliczyć prawie wszystkie sołectwa z wyjątkiem: Lulinek, 

Pamiątkowo, Przecław, Witoldzin oraz miasto Szamotuły. 
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Tabela 10 Sfera społeczna – pozostałe wskaźniki ze sfery społecznej [Dane na koniec listopada 2016 r.] 

Lp. 
Sołectwo/ 

miasto 

Liczba wydarzeń 

kulturalnych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba organizacji 

pozarządowych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Frekwencja wyborcza  

w wyborach 

Prezydenckich  

w 2015 r. (II tura) 

1 Baborowo 0,98 0,00 50,45% 

2 Baborówko 0,82 0,41 50,45% 

3 Brodziszewo 0,98 0,00 46,16% 

4 Emilianowo 0,00 0,00 46,16% 

5 Gałowo 0,34 0,09 46,16% 

6 Gąsawy 0,00 0,00 55,07% 

7 Jastrowo 0,63 0,00 46,16% 

8 Kąsinowo 0,35 0,35 50,45% 

9 Kępa 0,78 0,00 50,45% 

10 Koźle 0,81 0,00 54,14% 

11 Krzeszkowice 1,83 0,00 54,14% 

12 Lipnica 0,47 0,00 54,14% 

13 Lulinek 0,00 0,00 57,93% 

14 Mutowo 0,35 0,00 39,17% 

15 Myszkowo 0,92 0,00 50,45% 

16 Otorowo 0,25 0,25 54,14% 

17 Pamiątkowo 0,33 0,17 57,93% 

18 Piaskowo 0,00 0,00 50,45% 

19 Piotrkówko 2,58 0,00 39,17% 

20 Przecław 0,61 0,31 57,93% 

21 Przyborowo 2,11 0,00 46,16% 

22 Przyborówko 1,67 0,00 46,16% 

23 Śmiłowo 1,06 0,00 39,17% 

24 Szczuczyn 0,85 0,00 39,17% 

25 Witoldzin 0,82 0,00 57,93% 

26 Szamotuły 0,50 0,20 57,44% 

27 Gmina Szamotuły 0,53 0,16 55,12% 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Mapa 7. pozostałe wskaźniki sfera społeczna- syntetyczny wskaźnik Perkala 

 

 
 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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SFERA GOSPODARCZA  

Monitoring potencjału rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i analiza sytuacji zastanej są 

niezwykle ważne w kontekście planowanych działań, w ramach procesu rewitalizacji. Analizie 

poddany został obszar przedsiębiorczości w gminie Szamotuły, z wyszczególnieniem miasta 

Szamotuły. Siłą rozwojową każdego sołectwa jest jego kondycja ekonomiczno-gospodarcza. 

Wyznaczenie obszarów stanowiących o problematycznym charakterze gminy, pozwoli na 

dokonanie zmian, pozwalających w przyszłości ograniczyć bariery rozwojowe Gminy. 

Skuteczne zaplanowanie przemian w lokalnej gospodarce zwiększy jej konkurencyjność  

i atrakcyjność dla pracowników oraz potencjalnych inwestorów.  

Podczas diagnozy sfery gospodarczej w gminie Szamotuły wzięto pod uwagę liczbę 

przedsiębiorstw prowadzących działalność wg rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. Zgodnie z poniższą tabelą wiele miejscowości nie posiada na swoim terenie 

żadnych podmiotów gospodarczych lub jest to niewielka liczba, najczęściej małe podmioty 

usługowe. 

Tabela 11. Sfera gospodarcza [Dane na koniec listopada 2016 r.] 

Lp. Sołectwo/Ulica Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 Baborowo 19,02 

2 Baborówko 6,38 

3 Brodziszewo 15,97 

4 Emilianowo 29,41 

5 Gałowo 0,94 

6 Gąsawy 15,16 

7 Jastrowo 15,67 

8 Kąsinowo 12,72 

9 Kępa 16,93 

10 Koźle 4,03 

11 Krzeszkowice 25,00 

12 Lipnica 8,95 

13 Lulinek 12,30 

14 Mutowo 7,17 

15 Myszkowo 9,17 

16 Otorowo 3,36 

17 Pamiątkowo 1,75 

18 Piaskowo 2,22 

19 Piotrkówko 8,39 

20 Przecław 2,14 

21 Przyborowo 14,08 

22 Przyborówko 2,78 

23 Śmiłowo 16,61 

24 Szczuczyn 12,54 

25 Witoldzin 18,44 

26 Szamotuły 15,30 

27 Gmina Szamotuły 12,55 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

 

 

  



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 37 

Mapa 8. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Szamotuły-syntetyczny wskaźnik Perkala 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

 

SFERA ŚRODOWISKOWA  

Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera 

środowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej gminy 

Szamotuły oraz miasta Szamotuły. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji 

środowiskowej, gdyż ma ona wpływ na jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o 

atrakcyjności i potencjale danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska  

w gminie Szamotuły z wyszczególnieniem miasta Szamotuły staje się niezwykle potrzebna  

w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych, wymagających działań interwencyjnych  

w ramach procesu rewitalizacji.  

Sfera środowiskowa w gminie Szamotuły zdiagnozowana została na podstawie wskaźnika 

nagromadzenia wyrobów azbestowych na terenie gminy. Zgodnie z poniższą mapą można 

zaobserwować, iż na terenie całej gminy jest zidentyfikowany azbest. Poniższa mapa została 

również wykorzystana do analizy obszaru zdegradowanego i wyznaczenia obszaru 

rewitalizacji. 
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Rysunek 21. Sfera środowiskowa [Dane na koniec grudnia 2016 r.] 

Źródło: www.geoazbest.pl 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA ORAZ TECHNICZNA 

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą także warunki przestrzenno-

funkcjonalno-techniczne. Mogą one stać się przyczyną przyciągania nowych mieszkańców 

lub potencjalnych inwestorów. Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć 

będzie przede wszystkim kategorii uwarunkowań przestrzennych oraz technicznych. 

W ramach analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej analizie poddano 

szacowany odsetek dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) w %, liczbę wydanych pozwoleń na budowę, liczba osób korzystających z sieci 

wodociągowej w ogólnej liczbie ludności oraz liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej 

w ogólnej liczbie ludności. Należy podjąć działanie w sferze społecznej, które będą miały 

oddziaływania na pozostałe sfery. 

Tabela 12. Sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera techniczna [Dane na koniec listopada 2016 r.] 

Lp. Sołectwo 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera techniczna 

Liczba umów w 

przeliczeniu na 100  

mieszkańców 

(wodociągi) 

Liczba umów w 

przeliczeniu na 100  

mieszkańców 

(kanalizacja) 

Liczba 

wydanych 

pozwoleń na 

budowę 

Szacowana liczba dróg 

gminnych 

wymagających remontu 

lub modernizacji 

1 Baborowo 26,83 17,07 0,98 1,95 

2 Baborówko 30,45 27,37 0,21 1,44 

3 Brodziszewo 24,82 19,66 1,23 1,23 

4 Emilianowo 31,37 0,00 0,00 3,92 

5 Gałowo 16,09 10,04 0,09 0,77 

6 Gąsawy 37,55 0,00 1,44 1,81 

7 Jastrowo 27,27 0,00 3,13 0,94 

8 Kąsinowo 32,86 0,00 1,06 1,06 
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Lp. Sołectwo 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna Sfera techniczna 

Liczba umów w 

przeliczeniu na 100  

mieszkańców 

(wodociągi) 

Liczba umów w 

przeliczeniu na 100  

mieszkańców 

(kanalizacja) 

Liczba 

wydanych 

pozwoleń na 

budowę 

Szacowana liczba dróg 

gminnych 

wymagających remontu 

lub modernizacji 

9 Kępa 39,84 22,92 4,17 1,04 

10 Koźle 31,45 0,00 1,08 0,54 

11 Krzeszkowice 31,71 21,34 0,61 0,61 

12 Lipnica 24,65 20,25 0,47 0,94 

13 Lulinek 32,81 10,16 0,00 0,78 

14 Mutowo 12,24 9,97 1,40 0,35 

15 Myszkowo 30,28 25,23 0,00 0,46 

16 Otorowo 25,41 19,75 0,98 0,41 

17 Pamiątkowo 25,65 18,96 1,34 0,42 

18 Piaskowo 28,33 0,00 1,11 0,83 

19 Piotrkówko 18,06 0,00 0,65 1,29 

20 Przecław 38,74 3,52 3,22 1,07 

21 Przyborowo 31,69 20,42 2,11 1,41 

22 Przyborówko 33,33 28,89 0,56 1,11 

23 Śmiłowo 38,87 26,15 0,71 1,41 

24 Szczuczyn 25,93 19,94 2,28 0,85 

25 Witoldzin 22,13 0,00 0,00 0,82 

26 Szamotuły 20,63 18,67 0,54 0,20 

Gmina Szamotuły 23,00 16,88 0,77 0,44 

 Źródło: opracowanie Grupa BST 

Mapa 9. Sfera przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna- syntetyczny wskaźnik Perkala 

 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA –  MIASTO SZAMOTUŁY  

Ze względu na dużą koncentracje negatywnych zjawisk na obszarze Miasta Szamotuły 

dokonano dodatkowych analiz miasta. Dane statystyczne dają wyraz zróżnicowanej sytuacji 

Gminy Szamotuły w odniesieniu do obszaru miejskiego i wiejskiego gminy. Dowodzą, że obszar 

miejski gminy znajduje się w mniej korzystnym położeniu. i dotknięty jest większym 

nagromadzeniem zjawisk negatywnych, jak obszar wiejski gminy. 

Zgodnie z poniższą tabelą, sytuacja na terenie Miasta Szamotuły charakteryzuje się większym 

nagromadzeniem negatywnych zjawisk kryzysowych aniżeli obszar wiejski. Sytuacja ta 

uniemożliwia trwały i zrównoważony rozwój całej gminy. W związku z tym, prace rewitalizacyjne 

będą koncentrowały się tylko i wyłącznie na terenie Miasta, które będzie oddziaływać 

pozytywnie na całą gminę Szamotuły. Rewitalizacja jest skuteczniejsza, jeśli prowadzi się ją na 

ograniczonym terytorium. Pozwala to na koncentrację działań i środków, co przynosi lepsze 

efekty, także dla tej części obszaru zdegradowanego, który nie został uwzględniony jako 

obszar bezpośredniej interwencji.  

Tabela 13. Porównanie sytuacji na terenie Gminy i Miasta Szamotuły 

Wskaźnik 
Gmina 

Szamotuły 

Miasto 

Szamotuły 

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 
3,65 3,57 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 
1,71 1,68 

Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż. w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym 
1,09 1,00 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 
1,78 2,04 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

0,50 0,68 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
0,65 0,68 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
0,59 0,62 

Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 
0,19 0,23 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem 0,72 0,85 

Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży 

pojazdów 
0,24 0,30 

Liczba wypadków i kolizji drogowych 1,01 1,19 

Liczba zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań 0,18 0,19 

Liczba wydarzeń kulturalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 0,53 0,50 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 0,16 0,20 

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenckich w 2015 r. (II tura) 55,12% 57,44% 

Wskaźnik obciążenia demograficznego 38,29 39,27 

Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 12,55 15,30 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę 0,77 0,54 

Szacowana liczba dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji 0,44 0,20 

Umowy- liczba osób korzystających z sieci wodociągowej 23,00 20,63 

Umowy- liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej 16,88 18,67 

Liczba przekroczeń wskaźników 8 13 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Wyznaczenie obszarów koncentracji negatywnych zjawisk w Mieście odbyło się na podstawie podziału Miasta Szamotuły na obwody wyborcze 

obowiązujące w wyborach Prezydenckich w 2015 roku. Wykorzystano wskaźniki, które przedstawione zostały w odniesieniu do średnich wartości 

dla miasta i gminy. W poniższej tabeli kolorem zaznaczono wskaźniki, które charakteryzują się największymi przekroczeniami w stosunku do wartości 

dla gminy Szamotuły. 

 

Tabela 14. Wskaźniki wykorzystane do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Szamotuły. 

Podział Miasta Szamotuły 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Miasto 

Szamotuły 

Gmina 

Szamotuły 

Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym 
3,03 2,97 3,33 2,97 3,22 4,43 3,53 4,90 3,22 3,48 5,41 3,57 3,65 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
1,39 1,22 1,43 1,10 1,74 2,86 1,37 2,35 1,68 1,69 2,71 1,68 1,71 

Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż. w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
1,01 0,81 0,63 0,77 0,81 1,29 1,08 1,07 0,77 0,89 2,32 1,00 1,09 

Ubóstwo 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2,10 0,73 0,62 3,74 3,68 1,89 0,78 2,65 1,90 1,20 5,49 2,04 1,78 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z 

powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 
0,85 0,13 1,01 0,07 1,17 0,94 0,66 0,93 0,59 0,40 1,05 0,68 0,50 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa 
0,77 0,21 0,24 0,40 2,19 0,86 0,30 0,60 0,33 0,00 2,74 0,68 0,65 

Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej 
1,09 0,09 0,10 0,67 1,41 0,55 0,36 0,66 0,72 0,06 1,78 0,62 0,59 

Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska 

karta” 
0,20 0,30 0,29 0,20 0,08 0,00 0,06 0,33 0,20 0,11 0,73 0,23 0,19 

Bezpieczeństwo 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem 0,28 0,00 0,10 0,27 0,47 0,55 0,06 0,99 0,13 0,29 0,48 0,85 0,72 

Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem 

i kradzieży pojazdów 
0,93 0,30 0,38 0,80 0,78 1,57 0,24 2,65 0,26 0,74 1,45 0,30 0,24 

Liczba wypadków i kolizji drogowych 0,73 0,94 0,43 0,80 2,35 1,18 0,24 3,98 0,39 0,80 2,50 1,19 1,01 

Liczba zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań 0,00 0,13 0,00 0,20 0,23 0,24 0,00 0,27 0,20 0,34 0,81 0,19 0,18 

Społeczeństwo 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 
0,08 0,09 0,14 0,00 0,23 0,39 0,30 0,27 0,00 0,11 0,89 0,20 0,16 

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenckich w 2015 r. (II 

tura) – wartości w % 
59,16 61,40 59,00 60,02 58,88 55,07 49,16 60,45 61,66 45,51 50,45 57,44 55,12 

Demografia 

Przyrost naturalny 0,49 0,56 0,29 0,00 -1,33 -0,47 -0,24 -0,13 0,20 0,92 -0,32 0,09 0,10 

Saldo migracji 0,53 0,34 0,00 0,80 -0,55 0,63 0,30 0,53 -0,26 -0,23 0,00 0,21 0,41 

Wiek nieprodukcyjny 35,97 36,85 39,31 39,43 41,66 45,01 38,42 37,80 49,28 35,78 37,37 39,27 38,29 

Suma Liczby przekroczeń powyżej średniej 7 4 6 8 11 12 5 11 9 5 14 - - 

Pozostałe sfery 

Liczba podmiotów gospodarczych 12,00 13,88 12,16 9,07 18,95 16,65 10,01 25,13 7,39 15,86 36,40 15,30 12,55 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę 0,89 0,38 0,14 0,33 0,16 0,47 0,84 1,46 0,07 0,29 0,89 0,54 0,77 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów azbestowych 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Suma Liczby przekroczeń powyżej średniej 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1 0 - - 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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W wyniku zestawienia powyższych wskaźników, wyodrębniono 4 obwody (zaznaczono kolorem 

czerwonym), na których skumulowana jest największa koncentracja negatywnych zjawisk. W 

poniższej tabeli zjawiska te zestawiono ze średnimi wartościami syntetycznego wskaźnika 

Perkala dla Gminy, które stanowiły punkt odniesienia. 

Tabela 15. Koncentracja negatywnych zjawisk, w zestawieniu na obwody wyborcze- syntetyczny wskaźnik Perkala.  

Podział Miasta 

Szamotuły 
Społeczna Gospodarcza Środowiskowa 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

oraz techniczna 

Zestawienie-

suma wskaźnika  

Obwód nr 1 5,72 0,84 1,00 1,13 8,693 

Obwód nr 2 3,46 0,78 1,00 0,77 6,012 

Obwód nr 3 4,51 0,84 1,00 2,60 8,938 

Obwód nr 4 4,63 0,94 1,00 2,54 9,117 

Obwód nr 5 8,92 0,60 1,00 1,90 12,419 

Obwód nr 6 7,31 0,68 1,00 2,26 11,252 

Obwód nr 7 4,77 0,91 1,00 0,79 7,470 

Obwód nr 8 9,60 0,39 1,00 0,99 11,976 

Obwód nr 9 4,55 1,00 1,00 3,00 9,548 

Obwód nr 10 5,98 0,71 1,00 1,42 9,109 

Obwód nr 11 13,12 0,00 1,00 0,71 14,829 

Miasto Szamotuły 7,08 0,50 1,00 1,08 9,66 

Gmina Szamotuły 6,96 0,59 1,00 1,22 9,50 

  Źródło: opracowanie Grupa BST 

 

OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do 

których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski 

poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz 

kulturalnym. Co więcej, obszar zdegradowany powinien cechować się co najmniej jednym 

negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej. 

Obszary koncentracji negatywnych zjawisk w gminie Szamotuły zostały wyznaczone na 

podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej (tabela numer 2 - lista wskaźników 

poddanych analizie) w pięciu sferach, podczas której wykorzystano także syntetyczny wskaźnik 

Perkala. Wyższą wartość wskaźnika syntetycznego Perkala, należy interpretować jako obszar, 

na którym skoncentrowane są negatywne zjawiska. Zestaw wskaźników ze sfery społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, zestawiono w 

poniższej tabeli 13. Uwzględniając aspekt społeczny, jako jeden  

z najważniejszych wskaźników definiujący negatywne zjawisko na wskazanym obszarze, 

wyodrębniono obszary, które cechują się największymi przekroczeniami w czterech sferach 

(stera przestrzenno-funkcjonalna i techniczna analizowana łącznie) . Wskazane obszary, które 

powinny zostać poddane rewitalizacji zaznaczono kolorem. Podział Miasta Szamotuły został 

dokonany na podstawie przyjętego podziału na obwody wyborcze z II tury wyborów 

prezydenckich. 
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Tabela 16. Obszary koncentracji negatywnych zjawisk-zdegradowane 

Lp. Sołectwo/Ulica Sfera Społeczna 
Sfera 

Gospodarcza 

Sfera Przestrzenno-

Funkcjonalna oraz 

Techniczna 

Sfera 

środowiskowa 

Obszar 

zdegradowany 

1 Baborowo 5,11 0,36 1,82 1,00  

2 Baborówko 6,32 0,81 1,99 1,00  

3 Brodziszewo 8,48 0,47 1,71 1,00 Tak 

4 Emilianowo 7,21 0,00 1,69 1,00 Tak 

5 Gałowo 4,37 1,00 0,66 1,00  

6 Gąsawy 6,37 0,50 1,69 1,00  

7 Jastrowo 7,60 0,48 1,50 1,00 Tak 

8 Kąsinowo 6,30 0,59 1,23 1,00  

9 Kępa 2,91 0,44 3,02 1,00  

10 Koźle 7,30 0,89 1,04 1,00 Tak 

11 Krzeszkowice 7,08 0,15 1,70 1,00 Tak 

12 Lipnica 4,56 0,72 1,46 1,00  

13 Lulinek 4,47 0,60 1,25 1,00  

14 Mutowo 5,75 0,78 0,72 1,00  

15 Myszkowo 5,84 0,71 1,60 1,00  

16 Otorowo 5,78 0,91 1,45 1,00  

17 Pamiątkowo 4,57 0,97 1,52 1,00  

18 Piaskowo 5,13 0,95 1,02 1,00  

19 Piotrkówko 5,09 0,74 0,66 1,00  

20 Przecław 4,83 0,96 2,09 1,00  

21 Przyborowo 6,66 0,54 2,24 1,00  

22 Przyborówko 6,08 0,94 2,14 1,00  

23 Śmiłowo 5,64 0,45 2,36 1,00  

24 Szczuczyn 4,50 0,59 1,91 1,00  

25 Witoldzin 2,61 0,39 0,52 1,00  

Miasto Szamotuły:  

Obwód nr 1 5,72 0,84 1,13 1,00  

Obwód nr 2 3,46 0,78 0,77 1,00  

Obwód nr 3 4,51 0,84 2,60 1,00  

Obwód nr 4 4,63 0,94 2,54 1,00  

Obwód nr 5 8,92 0,60 1,90 1,00 Tak 

Obwód nr 6 7,31 0,68 2,26 1,00 Tak 

Obwód nr 7 4,77 0,91 0,79 1,00  

Obwód nr 8 9,60 0,39 0,99 1,00 Tak 

Obwód nr 9 4,55 1,00 3,00 1,00  

Obwód nr 10 5,98 0,71 1,42 1,00  

Obwód nr 11 13,12 0,00 0,71 1,00 Tak 

Gmina Szamotuły 6,96 0,59 1,22 1,00 - 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Obszary koncentracji negatywnych zjawisk zostały wskazane w sposób obiektywny w oparciu 

o zróżnicowane narzędzia, metody i techniki badawcze. W celu zdiagnozowania problemów 

dokonano analizy danych zastanych (desk research), której podstawą były zasoby Banku 

Danych Lokalnych. Dopełnieniem prowadzonych badań uczyniono analizę wskaźnikową, 

która pozwoliła zobrazować natężenie i koncentrację występujących zjawisk kryzysowych. 

 

OBSZAR REWITALIZACJI 

Rozpoznanie problemów występujących w gminie Szamotuły dało podstawy do wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji i umożliwiło wskazanie terenu najbardziej wymagającego wsparcia. 
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Obszar wskazany do rewitalizacji został skonkretyzowany w oparciu o dane ilościowe oraz 

wskaźniki jakościowe, co umożliwiło uchwycenie powiązań funkcjonalnych obszarów.  

Obszar rekomendowany do rewitalizacji w gminie Szamotuły został wyznaczony na podstawie 

analizy społeczno-gospodarczo-przestrzennej. Zasadniczym założeniem przy delimitacji 

obszaru zdegradowanego było wskazanie obszarów, na których koncentrują się negatywne 

zjawiska społeczne. Podczas analizy wykorzystano dane pozyskane m.in. z Urzędu Miasta i 

Gminy w Szamotułach, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowej Komendy Policji, 

Powiatowego Urzędu Pracy. Działania diagnostyczne zwieńczone zostały identyfikacją 

licznych zjawisk kryzysowych na wskazanym obszarze rewitalizacji oraz potwierdziły 

konieczność szybkiej interwencji oraz działań w celu ich eliminacji lub istotnego ograniczenia.  

Wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju, obszar rewitalizacyjny nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar 

zdegradowany został poddany wnikliwiej analizie. Nastąpiło to na podstawie analizy desk 

research oraz analizy wskaźnikowej. Opierając się na wyżej wymienionych metodach 

badawczych podjęto decyzję, co do wyboru jednostek przestrzennych, które objęte zostaną 

obszarem rewitalizacji.  

Na wyznaczonym obszarze mieszka 5297 osób, co stanowi 17,97% ogółu ludności gminy 

Szamotuły, obszar zajmuje powierzchnię 6,16 km2, co stanowi 3,52% powierzchni gminy.  

Tabela 17. Obszar rewitalizacji 

 Ulice Uzasadnienie 

O
b

w
ó

d
 w

y
b

o
rc
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Aleja Jana Pawła II, Błękitna, 

Jana Henryka Dąbrowskiego, 

Kiszewska, Lipowa od nr 1-12, 

Adama Mickiewicza, Obornicka, 

Pogodna, Poprzeczna, Rolna, 

Spółdzielcza, 27 Stycznia, 

Zaułek. 

Sfera społeczna: wysokie wskaźniki osób korzystających z 

pomocy społecznej, wysoki wskaźnik przestępstw w zakresie 

kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów, 

wysoki wskaźnik wypadków i kolizji drogowych, niekorzystne 

wskaźniki przyrostu naturalnego, ujemne saldo migracji (11 

przekroczonych wskaźników w sferze społecznej na 17 

analizowanych). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna: jeden z 

najniższych wskaźników liczby wydanych pozwoleń na 

budowę. 
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Lipowa od nr 13-do końca, 

Łąkowa, 3 Maja, Pływacka, 

Przybrodzka, Stanisława 

Staszica, Strumykowa, 

Wioślarska. 

Sfera społeczna: wysokie wskaźniki osób bezrobotnych, w 

tym bezrobotnych długotrwale, wysoki wskaźnik przestępstw 

w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży 

pojazdów, niekorzystne wskaźniki przyrostu naturalnego (12 

przekroczonych wskaźników w sferze społecznej na 17 

analizowanych). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna: niski 

wskaźnik liczby wydanych pozwoleń na budowę. 
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 Ulice Uzasadnienie 
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Stefana Batorego, Bolesława 

Chrobrego, Dworcowa od nr 30-

51, Husarska, Władysława 

Jagiełły, Bolesława 

Krzywoustego, Władysława 

Łokietka, Mieszka I, 

Przemysłowa, Rzeczna, 

Składowa, Jana III Sobieskiego, 

Zygmunta Starego, Świdlińska, 

Kazimierza Wielkiego, Wojska 

Polskiego, Władysława 

Warneńczyka, Zacisze. 

Sfera społeczna: wysokie wskaźniki osób bezrobotnych, w 

tym bezrobotnych długotrwale, wysokie wskaźniki osób 

korzystających z pomocy społecznej, wysokie wskaźniki 

przestępstw, wysokie wskaźniki wypadków i kolizji drogowych, 

niekorzystne wskaźniki przyrostu naturalnego (11 

przekroczonych wskaźników w sferze społecznej na 17 

analizowanych). 
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1
 Braci Czeskich, Dworcowa nr 1-

29, Franciszkańska, Garncarska, 

Kapłańska, Kościelna, Kręta, 

Krótka, Krzywa, Młyńska, 

Piekarska, Poznańska, 

Ratuszowa, Rynek, Rynkowa, 

Piotra Skargi, Sukiennicza, 

Średnia, Szkolna, Wąska, 

Wodna, Wroniecka. 

Sfera społeczna: wysokie wskaźniki osób bezrobotnych, w 

tym bezrobotnych długotrwale oraz osób bezrobotnych do 

30 r.ż., wysokie wskaźniki osób korzystających z pomocy 

społecznej, wysoki wskaźnik przestępstw w zakresie kradzieży, 

kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów, wysoki wskaźnik 

wypadków i kolizji drogowych, wysoki wskaźnik zatrzymań do 

wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań, niekorzystne 

wskaźniki przyrostu naturalnego (14 przekroczonych 

wskaźników w sferze społecznej na 17 analizowanych). 

Źródło: opracowanie Grupa BST na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej 

Kolejna mapa prezentuje obszar rewitalizacji. 

Mapa 10. Obszar rewitalizacji. 

 

Źródło: opracowanie własne Grupa BST 
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Wskazane obszary rewitalizacji zostały zestawione ze średnimi wartościami referencyjnymi. 

Zgodnie z poniższą tabelą obszar rewitalizacji cechuje intensywność negatywnych zjawisk w 

sferze społecznej (np.: bezrobocie, liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, saldo migracji, ludność w wieku nieprodukcyjnym, przyrost naturalny, stwierdzone 

przestępstwa, liczba wypadków i kolizji drogowych). Wskazane poniżej czynniki potwierdzają 

konieczność przeprowadzenia przedsięwzięć naprawczych na obszarze rewitalizacji. 

Czynnik 

poddany 

analizie 

Wskaźnik 

Wartość 

wskaźnika 

dla obszaru 

rewitalizacji 

Wartość 

referencyjna 

Wartość wskaźnika dla 

obszarów rewitalizacji 

Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych 4,53 3,65 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych 
2,41 1,71 

Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż. 1,36 1,09 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Ubóstwo 

Liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej 
3,38 1,78 

Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej z 

powodu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby 

1,02 0,50 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa 

1,55 0,65 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Liczba osób z niepełnosprawnością 

korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej 

1,08 0,59 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Liczba osób objętych pomocą w 

ramach procedury „Niebieska 

karta” 

0,28 0,19 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Bezpieczeńst

wo 

Liczba stwierdzonych przestępstw 

ogółem 
1,66 0,72 

Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Liczba przestępstw w zakresie 

kradzieży, kradzieży z włamaniem i 

kradzieży pojazdów 

0,64 0,24 
Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Liczba wypadków i kolizji 

drogowych 
2,57 1,01 

Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Liczba zatrzymań do wytrzeźwienia 

w policyjnej izbie zatrzymań 
0,38 0,18 

Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Społeczeńst

wo 

Liczba organizacji pozarządowych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
0,43 0,16 

Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Frekwencja wyborcza w wyborach 

Prezydenckich w 2015 r. (II tura) 
56,21% 55,12% 

Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Demografia 

Przyrost naturalny -0,55 0,10 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Saldo migracji 0,17 0,41 
Wartość poniżej 

wartości referencyjnej 

Wiek nieprodukcyjny 40,36 38,29 
Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Pozostałe 

sfery 

Liczba podmiotów gospodarczych 24,24 12,55 
Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Liczba wydanych pozwoleń na 

budowę 
1,00  0,77 

Wartość powyżej 

wartości referencyjnej 

Wskaźnik nagromadzenia wyrobów 

azbestowych 
1,00 1,00 

Wartość równa 

wartości referencyjnej 
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POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Pogłębiona analiza stanowi kompleksowy opis sytuacji obszarów kryzysowych w Gminie 

Szamotuły, które zostały rekomendowane do rewitalizacji. Obszary zdegradowane zostały 

wyznaczone w sposób obiektywny w oparciu o zróżnicowane narzędzia, metody i techniki 

badawcze. W celu zdiagnozowania problemów dokonano analizy danych zastanych (desk 

research), której podstawowym źródłem informacji były zasoby Banku Danych Lokalnych. 

Przeprowadzono również badania ilościowe CAWI oraz PAPI wśród potencjalnych odbiorców 

i beneficjentów LPR. Dopełnieniem prowadzonych badań była analiza wskaźnikowa, która 

pozwoliła zobrazować natężenie i koncentrację zjawisk kryzysowych.  

Analiza wskaźnikowa przeprowadzona została w czterech sferach (społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej). Wnikliwa diagnoza czynników 

i zjawisk kryzysowych była podstawą do podjęcia przygotowań działań naprawczych 

o wielowymiarowym i kompleksowym charakterze i promieniowaniu. 

Zestaw 18 wskaźników wykorzystany do pogłębionej analizy wskaźnikowej sfery społecznej 

dotyczył istotnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, demografia, bezpieczeństwo, 

liczba wydarzeń kulturalnych oraz poziom uczestnictwa w życiu społecznym (frekwencja 

wyborcza, liczba organizacji pozarządowych). Analiza ukazała różne aspekty życia  

i funkcjonowania społeczeństwa w przestrzeni gminy oraz pozwoliła na poznanie zasadniczych 

problemów, z jakimi zmagają się jej mieszkańcy. Wartości poszczególnych wskaźników 

zobrazowały zróżnicowanie obszaru gminy pod względem faktycznego stanu życia ludności. 

W poszczególnych obwodach odnotowano liczne przekroczenia względem średniej  

dla gminy. Wśród 11 stref zidentyfikowano 4 charakteryzujące się największą ilością 

przekroczonych wskaźników w stosunku wartości referencyjnych dla Gminy Szamotuły. To 

pozwoliło wskazać strefy znajdujące się w stanie kryzysowym: obwody 5, 6, 8 i 11. W przypadku 

liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (średnia 

dla gminy: 3,65) przekroczenia odnotowano w obwodach 6, 8 i 11. Kolejnym wskaźnikiem, który 

uwzględniono w analizie była liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. Średnia referencyjna dla gminy wynosiła 1,71,  

a przekroczenia dotyczyły wszystkich czterech obwodów. Dokonując analizy liczby osób 

bezrobotnych do 30 r.ż. w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym (średnia 

dla gminy: 1,09), przekroczenia zaobserwowano w obwodach 6 i 11. W przypadku wskaźnika 

liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którego średnia referencyjna dla 

gminy wynosi 1,78, przekroczenia odnotowano we wszystkich czterech obwodach. Kolejnym 

wskaźnikiem, który uwzględniono w analizie jest liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby (średnia dla gminy: 0,5),  

w przypadku którego przekroczenia zaobserwowano we wszystkich czterech obwodach. 

Dokonując analizy liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa, można dostrzec, że wyższe wartości wskaźnika w stosunku do średniej dla gminy (0,65) 

występują w obwodach 5, 6 i 11. W przypadku liczby osób z niepełnosprawnością 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (średnia dla gminy: 0,59) przekroczenia 

zaobserwowano w obwodach 5, 8 i 11. Wyższe od średniej dla gminy (0,19) wartości wskaźnika 

liczby osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” odnotowano  

w obwodach 8 i 11. Kolejnym wskaźnikiem, który poddano analizie była liczba stwierdzonych 

przestępstw (średnia dla gminy: 0,72), w przypadku którego przekroczenia zaobserwowano  

w obwodzie 8. W przypadku liczby przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem  

i kradzieży pojazdów (średnia dla gminy: 0,24) przekroczenia występują we wszystkich czterech 

obwodach. Kolejnym wskaźnikiem, który uwzględniono w analizie była liczba wypadków i kolizji 
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drogowych. Średnia referencyjna dla gminy wynosi 1,01, a przekroczenia dotyczyły wszystkich 

czterech obwodów. Dokonując analizy liczby zatrzymań do wytrzeźwienia w policyjnej izbie 

zatrzymań, również we wszystkich czterech obwodach zaobserwowano przekroczenia  

w stosunku do wartości referencyjnej dla gminy (0,18). W przypadku wskaźnika frekwencji 

wyborczej w wyborach Prezydenckich w 2015 r. (II tura), którego średnia referencyjna dla 

gminy wynosi 55,12%, niższe wartości odnotowano w obwodach 6 i 11. Kolejnym wskaźnikiem, 

który uwzględniono w analizie jest przyrost naturalny (średnia dla gminy: 0,1), w przypadku 

którego wartości poniżej wartości referencyjnej dla gminy dostrzega się we wszystkich czterech 

obwodach. Dokonując analizy salda migracji, można zauważyć, że niższe wartości wskaźnika 

w stosunku do średniej dla gminy (0,41) występują w obwodach 5 i 11. Analizie poddano także 

wskaźnik obciążenia demograficznego. Średnia dla gminy wyniosła 38,29, a wyższe wartości 

zaobserwowano w sołectwie 5 i 6. 

Sfera gospodarcza została zbadana na podstawie 1 wskaźnika - liczby podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Dokonując analizy wartości wskaźnika 

syntetycznego Perkala, można wnioskować, że strefy znajdujące się w stanie kryzysowym to: 

obwody 5 i 6. 

Do analizy sfery środowiskowej wykorzystano dane dotyczące wskaźnika nagromadzenia 

wyrobów azbestowych na terenie gminy. We wszystkich obwodach odnotowano identyczne 

wartości wskaźnika syntetycznego Perkala jak w przypadku średniej dla Gminy Szamotuły 

(1,00). 

Do analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej wykorzystano następujące 

wskaźniki, które pomogły w diagnozie tego obszaru: liczbę umów w przeliczeniu na 100 

mieszkańców (wodociągi i kanalizacja), liczbę wydanych pozwoleń na budowę oraz 

szacowaną liczbę dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji. Dokonując 

analizy wskaźnika syntetycznego Perkala, można wnioskować, że obwody znajdujące się w 

stanie kryzysowym, w których odnotowano przekroczenia w stosunku do wartości 

referencyjnych dla gminy to: obwody 5 i 6.  

Kompleksowa analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem syntetycznego wskaźnika Perkala 

pozwoliła na wyznaczenie obszarów, na których zdiagnozowano koncentrację negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej. Do obszarów zdegradowanych zaliczono obwody: 5, 6, 8 i 11. 

Identyfikacja destrukcyjnych procesów na wskazanym obszarze ukazała skalę negatywnych 

zjawisk, dokumentując tym samym niekorzystne wartości wskaźników. Ponadto, wybrane 

wskaźniki pozwoliły na zdobycie informacji odzwierciedlających specyfikę wskazanych stref  

i problemy w nich występujące oraz dały możliwość komparacji uzyskanych wartości z danymi 

dla całej gminy. Diagnoza kondycji obszarów kryzysowych wyznaczonych do rewitalizacji 

wykazała, że wskazane obszary wymagają interwencji na wielu płaszczyznach. Wnioski 

płynące z analizy potwierdzają zasadność podjęcia działań we wskazanych obszarach Gminy 

Szamotuły. Korelacja zjawisk występujących we wszystkich czterech sferach pokazuje,  

że tworzą one układ naczyń połączonych, który wymaga kompleksowej diagnozy i wskazania 

skutecznych działań naprawczych w celu eliminacji negatywnych zjawisk i problemów. 

Podjęcie działań rewitalizacyjnych nie tylko poprawi sytuację życiową mieszkańców 

wskazanych obszarów zdegradowanych, ale także ożywi całą gminę w odniesieniu do każdej 

ze sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej).  
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Do pogłębionej analizy obszaru, który zostanie poddany procesowi rewitalizacji, wykorzystano 

również wyniki badań ankietowych, które zaprezentowane zostały w kolejnym rozdziale. 

Główne problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji na podstawie analizy danych 

zastanych (desk research), analizy wskaźnikowej oraz wyników przeprowadzonych badań 

wśród mieszkańców to: 

 Wysoki poziom bezrobocia (w tym długotrwałe bezrobocie), 

 Niekorzystna struktura demograficzna, 

 Występowanie problemów społecznych, w tym ubóstwa, alkoholizmu, niskiego poziomu 

uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym, wandalizmu, niskiego poziom 

zaufania w społeczeństwie, problemów opiekuńczo-wychowawczych oraz przestępstw  

w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów, 

 Nasilenie zjawisk zagrażających bezpieczeństwu (liczba kolizji drogowych i wypadków 

drogowych), 

 Drogi i chodniki wymagające generalnego remontu, 

 Zły stan przestrzeni publicznych i słaba estetyka otoczenia (zieleń miejska, mała 

architektura, ławki), 

 Przestrzeń publiczna wymagająca zagospodarowania na parki, skwery, place zabaw itp.,  

 Niewystarczający poziom dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 Infrastruktura edukacyjna (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) wymagająca 

rozbudowy/modernizacji, słaba jakość wyposażenia. 

 

Potrzeby podjęcia działań rewitalizacyjnych są wynikiem problemów zdiagnozowanych na 

obszarze rewitalizacji (np.: w przypadku wysokiego poziomu bezrobocia, potrzebą jest 

aktywizacja mieszkańców, w przypadku braku oferty rekreacyjnej, potrzebą jest stworzenie 

takiej oferty lub adaptacja terenów na cele rekreacyjne). Można dostrzec, iż problemy  

i potrzeby wynikające z przeprowadzonej ankietyzacji są zbliżone do tych zidentyfikowanych 

w diagnozie (przykładem może być bezrobocie i konieczne wsparcie dla osób bezrobotnych). 

Zestaw działań 6  naprawczych dla Gminy Szamotuły zawiera tabela z planowanymi 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. 

 

WYNIKI BADAŃ DIAGNOZUJĄCYCH ZJAWISKA I CZYNNIKI KRYZYSOWE 

Badania zostały przeprowadzone techniką CAWI/PAPI. Wraz z kolportażem ulotek 

rozdysponowano 2500 ankiet, które interesariusze (przede wszystkim mieszkańcy) mogli 

składać w urzędzie. Ponadto stworzona została ankieta internetowa, do której link 

opublikowano na stronie internetowej gminy. W badaniu wzięło udział łącznie 75 osób. 

Kluczowym problemem społecznym, jaki respondenci dostrzegają na obszarze rewitalizacji jest 

niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym (38,7% odpowiedzi 

„wysokie natężenie” i 42,7% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu). Badani nierzadko 

wskazywali również na wandalizm (38,7% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 36,0% odpowiedzi 

„średnie natężenie” problemu), niski poziom zaufania w społeczeństwie (30,7% odpowiedzi 

„wysokie natężenie” i 37,3% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu), problemy opiekuńczo-

                                                      

6 Działania, są tożsame w całym dokumencie z projektami oraz przedsięwzięciami. 
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wychowawcze (18,7% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 50,7% odpowiedzi „średnie 

natężenie” problemu), bezrobocie (16,0% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 45,3% odpowiedzi 

„średnie natężenie” problemu), alkoholizm (14,7% odpowiedzi „wysokie natężenie” i 56,0% 

odpowiedzi „średnie natężenie” problemu) czy ubóstwo 14,7% odpowiedzi „wysokie 

natężenie” i 54,7% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu). 

Tabela 18. Natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji [N=75] 

Problemy społeczne 
Nie 

występuje 
Niskie Średnie Wysokie 

Bezrobocie 0,0% 38,7% 45,3% 16,0% 

Ubóstwo 1,3% 29,3% 54,7% 14,7% 

Przestępczość 5,3% 48,0% 40,0% 6,7% 

Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w 

życiu społecznym i kulturalnym 
0,0% 18,7% 42,7% 38,7% 

Niski poziom zaufania w społeczeństwie  6,7% 25,3% 37,3% 30,7% 

Bezdomność 17,3% 72,0% 9,3% 1,3% 

Alkoholizm 2,7% 26,7% 56,0% 14,7% 

Narkomania 6,7% 53,3% 28,0% 12,0% 

Przemoc w rodzinie 1,3% 52,0% 40,0% 6,7% 

Problemy opiekuńczo-wychowawcze  4,0% 26,7% 50,7% 18,7% 

Niepełnosprawność 1,3% 49,3% 45,3% 4,0% 

Wandalizm 1,3% 24,0% 36,0% 38,7% 

Brak dostępu do nowoczesnej technologii 

(komputer, Internet) 
18,7% 49,3% 21,3% 10,7% 

 

Kolejnym obszarem poddanym analizie były poszczególne aspekty życia na obszarze 

rewitalizacji. W skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą, a 4 najwyższą, mieszkańcy 

najwyżej ocenili dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych (2,88) oraz dostępność i 

jakość oferty kulturalnej (2,53). Najniżej ocenione zostały z kolei aspekty związane ze stanem 

dróg i chodników (1,17), dostosowaniem przestrzeni publicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (1,23), estetyką i zagospodarowaniem przestrzeni (zieleń miejska, mała 

architektura, ławki) (1,35), transportem publicznym (1,45), wsparciem osób bezrobotnych 

(1,65) i warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej (1,65). Pełne dane przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 19. Ocena poszczególnych aspektów życia na obszarze rewitalizacji [N=75] 

Oceniany aspekt 0 1 2 3 4 Średnia 

Dostępność i jakość usług opiekuńczych 

nad małymi dziećmi  
12,0% 26,7% 30,7% 26,7% 4,0% 1,84 

Dostępność i jakość usług edukacyjnych 2,7% 16,0% 34,7% 34,7% 12,0% 2,37 

Dostępność i jakość usług służby zdrowia 12,0% 33,3% 30,7% 20,0% 4,0% 1,71 

Dostępność i jakość usług w zakresie 

pomocy społecznej 
4,0% 20,0% 44,0% 24,0% 8,0% 2,12 

Dostępność i jakość oferty kulturalnej 6,7% 8,0% 26,7% 42,7% 16,0% 2,53 

Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-

sportowej 
5,3% 14,7% 29,3% 41,3% 9,3% 2,35 

Dostępność i jakość obiektów usługowo-

handlowych 
1,3% 1,3% 36,0% 30,7% 30,7% 2,88 
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Oceniany aspekt 0 1 2 3 4 Średnia 

Warunki do aktywności obywatelskiej i 

działania organizacji pozarządowych 
13,3% 29,3% 32,0% 22,7% 2,7% 1,72 

Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni 

(zieleń miejska, mała architektura, ławki) 
26,7% 30,7% 26,7% 13,3% 2,7% 1,35 

Dostosowanie przestrzeni publicznych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 
28,0% 37,3% 18,7% 16,0% 0,0% 1,23 

Stan dróg i chodników 33,3% 29,3% 24,0% 13,3% 0,0% 1,17 

Stan budynków mieszkalnych, w tym 

wyposażenie w podstawowe media  
6,7% 33,3% 36,0% 20,0% 4,0% 1,81 

Transport publiczny 17,3% 37,3% 30,7% 12,0% 2,7% 1,45 

Warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej 
9,3% 32,0% 44,0% 13,3% 1,3% 1,65 

Wsparcie osób bezrobotnych 16,0% 24,0% 40,0% 18,7% 1,3% 1,65 

Stan środowiska naturalnego (np. jakość 

powietrza, wody) 
16,0% 26,7% 30,7% 21,3% 5,3% 1,73 

 

W następnej kolejności zidentyfikowane zostały grupy, które w opinii badanych powinny być 

głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji. 

Analiza odpowiedzi respondentów wykazała, że kluczowymi odbiorcami tych działań powinny 

być rodziny z małymi dziećmi (69,3%), seniorzy (57,3%) oraz młodzież (56,0%) 

Tabela 20. Grupy, jakie w opinii respondentów powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na 

obszarze przeznaczonym do rewitalizacji [N=75] 

Grupa % 

Rodziny z małymi dziećmi 69,3% 

Dzieci 28,0% 

Młodzież 56,0% 

Seniorzy 57,3% 

Osoby niepełnosprawne 30,7% 

Osoby bezrobotne 16,0% 

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 29,3% 

 

Na pytanie o możliwość włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia  

w miejscu zamieszkania, 82,7% badanych odpowiedziało twierdząco.  

Tabela 21. Możliwość włączenia się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania [N=75] 

Wyszczególnienie % 

Tak 82,7% 

Nie 17,3% 

Kolejne pytanie poświęcone zostało częstotliwości uczestnictwa w wydarzeniach, imprezach 

kulturalnych organizowanych w gminie. Wyniki pomiaru wskazują, że 48,0% badanych często 

uczestniczy w takich wydarzeniach, a kolejne 40,0% robi to rzadko. Jedynie 2,7% 

ankietowanych zadeklarowało, że nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach/imprezach. 

 

  



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 52 

Tabela 22. Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie [N=75] 

Wyszczególnienie % 

Bardzo często 9,3% 

Często 48,0% 

Rzadko 40,0% 

Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach 2,7% 

 

W toku badania respondentów poproszono o wskazanie rodzajów przedsięwzięć, jakie 

zdaniem respondentów powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych 

zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze.  

Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, 

skwery, place zabaw itp. (73,3%), rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej (60,0%) 

oraz rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 

wyposażenia (50,7%). Pełne dane zaprezentowano w poniższej tabeli.  

Tabela 23. Rodzaje przedsięwzięć, jakie zdaniem respondentów powinny być podejmowane w celu ograniczania 

negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze [N=75] 

Wyszczególnienie % 

Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych 13,3% 

Poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa 

wyposażenia w media) 
21,3% 

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej  60,0% 

Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa 

jakości wyposażenia  
50,7% 

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej  34,7% 

Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych  10,7% 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp.  73,3% 

Inne  10,7% 

 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie atutów i potencjałów, jakie widzą w wybranym 

obszarze do rewitalizacji. Najwięcej ankietowanych uznało, że największy potencjał stanowi 

położenie obszaru oraz fakt, że jest to centrum miasta. 

 

OPIS WIZJI STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

W oparciu o zdiagnozowane problemy i potencjały występujące w gminie wypracowano wizję 

obszaru po przeprowadzeniu wskazanych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji: 

Szamotuły to gmina o wysokim poziomie kapitału społecznego, a jej zrównoważony rozwój 

oparty jest na lokalnych potencjałach i łagodzący występujące problemy dotyczące zarówno 

społeczności, jak i przestrzeni zurbanizowanej.  
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Wdrożenie zaplanowanych działań rewitalizacyjnych sprawi, że gmina Szamotuły wzbogaci 

się o przyjazne mieszkańcom przestrzenie, które nie tylko stanowić będą o atrakcyjności gminy 

w kontekście estetyki, lecz także poprawią bezpieczeństwo. Będzie to efektem działań 

zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i przestrzeni publicznych zapraszających do 

interakcji i spędzania w nich wolnego czasu. Rozwój gminy przyjaznej mieszkańcom przyczyni 

się do wzrostu zaangażowania i mieszkańców o ich otoczenie, co skutkować będzie poprawą 

relacji między ludźmi, ograniczeniem rozwoju problemów społecznych. Dodatkowo, 

aktywizacja mieszkańców pozwoli zmniejszyć poziom bezrobocia długotrwałego i zachęci 

osoby niepracujące do powrotu na rynek pracy, a co za tym idzie, zmniejszy problem ubóstwa 

w gminie.  

 

CELE REWITALIZACJI I  KIERUNKI DZIAŁAŃ  

Podążając za określoną wizją obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji określono cele 

rewitalizacji. Sformułowano je w oparciu o zidentyfikowane problemy i potrzeby, a ich 

stopniowa realizacja pozwoli na zmniejszenie natężenia występowania negatywnych zjawisk 

lub nawet ich zupełnego wyeliminowania.  

Poniższy rysunek przedstawia trzy cele rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta i Gminy Szamotuły wraz z kierunkami działań. 

Rysunek 22. Cele rewitalizacji i kierunki działań 

 

 

  

1. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej

•1.1 Wzmocnienie więzi społecznych

•1.2 Organizacja czasu wolnego mieszkańców

•1.3 Rozwój pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży

2. Rozwój przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, 
sprzyjającej ich integracji i podnoszącej poziom 
bezpieczeństwa

•2.1 Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej

•2.2 Odnowa przestrzeni publicznej,

•2.3 Modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych

3. Zadbana miejska zabudowa o wykorzystanym 
potencjale

•3.1 Zachowanie i remont obiektów historycznych

•3.2 Remont budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
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POWIAZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian na obszarze miasta i gminy Szamotuły 

jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły. Został on opracowany 

w powiązaniu z istniejącymi już dokumentami strategicznymi obowiązującymi w miejscowości 

Szamotuły, a także w województwie wielkopolskim. Analizie poddano następujące 

dokumenty: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły, 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014-2020, 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. 

Cele główne Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały powiązane z celami zawartych  

w innych dokumentach na zasadzie podobieństwa i zbieżności zapewniając tym samym 

kompleksową i zharmonizowaną rewitalizację miasta i gminy. 

Cel główny 1: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Został on powiązany z celami 

zawartymi w dokumentach: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szamotuły, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014-

2020, Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Istota 

celów zawartych w wymienionych dokumentach dotyczy aktywizacji i integracji społeczności 

lokalnej poprzez wzmocnienie więzi społecznych, organizowanie czasu wolnego mieszkańców, 

rozwój pasji i zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Wskazane dokumenty powiązane są z 

założeniami celu głównego 1. 

Cel główny 2: Rozwój przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, sprzyjającej ich integracji  

i podnoszącej poziom bezpieczeństwa. Został on powiązany z celami zawartymi w 

dokumentach: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Szamotuły, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Istota celów zawartych w dokumentach 

związana jest rozwojem przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, sprzyjającej ich integracji  

i podnoszącej poziom bezpieczeństwa poprzez poprawę bezpieczeństwa przestrzeni 

publicznej, odnowie przestrzeni publicznej oraz modernizacji obiektów rekreacyjno-

sportowych. Wskazane dokumenty powiązane są z założeniami celu głównego 2. 

Cel główny 3: Zadbana miejska zabudowa o wykorzystanym potencjale. Został on powiązany 

z celami zawartymi w dokumentach: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Szamotuły, Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014-

2020, Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Istota celów zawartych w 

dokumentach związana jest z zadbaniem o miejską zabudowę z wykorzystaniem własnego 

potencjału poprzez zachowanie i remont obiektów historycznych oraz remont budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wskazane dokumenty powiązane są z założeniami celu 

głównego 3. 

Poniższa tabela zawiera najważniejsze założenia wyżej wymienionych dokumentów, które 

spójne są z celami głównymi Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły. 
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Tabela 24. Powiązanie z innymi dokumentalni strategicznymi. 

Cel strategiczny 1: aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Szamotuły 

Cel strategiczny 3: Rozwój społeczno-kulturowy gminy. 

Rozbudowa, przebudowa i remont bazy sportowo-rekreacyjnej 

oraz oświatowej. 

Strategia Rozwoju Miasta i 

Gminy Szamotuły na lata 2014-

2020 

Cel strategiczny 2: Rozwój infrastruktury i usług społecznych 

(zapewnia dogodne warunki rozwoju mieszkańców i ich 

wypoczynku). 

Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. Wielkopolska 

2020 

Cel strategiczny 7: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia 

 

Cel operacyjny 8.2: Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie 

zagrożeniom demograficznym 

 

Cel operacyjny 8.5: Wzmacnianie włączenia społecznego 

Cel strategiczny 2: Rozwój przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, sprzyjającej ich integracji i 

podnoszącej poziom bezpieczeństwa 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Szamotuły 

Cel strategiczny 3: Rozwój społeczno-kulturowy gminy. 

Rozbudowa, przebudowa i remont bazy sportowo-rekreacyjnej 

oraz oświatowej 

 

Cel strategiczny 4: Stworzenie warunków do rozwoju 

mieszkalnictwa, usług, rzemiosła i produkcji, rekreacji, bazy 

turystycznej 

 

Strategia Rozwoju Miasta i 

Gminy Szamotuły na lata 2014-

2020 

Cel strategiczny 1: Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki 

(zapewnia dogodne warunki zamieszkania i inwestowania) 

Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. Wielkopolska 

2020 

Cel operacyjny 8.8: Budowa kapitału społecznego na rzecz 

społeczeństwa obywatelskiego 

 

Cel operacyjny 8.9:  Ochrona zasobów, standardu i jakości życia 

rodziny 

 

Cel strategiczny 9: Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 

regionem 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego 

Cel szczegółowy 1: Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 

 

Cel operacyjny 2.4: Zwiększenie udziału usług turystycznych i 

rekreacji w gospodarce regionu 

Cel strategiczny 3: Zadbana miejska zabudowa o wykorzystanym potencjale 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Szamotuły 

Cel strategiczny 5: Uporządkowanie funkcjonalno-przestrzenne i 

estetyczne zabudowy, poprawa wizerunku miasta i wsi 

 

Cel strategiczny 13: Przebudowa oraz budowa infrastruktury 

technicznej na istniejących terenach zabudowanych 
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Strategia Rozwoju Miasta i 

Gminy Szamotuły na lata 2014-

2020 

Cel strategiczny 1: Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki 

(zapewnia dogodne warunki zamieszkania i inwestowania) 

Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku. Wielkopolska 

2020 

Cel operacyjny 8.10: Ochrona i utrwalanie dziedzictwa 

kulturowego 

 

Cel operacyjny 8.11: Poprawa warunków mieszkaniowych 

Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Wielkopolskiego 

Cel szczegółowy 1: Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 

 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie efektywności wykorzystania 

potencjałów rozwojowych województwa 

 

MECHANIZMY WŁĄCZANIA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY W PROCES 

REWITALIZACJI 

Kluczowym aspektem na każdym etapie tworzenia oraz wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest włączenie szerokiego grona interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Uspołecznienie procesu rewitalizacji dotyczyło przede wszystkim: mieszkańców, 

przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych podmiotów i grup aktywnych na 

terenie Miasta i Gminy Szamotuły.  

Partycypacja społeczna stanowi proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają 

obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, 

które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, 

stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną w sposób bezpośredni lub 

pośredni skutki proponowanych przez administrację działań. 

Partycypacja lokalnej społeczności to przede wszystkim:  

 komunikacja pomiędzy interesariuszami a władzami gminy, umożliwiająca obustronne 

uczestnictwo w procesie rewitalizacji; 

 możliwość udziału wszystkich zainteresowanych w panelach dyskusyjnych, spotkaniach, 

debatach; 

 dostępność informacji na temat podejmowanych działań i wprowadzanych zmian przez 

władze, a także możliwość oceny i wyrażenia opinii przez zainteresowane strony. 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy obszaru rewitalizacji7 oraz 

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmiotów zarządzających 

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

wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, mieszkańcy gminy, 

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne 

podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

Organizacja konsultacji społecznych w sprawie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

umożliwia czynny udział interesariuszy w pracy nad programem. Poprzez to dąży się do 

                                                      

7 Dotyczy konsultacji społecznych - wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
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kreowania właściwego rozwiązania istniejących na terenie miasta problemów. Współdziałanie 

wielu jednostek jest bardziej pożądane niż indywidualne działania. 

W trakcie diagnozowania oraz programowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

zastosowano szereg form konsultacji społecznych, które nie ograniczały się jednak tylko do 

przedstawienia Programu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, modyfikowania i 

informowania o ostatecznej decyzji. Nie tylko mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe oraz inni interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość 

zapoznania się z treścią projektu rewitalizacji. Przeprowadzone konsultacje społeczne pozwoliły 

poznać i zrozumieć potrzeby społeczności lokalnej, zidentyfikować ich potrzeby, a także 

stworzyć wizję oczekiwanych zmian. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zawarte zostały działania, które należy realizować 

w trakcie wdrażania oraz monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Szamotuły. Interesariusze na każdym etapie mieli możliwość czynnego udziału w realizacji 

niniejszego dokumentu. 

Informacje dotyczące konsultacji społecznych zostały zamieszczone na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo 

rozpowszechniono na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 2500 ulotek informujących  

o prowadzonym procesie rewitalizacji. 

W ramach pierwszych etapów tworzenia LPR – diagnozowania (wyznaczenie obszarów 

zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji), interesariusze procesu rewitalizacji mieli 

możliwość wzięcia udziału w następujących formach konsultacji społecznych: 

 Badania sondażowe (ankiety) – Badania ankietowa przeprowadzone zostały 

dwutorowo. Wraz z kolportażem ulotek rozdysponowano także 2500 ankiet, które 

interesariusze (przede wszystkim mieszkańcy) mogli składać w Urzędzie do 16 marca. 

Ponadto stworzona została ankieta internetowa, do której link został opublikowany na 

stronie internetowej gminy. Respondenci w trakcie badania wskazywali występujące 

problemy na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W badaniu łącznie wzięły udział 75 

osób. Podczas badania, respondenci poproszeni zostali o wskazanie najważniejszych 

problemów występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Ponadto 

ankietowani skazali typy działań jakie należy podjąć, aby zniwelować negatywne 

zjawiska występujące na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

 Spotkania informacyjno – konsultacyjne przeprowadzone zostały w podziale na grupy 

interesariuszy. Odbyły się one ciągu dwóch dni tj. 9 i 10 marca 2017 roku w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pok. nr 28. Łącznie przeprowadzonych łączenie  

zostało 5 spotkań dla następujących grup interesariuszy: przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych, lokalnych liderów, mieszkańców.  

W ramach spotkań przedstawione zostały definicje kluczowych pojęć zawartych w 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020. 

Ponadto uczestnicy spotkania omówili szczegółowo Diagnozę. Po prezentacji danych 

przeprowadzona została dyskusja, w trakcie której osoby/podmioty procesu rewitalizacji 

mogły zgłaszać uwagi. 

 Zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej – podczas trwania konsultacji 

społecznych, interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość składania uwag co do 

opracowanych dokumentów. Specjalnie przygotowany formularz został zamieszczony 

m.in. na stronie internetowej Miasta i Gminy Szamotuły. Osoby, które chciały złożyć 
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uwagi mogły to zrobić na podany w informacji adres mailowy bądź też w Urzędzie  

w godzinach pracy urzędu. 

 Zbieranie uwag ustnych było prowadzone w trakcie spotkań informacyjno – 

konsultacyjnych oraz  w Urzędzie w pokoju nr. 8 – 9 w dniach i godzinach pracy Urzędu. 

Podczas drugiego etapu opracowywania LPR – programowania, wykorzystano następujące 

formy konsultacji społecznych. 

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły. 

 

Na każdym z etapów tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (diagnozowanie, 

programowanie) zapewniono udział interesariuszy obszaru rewitalizacji. Poprzez uczestnictwo 

zróżnicowanych grup społecznych możliwe było skonfrontowanie różnych punktów widzenia 

oraz wypracowanie wspólnej wizji.  

Po zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

oraz obszaru rewitalizacji jaki i konsultacji Projektu Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Szamotuły sporządzony został raport podsumowujący ich przebieg. Zebrany podczas wyżej 

wymienionych form konsultacji społecznych materiał badawczy, został wykorzystany do 

uzupełnienia wcześniej przygotowanych dokumentów. 

Kluczowym aspektem partycypacji społecznej interesariuszy rewitalizacji na etapie wdrażania 

oraz monitorowania LPR będzie włączenie szerokiego grona partnerów tj. mieszkańców, 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub społeczną (w tym organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych), jednostki samorządu terytorialnego, z terenu 

objętego rewitalizacją. Istotne będzie wykorzystanie współdecydowania w/w podmiotów  

w trakcie wdrażania LPR. Co więcej, interesariusze procesu rewitalizacji stale będą informowani 

o postępach we wdrażaniu programu m.in. na stronie internetowej, zatem zastosowana 

zostanie kontrola obywatelska. Współdecydowanie interesariuszy w trakcie procesu wdrażania 

i monitorowania LPR polegać będzie na rozwijaniu dialogu między partnerami, zgłaszaniu 

propozycji nowych projektów rewitalizacyjnych, uczestnictwie w przygotowaniu raportów  

z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, zaangażowaniu przy realizacji projektów  

i rozległych tematycznie zadań.  

 

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Opis uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących Projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły. 
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INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 

Realizacja celów oraz działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Szamotuły na lata 2017-2020 uzależniona jest nie tylko od zaangażowania samorządu 

lokalnego czy interesariuszy procesu rewitalizacji, ale przede wszystkim od środków 

finansowych. 

Warto zaznaczyć, iż interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na specjalnie przygotowanych formularzach 

zgłoszeniowych. Wszystkie przesłane inicjatywy zostały przeanalizowane przez Zespół 

ds. rewitalizacji w kontekście kwalifikowalności do realizacji. Kluczowymi aspektami, które były 

brane pod uwagę w trakcie analizy zgłoszeń było ścisłe powiązanie z głównymi celami oraz 

kierunkami LPR oraz czy planowany rezultat projektu/przedsięwzięcia przyczyni się do 

zniwelowania zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji. Projekty, które spełniały 

wymogi formalne oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. rewitalizacji zostały 

włączone do listy projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Indykatywne ramy finansowe realizacji projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

obejmować będą zarówno finansowanie z środków własnych oraz ze środków zewnętrznych. 

Lista projektów Koszt projektów Źródła finansowania 

Lista projektów 

podstawowych – lista A 
Ok 35,4 mln zł 

Środki z budżetu Miasta i Gminy  

Szamotuły, WRPO 2014-2020, EFS, EFRR, środki 

zewnętrzne 

Lista projektów 

dodatkowych – lista B 
Ok 2 2,2 mln zł 

Środki z budżetu Miasta i Gminy  

Szamotuły, WRPO 2014-2020, EFS, EFRR, środki 

zewnętrzne, środki prywatne 

 

Ujęcie czasowe realizacji projektów wraz ze źródłami finansowania 

Tabela 25. Ujęcie czasowe realizacji projektów wraz ze źródłami finansowania 

Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu Źródło finansowania 

Okres realizacji projektu 

2017 2018 2019 2020 

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja 

parku  Zamkowego w 

Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja parku Jana 

III Sobieskiego w 

Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły, 

podmioty 

prywatne 

Modernizacja rynku w 

Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych 
        

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja kolejowej 

wieży ciśnień w 

Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Przebudowa nawierzchni 

dróg i chodników na 

rewitalizowanym obszarze 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja obiektów 

Szamotulskiego Ośrodka 

Kultury w Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja kortów 

tenisowych przy ulicy 

Targowej w Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         
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Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu Źródło finansowania 

Okres realizacji projektu 

2017 2018 2019 2020 

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja basenu 

letniego w Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 3 w 

Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Przebudowa targowiska 

miejskiego w Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Termomodernizacja 

budynku Urzędu Miasta i 

Gminy Szamotuły 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Montaż punktów 

oświetlenia 

fotowoltaicznego na 

terenie Miasta i Gminy 

Szamotuły 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych 
        

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja infrastruktury 

oświetleniowej 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły 

Budowa parkingów przy 

ulicy Młyńskiej i ulicy 

Franciszkańskiej w 

Szamotułach 

Środki budżetowe Miasta i Gminy Szamotuły, 

dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych 
        

Miasto i Gmina 

Szamotuły, 

NGO, wspólnoty 

mieszkaniowe, 

spółdzielnie, 

mieszkańcy,  

Ogrody społeczne  
Budżet Miasta i Gminy Szamotuły, dofinansowanie 

z programów zewnętrznych 
        

Miasto i Gmina 

Szamotuły, 

Szamotulski 

Ośrodek Kultury 

Pikniki rodzinne 
Budżet Miasta i Gminy Szamotuły, dofinansowanie 

z programów zewnętrznych 
        

Miasto i Gmina 

Szamotuły, 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Wsparcie dla rodzin 
Budżet Miasta i Gminy Szamotuły, dofinansowanie 

z programów zewnętrznych 
        

Powiatowy 

Urząd Pracy 

Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych 

Budżet Powiatu Szamotulskiego, dofinansowanie z 

programów zewnętrznych 
        

Handel-Import-

Export, Krzysztof 

Niechciałkowski

, ul. Długa 70, 

64-500 

Szamotuły 

Modernizacja, remont i 

przebudowa budynku przy 

ulicy rynek 18 w 

Szamotułach 

Środki prywatne 

        

Firma Łogwin Remont kamienicy Środki prywatne         

Sieklicki Paweł Remont kamienicy 
Dofinansowanie pozyskane z programów 

zewnętrznych         

Miasto i Gmina 

Szamotuły, 

NGO 

Zajęcia dla dzieci i 

młodzieży 

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły, dofinansowanie 

z programów zewnętrznych 
        

Miasto i Gmina 

Szamotuły, 

NGO 

Wspólne planowanie 

przestrzeni 

Budżet Miasta i Gminy Szamotuły, dofinansowanie 

z programów zewnętrznych 
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW  REWITALIZACYJNYCH  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Szamotuły na lata 2017 - 2023. W odniesieniu do indykatywnych ram finansowych, we wszystkich projektach zakłada się finansowanie z wkładu 

własnego i/lub kredytu oraz środków europejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. 

Wskazane działania przyczynią się do realizacji trzech celów głównych, które opracowane zostały na podstawie zdiagnozowanych problemów 

w Mieście i Gminie Szamotuły. 

Tabela 26. Lista projektów podstawowych - lista A 

Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis 

projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego 

– problemy do 

rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projekt

u  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowana 

wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

1 

Modernizacja 

parku  Zamko

wego w 

Szamotułach 

centrum 

miasta, teren 

parku 

Zamkowego 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Wykonanie 

nowych 

nasadzeń, 

budowa ciagów 

pieszych i  

urządzeń małej 

architektury 

(ławki, plac 

zabaw, 

szachownica 

plenerowa) 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na, 

społeczna 

Park położony jest w 

bezpośrednim 

sąsiedztwie kompleksu 

zamkowego w centrum 

miasta, na terenie 

parku występują braki 

w zakresie infrastruktury 

rekreacyjnej (małej 

architektury)  

Odzyskanie 

dawnych 

walorów parku i 

stworzenie w 

centrum miasta 

terenu, o dużym 

potencjale 

turystycznym i 

rekreacyjnym. 

1 000 000 2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba parków 

poddanych 

rewitalizacji 1 

szt.(źródło 

danych: protokół 

zdawczo - 

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanych 

parków (jednostki 

miary: osoby/rok, 

źródło danych: 

dane 

beneficjenta) 

2 

Modernizacja 

parku Jana III 

Sobieskiego w 

Szamotułach 

centrum 

miasta, teren 

parku Jana III 

Sobieskiego 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Wykonanie 

nowych 

nasadzeń, 

budowę ciagów 

pieszych i  

urządzeń małej 

architektury 

(ławki, plac 

zabaw, 

szachownica 

plenerowa, 

miasteczko 

ruchu 

drogowego) 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na, 

społeczna 

Park położony jest w 

bezpośrednim 

sąsiedztwie centrum 

miasta, na terenie 

parku występują braki 

w zakresie infrastruktury 

rekreacyjnej (małej 

architektury), słabo 

rozwinięta sieć ciągów 

pieszych, wymagane 

przeprowadzenie 

nowych nasadzeń 

Odzyskanie 

dawnych 

walorów parku i 

stworzenie w 

centrum miasta 

terenu, o dużym 

potencjale 

turystycznym i 

rekreacyjnym 

                                                                            

2 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba parków 

poddanych 

rewitalizacji 1 

szt.(źródło 

danych: protokół 

zdawczo - 

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanych 

parków (jednostki 

miary: osoby/rok, 

źródło danych: 

dane 

beneficjenta) 

3 

Modernizacja 

rynku w 

Szamotułach 

ul. Rynek  

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły, 

Kompleksowa 

przebudowa 

płyty rynku 

polegająca na 

przestrzenn

o-

funkcjonal

Obecnie rynek stanowi 

przestrzeń 

zdominowaną przez 

ruch samochodowy. Na 

Przywrócenie 

centrum miasta 

właściwych 

funkcji, jako 

                                                                            

6 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

Liczba 

zrewitalizowanych 

centrum miast : 1 

szt. (źródło 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanego 

rynku (jednostki 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis 

projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego 

– problemy do 

rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projekt

u  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowana 

wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

podmioty 

prywatne 

stworzeniu 

przestrzeni dla 

mieszkańców 

umożliwiającej 

spędzanie 

wolnego czasu, 

wypoczynek i 

realizację 

działań o 

charakterze 

kulturalnym i 

rekreacyjnym  

na, 

społeczna 

jego obszarze 

występują braki w 

zakresie infrastruktury 

pieszej (ciągi piesze w 

złym stanie 

technicznym. bariery 

architektoniczne dla 

osób 

niepełnosprawnych), a 

istniejąca nie zachęca 

do spędzania na nim 

wolnego czasu. 

miejsca 

przyjaznego 

mieszkańcom, 

zwiększenie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców, 

poprawa 

estetycznego 

wyglądu miasta, 

przywrócenie 

świetności 

walorom 

dziedzictwa 

kulturowego, 

połączenie 

funkcji 

kulturalnych z 

biznesowymi, 

zwiększenie 

ruchu 

turystycznego. 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

użytkowników 

dróg, poprawa 

estetyki centrum 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

danych: protokół 

zdawczo 

odbiorczy) 

miary: osoby/rok, 

źródło danych: 

dane 

beneficjenta) 

4 

Modernizacja 

kolejowej 

wieży ciśnień 

w 

Szamotułach 

ul. Dworcowa,  

okolice 

dworca 

kolejowego 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja 

kolejowej wieży 

ciśnień, 

zachowanie 

ww. jako 

"pomnika historii" 

sfera 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na 

Obiekt kolejowy, 

przejęty przez Gminę 

nie pełniący żadnej 

społecznie użytecznej 

funkcji, jednocześnie 

stanowiący element 

charakterystyczny dla 

Miasta. Obecnie 

pustostan w złym stanie 

technicznym. 

Przywrócenie 

dawnego 

wyglądu wieży; 

poprawa 

walorów 

estetycznych 

obiektu i 

otoczenia 

                                                                               

300 000     
2017-2019 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba 

zmodernizowanyc

h obiektów: 1 szt. 

(źródło danych: 

protokół zdawczo 

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zlokalizowanych w 

sąsiedztwie wieży 

obiektów 

użyteczności 

publicznej: 

Ośrodek Kultury, 

Dworzec PKP 

(jednostki miary: 

osoby/rok, źródło 

danych: dane 

beneficjenta) 

5 

Przebudowa 

nawierzchni 

dróg i 

chodników na 

obszarze 

rewitalizowan

ym  

Szamotuły 

(obszar 

wyznaczony 

do 

rewitalizacji) 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Budowa i 

przebudowa 

istniejących 

dróg, 

chodników, 

dróg dla 

rowerów. 

techniczna 

Obszar wyznaczony do 

rewitalizacji 

charakteryzuje się m.in.. 

złym stanem 

istniejących dróg, 

chodników, dróg dla 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców, 

poprzez 

wykonanie 

nowej 

nawierzchni 

                                                                            

6 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

Długość 

wybudowanych/p

rzebudowanych 

dróg, chodników, 

ścieżek 

rowerowych: 10 

km (źródło 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanej 

infrastruktury, 

Liczba zdarzeń 

drogowych 

(jednostki miary: 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis 

projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego 

– problemy do 

rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projekt

u  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowana 

wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

rowerów lub wręcz ich 

brakiem 

ciągów 

komunikacyjnyc

h, wykonanie 

nowych 

nasadzeń oraz 

elementów 

małej 

architektury 

programów 

zewnętrznych 

danych protokół 

zdawczo 

odbiorczy) 

osoby/rok, liczba 

zdarzeń/rok, 

źródło danych: 

dane 

beneficjenta) 

6 

Modernizacja 

obiektów 

Szamotulskieg

o Ośrodka 

Kultury w 

Szamotułach 

ul. Dworcowa,  

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Zapewnienie 

optymalnych 

warunków 

działania 

Szamotulskiego 

Ośrodka Kultury 

poprzez 

modernizację i 

doposażenie 

infrastruktury  

przestrzenn

o-

funkcjonal

na, 

społeczna 

Obiekty ich otoczenie i 

infrastruktura wymaga 

adaptacji do potrzeb 

mieszkańców i osób 

korzystających z oferty 

Ośrodka 

Rozwój bazy 

kulturalnej 

miasta 

                                                                            

2 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba 

zmodernizowanyc

h obiektów: 1 szt. 

(źródło danych: 

protokół zdawczo 

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanych 

obiektów 

Szamotulskiego 

Ośrodka Kultury 

(jednostki miary: 

osoby/rok, źródło 

danych: dane 

beneficjenta) 

7 

Modernizacja 

kortów 

tenisowych 

przy ulicy 

Targowej w 

Szamotułach 

ul. Targowa 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja 

nawierzchni 

kortów wraz z 

zadaszeniem 

kortów i 

przebudową 

budynków 

zaplecza ww. 

obiektu 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na 

Obiekt powstały w 

latach 70. i od tego 

czasu nie poddawany 

przebudowie, obecnie 

w dużej mierze 

wyeksploatowany 

Poprawa 

warunków 

uprawiania 

sportu, 

stworzenie strefy 

o dużych 

walorach 

wypoczynkowo 

rekreacyjnych 

                                                                            

4 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba 

zmodernizowanyc

h obiektów: 1 szt. 

(źródło danych: 

protokół zdawczo 

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanych 

kortów (jednostki 

miary: osoby/rok, 

źródło danych: 

dane 

beneficjenta) 

8 

Modernizacja 

basenu 

letniego w 

Szamotułach 

ul. Targowa 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Modernizacja 

niecek 

basenowych 

wraz z 

budynkami 

zaplecza 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na 

Obiekt powstały w 

latach 70. i od tego 

czasu nie poddawany 

przebudowie, obecnie 

w dużej mierze 

wyeksploatowany 

Poprawa 

warunków 

wypoczynku na 

terenie miasta, 

powstanie 

atrakcyjnego 

obiektu o 

dużych 

walorach 

wypoczynkowyc

h i 

rekreacyjnych 

                                                                            

4 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba 

zmodernizowanyc

h obiektów: 1 szt. 

(źródło danych: 

protokół zdawczo 

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanego 

basenu letniego 

(jednostki miary: 

osoby/rok, źródło 

danych: dane 

beneficjenta) 

9 

Modernizacja 

Szkoły 

Podstawowej 

nr 3 w 

Szamotułach 

ul. 

Szczuczyńska 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Termomoderniza

cja budynku 

szkoły, wymianę 

dachu, 

wymianę stolarki 

okiennej i 

drzwiowej, 

techniczna 

Stan budynku szkolnego 

nie dostosowany do 

istniejących potrzeb, zły 

stan efektywności 

energetycznej i 

komfortu cieplnego 

budynku 

Stworzenie 

optymalnych 

warunków do 

nauki dla 

uczniów i pracy 

dla nauczycieli i 

pracowników 

                                                                            

3 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

Powierzchnia 

użytkowa 

budynków 

poddanych 

termomodernizacji 

[m2] (źródło 

danych: protokół 

Zmniejszenie 

rocznego zużycia 

energii pierwotnej 

w budynkach 

publicznych 

(jednostki miary: 

kWh/rok , źródło 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis 

projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego 

– problemy do 

rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projekt

u  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowana 

wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

remont hali 

sportowej, 

remont sal 

lekcyjnych i 

korytarzy 

szkolnych 

programów 

zewnętrznych 

zdawczo 

odbiorczy) 

danych: dane 

beneficjenta) 

10 

Przebudowa 

targowiska 

miejskiego w 

Szamotułach 

Targowisko 

miejskie 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Poprawa 

warunków 

handlowych na 

targowisku 

miejskim 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na, 

gospodarc

za 

Targowisko miejskie w 

Szamotułach wymaga 

podjęcia działań 

mających na celu 

poprawę warunków 

handlowych i 

stworzenia przyjaznej 

przestrzeni dla 

mieszkańców 

Rozwój 

targowiska 

poprzez 

poprawę stanu 

istniejącej 

infrastruktury 

                                                                            

3 000 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Powierzchnia 

zmodernizowanyc

h obiektów:  

(źródło danych: 

protokół zdawczo 

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca ze 

zrewitalizowanego 

targowiska 

(jednostki miary: 

osoby/rok, źródło 

danych: dane 

beneficjenta) 

11 

Termomoderni

zacja 

budynku 

Urzędu Miasta 

i Gminy 

Szamotuły 

ul. Dworcowa 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej i 

komfortu 

cieplnego 

budynku. 

Obniżenie 

kosztów 

związanych z 

zapewnieniem 

odpowiedniego 

komfortu 

cieplnego. 

Obniżenie emisji 

gazów 

cieplarnianych 

techniczna 

Budynek 

administracyjno-

biurowy generuje 

znaczne koszty 

eksploatacyjne wynikłe 

z niskiej efektywności 

energetycznej 

Obniżenie 

zużycia energii, 

ograniczenie 

emisji gazów 

cieplarnianych 

                                                                               

250 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba 

zmodernizowanyc

h obiektów: 1 szt. 

(źródło danych: 

protokół zdawczo 

odbiorczy) 

Zmniejszenie 

rocznego zużycia 

energii pierwotnej 

w budynkach 

publicznych 

(jednostki miary: 

kWh/rok, źródło 

danych: dane 

beneficjenta) 

12 

Montaż 

punktów 

oświetlenia 

fotowoltaiczn

ego na 

terenie Miasta 

i Gminy 

Szamotuły 

Szamotuły 

(obszar 

wyznaczony 

do 

rewitalizacji) 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Zadanie 

obejmuje 

montaż 20 szt. 

punktów 

świetlnych 

zasilanych z 

odnawialnych 

źródeł energii 

elektrycznej 

(ogniw 

fotowoltaicznyc

h) 

techniczna

, 

społeczna 

Obszar wyznaczony do 

rewitalizacji 

charakteryzuje się 

niedostatecznym 

oświelteniem ulicznym, 

co przekłada się m.in. 

na niższe poczucie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

                                                                               

200 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba 

zamontowanych 

punktów 

oświetlenia 

fotowoltaicznego 

20 szt. (źródło 

danych: protokół 

zdawczo - 

odbiorczy) 

Organicznie emisji 

gazów 

cieplarnianych 

(Mg CO2 e/rok): 

39. Źródło danych: 

dane 

beneficjenta 

13 

Modernizacja 

infrastruktury 

oświetleniowej 

Szamotuły 

(obszar 

wyznaczony 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Zadanie 

obejmuje 

budowę i 

techniczna

, 

społeczna 

Obszar wyznaczony do 

rewitalizacji 

charakteryzuje się 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

                                                                               

700 000     
2018-2020 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Liczba 

zamontowanych 

punktów 

Ogranicznie emisji 

gazów 

cieplarnianych 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis 

projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego 

– problemy do 

rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projekt

u  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowana 

wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

do 

rewitalizacji) 

modernizację 

istniejącej sieci 

oświetleniowej 

niedostatecznym 

oświetleniem ulicznym, 

co przekłada się m.in. 

na niższe poczucie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

oświetlenia LED 1 

200 szt. (źródło 

danych: protokół 

zdawczo-

odbiorczy) 

(Mg CO2 e/rok): 

119. Źródło 

danych: dane 

beneficjenta 

14 

Budowa 

parkingów 

przy ulicy 

Młyńskiej i 

ulicy 

Franciszkański

ej w 

Szamotułach 

ul. Młyńska, ul. 

Franciszkańsk

a 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły 

Projekt zakłada 

modernizację i 

rozbudowę 

istniejących 

parkingów 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na 

Nawierzchnia 

parkingów wymaga 

modernizacji. 

Powierzchnia 

parkingów jest zbyt 

mała w stosunku do 

istniejących potrzeb  

mieszkańców 

Obniżenie emisji 

gazów 

cieplarnianych, 

poprawa 

komfortu 

podróżowania, 

skrócenie czasu 

podróży. 

                                                                            

2 000 000     
2018-2019 

Środki 

budżetowe 

Miasta i Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

pozyskane z 

programów 

zewnętrznych 

Liczba powstałych 

węzłów 

przesiadkowych: 2 

szt. (źródło 

danych: protokół 

zdawczo-

odbiorczy) 

Liczba osób 

korzystająca z 

powstałych 

węzłów 

przesiadkowych 

(jednostki miary: 

osoby/rok, źródło 

danych: dane 

beneficjenta) 

15 
Ogrody 

społeczne  

Podwórka i 

przestrzenie 

między 

budynkami 

mieszkalnymi 

na obszarze 

rewitalizacji 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły, 

NGO, 

wspólnoty 

mieszkaniowe, 

spółdzielnie, 

mieszkańcy,  

Lokalna 

społeczność - 

mieszkańcy 

tworzą wspólne 

ogrody 

sąsiedzkie i 

wspólnie 

utrzymują je 

społeczna, 

funkcjonal

no-

przestrzenn

a, 

środowisko

wa 

Wśród mieszkańców 

obszaru rewitalizacji 

problemem jest dość 

wysoki wskaźnik 

korzystania z pomocy 

społecznej, a także 

liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. Ponadto 

mieszkańcy zgłaszają, 

że występuje tam niski 

poziom zaufania w 

społeczeństwie oraz 

niski poziom 

uczestnictwa w życiu 

społecznym i 

kulturalnym. Problemem 

jest także wandalizm i 

niska jakość przestrzeni, 

w tym także wynikająca 

z estetyki.  

Wzmocnienie 

więzi 

sąsiedzkich, 

relacji w 

społeczności 

lokalnej, a także 

upiększenie 

okolicy i rozwój 

poczucia 

odpowiedzialno

ści w kontekście 

lokalnym. 

                                                                               

100 000     
2017-2020 

Budżet Miasta i 

Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

z programów 

zewnętrznych 

Liczba 

zaangażowanych 

osób, 

Powierzchnia, na 

której 

zorganizowano 

ogrody społeczne 

[m2] 

Liczba wniosków 

złożonych przez 

mieszkańców do 

budżetu 

obywatelskiego 

16 
Pikniki 

rodzinne 

Podwórka i 

przestrzenie 

między 

budynkami 

mieszkalnymi 

oraz tereny 

zielone na 

obszarze 

rewitalizacji 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły, 

Szamotulski 

Ośrodek 

Kultury 

Organizacja 

pikników 

rodzinnych z 

animacją i 

punktem 

informacyjnym 

społeczna 

Pikniki są odpowiedzią 

na zauważany przez 

mieszkańców niski 

poziom zaufania 

społecznego i 

uczestnictwa w życiu 

społecznym i 

kulturowym, a także na 

wysoką zależność od 

pomoc społecznej. 

Rozwój 

kontaktów 

międzyludzkich 

przede 

wszystkim dzięki 

aktywizacji osób 

wykluczonych 

lub zagrożonych 

wykluczeniem. 

                                                                               

400 000     
2017-2020 

Budżet Miasta i 

Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

z programów 

zewnętrznch 

Liczba 

zorganizowanych 

pikników 

Liczba 

uczestników 

pikników 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis 

projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego 

– problemy do 

rozwiązania których 

przyczyni się realizacja 

przedsięwzięcia/projekt

u  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowana 

wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

17 
Wsparcie dla 

rodzin 

Obszar 

rewitalizacji 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły, 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Zwiększenie 

dostępu do 

wsparcia 

terapeutyczneg

o i 

psychologiczne

go dla osób z 

uzależnieniami i 

ich rodzin. 

społeczna 

Na obszarze 

rewitalizacji 

problematyczny jest 

wysoki wskaźnik 

zatrzymań do 

wytrzeźwienia w 

policyjnej izbie 

zatrzymań. Ponadto 

mieszkańcy zgłaszają, 

że alkoholizm jest 

jednym z kluczowych 

negatywnych zjawisk. 

Ograniczenie 

problemu 

alkoholizmu oraz 

wypływających 

z niego 

negatywnych 

zjawisk 

społecznych, 

zwłaszcza tych 

dotykających 

rodziny. 

                                                                               

200 000     
2017-2020 

Budżet Miasta i 

Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowanie 

z programów 

zewnętrznch 

Liczba 

korzystających ze 

wsparcia 

Wskaźnik 

zatrzymań do 

wytrzeźwienia w 

policyjnej izbie 

zatrzymań, 

Liczba rodzin 

otrzymujących 

wsparcie z 

powodu 

alkoholizmu 

18 

Aktywizacja 

zawodowa 

osób 

bezrobotnych 

Obszar 

rewitalizacji 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

Organizacja 

staży i szkoleń 

oraz 

przyznawanie 

jednorazowego 

wsparcia dla 

osób 

podejmujących 

działalność 

gospodarczą. 

społeczna, 

gospodarc

za 

Istotnym problemem na 

obszarze rewitalizacji 

jest bezrobocie wśród 

mieszkańców, w tym 

przede wszystkim 

bezrobocie 

długotrwałe oraz wśród 

osób młodych - do 30 

roku życia. 

Nabycie 

doświadczenia 

zawodowego 

oraz 

umiejętności 

zawodowych. 

Poprawa 

kompetencji 

istotnych na 

rynku pracy. 

Rozwój 

przedsiębiorczoś

ci. 

                                                                               

250 000     
2017-2020 

Budżet Powiatu 

Szamotulskiego, 

dofinansowanie 

z programów 

zewnętrznych 

Liczba 

uczestników 

programu 

Liczba osób, które 

podjęły 

zatrudnienie po 

zakończeniu 

programu, 

Liczba osób, które 

otrzymały 

wsparcie na 

działalność 

gospodarczą 

LISTA PROJEKTÓW DODATKOWYCH - LISTA B 

Tabela 27. Lista projektów dodatkowych - Lista B 

Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

(adres, nr 

działki) 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania 

których przyczyni się 

realizacja 

przedsięwzięcia/projektu  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowan

a wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

(maksymalni

e do 2020 

roku) 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich oceny 

i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

1 
Remont 

kamienicy 

Rynek 51, 

Szamotuły 

Firma 

Łogwin 

Całkowita zmiana 

dachu, odnowa 

elewacji, zmiana 

nawierzchni przy 

kamienicy 

społeczna, 

funkcjonal

no-

przestrzenn

a 

odpadające tynki, 

przeciekanie dachu, 

odpadające płytki z 

nawierzchni, popękane 

dachówki, zgniłe krokwie 

przywrócenie 

zabytkowej 

kamienicy do 

stanu 

pierwotnego 

                                                                               

100 000     

marzec/kwie

cień 2018 

środki 

własne 

Powierzchnia 

zmodernizowanego 

obiektu [m2]  

Liczba 

korzystających ze 

zmodernizowaneg

o obiektu 

2 
Remont 

kamienicy 

Rynek 46, 

Szamotuły 

Sieklicki 

Paweł 

Wymiana dachu, kominy, 

rynny, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, 

naprawa elewacji 

społeczna, 

funkcjonal

no-

Obiekt w złym stanie 

technicznym. 

przywrócenie 

zabytkowej 

kamienicy do 

                                                                               

300 000     
do 2020 

dofinansowa

nie 

pozyskane z 

programów 

Powierzchnia 

zmodernizowanego 

obiektu [m2]  

Liczba 

korzystających ze 

zmodernizowaneg

o obiektu 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

(adres, nr 

działki) 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania 

których przyczyni się 

realizacja 

przedsięwzięcia/projektu  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowan

a wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

(maksymalni

e do 2020 

roku) 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich oceny 

i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

przestrzenn

a 

stanu 

pierwotnego 

zewnętrznyc

h 

3 

Zajęcia 

dla dzieci 

i 

młodzieży 

Obszar 

rewitalizacji 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły, 

NGO 

Realizacja dodatkowych 

zajęć dla dzieci i 

młodzieży, które 

pomogłyby im w 

nabyciu kompetencji 

istotnych na rynku pracy. 

społeczna, 

gospodarc

za 

Na obszarze rewitalizacji 

problemem jest 

długotrwałe bezrobocie 

jego mieszkańców, a także 

względnie wysoki wskaźnik 

bezrobocia wśród osób 

młodych (do 30 roku 

życia). Ponadto, wiele 

rodzin to zasiłkobiorcy w 

zakresie pomocy 

społecznej, co nierzadko 

wiąże się z trudniejszymi 

warunkami dla rozwoju 

młodzieży i dzieci. 

Zapobieganie 

wykluczeniu 

społecznemu 

dzieci i 

młodzieży, 

aktywizacja 

tych, które 

pochodzą z 

rodzin 

borykających 

się z 

problemami. 

                                                                               

300 000     
2017-2020 

Budżet 

Miasta i 

Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowa

nie z 

programów 

zewnętrznyc

h 

Liczba osób objętych 

wsparciem, 

Liczba 

zorganizowanych 

zajęć 

Liczba dzieci i 

młodzieży, które 

nabyły 

kompetencje 

zawodowe 

4 

Wspólne 

planowan

ie 

przestrzeni 

Działania w 

przestrzeni 

obszaru 

rewitalizacji 

Miasto i 

Gmina 

Szamotuły, 

NGO 

Włączenie mieszkańców 

i innych interesariuszy w 

etap planowania 

(programowania) 

przestrzeni poddawanej 

odnowie/przebudowie w 

ramach  Gminnego 

Programu Rewitalizacji 

społeczna, 

przestrzenn

o-

funkcjonal

na 

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

kształtowanie przestrzeni, w 

której żyją jest odpowiedzią 

na problem w postaci 

niskiego poziomu zaufania 

społecznego i 

uczestnictwa w życiu 

społecznym, a także wysoki 

poziom przestępczości oraz 

brak przystosowania 

przestrzeni publicznych do 

osób o ograniczonej 

mobilności, w tym osób z 

niepełnosprawnością. 

Wzrost 

poczucia 

odpowiedzial

ności 

mieszkańców 

za przestrzeń, 

najbliższe 

otoczenia, 

wzrost 

poczucia 

przywiązania 

do miasta. 

                                                                                 

30 000     
2017-2020 

Budżet 

Miasta i 

Gminy 

Szamotuły, 

dofinansowa

nie z 

programów 

zewnętrznyc

h 

Liczba 

zorganizowanych 

warsztatów 

planistycznych 

Udział 

przedsięwzięć 

projektowanych z 

mieszkańcami w 

ogólnej liczbie 

przedsięwzięć 

5 

Moderniz

acja, 

remont i 

przebudo

wa 

budynku 

przy ulicy 

rynek 18 

w 

Szamotuł

ach 

Rynek 18, 

64-500 

Szamotuły 

Handel-

Import-

Export, 

Krzysztof 

Niechciałko

wski, ul. 

Długa 70, 

64-500 

Szamotuły 

Planowany jest remont i 

przebudowa budynku, z 

zachowaniem wystroju 

architektonicznego 

budynku pierwotnego w 

jego wystroju 

zewnętrznym - 

zachowane zostaną 

charakterystyczne 

elementy elewacji - 

plastry, gzymsy oraz 

ceglana fasada. 

Planowany zakres prac 

przewiduje remont i 

przebudowę parteru 

społeczna, 

funkcjonal

no-

przestrzenn

a 

Istniejący budynek to 

obiekt o charakterze 

mieszkalno-handlowym, 

trzykondygnacyjny, 

częściowo podpiwniczony. 

Od 2009 roku 

nieużytkowany, zarówno w 

części handlowej jak i 

mieszkalnej. Stan budynku 

do remontu. Wymiany 

wymaga konstrukcja oraz 

pokrycie dachu, 

zaobserwowano korozję 

konstrukcji drewnianych, 

Modernizacja, 

remont i 

przebudowa 

oraz 

przywrócenie 

funkcji 

usługowo-

mieszkalnych 

budynku przy 

ul. Rynek 18 w 

Szamotułach 

                                                                            

1 500 000     

Czerwiec 

2017 - 

grudzień 

2018 

środki 

własne  

Powierzchnia 

zmodernizowanego 

obiektu, Nowo 

powstała 

powierzchnia 

mieszkalna, Nowo 

powstała 

powierzchnia 

usługowa [m2]  

Liczba 

korzystających ze 

zmodernizowaneg

o obiektu 
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Nr 
Nazwa 

projektu 

Lokalizacja 

projektu  

(adres, nr 

działki) 

Podmiot 

realizujący 

projekt 

Krótki opis projektu 

Na jaką 

sferę (-y) 

będzie 

miał 

wpływ 

projekt?  

Opis stanu istniejącego – 

problemy do rozwiązania 

których przyczyni się 

realizacja 

przedsięwzięcia/projektu  

Cel projektu 

 Łączna 

szacowan

a wartość 

projektu 

(brutto)  

Okres 

realizacji 

projektu 

(maksymalni

e do 2020 

roku) 

Źródło 

finansowania 

Prognozowane 

produkty wraz ze 

sposobem ich oceny 

i zmierzenia 

Prognozowane 

rezultaty wraz ze 

sposobem ich 

oceny i zmierzenia 

budynku, remont i 

przebudowę piętra 

budynku polegającą na 

nadbudowie części tylnej 

budynku oraz 

uporządkowaniu 

przestrzeni wewnątrz 

budynku z zapewnieniem 

części mieszkalnej. 

Remont i przebudowa 

poddasza budynku. 

Dodatkowo remont 

elewwacji budynku z 

zachowaniem jego 

wystroju 

architektonicznego 

odrestaurowania wymaga 

elewacja budynku 
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W poniższej tabeli zaprezentowano powiązanie poszczególnych projektów rewitalizacyjnych  

z celami, które określone zostały na podstawnie przeprowadzonej analizy. 9 przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych powiązanych jest z Celem numer 1: Aktywizacja i integracja społeczności 

lokalnej, 17 z celem 2: Rozwój przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, sprzyjającej ich integracji  

i podnoszącej poziom bezpieczeństwa, a 13 z celem 3: Zadbana miejska zabudowa  

o wykorzystanym potencjale. Szczegółowe powiązanie przedstawiono poniżej. 

Tabela 28. Powiązanie projektów rewitalizacyjnych z celami 

Lista Nr Nazwa projektu Cel 1 Cel 2 Cel 3 

Li
st

a
  

p
o

d
st

a
w

o
w

a
 –

 l
is

ta
 A

 

1 Modernizacja parku  Zamkowego w Szamotułach       

2 Modernizacja parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach       

3 Modernizacja rynku w Szamotułach       

4 Modernizacja kolejowej wieży ciśnień w Szamotułach       

5 
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na rewitalizowanym 

obszarze       

6 
Modernizacja obiektów Szamotulskiego Ośrodka Kultury w 

Szamotułach       

7 
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Targowej w 

Szamotułach       

8 Modernizacja basenu letniego w Szamotułach       

9 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Szamotułach       

10 Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotułach       

11 Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły       

12 
Montaż punktów oświetlenia fotowoltaicznego na terenie Miasta i 

Gminy Szamotuły       

13 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej       

14 
Budowa parkingów przy ulicy Młyńskiej i ulicy Franciszkańskiej w 

Szamotułach       

15 Ogrody społeczne        

16 Pikniki rodzinne       

17 Wsparcie dla rodzin       

18 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych       

Li
st

a
  

d
o

d
a

tk
o

w
a

 –
 

lis
ta

 B
 

1 
Modernizacja, remont i przebudowa budynku przy ulicy rynek 18 w 

Szamotułach       

2 Remont kamienicy       

3 Remont kamienicy       

4 Zajęcia dla dzieci i młodzieży       

5 Wspólne planowanie przestrzeni 
      

 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 

PROJEKT ZINTEGROWANY to, co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie  

w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór  

do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja 

polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie 
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warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji  

o dofinansowaniu projektu.8 

Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 

2017-2023, zgłosił 3 projekty powiązane ze sobą tematycznie: pierwszy projekt to stworzenie 

ogrodów społecznych przez mieszkańców obszaru rewitalizacji. To działanie pozwoli na 

integrację lokalnej społeczności i jej aktywne spędzanie czasu wolnego, a także wzmocnienie 

więzi społecznych. Kolejny projekt to organizacja pikników rodzinnych z animacją i punktem 

informacyjnym. Podobnie jak w przypadku pierwszego projektu, prowadzi to do integracji osób 

mieszkających na terenie obszaru rewitalizacji. Podczas spędzania wolnego czas na pikniku, 

interesariuszom zostanie przybliżone pojęcie procesu rewitalizacji. Ostatnim projektem 

zintegrowanym jest wspólne planowanie przestrzeni, które ma na celu aktywne włączenie 

interesariuszy do działania w procesie rewitalizacji. Osoby biorące udział w planowaniu 

przestrzeni będą mogły wyrazić swoje zdanie i przyczynić się do zmiany stanu obszaru 

rewitalizacji poprzez propozycje działań na tym obszarze.  

Realizacja powyższych projektów wpłynie bezpośrednio na realizację celu głównego: 

aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, a w tym wzmocnienie więzi społecznych, 

organizacja czasu wolnego mieszkańców oraz rozwój pasji i zainteresowań wśród dzieci i 

młodzieży.  

Projekty zintegrowane ze sobą tematycznie, tzn. te, które zawierają przynajmniej dwa projekty 

powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu. 

 

MECHANIZMY ZAPEWNIEN IA KOMPLEMENTARNOŚCI  

Wśród szczegółowej diagnozy oraz udziału społecznego w działaniach w kierunku tworzenia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji, komplementarność jest ważnym aspektem w jego realizacji. 

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wymogiem koniecznym dla wspierania projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  

Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów skutkuje efektywnym 

wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Poszczególne projekty rewitalizacyjne są wzajemnie powiązane. Na obszarze objętym 

programem rewitalizacji zapewniona zostanie komplementarność między poszczególnymi 

projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 

podmiotów i funduszy. 

 

  

                                                      

8 art. 32 ust. 2 u6stawy o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-72020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 
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Komplementarność przestrzenna 

 Zapewnienie komplementarności przestrzennej ma zagwarantować efektywne 

oddziaływanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na cały obszar kryzysowy oraz synergię 

przestrzenną poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Umożliwi to synchronizację efektów 

oddziaływania na sytuację kryzysową. Co istotne, realizowane działania nie będą skutkowały 

transferem problemów na inne obszary oraz nie będą wyzwalały niepożądanych problemów, 

takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Komplementarność przestrzenna została 

zapewniona poprzez koncentrację projektów na jednym, wyznaczonym i delimitowanym 

obszarze rewitalizacji. Skupienie projektów 

wyselekcjonowanych do realizacji na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji będzie 

w sposób pozytywny rzutować na całe 

Miasto i Gminę Szamotuły, ponieważ  

wiele z nich dotyczyć będzie działań 

podejmowanych dla miejsc użyteczności 

publicznej, dzięki temu korzystać z nich 

będą mogli mieszkańcy spoza obszaru 

bezpośrednio objętego procesem 

rewitalizacji.  

Na mapie zaznaczono projekty z listy 

podstawowej, cześć projektów będzie 

oddziaływać na cały obszar rewitalizacji 

(m.in. projekty numer 5, 12, 13, 15, 16, 17, 

18). Komplementarność przestrzenna 

projektów rewitalizacyjnych oznacza, że 

przy formułowaniu wzięto pod uwagę 

miejsce planowanej realizacji - czy jest ono 

zlokalizowane w granicach obszaru 

rewitalizacji, jak również czy jego realizacja 

spowoduje wzmocnienie innych działań, 

zapewniając kompleksowe wzmocnienie 

realizacji danego celu na całym obszarze 

wskazanym do rewitalizacji. Obszarem 

realizacji wszystkich przedsięwzięć  

jest obszar rewitalizacji wskazany  

w delimitacji, odpowiadający w znacznej 

mierze swym zasięgiem terenowi ścisłego, 

funkcjonalnego centrum Miasta Szamotuły. Zgodnie z mapą większość projektów 

rewitalizacyjnych realizowanych będzie punktowo w rożnych obszarach, ale ich 

oddziaływanie będzie obejmowało cały obszar rewitalizacji. 

 

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa występuje w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta  

i Gminy Szamotuły. Komplementarność ta wyzwala konieczność wzajemnego dopełniania 

tematycznego realizowanych projektów. Dzięki temu LPR będzie oddziaływał na wszystkie 

wskazane sfery rewitalizacji: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną 

Rysunek 23. Rozkład przestrzenny projektów lista podstawowa. 
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i środowiskową. Służy to nie tylko przeciwdziałaniu problemom w różnych sferach, ale 

zapobiega również fragmentacji działań koncentrując uwagę na systemowym 

i kompleksowym spojrzeniu na źródła kryzysu danego obszaru. W Lokalnym Programie 

Rewitalizacji określono prognozowane rezultaty realizacji projektów oraz spodziewane efekty 

rewitalizacji wskazane w wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Efektem 

każdego z działań, będzie wspólne dążenie do osiągnięcia celów głównych. Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne są powiązane ze strategicznymi kierunkami rozwojowymi miasta, co wykazano 

poprzez wskazanie zbieżności celów LPR z kluczowymi dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi. Dodatkowo w zestawieniu planowanych przedsięwzięć uwzględniono 

problemy jakie dane działanie pozwoli rozwiązać.  

Działania rewitalizacyjne przewidziane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, zostały 

zaplanowane w taki sposób, aby przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze 

infrastrukturalnym, w tym modernizacja obiektów czy termomodernizacje, w tym budynki 

wielorodzinne, czy również stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i integracji mieszkańców 

(Modernizacja parku Zamkowego w Szamotułach, Modernizacja parku Jana III Sobieskiego  

w Szamotułach) dla których dominującą sferą interwencji jest sfera przestrzenno-funkcjonalna, 

techniczna oraz w przypadku termomodernizacji sfera środowiskowa, stanowiły trwały 

fundament dla rozwoju społecznych projektów rewitalizacyjnych (tabela projektów 

podstawowych oraz dodatkowych) i były z nimi ściśle powiązane. Projekty służące poprawie 

infrastruktury i atrakcyjności przestrzeni publicznych zawarte w Programie, jak również projekty 

społeczne służące pobudzeniu rynku pracy i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przełożą 

się na wzmocnienie sfery gospodarczej w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu Miasta  

i Gminy Szamotuły.  

Komplementarność problemowa została ujęta graficznie na poniższej korelacji projektów ze 

sferami (społeczną, gospodarczą środowiskową oraz przestrzenno-funkcjonalno-techniczną). 

Tabela 29. Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami - projekty z listy podstawowe i dodatkowej 

Nazwa projektu 
Społe

czna 

Gospod

arcza 

Środowi

skowa 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Techni

czna 

Modernizacja parku  Zamkowego w 

Szamotułach      
Modernizacja parku Jana III Sobieskiego w 

Szamotułach      
Modernizacja rynku w Szamotułach      
Modernizacja kolejowej wieży ciśnień w 

Szamotułach      
Przebudowa nawierzchni dróg i chodników na 

rewaitalizowanym obszarze      
Modernizacja obiektów Szamotulskiego Ośrodka 

Kultury w Szamotułach      
Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy 

Targowej w Szamotułach      
Modernizacja basenu letniego w Szamotułach      
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Szamotułach      
Przebudowa targowiska miejskiego w 

Szamotułach      
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i 

Gminy Szamotuły      
Montaż punktów oświetlenia fotowoltaicznego 

na terenie Miasta i Gminy Szamotuły      
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Modernizacja infrastruktury oświetleniowej      
Budowa parkingów przy ulicy Młyńskiej i ulicy 

Franciszkańskiej w Szamotułach      
Ogrody społeczne       
Pikniki rodzinne      
Wsparcie dla rodzin      
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych      
Modernizacja, remont i przebudowa budynku 

przy ulicy rynek 18 w Szamotułach      
Remont kamienicy      
Remont kamienicy      
Zajęcia dla dzieci i młodzieży      
Wspólne planowanie przestrzeni      

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Efektywne współdziałanie różnych instytucji i podmiotów na rzecz LPR jest możliwe dzięki 

odpowiednio zaprojektowanemu systemowi zarządzania. Komplementarność proceduralno- 

instytucjonalna stanowi wyraz prawidłowo zarządzanego LPR oraz spójności procedur.  

Zarządzanie niniejszym programem zostanie przypisane Zespołowi ds. rewitalizacji. 

Przewodniczącym Zespołu będzie osoba wskazana przez Burmistrza, natomiast trzonem, 

powołani przez przewodniczącego przedstawiciele/pracownicy Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Szamotuły. Szczegółowy zakres kompetencji został określony 

w rozdziale System wdrażania programu rewitalizacji. Dodatkowo, tak wypracowana struktura 

umożliwia zaangażowanie w proces rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy, którzy 

aktywnie uczestniczyli w pracach nad programem już na etapie jego programowania, w tym 

poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych konsultacjach społecznych. 

Komórką organizacyjną Urzędu, która będzie odpowiedzialna za realizację zapisów 

dokumentu będzie Wydział Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych. 

Oprócz wskazanych powyżej jednostek zaangażowanych w realizację LPR, włączone zostaną 

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, podmioty gospodarczego 

NGO-sy, które funkcjonują na terenie Miasta i Gminy Szamotuły. 

 

Komplementarność międzyokresowa 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły zwraca uwagę na zachowanie 

ciągłości programowej. Projekty zaplanowane w Programie są komplementarne wobec 

przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki spójności na lata 2007-2013. Dodatkowo 

Program jest kontynuacją działań realizowanych na w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2012-2016 . Działania te dotyczą przede wszystkim walki z bezrobociem, 

ubóstwem, negatywnym zjawiskom patologii. W zakresie środowiska naturalnego programy 

związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych/użyteczności publicznej, 

dofinansowania do wymiany kotłów na niskoemisyjne. W zakresie sfery technicznej oraz działań 

mających na celu poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej, wymienić należy: 

inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej poprawiająca mobilność mieszkańców.  

Działania podejmowane w poprzednich okresach są kontynuowane w obecnym 
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dokumencie. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji poprzednich działań 

rewitalizacyjnych pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych.  

Tabela 30. Przykłady działania realizowane obecnie w Mieście i Gminie Szamotuły, które współfinansowane są  

z środków Unii Europejskiej. 

Lp. Nazwa projektu Okres realizacji 

Projekty miękkie 

1 

Poprawa kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez 

doposażenie pracowni, podniesienie kompetencji kadry i realizację 

dodatkowych zajęć 

2018-07-02  

2019-06-28 

2 Wsparcie na starcie na terenie Miasta i Gminy Szamotuły 
2016-08-01 

2017-08-31 

Projekty twarde 

1 
Rozwój infrastruktury edukacji ogólnej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w 

Pamiątkowie 

2017-05-04 

2018-06-29 

2 
Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Szamotułach 

2017-09-01 

2018-12-31 

3 

Wspieranie strategii niskoemisyjnych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły 

poprzez budowę Zintegrowanego Węzła 

Przesiadkowego w Szamotułach, Pamiątkowie i Baborówku wraz z 

infrastrukturą 

2017-01-02 

2017-12-29 

4 Przebudowa ulicy Jeziornej w Pamiątkowie 
2016-08-24 

2018-04-30 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym Programie będą finansowane w oparciu 

o uzupełniające się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego, Funduszu Społecznego (EFS), środków własnych Miasta i Gminy Szamotuły, 

środków budżetu powiatowego, jak również angażowanie w proces rewitalizacji kapitału 

prywatnego (np. przedsiębiorców), wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Jednakże należy pamiętać o dążeniu do wykluczenia ryzyka podwójnego dofinansowania. 

Dla realizacji zasady dodatkowości środków Unii Europejskiej niezbędna jest koordynacja 

środków programów operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów krajowych, na co 

również zwrócono uwagę w Projekcie. Źródła finansowania projektów wraz z kosztem realizacji 

zostały omówione w rozdziale poświęconym Indykatywnym ramom finansowym.  

 

SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

Wdrażanie zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły jest 

zasadniczym elementem jego realizacji. Podstawowym warunkiem przeprowadzania 

projektów zaplanowanych w Programie jest pozyskanie środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych, krajowych i zagranicznych. Program powinien zostać poddany aktualizacji nie 

rzadziej niż w okresie dwu-trzyletnim. 

Aby zapewnić sprawną i efektywną współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz 

zachować spójność procedur, projektuje się system zarządzania Programem. System 

zarządzania Programem Rewitalizacji powinien odbywać się w ramach istniejących struktur 

gminy, przez co zostaną ograniczone dodatkowe koszty, oraz powinien zostać ulokowany  

w praktykowanym w Urzędzie systemie zarządzania. 
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Jednym z założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji jest powołanie do funkcjonowania 

zespołów mających za zadanie koordynowanie i zarządzanie procesem rewitalizacji. 

Odpowiednie zespoły będą odpowiedzialne za: 

 zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem,  

 promowanie rewitalizacji,  

 zapewnienie środków z budżetu gminy oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych,  

 stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy 

partnerami, 

 opracowanie systemu monitorowania. 

 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji jest Urząd Miasta i Gminy Szamotuły w ramach Zespołu ds. rewitalizacji, który 

powołany zostanie w dniu uchwalenia przez Radę Miasta i Gminy Szamotuły Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły.  

Zespół ds. rewitalizacji stanowić będzie podmiot organizacyjny odpowiadający za sprawną 

komunikację, efektywną realizację projektów oraz przeciwdziałanie ewentualnym ryzykom 

oraz bieżącym nieprawidłowościom powstałym w trakcie realizacji Programu.  

Do zadań Zespołu ds. rewitalizacji należeć będzie: 

 Bieżąca obsługa organizacyjna i administracyjna Programu, 

 Koordynowanie realizacji zaplanowanych projektów zgodnie z budżetem  

i harmonogramem, 

 Nadzór nad finansami poprzez m.in.  zapewnienie obsługi finansowo-księgowej 

Programu, 

 Współpraca z lokalnymi partnerami z sektorów publicznych, społecznych, 

gospodarczych, 

 Działania promocyjne, prowadzenie konsultacji społecznych, 

 Koordynowanie i wdrażanie projektów przewidzianych w Programie, 

 Przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie dla projektów, 

 Realizacja projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych będących  

w gestii Miasta i Gminy Szamotuły, 

 Prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji wdrażania Programu, 

 Prowadzenie pomiarów efektywności i aktualizacja zapisów planu rewitalizacji, co dwa 

lata na koniec roku kalendarzowego. 

Biorąc pod uwagę całościowy system realizacji procesu rewitalizacji, w sprawach 

zasadniczych Zespół ds. rewitalizacji ma obowiązek komunikować się z interesariuszami. Co 

więcej, członkowie Zespołu są zobligowani do kontaktowania się między sobą w celu 

omówienia bieżących spraw, podejmowania decyzji oraz sprawnego reagowania na 

wystąpienie potencjalnych nieprawidłowości. Funkcję kontrolną wobec Zespołu ds. 

rewitalizacji będzie pełnić Burmistrz Miasta Szamotuły, który jednocześnie będzie uczestniczył 

w spotkaniach oraz podejmowaniu ważnych decyzji. W procesie podejmowania decyzji muszą 

zostać uwzględnione opinie wszystkich członków Zespołu oraz Burmistrza. 

Etapy wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały zawarte w poniższej tabeli 

prezentującej podstawowe kroki w opracowywaniu Programu Rewitalizacji. 
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Tabela 31. Etapy opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły 

Etap Zakres działań 

I. Opracowanie LPR 

1. Opracowanie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

2. Konsultacje społeczne dot. obszaru rewitalizacji 

3. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji 

4. Konsultacje społeczne 

5. Uchwała Rady Miasta i Gminy o przyjęciu LPR 

5. Powołanie struktur zarządzania LPR 

6. Podjęcie przez Radę Miasta i Gminy niezbędnych uchwał 

7. Aplikowanie o fundusze z UE i inne środki zewnętrzne 

II. Uruchomienie LPR 

1. Uruchomienie systemu monitoringu 

2. Realizacja harmonogramu na rok ... 

3. Działania sprawdzające system wdrażania i monitoringu 

III. Wdrażanie LPR 

1. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji LPR 

2. Przekazanie Programu do Urzędu Marszałkowskiego 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów do 

zaplanowanych projektów 

4. Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w LPR 

5. Wsparcie beneficjentów procesu rewitalizacji 

5. Działania promocyjne dot. Programu 

6. Monitoring i ewaluacja procesu rewitalizacji, pomiar efektywności w 

oparciu o wskaźniki 

3. Aktualizacja LPR o nowe projekty 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

W ramach zarządzania procesem realizacji Programu Rewitalizacji należy wyodrębnić możliwe 

ryzyka, które mogą zaburzyć proces wdrażania. Najczęściej występujące ryzyka obejmują 

opóźnienie w realizacji poszczególnych projektów wynikające z przyczyn zewnętrznych, 

trudności w rozpoznaniu społecznych potrzeb lokalnej społeczności, utrudniona współpraca  

z partnerami, niewystarczające zainteresowanie ze strony podmiotów lokalnych  

lub potencjalnych interesariuszy, zmiany legislacyjne. Określenie prawdopodobieństwa 

zaistnienia czynników ryzyka oraz opracowanie odpowiednich działań zaradczych pozwoli 

zapobiec ewentualnym opóźnieniom. 

Ważnym elementem realizacji Programu Rewitalizacji są działania promocyjne i informacyjne, 

rozpowszechniające założenia wdrażanego programu. Promocja ma na celu rozszerzenie 

grupy potencjalnych odbiorców działań rewitalizacyjnych i wymaga zastosowania wielu 

różnych instrumentów. Skutecznymi sposobami włączania interesariuszy w proces wdrażania  

i realizacji Programu Rewitalizacji są informacje oraz ogłoszenia zamieszczane w lokalnej prasie, 

broszurach informacyjnych, plakatach lub też na stronie internetowej gminy. W ramach 

konsultacji społecznych mieszkańcom oraz przedstawicielom środowisk lokalnych zostaje 

przedstawiona prezentacja Programu Rewitalizacji. Zawieranie współpracy między sektorem 

publicznym, prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi ułatwi wymianę informacji  

z przebiegu realizacji PR oraz organizowanie wspólnych debat. 

Za wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiadać będzie Burmistrz Miasta 

Szamotuły we współpracy z Zespołem ds. rewitalizacji. Operator rewitalizacji jest jednostką 

koordynującą proces rewitalizacji, w tym przygotowywanie i wdrażanie Programu Rewitalizacji. 

Zadania Operatora ds. rewitalizacji obejmują: 

 kwestie zachowania ładu przestrzennego, 



Loklany Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 77 

 budownictwo mieszkaniowe, 

 pomoc społeczna, 

 edukacja, 

 ochrona zdrowia, 

 kultura, 

 ochrona środowiska, 

 infrastruktura. 

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły dysponuje odpowiednim personelem do wykonania 

zaplanowanych działań oraz posiada realne możliwości dotarcia do partnerów procesu 

rewitalizacji i dokonania potrzebnych zmian na obszarach zdegradowanych. Podmiotem 

odpowiedzialnym za realizację zapisów dokumentu jest Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, 

Wydział Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych, natomiast za nadzór odpowiada Burmistrz 

Miasta. Pozyskiwanie środków zewnętrznych będzie odbywało się przy współpracy  

z Wydziałami Urzędu Miasta i Gminy. 

Aby usprawnić realizację zaplanowanych przedsięwzięć oraz osiagnięcie zamierzonych celów 

należy zaplanować odpowiednio budżet. Wykonywanie działań powinno zostać powierzone 

poszczególnym jednostkom organizacyjnym według ich kompetencji, natomiast zadania 

bardziej złożone, wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi, będą realizowane  

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Wdrażanie LPR wymaga zaangażowania wielu partnerów sektora publicznego, społecznego  

i gospodarczego, a jego koszty pokryte zostają z budżetu gminy. W przypadku projektów 

współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej właściwa jednostka zleca i sporządza 

wymaganą dokumentację techniczną i przedkłada jej wyciąg podmiotowi 

odpowiedzialnemu za koordynację Programu w celu przygotowania wniosku  

o dofinansowanie. Projekty powinny pozostać w zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową 

oraz budżetami rocznymi.  

Istotnym czynnikiem determinującym sukces Lokalnego Programu Rewitalizacji  

jest uspołecznienie procesów związanych z jego realizacją. Uspołecznienie jest oparte  

o zasady partnerstwa i partycypacji. Partnerami w procesie rewitalizacji są podmioty prywatne 

lub organizacje non-profit, które mogą podejmować przedsięwzięcia w ramach poprawy 

stanu budynków, budowli oraz ich otoczenia, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury 

technicznej, lub też działania dotyczące sfery społecznej tj. przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, aktywizacja mieszkańców, promocja kultury. Z uwagi na to, że uczestnictwo 

partnerów w procesie nie jest obowiązkowe, władze samorządowe są odpowiedzialne  

za angażowanie lokalnych partnerów, bieżące informowanie lub też prowadzenie konsultacji, 

podczas których opracowuje się koncepcje, proponuje rozwiązania oraz w końcowym etapie, 

realizuje projekty rewitalizacji. 

 

SYSTEM MONITORINGU I  OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ   

Kluczowym elementem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest system 

monitorowania i oceny skuteczności działań. Monitoring to regularne gromadzenie i analiza 

danych odnośnie realizacji projektu w trakcie jego przebiegu. Jego celem jest dostarczenie 

informacji, na podstawie których dokonuje się oceny stopnia wykonania zaplanowanych 

zadań, jak również rozpoznania utrudnień lub nieprawidłowości w procesie wdrażania, i w razie 

potrzeby określenie działań naprawczych. Monitoring pozwala na porównanie założeń 
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dokonanych we wcześniejszych planach ze stanem rzeczywistym, zarówno w aspekcie 

rzeczowym, jak i finansowym. Stały monitoring umożliwia korygowanie działań na bieżąco  

z czym wiąże się podniesienie efektywności polityk publicznych. Monitoring realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników, mających swoje 

źródło w efektach realizacji poszczególnych projektów. Wskaźniki powinny być zgodne  

z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. 

W ramach informowania o postępach realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

zaleca się sporządzenie „Raportu z monitoringu”, uzupełnionego o „Formularz efektów 

monitorowania programów rewitalizacji”, który będzie wypełniany raz na dwa lata. 

Dzięki powtarzalności procesu pozyskiwania danych, monitoring umożliwia porównanie 

rezultatów z różnych okresów analiz. Monitoring Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy  

Szamotuły będzie odbywał się raz na dwa lata. Koordynacja monitoringu należy do 

obowiązków Zespołu ds. rewitalizacji, a w sam proces zaangażowani są interesariusze z obszaru 

rewitalizacji. Bardzo istotna jest ocena mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie 

wizerunku obszaru zdegradowanego, poziomu partycypacji społecznej, lub też integralności 

projektów. 

W ramach tzw. monitoringu ciągłego poszczególne jednostki odpowiedzialne za realizację 

projektów sporządzają raporty, które zostają przedłożone Zespołowi ds. rewitalizacji. Na ich 

podstawie zostają opracowane raporty okresowe, które z kolei stanowią bazę dla raportów 

ewaluacyjnych, weryfikujących efektywność realizacji. 

Proces monitoringu przebiegać będzie w następujący sposób: 

 Monitorowanie w całym okresie realizacji LPR, czy wskazane cele są osiągane poprzez 

realizację poszczególnych projektów oraz, czy cele realizowane w ramach programu są 

nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym,  

 Kontrolowanie etapów systemu wdrażania LPR, 

 Adekwatny dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowywanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów, 

 Zaprojektowanie formy z realizacji poszczególnych projektów, które będą składane  

w standardowej formie przez beneficjentów końcowych. 

Ze względu na stosunkowo długi okres czasu obowiązywania Programu Rewitalizacji, 

dokument może zostać poddany aktualizacji w przypadku stwierdzenia następujących 

zjawisk: 

 Pozyskanie nowego partnera rewitalizacji, 

 Zmiana wymogów prawnych, 

 Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, 

 Zmiana potrzeb lokalnej społeczności, 

 Niewystarczający stopień realizacji celów, 

 Ograniczenie lub zwiększenie możliwości finansowania. 

Za przeprowadzenie aktualizacji odpowiada Zespół ds. rewitalizacji. Procedura obejmuje 

przeprowadzenie pogłębionej diagnozy z uwzględnieniem partycypacji społecznej, 

propozycja nowych projektów oraz podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy. Co więcej, 

ewentualne zamierzenia aktualizacji Programu muszą zostać podane do wiadomości 

publicznej. 



Loklany Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły 

 

 79 

Ocena programu rewitalizacji ma na celu potwierdzenie spełniania wymagań określonych  

w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. 

Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych będzie brała pod uwagę poniższe 

kryteria: 

 

 Skuteczność - pozwala ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele dokumentu 

opracowane na etapie planowania, 

 Efektywność – umożliwia ocenę stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych 

efektów (poziom „ekonomiczności” projektów), 

 Użyteczność - pozwala określić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu 

odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej, 

 Trafność - pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele określone w programie 

odpowiadają potrzebom wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego, 

 Trwałość – umożliwia określenie, w jakim stopniu pozytywne zmiany wywołane 

oddziaływaniem Programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji. 

Ewaluacja Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwala dokonać oszacowania oddziaływania 

programu, jak i pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu 

do założonych celów programu. Dostępność danych oraz terminowe, regularne sporządzanie 

raportów warunkują sprawną ewaluację Programu. Oceny powinny zostać wykorzystane w 

celu odpowiedniego dopasowania planowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb 

oraz efektywnego wydatkowania dostępnych środków. 

Monitoring stosuje się w dwóch formach: 

 Monitoring rzeczowy – bieżąca kontrola inwestycji, zapewnienie zgodności z Programem 

Rewitalizacji, 

 Monitoring finansowy – bieżąca kontrola aspektów finansowych inwestycji, dostarczanie 

informacji interesariuszom nt. możliwości finansowania zewnętrznego.  

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Szamotułach będzie polegało  

na monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Proces powinien 

obejmować następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych,  

w tym opisywanie postępów i efektów realizowanego dokumentu.  

Narzędziem monitorowania rezultatu pojedynczych inwestycji jest karta monitoringowa 

projektu. Karty, wypełniane przez poszczególne podmioty po zakończeniu realizacji projektu, 

umożliwiają ocenę rezultatu w sposób czytelny i jednoznaczny. Karty monitoringu mogą się 

okazać bardzo przydatnym narzędziem w kolejnych latach, umożliwiając oszacowanie szans  

i zagrożeń realizacji podobnych inwestycji. 

Skuteczność Efektywność Użyteczność Trafność Trwałość
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Tabela 32. Wzór karty monitoringu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Nazwa Projektu 

Opis realizowanych zadań w roku 

sprawozdawczym 

 

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu uczestniczący  

w zadaniach w danym roku (Zaangażowani 

interesariusze) 

 

Sposób włączenia interesariuszy  

Wartość wskaźników produktu:  

Data rozpoczęcia realizacji:  

Data zakończenia :  

Planowane nakłady finansowe na realizację 

projektu w trakcie roku 

własne zewnętrzne 

  

Całkowite poniesione nakłady finansowe na 

realizację projektu: 

 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu:  

Propozycje działań minimalizujących ryzyka  

Źródło: opracowanie Grupa BST. 

Aby włączyć lokalną społeczność w proces monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

zaleca się organizowanie spotkań z mieszkańcami, podczas których przeprowadzona będzie 

otwarta dyskusja na temat przebiegu realizowanych projektów. 

Raport monitoringu składa się m.in. z zestawienia mierników realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Mierniki realizacji pozwalają na wymierne określenie efektów rzeczowych 

realizacji przedsięwzięć. Wskaźniki przedstawione w tabeli poniżej zostały przygotowane 

zgodnie z analizą wskaźnikową dokonaną w Diagnozie, i zostały opracowane wspólnie z 

pracownikami Urzędy Miasta i Gminy Szamotuły.  

Tabela 33. Mierniki realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Wskaźniki odpowiedzialne za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Nazwa wskaźnika Źródło danych 

Rok bazowy 2016 – 

obszar rewitalizacji 

(wskaźnik) 

Rok prognozowany – 

docelowy 2023 

Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 

100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Urząd Miasta i 

Gminy Szamotuły 

oraz podmioty 

zaangażowane w 

realizację 

Lokalnego 

Programu 

Rewitalizacji 

4,53 3,65 

Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż. 1,36 1,09 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej 
3,38 1,78 

Liczba osób objętych pomocą w ramach 

procedury „Niebieska karta” 
0,28 0,19 

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem 1,66 0,72 

Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, 

kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów 
0,64 0,24 

Liczba wypadków i kolizji drogowych 2,57 1,01 

Liczba zatrzymań do wytrzeźwienia w 

policyjnej izbie zatrzymań 
0,38 0,18 

Przyrost naturalny -0,55 0,10 

Saldo migracji 0,17 0,41 

Źródło: opracowanie Grupa BST 


