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1. Wykaz pojęć i skrótów 

Poniżej przedstawiono najważniejsze skróty:  

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

FS – Fundusz Spójności, 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

GOSiR- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

GUS- Główny Urząd Statystyczny, 

JST - jednostka samorządu terytorialnego,  

KE – Komisja Europejska, 

LPR– Lokalny Program Rewitalizacji, 

MOP - Międzynarodowej Organizacji Pracy, 

POP – Program ochrony powietrza, dokument przygotowany w celu określenia działań zmierzających 

do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym zanotowano przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń, 

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne, 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

RPO WO 2014-2020 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

SWOT - strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats 

(zagrożenia),  

SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze pojęcia: [2] 

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 
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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. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób 

spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi 

politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi 

z dokumentów strategicznych i planistycznych).  

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

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

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

- gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw), 

- środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 

bądź stanu środowiska), 

- przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej), 

- technicznej (w szczególności w zakresie 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).  

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które 

wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, 

w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 
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Obszar zdegradowany – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to  najczęściej 

obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany  może być podzielony na podobszary, 

w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji 

kryzysowej na każdym z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić 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. 

Program rewitalizacji - inicjowany, opracowany, a następnie uchwalony przez radę gminy, na 

podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz, 446), 

wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub 

technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 
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2. Wprowadzenie  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 zwany dalej „LPR”, jest 

dokumentem, który ma na celu odpowiednie zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Występowanie obszaru zdegradowanego zostało określone 

w wyniku diagnozy, która została szeroko opisana w niniejszym dokumencie. Podstawą prawną 

opracowania LPR jest umowa nr PiRG.032.1.2016 zawarta pomiędzy firmą ATMOTERM S.A., a Gminą 

Krapkowice. Treść dokumentu oraz sposób jego opracowania był w  dużej mierze zależny od 

"Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020" zwanych dalej 

„Wytycznymi” przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wytyczne wyjaśniają oraz definiują 

kluczowe pojęcia ale co najważniejsze wskazują, które cechy i elementy programów rewitalizacji, 

obligatoryjnie muszą się w nich znaleźć. Wszystkie wskazane elementy zostały zawarte w poniższych 

rozdziałach. Maksymalny zasięg czasowy, w którym może obowiązywać LPR jest określony przez 

art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r,  o rewitalizacji która do dnia 31 grudnia 2023 r.  dopuszcza 

realizację przedsięwzięć wynikających z programu nie będącego Gminnym Programem Rewitalizacji, 

opracowanym zgodnie z zapisami ustawy. 

Dokument został dofinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym 15% 

środków krajowych i w 85% ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020.  
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3. Streszczenie 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 obejmuje szereg rozdziałów, 

które miały za zadanie utworzyć kompletną oraz spójną formułę oraz spełnić cel dokumentu, którym 

jest odpowiednie zaplanowanie oraz usprawnienie procesu rewitalizacji.  

W rozdziale 1 zawarto rozwinięcie głównych skrótów oraz przedstawiono wyjaśnienie 

najważniejszych pojęć zawartych w Wytycznych.  

W rozdziale 2 podano podstawę formalną oraz prawną opracowania dokumentu, którą jest umowa 

nr PiRG.032.1.2016 zawarta pomiędzy firmą ATMOTERM SA, a Gminą Krapkowice. 

W rozdziale 3 przedstawiono streszczenie dokumentu, opisujące zawartość poszczególnych 

rozdziałów.  

W rozdziale 4 poddano analizie stan aktualny na terenie Gminy, nie zagłębiając się szczegółowo 

w poszczególne podobszary. Przedstawiono informację dotyczące istotnych z punktu widzenia 

rewitalizacji zagadnień tj. demografii (w tym zameldowania oraz wymeldowania,  struktura wiekowa 

ludności, podział na grupy ekonomiczne), bezrobocia, gospodarstw domowych, edukacji 

(wychowania przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych), dochodów i wydatków, podmiotów 

gospodarczych, infrastruktury drogowej, technicznej oraz mieszkalnictwa.  

W rozdziale 5 poddano analizie zgodnie z metodyką analizy SWOT silne oraz słabe strony gminy oraz 

możliwe szanse oraz zagrożenia. Analiza SWOT jest jednym z najpowszechniejszych instrumentów 

analizy sytuacji, dokonywanej w celu uporządkowania informacji o stanie aktualnym. 

W rozdziale 6 wykonano kluczową dla dokumentu diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych. 

Opisano metodykę przyjętą w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji wraz z przedstawieniem poszczególnych kroków, które zostały podjęte. Odrębnie 

poddano analizie wskaźniki zawarte w strefie społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej 

oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Podsumowaniem rozdziału jest mapa podsumowująca 

nagromadzenie problemów dla poszczególnych obszarów.  

W rozdziale 7 opisano wizję rewitalizacji ze szczególnym skupieniem się na wizji obszaru rewitalizacji 

i potencjalnych zmianach, które będą miały miejsce po wdrożeniu projektów rewitalizacyjnych.  

W rozdziale 8 przedstawiono cele szczegółowe przedstawione dla poszczególnych stref rewitalizacji 

wraz z przypisaniem kierunków działań. Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych 

dokumentem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Gminy.  
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W rozdziale 9 zaprezentowano harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający projekty, które 

zostały zaplanowane do realizacji w ramach LPR. Zawiera on nazwę projektu, opis planowanych 

działań, oczekiwane rezultaty projektu, szacunkowe koszty wraz z potencjalnym źródłem 

finansowania oraz okresem realizacji.  

W rozdziale 10 znajdują się przedsięwzięcia wpływające na eliminację lub ograniczanie negatywnych 

zjawisk, przedsięwzięcia te są działaniami uzupełniającymi.  

W rozdziale 11 zawarte zostały mechanizmy, które zapewnią spełnienie podstawowych cech 

tj. komplementarności przestrzennej, komplementarności proceduralno-instytucjonalnej, 

komplementarności międzyokresowej oraz komplementarności źródeł finansowania.  

Rozdział 12 zawiera opis możliwych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych. Możliwymi 

źródłami są zarówno środki Unijne, środki własne Gminy, poszczególnych interesariuszy jak i wiele 

innych. 

W rozdziale 13 przedstawiono mechanizmy, które podjęto w celu włączenia interesariuszy w prace 

nad przygotowaniem dokumentu oraz wdrożeniem w proces rewitalizacji. Przedstawiono 

zagadnienie teoretyczne samej partycypacji jak i konkretne działania prowadzone w Krapkowicach. 

W rozdziale 14 przedstawiono powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z obowiązującymi 

na terenie kraju, województwa oraz gminy dokumentami strategicznymi i planistycznymi.  

W rozdziale 15 przedstawiono system zarządzania dokumentem, w zakresie wdrażania, realizacji, 

monitorowania, raportowania oraz aktualizacji dokumentu. Propozycję najważniejszych procedur 

oraz sposobów działania. 

Rozdział 16 zawiera podsumowanie przeprowadzonej procedury SOOŚ.  

Rozdziały 17, 18, 19 oraz 20 zawierają kolejno spis: załączników, rysunków, wykresów oraz literatury. 
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4. Analiza obecnej sytuacji gminy 

Gmina miejsko-wiejska Krapkowice położona jest w powiecie krapkowickim, w centralnej części 

województwa. Od zachodu gmina Krapkowice graniczy z gminą Strzeleczki, od wschodu z gminami 

Gogolin i Zdzieszowice, od południa z gminami Walce i Głogówek. 

 

Rysunek 1. Gmina Krapkowice na tle województwa opolskiego i powiatu krapkowickiego  [20] 

Gmina Krapkowice zajmuje powierzchnię 97,31 km2
, z czego 21,01 km

2
 przypada na miasto 

Krapkowice. W skład gminy Krapkowice wchodzi miasto Krapkowice oraz 11 sołectw 

o zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu: Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Rogów Opolski, 

Pietna, Steblów, Żużela, Borek, Nowy Dwór Prudnicki, Żywocice, Ściborowice.  

 

Rysunek 2. Położenie gminy Krapkowice [23] 
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Według podziału fizyczno-geograficznego, Polski gmina Krapkowice wchodzi w skład makroregionu 

Kotlina Raciborska. Bogactwo szaty roślinnej, zróżnicowanie ekosystemów i osobliwe zabytki 

sprawiają, iż gmina staje się urzekającym miejscem dla wypoczynku. 

Powierzchnia przeznaczona na użytki rolne stanowi 67,2% powierzchni gminy – tj. ok. 6 539 ha, 

natomiast lasy stanowią 17,9% powierzchni (ok. 1 741 ha). W północno-zachodniej części gminy 

znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich, natomiast we 

wschodniej– Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura2000 Żywocickie Łęgi.  

Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Borów Niemodlińskich zajmuje powierzchnię 480km2
 i jest to 

największy kompleks leśny, który zachował się w zachodniej części górnej Odry. W obrębie OChK 

Borów Niemodlińskich występuje 19 gatunków chronionych roślin oraz 181 gatunków zagrożonych 

kręgowców. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura2000 Żywocickie Łęgi stanowi niewielki teren położony 

w odległości ok. 3 km na południowy-wschód od Krapkowic w międzywalu Odry. Jest to jedno z kilku 

miejsc w województwie opolskim, gdzie do chwili obecnej zachowały się w dobrym stanie płaty łęgu 

topolowego oraz łęgu wierzbowego [21]. 

Krapkowice – stolica powiatu Krapkowickiego – są pięknym i zadbanym miastem, położonym po obu 

stronach Odry przy ujściu Osobłogi. Lewobrzeżna cześć Krapkowic stanowi stare miasto 

z malowniczym rynkiem, osiedlami mieszkaniowymi i terenami inwestycyjnymi. W skład 

prawobrzeżnej dzielnicy (Otmęt) wchodzi kilka dużych osiedli mieszkaniowych oraz tereny 

przemysłowe. Liczne zabytki w połączeniu ze współczesną zabudową czynią miasto urokliwym 

i wyjątkowym [22] 

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2014 r. gminę Krapkowice zamieszkiwało 23 252 

mieszkańców, z czego ponad 72% stanowili mieszkańcy miasta Krapkowice. Pod względem płci, 

niewielką przewagę stanowiły kobiety - 51,8%. W ostatnich latach zaobserwować można istotny 

spadek ogólnej liczby ludności gminy, co jest tendencją charakterystyczną dla całego kraju. Dla lat 

2010-2014 w przypadku Polski spadek ten wyniósł jednak tylko 0,13%, natomiast dla gminy 

Krapkowice 2%. 

Koncentracja ludności w gminie jest stosunkowo duża i wynosi 239 osób/km2
, natomiast w mieście 

Krapkowice - 802 osoby/km
2
. Dla porównania, średnia gęstość dla województwa opolskiego to 106 

osób/km2
. Ponieważ znacząca większość ludności gminy zamieszkuje na terenach miasta Krapkowice, 

właśnie na tym obszarze należy się spodziewać intensyfikacji zjawisk demograficznych i społecznych. 
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Wykres 1. Liczba ludności gminy Krapkowice w latach 2010 -2014 według faktycznego miejsca zamieszkania  [1] 

Tabela 1. Liczba ludności gminy i miasta Krapkowice w 2014 r. [1] 

Liczba ludności Gminy i  Miasta Krapkowice w 2014 roku 

 
gmina miasto 

kobiety 12 043 8 744 

mężczyźni  11 209 8 107 

ogółem  23 252 16 851 

W przeciągu badanego dziesięciolecia przyrost naturalny pięciokrotnie przyjmował wartości 

dodatnie, natomiast średni przyrost naturalny dla lat 2004-2014 przyjmuje wartość ujemną i wynosi -

10. Ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji pociągają za sobą spadek ludności gminy 

Krapkowice. Ujemny przyrost naturalny jest charakterystyczny dla całego województwa opolskiego 

i Polski, jednak wskaźnik przyrostu naturalnego w 2014 r. dla gminy Krapkowice wynosił 

0,008 osoby/1000 mieszkańców, natomiast dla województwa był niższy i wyniósł -1,3.  

 

Wykres 2. Ruch naturalny ludności w gminie Krapkowice w latach 2004-2014 [1] 
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Na przestrzeni analizowanych lat zauważalna jest negatywna tendencja dotycząca migracji ludności 

z gminy Krapkowice (Wykres 3). Saldo migracji, zarówno w ruchu wewnętrznym, jak również 

zagranicznym, w analizowanym okresie osiąga wartości ujemne. Oznacza to, że więcej osób się 

wymeldowuje, niż dokonuje zameldowania. Spowodowane to jest - w przypadku migracji 

wewnętrznych – potrzebą zmian, poszukiwaniem pracy oraz edukacją. Natomiast wymeldowania za 

granicę spowodowane są głównie emigracją zarobkową. Ujemny przyrost naturalny oraz ujemne 

saldo migracji wpłyną negatywne na saldo mieszkańców gminy również w przyszłości. Ponadto 

odpływ młodych ludzi, niska rozrodczość oraz starzenie się społeczeństwa mają wpływ na obniżenie 

się zdolności rozwojowych gminy Krapkowice. 

 

Wykres 3. Liczba zameldowań i wymeldowań wraz z kierunkiem przemieszczeń w gminie Krapkowice w latach 

2004-2014 [1] 

Wykres 4 przedstawia trendy demograficzne w gminie Krapkowice. Gminę charakteryzuje 

regresywna struktura wieku ludności, cechująca się dużym udziałem osób starych i małym udziałem 

dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku produkcyjnym na 

podobnym poziomie.  
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Wykres 4. Struktura ludności gminy Krapkowice według poszczególnych grup wieku w roku 2004 i 2014  [1] 

W ostatnich dziesięciu latach, w gminie Krapkowice nastąpił wyraźny spadek liczby dzieci i młodzieży 

oraz ludzi młodych do 30 roku życia. Spowodowane to jest mniejszą ilością urodzin oraz migracją. 

W strukturze wiekowej ludności gminy wyraźnie widoczny jest wyż demograficzny osób w wieku 70 

lat i więcej. Trend taki jest charakterystyczny dla województwa i  kraju. Wydłużające się przeciętne 

trwanie życia oraz spadek liczby narodzin wpływa na funkcjonalne i trwałe zmiany struktury 

społecznej. Zjawisko to jest potencjalnym zagrożeniem, gdyż w dłużej perspektywie doprowadzi ono 

do postępującego i pogłębiającego się starzenia społeczeństwa. 

W latach 2010-2014 obserwuje się tendencję spadkową ludności w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym, a wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym. Wskazuje to na zjawisko tzw. „starości 

demograficznej”. 

 

Wykres 5. Ludność gminy Krapkowice według ekonomicznych grup wieku w latach 2010 -2014 [1] 
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Jedną z najbardziej istotnych kwestii dotyczących diagnozy warunków lokalnych w gminie jest 

problem bezrobocia. Stopa bezrobocia w latach 2004-2014 ulegała wahaniom. Najwyższa stopa 

bezrobocia w analizowanym okresie dla powiatu krapkowickiego odnotowana była w roku 2004 

i wynosiła 14,0%. Po sukcesywnym spadku do roku 2008 (8,5%), nastąpił ponowny wzrost stopy 

bezrobocia i ponowny spadek w roku 2014 do wartości 8,6%. Ogólny trend wskazuje jednak na 

wyhamowywanie bezrobocia. Stan ten potwierdza również analiza wskaźnika udziału bezrobotnych, 

względem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, który dla gminy Krapkowice wyniósł 6,2%.  

 

Wykres 6. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004 -2014 [1] 

 

Wykres 7 . Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie 

Krapkowice [1]  

Liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Krapkowice przedstawia Wykres 8. W 2014 r.  

w gminie Krapkowice bez pracy pozostawało 930 osób. Analizując dane za ostatnie 10 lat zauważa się 

trend spadkowy. Wśród bezrobotnych większość stanowią kobiety (56,9%). 
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Wykres 8. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Krapkowice w podziale na płeć w latach 2004-2014 [1] 

Jednostką organizacyjną w zakresie pomocy społecznej dla mieszkańców gminy Krapkowice jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach. W latach 2010-2014 w gminie Krapkowice wzrosła 

liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej  (spadek jedynie dla roku 2014). 

W ramach tej tendencji, zwiększeniu uległa liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy 

społecznej poniżej kryterium dochodowego, natomiast liczba gospodarstw powyżej tego kryterium 

podlegała wahaniom. 

 

Wykres 9. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej według kryterium dochodowego w latach 

2010-2014 [1] 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach w 2013 roku udzielił pomocy 467 osobom. 

Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: ubóstwo, bezradność, niepełnosprawność 

i bezrobocie. Należy jednak zaznaczyć, że w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy 

było równocześnie kilka przesłanek [22]. 
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Obszar gminy Krapkowice charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa publicznego. 

Według danych GUS na terenie powiatu krapkowickiego w 2014 r. popełniono w sumie 1 134 

przestępstwa, z czego 863 o charakterze kryminalnym, 552 przeciwko mieniu i 32 przeciwko życiu 

i zdrowiu. Pozytywnym trendem jest spadek ilość przestępstw – w roku 2013 odnotowano w sumie 

2 553 przestępstwa. Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem dla powiatu krapkowickiego jest 

stosunkowo wysoki - w 2014 r. wyniósł 77%. 

Jedną z form przestępczości jest przemoc w rodzinie. W gminie Krapkowice w roku 2014 założono 

łącznie 86 Niebieskich Kart w 74 rodzinach.  

W gminie funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięta opieka przedszkolna realizowana w  8 przedszkolach 

publicznych. W gminie funkcjonują 3 żłobki (2 publiczno-prywatne i 1 prywatny). Z opieki 

przedszkolnej w 2014 r. korzystało 101,7% dzieci w wieku 4-6 lat. Jest to wynik lepszy niż średnia dla 

powiatu krapkowickiego, która wyniosła 95,4%. 

 

Wykres 10. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 4 -6 lat w gminie Krapkowice [1]  

Gmina posiada 9 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. Liczba uczniów szkół podstawowych w gminie 

Krapkowice od 2010 do 2013 roku malała, natomiast w  roku 2014 nastąpił znaczny wzrost liczby 

uczniów (wyniosła ona 1 265), spowodowany objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku 6 lat. 

Sukcesywny spadek liczny uczniów w szkołach podstawowych jest ściśle związany z trendami 

demograficznymi. Kwestia ta jest o tyle istotna, że dzisiejsi uczniowie za kilkanaście lat stanowić będą 

o obliczu i możliwościach rozwojowych miastach, zatem zmniejszanie się ich liczby jest zjawiskiem 

niepokojącym. Podobnie kształtuje się sytuacja liczebności uczniów szkół gimnazjalnych. 
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Wykres 11. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Krapkowice w latach 2010-2014 [1] 

Do oceny poziomu edukacji posłużono się wynikami sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej. 

Dla ujednolicenia informacji, zastosowano wskaźnik opisujący średni wynik obejmujący przedmioty 

podstawowe: j. polski, matematykę i j. angielski. Najwyższe oceny uczniowie osiągnęli z języka 

angielskiego (81,4%), najsłabiej natomiast wypadł przedmiot ścisły (59,8%). Osiągnięte przez uczniów 

wyniki nie odbiegają znacząco od wartości średnich dla województwa opolskiego i powiatu 

krapkowickiego, a dla języka angielskiego są zauważalnie lepsze. 

Tabela 2. Wyniki egzaminu po VI klasie szkoły podstawowej w 2015 r. [24]  

wyszczególnienie j. polski matematyka j. angielski 

województwo opolskie 71,9 60 78,2 

powiat krapkowicki 72,2 60,5 78,9 

gmina Krapkowice 72,2 59,8 81,4 

Analizując sytuację szkolnictwa ponadgimnazjalnego w gminie Krapkowice, należy zauważyć znaczny 

spadek absolwentów szkół zawodowych. W całym analizowanym okresie znaczącą rolę w kwestii 

szkół ponadgimnazjalnych odgrywają licea ogólnokształcące.  

 

Wykres 12. Udział absolwentów poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych w gminie Krapkowice w latach 

2010-2014 [1] 
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W przeciągu lat 2004-2014 nastąpił dwukrotny wzrost dochodów gminy Krapkowice w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca: od wartości 1 416 zł w 2004 r., do 2 931 zł w roku 2014. Jest to trend ogólnopolski, 

jednak wartości dla województwa opolskiego oraz kraju są odpowiednio o 11% i 35% większe. 

 

Wykres 13. Dochody i wydatki gminy Krapkowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2004-2014 [1] 

Analizując dochody i wydatki gminy Krapkowice należy zauważyć, iż od roku 2004 gmina „dopłaca” 

średnio około 121 zł na jednego mieszkańca. W województwie opolskim średnia ta jest znacznie 

niższa i wynosi 64,00 zł, zaś w gminach wiejsko-miejskich w Polsce – około 70,00 zł. Deficyt 

budżetowy wynikał z aktywnej polityki inwestycyjnej gminy. 

 

Wykres 14. Dochody i wydatki gminy Krapkowice w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2004-2014 [1] 

W ocenie stanu danego obszaru kluczowa jest analiza poziomu przedsiębiorczości. Dobrze rozwinięta 

sfera działalności gospodarczej zależy najczęściej od kapitału ludzkiego w zakresie działalności 

indywidualnej, ale także od warunków danego regionu oraz od wsparcia władz gminnych w sferze 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Krapkowice w 2014 r. zarejestrowanych 

było 2 190 podmiotów gospodarczych, z czego 2 125 (czyli 97%) stanowiły podmioty prywatne. 

W stosunku do roku 2004 nastąpił wzrost ilości zarejestrowanych podmiotów o  11,8%. W sektorze 
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prywatnym przeważającą większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

(1 570 podmiotów). 

Wykres 15. Osoby fizyczne prowadzące dzia łalność gospodarczą w gminie Krapkowice wg Sekcji  PKD 2007, stan 

na rok 2014 [1] 
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i spożywczy. Ponadto na terenie gminy występuje znaczna koncentracja przedsiębiorstw 

produkcyjnych, terenów magazynowo-składowych, gęsta sieć infrastruktury komunikacyjnej oraz 

technicznej [22] 

Największym atutem Krapkowic jest ich położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych: autostrady A4 (kierunek wschód-zachód) oraz drogi krajowej nr 45 (Złoczew – 

Granica Państwa) umożliwiającej połączenie z Republiką Czeską. Droga krajowa, wojewódzkie 

i powiatowe charakteryzują się dobrym stanem technicznym. Dodatkowymi atutami Krapkowic jest 

bliskie sąsiedztwo Opola oddalonego o 22 km oraz Wrocławia i Katowic (ok. 90 km). Przez gminę 

przebiega obecnie nieużytkowana linia kolejowa oraz droga wodna na Odrze.  

Gmina Krapkowice zapewnia obsługę autobusową umożliwiającą połączenie z pobliskimi miastami 

głównie dzięki liniom PKS Strzelce Opolskie oraz przedsiębiorców prywatnych. 

Na terenie miasta i gminy Krapkowice zadania w zakresie opieki zdrowotnej realizuje Szpital 

Powiatowy w Krapkowicach-Otmęcie, Przychodnia rejonowa, 3 publiczne ośrodki zdrowia oraz 4 

przychodnie niepubliczne. 

Działalność sportowo-rekreacyjną gmina Krapkowice prowadzi w oparciu m.in. o następującą 

infrastrukturę zlokalizowaną w mieście Krapkowice: 

- krytą pływalnię „Delfin”, 

- kompleks boisk wielofunkcyjnych „Moje boisko- ORLIK 2012”,  

- stadion „Unia” Krapkowice, 

- stadion miejski „Otmęt”, 

- halę widowiskowo-sportową im. Władysława Piechoty, 

- strefę rekreacyjno-sportową, 

- przystań wodną „Marina”, 

oraz 12 obiektów zlokalizowanych w sołectwach gminy Krapkowice.  

Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych, prowadzących szkolenia w piłce nożnej, piłce 

ręcznej, siatkówce, koszykówce, sztukach walki, lekkoatletyce, tenisie stołowym oraz badmintonie.  

Wśród walorów kulturowych gminy Krapkowice, niewątpliwą atrakcją są otaczające miasto XIV-

wieczne mury miejskie wraz z wieżą. Wizytówką gminy jest krapkowicki Rynek o charakterystycznym, 

średniowiecznym układzie wraz z zabytkową zabudową, a także zamek oraz zabytki w sąsiadujących 

miejscowościach: ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie, XVII-wieczny Pałac w Dąbrówce Górnej czy 

Zamek w Rogowie Opolskim. Wśród obiektów sakralnych wyróżnia się Kościół Ducha Świętego 
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w Krapkowicach, Kościół p.w. św Filipa i Jakuba Starszego w Rogowie Opolskim, a także kościoły 

w Otmęcie i Kórnicy. Turyści przybywający do gminy Krapkowice mogą korzystać z bazy noclegowej 

i gastronomicznej zlokalizowanej na terenie gminy. Gmina posiada profesjonalnie przygotowane 

i oznakowane trasy rowerowe. Trasy przebiegają drogami asfaltowymi i polnymi przez na jciekawsze 

zakątki gminy i gmin ościennych, aż do granicy z Republiką Czeską. 

Analizując stan infrastruktury technicznej gminy Krapkowice należy stwierdzić, że na przestrzeni 

ostatnich lat uległa ona poprawie. Wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania gmi ny stale 

wzrastają a dynamika tego wzrostu jest korzystna. Łączna długość czynnej sieci wodociągowej 

w 2014 r. wynosiła 100,2 km, sieci kanalizacyjnej 103,5 km, a gazowej 60,0 km. Długość sieci gazowej 

w gminie Krapkowice w przeciągu lat 2010-2014 nie uległa zmianie i wynosi 64 km. 

Łączna liczba odbiorców sieci wodociągowej wynosiła w 2014 r.  16 713 osób. Z instalacji korzysta 

98,9% ogółu ludności gminy. 

Tabela 3. Wskaźniki sieci wodociągowej w gminie Krapkowice [1]  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 98,2 98,2 98,2 99,0 100,2 

Ludność korzystająca z sieci w miastach [os.] 17 016 16 954 16 828 16 620 16 713 

Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca  [m
3
] 28,4 29,9 35,4 30,2 31,4 

Tabela 4. Wskaźniki sieci kanalizacyjnej w gminie Krapkowice [1]  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 89,5 89,5 90,9 96,3 103,5 

Ludność korzystająca z sieci [os.] 16 887 16 965 15 808 15 704 16 668 

ścieki odprowadzone [dam
3
] 680 1 162 1 331 1 482,0 1 370,0 

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 103,5 km. Według GUS z sieci kanalizacyjnej na 

koniec 2014 r. korzystało 1 370 osób, czyli 71,7% mieszkańców gminy, przy czym w mieście odsetek 

ten jest wyższy i wynosi 79,6%, natomiast na wsi jedynie 50,9%. Mieszkańcy nie podłączeni do sieci 

kanalizacyjnej ścieki bytowo-gospodarcze gromadzą w bezodpływowych zbiornikach (szambach). 

Ponieważ sieć wodno-kanalizacyjna jest jednym z podstawowych elementów warunkujących rozwój 

mieszkalnictwa i przedsiębiorczości, gmina Krapkowice systematycznie i w miarę zapotrzebowania 

realizuje inwestycje w tym zakresie. 

Jak wspomniano już wcześniej, długość sieci gazowej wynosi 60,0 km. Gaz sieciowy w 2014 r.  

dostarczany był do 4 024 gospodarstw domowych, a z sieci gazowej korzystało 47,0% mieszkańców 

gminy Krapkowice. 
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Tabela 5. Wskaźniki sieci gazowej w gminie Krapkowice [1]  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci gazowej [km] 52,7 52,9 56,1 58,8 60,0 

Odbiorcy gazu [gosp.] 3 930 3 945 3 980 4 002 4 024 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [tys. m
3
] 986,9 895,0 905,7 873,9 838,5 

W przeciągu lat 2010-2014 liczba budynków mieszkalnych w gminie Krapkowice wzrosła o 1,8% 

i w 2014 r. wyniosła 3 538 budynków. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w  gminie to 

78,1m
2. Przeciętna powierzchnia mieszkania na osobę również na przestrzeni lat rosła i  w 2014 r.  

wyniosła 27,5 m2
. 

Tabela 6. Wskaźniki zasobów mieszkaniowych w gminie Krapkowice [1] 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba budynków mieszkalnych w gminie 3 474 3 492 3 512 3 522 3 538 

Liczba mieszkań 8 071 8 081 8 162 8 175 8 192 

Izby 33 326 33 389 33 661 33 741 33 855 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania 

[m
2
] 77,4 77,6 77,6 77,8 78,1 

 

Wykres 16. Przeciętna powierzchnia mieszkania na osobę w gminie Krapkowice [1]  

 

Wykres 17. Mieszkania w gminie Krapkowice na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 [1] 

Pozytywnym trendem jest wzrost wskaźnika liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, 

który w 2014 r. wynosił 352 (wzrost od 2010 r. o 3,5%). 

Stan powietrza w gminie Krapkowice jest dobry. Według „Programu Ochrony Powietrza dla strefy 

opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz 
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poziomów docelowych benzo(a)pirenu” w gminie Krapkowice nie było w analizowanym roku 

bazowym (2011) przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. 
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5. Analiza SWOT 

Przeprowadzone analizy stanowią podstawę opracowania analizy SWOT dla przedmiotowego 

obszaru. Analiza SWOT jest jednym z najpowszechniejszych instrumentów analizy sytuacji, 

dokonywanej w celu uporządkowania informacji o stanie aktualnym. 

 

Ta prosta i elastyczna metoda pozwala na zbadanie zarówno wewnętrznych mocnych i słabych stron, 

jak również zewnętrznych szans i zagrożeń. Mocne i słabe strony są przy tym wielkościami 

względnymi ocenianymi na bazie porównań z innymi obszarami (względnie dzielnicami miasta).  

Analiza SWOT nie jest strategią, a jedynie opisem aktualnej sytuacji. W toku analizy SWOT nie stawia 

się priorytetów, ani nie formułuje konkretnych działań. 

Pierwszym elementem analizy SWOT jest ocena zasobów gminy, która pozwala na  identyfikację jej 

mocnych stron (wewnętrzne czynniki pozytywne, wszystko co stanowi atut  gminy, jej przewagę lub 

zaletę) i słabych stron (wewnętrzne czynniki negatywne, wszystko to co stanowi słabość 

w spostrzeganiu gminy, barierę której nie udało się pokonać, wadę w  działaniu gminy). Ważnym 

aspektem tego typu analizy jest określenie zasobów  charakterystycznych dla gminy, które wyróżniają 

ją na tle innych. Są to dziedziny działalności, które tworzą pozytywny wizerunek instytucji oraz gminy. 

Słabymi stronami określane są te  aspekty funkcjonowania, które ograniczają sprawność i mogą 

blokować rozwój instytucji oraz gminy. Poznanie szans (zewnętrznych czynników pozytywnych) 

i zagrożeń (zewnętrznych czynników negatywnych) płynących z otoczenia stanowi drugi etap analizy 

SWOT. Szansami są wszystkie wydarzenia i procesy w otoczeniu, które tworzą sprzyjającą dla 

S 
•Strengths: mocne strony analizowanego obszaru 

W 
•Weaknesses: słabe strony analizowanego obszaru 

O 

•Opportunities: szanse występowania na przedmiotowym 
obszarze pozytywnych zmian 

T 

•Threats: zagrożenia związane z możliwością występowania 
na przedmiotowym obszarze niekorzystnych zmian 
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instytucji oraz gminy sytuacje. Dodatkowo są to takie kierunki działalności, które mogą przynieść 

w przyszłości pozytywne społeczne efekty. Za zagrożenia przyjmuje się zbiór wydarzeń i procesów, 

które tworzą niekorzystne dla instytucji oraz gminy sytuacje w otoczeniu społecznym. Zagrożenia 

postrzegane są jako bariery, utrudnienia i możliwości niebezpieczeństwa, które ograniczają rozwój. 

W poniższej tabeli przeprowadzono analizę SWOT w odniesieniu do Gminy Krapkowice. 

Tabela 7 Analiza SWOT Gminy Krapkowice 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

atrakcyjne położenie geograficzne Gminy 

dogodne położenie Gminy przy głównych szlakach 

komunikacyjnych województwa  opolskiego 

2 węzły autostradowe na terenie Gminy 

atrakcyjna lokalizacja w stosunku do sąsiednich rejonów 

turystycznych 

istniejąca linia kolejowa relacji  Prudnik-Krapkowice 

samoorganizacja i  aktywność społeczna  na obszarach 

wiejskich, 

droga żeglowna na Odrze oraz nabrzeża  funkcjonujące 

w ramach Odrzańskiej Drogi  Wodnej 

przynależność do Aglomeracji  Opolskiej 

wzrost liczby podmiotów gospodarczych  

ważny ośrodek gospodarczy ze szczególnie dobrze 

rozwiniętym potencjałem przemysłowym  

przeznaczenie znacznych terenów pod inwestycje w 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

zróżnicowana działalność rolnicza  w zależności od 

warunków naturalnych i  ekonomicznych, 

warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi  turystyki, 

bardzo dobrze zachowane zespoły zamkowe i  pałacowe 

oraz liczne zabytki architektury,  

dobrze rozwinięta baza noclegowa 

i  gastronomiczna, 

port jachtowy dla statków wycieczkowych z usługami 

towarzyszącymi (tzw. Marina), 

dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-

turystyczna dostosowana do potrzeb mieszkańców, 

szeroka oferta edukacyjna z dobrze funkcjonującą bazą, 

atrakcyjne i  dobrze rozbudowane zaplecze sportowe,  

aktywnie działające organizacje pozarządowe,  

dobrze rozwinięta oferta kulturalna 

i  artystyczna, 

dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej  

funkcjonowanie jednostek pomocy  

wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego i  

przeciwpożarowego,  

niewystarczająca drożność układu komunikacyjnego 

w godzinach szczytu, 

stan techniczny części dróg, 

stan techniczny niektórych obiektów sportowych 

oraz przyszkolnej bazy sportowej, 

poziom inwestycji  na istniejących terenach do tego 

przeznaczonych, 

nie w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne w 

podstawową infrastrukturę techniczną, 

grunty orne średniej i  słabej klasy, 

bezrobocie, 

brak animatorów sportu na obiektach sportowych, 

brak strategii  sportu, 

niewystarczające zaplecze lokalowe Krapkowickiego 

Domu Kultury w stosunku do oferty, 

niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych i 

socjalnych, 

wzrost liczby osób korzystających z pomocy 

społecznej (ubóstwo i bezrobocie), 

malejąca rezerwa miejsc pochówku na cmentarzach, 

niezadowalające zagospodarowanie rzeki  Odry i  

Osobłogi na cele turystyczne, 

wewnątrzgminny system informacji, 

posesje o nieuregulowanym stanie prawnym. 
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dobry poziom uzbrojenia w infrastrukturę techniczną, 

wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, 

współpraca Gminy z wieloma zagranicznymi 

partnerami, 

preferencyjne warunki inwestowania, 

aktywna promocja terenów inwestycyjnych, 

walory środowiska przyrodniczego związane  

z dolinami rzeki Odry i  Osobłogi  oraz Borami 

Niemodlińskimi (objętymi obszarem 

chronionego krajobrazu) położone w północno-

zachodniej części Gminy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

wykorzystanie rzeki Odry, do celów turystycznych, 

rekreacyjnych i promocyjnych 

wykorzystanie nowych technologii  energetycznych, 

bazujących na  odnawialnych źródłach energii, 

dostępność zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 

m.in. nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, 

rozwój współpracy terytorialnej, międzysektorowej i  

międzyorganizacyjnej, 

wykreowanie z Krapkowic silnego centrum funkcji  

lokalnych (usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotne, 

sportowe, itp.) – zgodnie z założeniami Strategii  

Rozwoju Województwa Opolskiego, 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną, np. rozbudowa 

ścieżek rowerowych, dostosowanie oferty do potrzeb 

mieszkańców Krapkowic oraz aglomeracji  opolskiej, jak 

również sprawny i efektywny system promocji, 

rozwój obszarów przeznaczonych pod działalność 

gospodarczą, 

rozwój centrów logistycznych i  magazynowych, 

wykorzystujących znaczenie tranzytowe miasta i  gminy, 

zróżnicowanie działalności rolniczej  w zależności od 

warunków naturalnych i  ekonomicznych, 

dobrze rozbudowana sieć infrastruktury społecznej  

szeroka oferta edukacyjna – żłobki, przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, 

duże zainteresowanie terenami pod budownictwo 

jednorodzinne, 

aktywna polityka prorodzinna, 

zainteresowanie zdrowym stylem życia. 

malejąca liczba mieszkańców gminy – utrzymujący 

się od kilku lat ujemny przyrost naturalny i  ujemne 

saldo migracji, 

zmiany w strukturze ludności gminy, polegające na 

wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym w 

ogóle populacji, 

emigracja/migracja młodych i wykształconych osób, 

niedostateczne nakłady państwa na ochronę przed 

klęskami żywiołowymi, 

niewystarczająca w części zdegradowana  

infrastruktura przeciwpowodziowa, 

zagrożenie wzrostu zjawisk patologicznych w 

społeczności lokalnej, 

niski poziom zaangażowania w życie społeczne na 

poziomie lokalnym i  ogólnokrajowym (w wymiarze 

ekonomicznym),  

słaba koniunktura na rynkach światowych związana 

ze skutkami kryzysu gospodarczego, 

niska opłacalność produkcji  rolnej, 

niedostateczne nakłady państwa na ochronę przed 

klęskami żywiołowymi, 

niewystarczająca ilość środków na remonty, 

modernizację i  budowę dróg oraz urbanizację 

terenów pod inwestycje infrastrukturalne, 

pogorszenie kondycji  finansów publicznych, 

przeciążenie szlaków komunikacji  drogowej 
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6. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 

6.1. Metodyka diagnozy 

Diagnoza zjawisk kryzysowych ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji. Metodyka została stworzona z wykorzystaniem założeń zawartych w  "Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020", Ministerstwa Rozwoju. 

Wytyczne nie wskazują jednoznacznie ścieżki jaką należy podjąć aby wykonać diagnozę, nie 

wprowadzają również jej sztywnych ram, dlatego też metodyka diagnozy musi zostać dostosowana 

oraz dobrana do warunków panujących w danej Gminie.  

Przyjętą diagnozę można podzielić na kilka etapów, które zostaną scharakteryzowane poniżej: 

- Ocena jakościowa Gminy oraz możliwości zbierania danych, 

- Zbieranie danych, 

- Wstępne naniesienie danych na mapy, 

- Podział Gminy na podobszary, 

- Agregacja danych do podobszarów, 

- Naniesienie danych na mapy, 

- Nałożenie (sumowanie) problemów, 

- Analiza danych oraz wyników analiz. 

Ocena jakościowa Gminy  

Pierwszym krokiem była analiza uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych Gminy oraz systemu 

drogowego, ewentualnie podziału Gminy na miejscowości/ dzielnice/ osiedla. Kluczowym na tym 

etapie było wyodrębnienie stref, które w naturalny sposób dzielą Gminę, zwrócenie uwagi na tereny 

mieszkaniowe, obszary niezamieszkałe oraz drogi przecinające kilka potencjalnych obszarów. Krok 

ten jest bardzo ważny dlatego, że umożliwił odpowiednie zbieranie danych. W Gminie Krapkowice 

występuje naturalny podział na miejscowości/ sołectwa. Miasto Krapkowice przeważa pod względem 

liczby ludności dlatego zostało podzielone na sześć podobszarów.  

Zbieranie danych 

Po wykonaniu wstępnej oceny przystąpiono do zebrania danych. Głównym ich  źródłem były 

odpowiednie jednostki i Wydziały Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Policja, Powiatowy Urząd 

Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wojewódzka Komisja Wyborcza. Dane zbierano 
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z dokładnością do ulic w celu ochrony danych osobowych. Dane posegregowano i zgromadzono 

w formie arkusza kalkulacyjnego, aby umożliwić wygodne operowanie nimi w dalszych etapach.  

Wstępne naniesienie danych na mapy  

Krok ten miał na celu wizualizację głównych problemów społecznych na poszczególnych ulicach. 

Pozwoliło to na wstępną przestrzenną ocenę skali oraz rozprzestrzenienia obszarów problemowych 

oraz zapobiegło to uniknięciu błędów na kolejnym etapie polegającym na przeprowadzaniu linii 

podziału podobszarów jedynie w oparciu o uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne.  

Agregacja danych do podobszarów  

Do podziału na podobszary wykorzystano jednostki pomocnicze- sołectwa. Miasto Krapkowice 

z uwagi na największą liczbę mieszkańców oraz pełnione funkcje podzielono dodatkowo na  6 

podobszary, miasto nie posiada podziału na dzielnice, który można by wykorzystać. Obszary  poddane 

analizie to: 

- Krapkowice Miasto- Podobszar I (w skład którego wchodzą ulice: Kołłątaja, Kwiatowa, 

Orkana, os.1000-lecia, os. Powstańców Śląskich, Słowackiego, Staszica), 

- Krapkowice Miasto- Podobszar II (w skład którego wchodzą ulice: Dzierżonia, 

Kościelna, Kościuszki, Kusocińskiego, Lompy, Marusarzówny, Mieszka I, Parkowa, 

Wyzwolenia), 

- Krapkowice Miasto- Podobszar III (w skład którego wchodzą ulice: Dworcowa, 

Fabryczna, Głęboka, Kolejowa, Konopnickiej, Limanowskiego, Moniuszki, Opolska, 

os. Fabryczne, Pocztowa, Portowa, Pstrowskiego, Pułaskiego, Sienkiewicza, Szkolna, 

Wodna), 

- Krapkowice Miasto- Podobszar IV (w skład którego wchodzą ulice: 1 Maja, Basztowa, 

Głowackiego, Kozielska, Młyńska, Podgórna, Prudnicka, Rybacka, Rynek, Sądowa, 

Wolności, Zamkowa), 

- Krapkowice Miasto- Podobszar V (w skład którego wchodzą ulice: 3 Maja, Buczka, 

Chopina, Damrota, Działkowa, Hotelowa, Jagiellońska, Jakuba Kani, Kilińskiego, 

Kopernika, Koziołka, Krasickiego, Krasińskiego, Księdza Duszy, Ligonia, Miarki, 

Mickiewicza, Ogrodowa, os. Sady, os. XXX-lecia, Piastowska, Waryńskiego), 

- Krapkowice Miasto- Podobszar VI (w skład którego wchodzą ulice: Andersa, 

Bohaterów Westerplatte, Bolesława Chrobrego, Cegielniana, Dębowa, Górna, 

Kochanowskiego, Korfantego, Polna, Reja, Traugutta, Wiejska, Wróblewskiego,  

Żeromskiego), 
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- Borek, 

- Dąbrówka Górna, 

- Gwoździce, 

- Kórnica, 

- Nowy Dwór Prudnicki, 

- Pietna, 

- Rogów Opolski, 

- Steblów, 

- Ściborowice, 

- Żużela, 

- Żywocice. 

Dane podlegają odpowiedniej obróbce. Z uwagi na nierówną liczbę mieszkańców poszczególnych 

podobszarów oraz różne uwarunkowania konieczne było przeliczanie większości danych na wskaźniki 

bezwzględne. Wykorzystano dwie tożsame ze sobą metody: 

1. Wielkość zjawiska w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,  

2. Wskaźnik koncentracji- wyrażany jako stosunek nagromadzenia problemy 

w analizowanym obszarze, w stosunku do całej Gminy- [liczba obserwacji zjawiska 

w podobszarze / liczba mieszkańców podobszaru / [liczba obserwacji zjawiska w Gminie / 

liczba mieszkańców Gminy]. 

Podział Gminy na obszary prezentuje poniższa mapa. 
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Rysunek 3 Podział Gminy Krapkowice na analizowane podobszary  

Naniesienie danych na mapy 

Wszystkie zebrane dane po ich agregacji zostały naniesione na mapy, które indywidualnie zostaną 

opisane w kolejnych podrozdziałach. Dane zostały poddane dwóm działaniom mającym zapewnić im 

użyteczność oraz możliwość porównywania. 
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1. Grupowanie z wykorzystaniem metody Jenksa- metoda ta wykorzystuje tzw. naturalne 

granice podziału dzięki czemu odzwierciedla naturalne przerwy w rozkładzie danych. 

Algorytm przeprowadza wielokrotne dwuwymiarowe badanie mierzące zróżnicowanie 

obserwacji w danym obszarze oraz odległość pomiędzy przedziałami, przesuwając za 

każdym razem granicę przedziałów, aż do momentu uzyskania najmniejszego możliwego 

zróżnicowania zawartych w nich obserwacji, przy możliwie największej odległości 

pomiędzy przedziałami. Metoda Jenksa spełnia więc kilka bardzo istotnych założeń, dane 

o podobnych wartościach znajdują się w jednym przedziale wartości, każda klasa zawiera 

wartości, każdy obszar przypisany jest do jednej z klasy. W obranej metodyce zastosowano 

6 stopniową skalę od 0 do 5.  

2. Wagowanie danych- wskaźnikom, w zależności od ich ważności przypisano różne wagi, 

przez które były przemnażane wartości osiągnięte w poszczególnych obszarach. Przyjęto 

trzy stopniową skalę wagowania problemów. Najwyższą wagę (3) przyznano problemom 

społecznym, które są powiązane bezpośrednio ze świadczeniami socjalnymi i wpływają 

najsilniej na odpowiednie funkcjonowanie społeczeństwa. Wagę średnią (2) przypisano 

wskaźnikom odnoszącym się do strefy gospodarczej oraz pozostałym wskaźnikom ze 

strefy społecznej takim jak poziom edukacji czy frekwencja wyborcza. Pozostałe problemy 

otrzymały wartość 1. Wagowania danych nie należy jednak odbierać jako umniejszanie 

skali problemów. Dzięki tej metodzie wszystkie dane wpływają na występowanie, 

rozmieszczenie oraz intensywność sytuacji kryzysowej odzwierciedlając tym samym 

rzeczywisty problem.  

Nałożenie (sumowanie) problemów, 

Po przygotowaniu map dla poszczególnych problemów wraz z przeprowadzeniem opisanych kroków 

możliwe było przygotowanie mapy zbiorczej, która jest wynikiem sumowania poszczególnych 

problemów. Wyniki tej analizy umożliwiły wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a w dalszym kroku 

obszaru rewitalizacji. Kroki te wraz z prezentacją poszczególnych wskaźników zostały przedstawione 

w dalszych rozdziałach.  

Analiza danych oraz wyników analiz 

Jest to ostatni etap diagnozy, którego celem jest wyciągnięcie wniosków z przygotowanych map oraz 

zebranych danych. W szczegółowy sposób zostanie on opisany podczas wyboru obszaru rewitalizacji 

oraz obszaru zdegradowanego.  
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6.2. Strefa społeczna  

Alkoholizm 

Problemy alkoholowe traktowane również jako choroba alkoholowa są współcześnie najbardziej 

niezależną socjodemograficznie cechą, niepodporządkowaną do wykształcenia, płci, wieku czy też 

stanu cywilnego. Najskuteczniejszym znanym sposobem zahamowania alkoholizmu jest abstynencja, 

jednak możliwe jest również nauczenie się picia kontrolowanego, za czym przemawia teza, 

że alkoholizm jest wynikiem nawyku, więc może on ulec zmianie w procesie przewarunkowania. 

Nie ustalono jednoznacznie, żadnej pojedynczej przyczyny alkoholizmu, co może podkreślać 

stwierdzenie, że o jego powstaniu decyduje szereg czynników, zarówno natury biologicznej, 

psychologicznej jak i społecznej. Zaburzeniem, które wraz z alkoholizmem występuje najczęściej jest 

depresja, przy czym wyniki badań wskazują, że rzadko jest ona przyczyną alkoholizmu, o  wiele 

częściej można ją wskazać jako jej skutek. Alkohol spożywany w nadmiarze ma swoje konsekwencje 

dla stanu psychicznego, fizycznego i społecznego alkoholika, które powodują m.in. zmniejszenie 

aktywności zawodowej i społecznej oraz zaburzenia w spełnianiu wszystkich elementarnych funkcji 

rodziny. [4] 

Poważnym problemem związanym z chorobą alkoholową jest problem patologii społecznej, w tym 

przestępstwa i wykroczenia popełnione przez osoby nietrzeźwe. Szacuje się populacje osób pijących 

ryzykownie i w sposób szkodliwy w Polsce na 2,5 do 4 milionów, natomiast osób uzależnionych od 

alkoholu na 900 tys. (80% mężczyzn). Światowa Organizacja Zdrowia alkohol przedstawia jako 3 pod 

względem ryzyka dla zdrowia populacji, czynnik, określa również ponad 60 rodzajów chorób i urazów, 

które mają związek z alkoholem. Obserwowany jest również wysoki związek między uzależnieniem 

a bezrobociem, niższym statusem ekonomicznym i wypadkami [5]. 

Szczegółowe kierunki działania w zakresie profilaktyki, leczenia oraz pomocy osobom uzależnionym 

oraz członkom ich rodzin zawarte są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Miejską w Krapkowicach zgodnie z ustawą z dnia 

26 października 1982r. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zmianami) o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1. Cele ogólne: 

- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i narkotykowych na 

terenie Gminy Krapkowice; 

Id: 7AB317FD-9FE7-417F-9800-133CAE604D81. Przyjęty Strona 38



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 
37 

- zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów. 

2. Cele szczegółowe: 

- zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież, 

- podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej, 

- zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu i narkotyków, 

- zwiększenie ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby 

alkoholowej, 

- wzrost świadomości mieszkańców gminy na temat skutków nadużywania substancji 

psychoaktywnych, 

- zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, 

- zmniejszenie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, 

-  zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym, 

- kształtowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkotykowych, 

- wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń 

uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy, 

- uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych, 

-  promowanie zdrowego stylu życia bez używek, 

- poszerzenie grona osób, instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i terapią 

uzależnień. 

W kolejnej tabeli zaprezentowano dane zebrane na potrzeby LPR. Dane zostały przedstawione oraz 

wykorzystane zgodnie z opisaną w dokumencie metodyką.  
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Tabela 8 Dane dotyczące problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość osób 
z problemami 

alkoholowymi 

Ilość osób 
z problemami 

alkoholowymi na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 0 0,00 0,00 0 

Podobszar II 0 0,00 0,00 0 

Podobszar III 8 2,56 1,07 3 

Podobszar IV 5 4,60 1,92 5 

Podobszar V 28 3,52 1,47 5 

Podobszar VI 1 0,61 0,25 1 

Borek 0 0,00 0,00 0 

Dąbrówka Górna  1 1,13 0,47 2 

Gwoździce 1 2,28 0,95 3 

Kórnica 2 2,88 1,20 5 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0,00 0,00 0 

Pietna 1 2,65 1,10 4 

Rogów Opolski 1 1,49 0,62 2 

Steblów 2 2,02 0,84 3 

Ściborowice 0 0,00 0,00 0 

Żużela 1 1,71 0,71 2 

Żywocice 3 2,48 1,04 3 

GMINA 54 2,40 - -  

Analizując dane dotyczące liczby osób z problemami alkoholowymi w Gminie można stwierdzić, 

że problem ten nie jest bardzo silnie rozpowszechniony, w 2015 roku dotknął on 54 osoby. Należy 

jednak mieć na uwadze, że dane te pochodzą z Ośrodka Pomocy Społecznej i statystyka 

ta prowadzona jest na podstawie osób, które zostały zarejestrowane i pobierają z tego tytułu 

świadczenia, liczba osób z problemami alkoholowymi w praktyce zazwyczaj jest większa. Największa 

liczba osób z problemami alkoholowymi w Gminie Krapkowice występowała w Krapkowicach 

w Podobszarze IV, nagromadzenie w skali krytycznej w odniesieniu do Gminy występowało również 

w Podobszarze V oraz w miejscowości Kórnica. W pięciu obszarach świadczenia nie były  udzielane, 

w ogóle (Krapkowice: Podobszar I, Podobszar II oraz Borek, Nowy Dwór Prudnicki i Ściborowice ).  

Poniższa mapa przedstawia wskaźnik koncentracji problemu alkoholizmu w Gminie Krapkowice. 
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Rysunek 4 Wskaźnik koncentracji problemu alkoholowego w Gminie Krapkowice  
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Bezradność 

Najczęściej obserwowanym problemem w zakresie bezradności jest bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, która niejednokrotnie łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak 

uzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, kryzysy 

rodzinne. Sytuacja rodzin jest szczególnie trudna gdy nakładają się na siebie dwie sytuacje 

wielodzietność i niepełność rodziny [25]. 

Poniżej wypunktowano identyfikatory trudnej sytuacji w rodzinie, wg źródła ich pochodzenia. [25] 

1. Problemy wynikające z postawy rodziców w rodzinie z dziećmi wyrażają się najczęściej  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych: 

- zaburzenia komunikacji (brak jasnych i czytelnych komunikatów niedostosowanych 

do wieku i poziomu intelektualnego członków rodziny, jednostronne wydawanie 

poleceń, agresywne i głośne rozmowy), 

§ brak wzorców (dziedziczenie negatywnego stylu życia, brak pozytywnych 

przykładów, trudności adaptacyjne, problemy we współżyciu z ludźmi), 

§ brak autorytetów (niedojrzałość emocjonalna, „dziecko rządzi w rodzinie”), 

§ brak właściwych metod wychowawczych (np. brak lub niewłaściwy system nagród 

i kar, brak konsekwencji w postępowaniu rodziców, brak prawidłowej stymulacji), 

§ brak lub niedostateczne zainteresowania problemami i potrzebami rozwojowymi 

dziecka (brak dbałości o zdrowie, rozwój emocjonalny i  intelektualny, brak 

umiejętności i potrzeby wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, organizacji czasu 

wolnego dziecku), 

- w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, 

§ brak lub niedostateczna umiejętność racjonalnego gospodarowania, 

§ zaburzona hierarchia potrzeb, 

§ brak umiejętności organizowania przestrzeni w domu (brak miejsca do: nauki, 

zabawy, snu dla dziecka), 

§ brak nawyków lub niedostateczna umiejętność utrzymania czystości w domu 

(sprzęty niekompletne i zużyte, podłogi brudne), 

§ niewłaściwy podział obowiązków w rodzinie, 

§ brak lub ograniczona umiejętność przygotowywania pełnowartościowych, 

zróżnicowanych i ekonomicznych posiłków dostosowanych do wieku i  potrzeb 

dzieci. 
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-  w sprawach funkcjonowania w środowisku lokalnym: 

§ brak umiejętności załatwiania spraw urzędowych, 

§ brak umiejętności korzystania z zasobów środowiska oraz przysługujących im praw 

i uprawnień. 

2. Problemy wynikające z postawy dziecka: 

- zachowania agresywne i przemoc, 

- negatywizm szkolny, 

- przynależność do destrukcyjnych grup nieformalnych, 

- uzależnienia, 

- bunt nieadekwatny do wieku, 

- konflikty z prawem. 

Gmina posiada uchwalony na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku, o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575.), Program Wpierania Rodziny na lata 2016-

2018 w Gminie Krapkowice. Adresatami Programu są rodziny z terenu gminy Krapkowice, 

a w szczególności te przeżywające trudności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny, 

których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej. 

Cel główny Programu: 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych 

i stworzenie skutecznego systemu ochrony dzieci, a także profilaktyka środowiska lokalnego 

w zakresie promowania prawidłowego modelu rodziny. 

1. Cel szczegółowy Programu: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin 

i dzieci w tych rodzinach, 

2. Cel szczegółowy Programu: Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych 

wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących. 

Rodzina może otrzymać wsparcie poprzez działania asystentów rodziny, placówek wsparcia 

dziennego, rodzin wspierających oraz innych podmiotów lub instytucji które realizują szeroko  pojęte 

zadania na rzecz dziecka i rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie bezpośredniej pracy 

z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Ponadto na terenie miasta i gminy znajdują się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztat 

Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Pomocy  Społecznej w strukturze 

którego działają 3 Świetlice Środowiskowe, Jadłodajnia i Dom Dziennego Pobytu. 
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W tabeli poniżej zaprezentowano dane zebrane na potrzeby LPR. Dane zostały przedstawione oraz 

wykorzystane zgodnie z opisaną w dokumencie metodyką.  

Tabela 9 Dane dotyczące bezradności w Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności 

Ilość osób z 

problemem 

bezradności na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 13 8,31 0,61 3 

Podobszar II 12 18,55 1,37 5 

Podobszar III 58 18,58 1,37 5 

Podobszar IV 31 28,49 2,10 5 

Podobszar V 135 16,96 1,25 4 

Podobszar VI 4 2,43 0,18 0 

Borek 0 0,00 0,00 0 

Dąbrówka Górna  2 2,26 0,17 0 

Gwoździce 4 9,13 0,67 3 

Kórnica 13 18,73 1,38 5 

Nowy Dwór Prudnicki 1 7,35 0,54 2 

Pietna 4 10,58 0,78 3 

Rogów Opolski 2 2,98 0,22 1 

Steblów 8 8,09 0,60 2 

Ściborowice 6 15,38 1,14 4 

Żużela 3 5,14 0,38 2 

Żywocice 9 7,45 0,55 2 

GMINA 305 8,31 - - 

Najwyższe wartości wskaźnika koncentracji dotyczącego bezradności występują w Krapkowicach: 

Podobszar II, Podobszar III, Podobszar IV oraz w miejscowości Kórnica. 

Skutkuje to nadaniem wartości 5 w skali problemu. Najwyższa koncentracja problemu występuję 

w Krapkowicach- Podobszar IV, gdzie około 29 osób w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców pobiera 

świadczenia socjalne z powodu bezradności. Sumarycznie w Gminie 305 osób pobiera świadczenia 

z uwagi na ten problem.  

Mapa poniżej przedstawia koncentracje problemu bezradności w Gminie Krapkowice. 
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Rysunek 5 Wskaźnik koncentracji problemu bezradności  
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Bezrobocie OPS (świadczenia z uwagi na bezrobocie) 

Bezrobocie to jeden z najpoważniejszych problemów, który dotyczy zarówno sytuacji gospodarczej, 

jak i społecznej i ma ogromny wpływ na codzienne życie wielu osób. Niestety nie da się ukryć, że 

wysoka stopa bezrobocia stanowi jedno z największych wyzwań w naszym kraju. Ponieważ 

bezrobocie jest spowodowane przez bardzo wiele czynników, bardzo trudno z nim walczyć 

w skuteczny sposób, który przynosi odczuwalne efekty.  Szczególnie dużym problemem jest 

długotrwałe bezrobocie.  

Istnieje bardzo długa lista czynników, które wpływają na utrzymywanie się dużego poziomu 

bezrobocia. Należą do nich np. wysokie koszty pracy, niejasne i niekorzystne przepisy prawa pracy, 

stosunkowo niski stopień wykształcenia części społeczeństwa, zbyt wolne tempo wzrostu 

gospodarczego, słaby rozwój gospodarczy niektórych regionów, czy zmiany w stosowanej technologii. 

Zjawisko bezrobocia związane jest także z postawą osób poszukujących pracy, która  niestety jest 

bardzo często bierna.  

Zjawisko długotrwałego, wysokiego bezrobocia ma poważny wpływ na funkcjonowanie całego 

społeczeństwa. Przyczynia się do powstania licznych poważnych problemów związanych z faktem, że 

wiele osób jest pozbawionych stałych dochodów. Jednocześnie istotnym zjawiskiem związanym 

z wysokim bezrobociem jest rozwój szarej strefy i nielegalnego zatrudnienia, które pozwala między 

innymi na ominięcie wysokich kosztów pracy. Jest to z pewnością poważny problem wymagający 

rozwiązania. [6] 

Osoby długotrwale bezrobotne stanowią istotny czynnik ryzyka wykluczenia społecznego. Rodzą one 

zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej.   

W kolejnej tabeli przedstawiono dane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach dotyczące 

problemu bezrobocia na terenie miasta i gminy Krapkowice. 
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Tabela 10 Dane dotyczące bezrobocia w Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość osób 
z problemem 

bezrobocia 

Ilość osób 
z problemem 

bezrobocia na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 21 13,43 0,84 3 

Podobszar II 7 10,82 0,68 2 

Podobszar III 80 25,62 1,60 5 

Podobszar IV 39 35,85 2,24 5 

Podobszar V 130 16,33 1,02 4 

Podobszar VI 15 9,10 0,57 2 

Borek 2 18,18 1,14 5 

Dąbrówka Górna  7 7,91 0,49 1 

Gwoździce 7 15,98 1,00 4 

Kórnica 8 11,53 0,72 3 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0,00 0,00 0 

Pietna 5 13,23 0,83 3 

Rogów Opolski 5 7,44 0,47 1 

Steblów 11 11,12 0,70 2 

Ściborowice 7 17,95 1,12 4 

Żużela 6 10,27 0,64 2 

Żywocice 10 8,28 0,52 1 

GMINA 360 15,99 - - 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, w 2015 roku na 

terenie Gminy Krapkowice wsparto zasiłkami z tytułu bezrobocia 360 osób. Przestrzenny rozkład 

bezrobocia w Gminie Krapkowice wskazuje na znaczne dysproporcje. Jednym z wyraźnie 

zaznaczających się problemów społecznych Gminy jest bezrobocie w trzech obszarach: 

- Podobszar III, 

- Podobszar IV, 

- Borek. 

Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w Podobszarze III wynosi 1,60, 

natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami bezrobocia na 1000 mieszkańców, 

wynosi około 26 osób. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w Podobszarze 

IV wynosi 2,24, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami bezrobocia na 1000 

mieszkańców, wynosi około 36 osób. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych 

w obszarze Borek wynosi 1,14,  natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami 

bezrobocia na 1000 mieszkańców, wynosi około 18 osób. W wyniku powyższej analizy, wymienionym 

obszarom nadano wartość 5 w skali problemu. Problem w skali 4 występuje również na terenie 

Podobszaru V, Gwoździce, Ściborowice. Przestrzenny rozkład osób pobierających zasiłki w z tytułu 

bezrobocia w Gminie Krapkowice prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 6 Wskaźnik koncentracji problemu bezrobocia  
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Ubóstwo 

Ubóstwo jako problem społeczny jest trudne do zdefiniowania, z uwagi na jego różnorodność 

w zakresie wizerunku i rozmiaru. Ubóstwo jest zjawiskiem, które powoduje dysfunkcję społeczną oraz 

wpływa na dezorganizację życia nie tylko samej jednostki ale także społeczeństwa. Z punktu widzenia 

socjologii można mówić o ubóstwie biologicznym (absolutnym) tj. poziomie dochodu koniecznym 

do utrzymania się przy życiu lub wykonywania fizycznej pracy. Zjawisko ubóstwa dotyka różnych grup 

społecznych jednak w szczególności rodziny wielodzietne, samotne matki, bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, emerytów oraz rencistów. Długotrwałe przebywanie w sytuacji ubóstwa ma 

wiele negatywnych skutków min. prowadzi do deficytów rozwojowych, prowadzących 

w konsekwencji do wykluczenia z możliwości komunikowania się w społeczności, poza grupami 

wsparcia, instytucjami opieki społecznej. Ubóstwo niesie ze sobą ryzyko uzależnienie się od instytucji 

pomocowych oraz zagrożenia dla życia rodzinnego poprzez występowanie konfliktów 

wewnątrzrodzinnych, które niejednokrotnie prowadzą do problemów wychowawczych oraz rozbicia 

rodziny. [9] 

Do statystycznego pomiaru ubóstwa w Polsce stosuje się obecnie trzy kryteria (są to wskaźniki 

europejskie przyjęte dla strategii Europa 2020 w UE). Rodzina (gospodarstwo domowe) jest 

zagrożone ubóstwem, jeżeli jego dochód jest niższy niż 60% mediany ekwiwalentnych dochodów do 

dyspozycji w danym kraju. Jeżeli rodzina deklaruje, że nie może zaspokoić z powodów finansowych 

co najmniej czterech z dziewięciu podstawowych potrzeb, to uznawana jest za będącą w sytuacji 

pogłębionej deprywacji materialnej. Ostatnie kryterium dotyczy czasu pracy członków rodziny w roku 

poprzedzającym badanie. Jeżeli czas pracy członków rodziny był niższy niż 20% pełnego rocznego 

potencjalnego czasu pracy, wówczas mowa o rodzinach żyjących w gospodarstwach o bardzo niskiej 

intensywności pracy. Najskrajniejszą i najbrutalniejszą formą wykluczenia społecznego jest 

bezdomność. Koreluje ze skrajnym ubóstwem, bezrobociem, niską intensywnością pracy, 

zatrudnieniem w szarej strefie, utratą zdrowia i zagrożeniem życia, problemami zdrowia 

psychicznego, niemożliwością funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Jednocześnie zjawisko to 

umyka masowym badaniom społecznym. Pierwszą przyczyną tego stanu jest obiektywnie niewielki 

odsetek grupy ludzi znajdujących się w tak skrajnej sytuacji względem całej badanej populacji, drugą 

jest trudność w dotarciu do respondentów nie posiadających stałego miejsca i adresu zamieszkania 

przez instytucje prowadzące standardowe badania. Choć ludzie bezdomni są zarówno ubodzy 

i bezrobotni jak i pracują na czarno, funkcjonując na granicy życia i śmierci to ich sytuacja nie znajduje 

odzwierciedlenia w wynikach badań. [10] 
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W tabeli poniżej zaprezentowano dane zebrane na potrzeby LPR. Dane zostały przedstawione oraz 

wykorzystane zgodnie z opisaną w dokumencie metodyką.  

Tabela 11 Dane dotyczące liczby osób otrzymujących zasiłek z uwagi na ubóstwo w Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość osób objętych 

świadczeniami z uwagi 
na ubóstwo 

Ilość osób objętych 

świadczeniami z uwagi 
na ubóstwo na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 25 15,98 0,88 3 

Podobszar II 6 9,27 0,51 1 

Podobszar III 82 26,27 1,45 4 

Podobszar IV 46 42,28 2,34 5 

Podobszar V 160 20,10 1,11 4 

Podobszar VI 16 9,71 0,54 1 

Borek 3 27,27 1,51 4 

Dąbrówka Górna  9 10,17 0,56 1 

Gwoździce 9 20,55 1,14 4 

Kórnica 4 5,76 0,32 0 

Nowy Dwór 

Prudnicki 
1 7,35 0,41 1 

Pietna 5 13,23 0,73 2 

Rogów Opolski 7 10,42 0,58 2 

Steblów 13 13,14 0,73 2 

Ściborowice 7 17,95 0,99 4 

Żużela 7 11,99 0,66 2 

Żywocice 7 5,79 0,32 0 

GMINA 407 18,08 - - 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, świadczenia 

społeczne pobierane były we wszystkich obszarach. Łącznie wsparcie socjalne skierowane zostało do 

407 osób zamieszkujących gminę Krapkowice. Poziom ubóstwa liczony jest jako liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby ludności . Wskaźnik wskazujący 

na koncentrację problemów społecznych - Ilość osób objętych świadczeniami z uwagi na ubóstwo 

na 1000 mieszkańców, którym przyznano wsparcie socjalne, wskazuje, że zdecydowanie najwięcej 

osób korzystających z pomocy społecznej zamieszkiwało w Krapkowicach - Podobszar IV ( 42 osoby 

korzystające z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców), analogicznie skalę problemu określono na 

poziomie 5. Wysokość tego wskaźnika ma związek nie tyle z liczbą zjawisk problemowych, co 

z mniejszą liczbą osób zamieszkujących Podobszar IV w porównaniu z pozostałymi  obszarami. 

Analiza wykazała, że wśród obszarów, które borykają się z problemem biedy, w wartości nominalnej 

największa liczba osób pobierających zasiłki identyfikuje się w mieście Krapkowice - Podobszar V (160 

osób). Poważny problem zauważono w Krapkowicach - Podobszar III, Borek, Gwoździce, Ściborowice. 

Wymienionym obszarom nadano wartość 4 w skali problemu. Poniższa mapa przedstawia wskaźnik 

koncentracji problemu ubóstwa w Gminie Krapkowice. 
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Rysunek 7 Wskaźnik koncentracji problemu ubóstwa 
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Długotrwała lub ciężka choroba 

Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można 

jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, 

lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. 

Przez dolegliwości rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych zmian 

struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów.  Długotrwała lub ciężka choroba stanowi 

jeden z głównych powodów udzielania pomocy społecznej. Długotrwała choroba może 

w konsekwencji prowadzić do niepełnosprawności. W Konwencji ONZ o  prawach osób 

niepełnosprawnych, zgodnie z którą (art. 1) do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które 

mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co 

może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu 

społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. [7] 

Problemy zdrowotne nasilają się wraz z wiekiem, mając na uwadze zachodzące zmiany 

demograficzne, a w szczególności wydłużanie się czasu trwania życia, spadek dzietności, jak również 

zmianę modelu rodziny, spodziewać się można wzrostu udziału świadczeń z tytułu choroby lub 

niepełnosprawności we wszystkich udzielonych w ramach pomocy społecznej świadczeniach. 

Leksykon gerontologii chorobę długotrwałą, określaną również jako chorobę przewlekła określa jako 

dolegliwość bądź stan patologiczny, które utrzymują się przez dłuższy czas i które będą trwały nadal . 

Do głównych cech choroby przewlekłej należą: długotrwałość, łagodniejszy niż w stanie ostrym 

przebieg, pogorszenie sprawności pacjenta i jego uzależnienie od opiekuna, nieodwracalność zmian 

patologicznych i niepomyślne rokowanie, a także następstwa psychospołeczne. Osoby chorujące 

przewlekle wymagają opieki długoterminowej – lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacji [7] 

Poniższa tabela zawiera informacje przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

dotyczące wsparcia finansowego osób dotkniętych ciężką lub długotrwałą chorobą. 
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Tabela 12 Dane dotyczące  liczby osób otrzymujących zasiłek z powodu ciężkiej lub długotrwałej choroby  w 

Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość osób 

dotkniętych 
problemem ciężkiej 

lub długotrwałej 
choroby 

Ilość osób 
otrzymujących 

zasiłek z powodu 
ciężkiej lub 

długotrwałej 
choroby na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 28 17,90 1,01 3 

Podobszar II 13 20,09 1,13 3 

Podobszar III 59 18,90 1,06 3 

Podobszar IV 35 32,17 1,81 5 

Podobszar V 162 20,35 1,14 4 

Podobszar VI 17 10,32 0,58 2 

Borek 4 36,36 2,04 5 

Dąbrówka Górna  10 11,30 0,63 2 

Gwoździce 10 22,83 1,28 5 

Kórnica 9 12,97 0,73 2 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0,00 0,00 0 

Pietna 5 13,23 0,74 2 

Rogów Opolski 10 14,88 0,84 3 

Steblów 13 13,14 0,74 2 

Ściborowice 3 7,69 0,43 1 

Żużela 8 13,70 0,77 2 

Żywocice 15 12,42 0,70 2 

GMINA 401 17,81 - - 

Wskaźniki zamieszczone w powyżej tabeli pozwoliły zidentyfikować obszary Gminy Krapkowice, 

w których występuje największe nagromadzenie problemów społecznych z tytułu ciężkiej 

i długotrwałej choroby. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krapkowicach, w 2015 roku z terenu Gminy Krapkowice, 401 mieszkańców otrzymywało zasiłek 

z powodu ciężkiej i długotrwałej choroby. Przestrzenny rozkład bezrobocia w Gminie Krapkowice 

wskazuje na znaczne dysproporcje. Głównie , problem społeczny dotyczący osób dotkniętych ciężkimi 

i długotrwałymi chorobami zaznaczył się w Krapkowicach- Podobszar IV oraz w miejscowościach 

Borek i Gwoździce. Wymienionym obszarom nadano wartość 5 w skali problemu. Wskaźnik 

wskazujący na koncentrację problemów społecznych wynosi kolejno: 1,81; 2,04 i 1,28, natomiast 

wskaźnik odnoszący się do liczby osób z dotkniętymi ciężką i długotrwałą chorobą na 1000 

mieszkańców, wynosi odpowiednio 32; 36 i 23 osoby. Poważny problem występuje również 

w Krapkowicach - Podobszarze V.  

Na poniższej mapie przedstawiono wskaźnik koncentracji osób dotkniętych problemem ciężkiej lub 

długotrwałej choroby. 
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Rysunek 8 Wskaźnik koncentracji osób dotkniętych problemem ciężkiej lub długotrwałej choroby  
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Niepełnosprawność 

Niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia 

sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata 

lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu. Utrata ta może być całkowita, 

częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna . 

Niepełnosprawność społeczna to niemożność pełnego funkcjonowania w społeczeństwie na skutek 

barier występujących po stronie otoczenia (społecznego, kulturowego, prawnego, politycznego), 

w tym barier architektonicznych, etc. 

Osoby niepełnosprawne określa się w polskim prawie jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny 

lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról 

społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały 

orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności 

(znacznego, umiarkowanego, lekkiego) oraz o niezdolności do pracy. 

Osoby niepełnosprawne dzieli się według różnych kryteriów: rodzaju niepełnosprawności, okresu 

życia w którym ona wystąpiła oraz stopnia niepełnosprawności. 

 Według Międzynarodowej Organizacji Pracy „osoba niepełnosprawna" oznacza osobę, której 

możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są 

znacznie ograniczone w wyniku właściwie orzeczonego ubytku zdolności fizycznych lub umysłowych. 

[8] 

Według Światowej Organizacji Zdrowia osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, 

częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego 

na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej 

Rodzaje niepełnosprawności: 

- Obniżona sprawność sensoryczna (zmysłowa) – brak, uszkodzenie lub zaburzenie 

funkcji analizatorów zmysłowych (są to m.in. osoby niewidome, niedowidzące, 

głuche, niedosłyszące, z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej) 

- Obniżona sprawność intelektualna – upośledzenie umysłowe, demencja starcza 

- Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego – zaburzenia równowagi 

nerwowej, emocjonalnej oraz zdrowia psychicznego 

- Obniżona sprawność komunikowania się – utrudniony kontakt słowny (zaburzenia 

mowy, autyzm, jąkanie się) 
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- Obniżona sprawność ruchowa – osoby z dysfunkcją narządu ruchu (wrodzoną lub 

nabytą) 

- Mózgowe porażenie dziecięce 

- Obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych – np. 

nowotwory, guz mózgu, cukrzyca, nowotwór) 

Przyczynami niepełnosprawności są: wady wrodzone, choroby przewlekłe oraz zdarzenia nagłe 

(wypadki, urazy, zatrucia, infekcje, komplikacje medyczne). 

Poniższa tabela zawiera informacje przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

dotyczące wsparcia finansowego osób dotkniętych problemem niepełnosprawności. 

Tabela 13 Dane dotyczące problemu niepełnosprawności w Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość osób dotkniętych 
problemem 

niepełnosprawności 

Ilość osób dotkniętych 
problemem 

niepełnosprawności na 
1 000 mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 23 14,71 1,00 3 

Podobszar II 10 15,46 1,05 4 

Podobszar III 52 16,66 1,13 4 

Podobszar IV 31 28,49 1,94 5 

Podobszar V 141 17,72 1,20 4 

Podobszar VI 10 6,07 0,41 1 

Borek 2 18,18 1,24 4 

Dąbrówka Górna  9 10,17 0,69 2 

Gwoździce 6 13,70 0,93 3 

Kórnica 9 12,97 0,88 3 

Nowy Dwór Prudnicki 1 7,35 0,50 1 

Pietna 7 18,52 1,26 5 

Rogów Opolski 2 2,98 0,20 0 

Steblów 8 8,09 0,55 2 

Ściborowice 3 7,69 0,52 1 

Żużela 6 10,27 0,70 3 

Żywocice 11 9,11 0,62 2 

GMINA 331 14,70 -  -  

Wskaźniki zamieszczone w powyżej tabeli pozwoliły zidentyfikować obszary gminy Krapkowice, 

w których występuje największe nagromadzenie problemów społecznych z tytułu 

niepełnosprawności. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krapkowicach, w 2015 roku na terenie Gminy Krapkowice, liczba osób otrzymujących zasiłek 

z powodu niepełnosprawności wynosi 331 mieszkańców. Przestrzenny rozkład osób z problemem 

niepełnosprawności w Gminie Krapkowice wskazuje na znaczne dysproporcje. Głównie problem 

społeczny dotyczący niepełnosprawności zaznaczył się w Krapkowicach - Podobszar IV 

i w miejscowości Pietna. Wymienionym obszarom nadano wartość 5 w skali problemu. Wskaźnik 

wskazujący na koncentrację problemów społecznych w Podobszarze IV wynosi 1,94, natomiast 
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wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami niepełnosprawności  na 1000 mieszkańców, 

wynosi 28 osób. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych w  miejscowości 

Pietna wynosi 1,26, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób z problemami 

niepełnosprawności na 1000 mieszkańców, wynosi 18 osób. 

Poważny problem, określony na poziomie 4 występuje również w Krapkowicach- Podobszar II, 

Podobszar III, Podobszar V oraz w miejscowości Borek. 

Najmniej świadczeń (2) z tytułu niepełnosprawności udzielono mieszkańcom miejscowości Rogów 

Opolski, tym samym skalę problemu określono na poziomie 0.  

Poniższa mapa przedstawia wskaźnik koncentracji osób niepełnosprawnych w Gminie Krapkowice. 
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Rysunek 9 Wskaźnik koncentracji osób niepełnosprawnych  
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"Niebieskie Karty" 

Od kilkunastu lat zaczyna przebijać się do świadomości społecznej problem przemocy w rodzinie. 

Początkowo problem ten był marginalizowany i przemilczany. Stopniowo jednak  zaczęto 

podejmować różne działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych tego zjawiska. 

Procedura przeciwdziałania przemocy domowej, zwanej potocznie "Niebieskie Karty" to 

instytucjonalne narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To zbiór czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, 

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Podmioty pracujące na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu 

krapkowickiego: [26]  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 

2. Punkt Doradztwa Rodzinnego „NADZIEJA” w Krapkowicach, 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie,  

5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach, 

6. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach,  

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach, 

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, 

9. Poradnia Leczenia Uzależnień ZOZ Krapkowice , 

10.  Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Krapkowicach, 

11.  Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny dla osób uzależnionych. 

Na terenie gminy obowiązuje Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

Celami szczegółowymi Programu są: 

- podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

- bezpłatna pomoc doradcza, terapeutyczna, prawna, zawodowa i medyczna osobom 

i rodzinom dotkniętym przemocą, 

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie, 

- ochrona ofiar przemocy w rodzinie, 
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- poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym 

problemem, 

- doskonalenie zawodowe pracowników służb stykających się z przemocą w rodzinie; 

- powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie, 

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy. 

Poniższa tabela zawiera informacje przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

w kontekście wszczęcia procedury "Niebieska Karta". 

Tabela 14 Dane dotyczące wszczęcia procedury "Niebieska Karta" na terenie Gminy Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość wszczętych 
procedur 

"Niebieska Karta" 

Ilość wszczętych 
procedur 

"Niebieska Karta" 

na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 6 3,84 1,25 4 

Podobszar II 5 7,73 2,52 5 

Podobszar III 14 4,48 1,46 4 

Podobszar IV 7 6,43 2,10 5 

Podobszar V 22 2,76 0,90 3 

Podobszar VI 5 3,03 0,99 3 

Borek 0 0,00 0,00 0 

Dąbrówka Górna  0 0,00 0,00 0 

Gwoździce 0 0,00 0,00 0 

Kórnica 2 2,88 0,94 3 

Nowy Dwór Prudnicki 1 7,35 2,40 5 

Pietna 1 2,65 0,86 3 

Rogów Opolski 0 0,00 0,00 0 

Steblów 2 2,02 0,66 2 

Ściborowice 0 0,00 0,00 0 

Żużela 1 1,71 0,56 1 

Żywocice 3 2,48 0,81 2 

GMINA 69 3,07 -  - 

Analiza ilości wszczętych procedur "Niebieska Karta" wykazuje, że wskaźnik ten skoncentrowany jest 

w największym stopniu w Krapkowicach - Podobszar II (2,52) i Podobszar IV (2,10) oraz w sołectw ie 

Nowy Dwór Prudnicki (2,40). Wpływ na wysokość tego składnika ma nie tyle liczba zjawisk 

problemowych, co mała liczba osób zamieszkujących wymienione obszary. Tym samym, poziom skali 

problemu określono na poziomie 5, jako krytyczny. W wartości nominalnej największa liczba 

wszczętych procedur "Niebieska Karta" identyfikuje się w Krapkowicach Podobszar V (22 wszczętych 

procedur) i Podobszar III (14 wszczętych procedur). Wobec powyższego, większość działań 

interwencyjnych powinno się więc skupić na mieście Krapkowice.  Mapa poniżej przedstawia 

przestrzenny rozkład wszczęcia procedury "Niebieska Karta" na terenie gminy Krapkowice. 
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Rysunek 10 Wskaźnik koncentracji osób z "Niebieską Kartą"  
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Obciążenie demograficzne 

Starzenie się ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym – ludzie starzeli się i starzeją zawsze i wszędzie. 

Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach intensywność tego zjawiska znacznie wzrosła, co – przy 

jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego sprawia, że odsetek ludzi starych w społeczeństwie 

szybko rośnie. Jest to skutek wydłużania się trwania ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego 

i poprawy jakości życia. Niepokój budzi nie sam fakt wzrostu ilościowego starszej populacji,  co wzrost 

jej udziału w strukturze ludności, spowodowany spadkiem udziału najmłodszych grup wiekowych 

w strukturze demograficznej społeczeństwa. 

Badania demograficzne pokazują, że największy wpływ na dynamikę i poziom starzenia się 

społeczeństwa ma natężenie urodzeń. Duży udział liczby urodzeń przyczynia się do wzrostu  udziału 

dzieci w strukturze populacji, a co za tym idzie – do „odmładzania się” społeczeństwa. Wydłużenie 

życia ludności najstarszej przyspiesza zjawisko starzenia się społeczeństwa. Spadek liczby urodzeń, 

prowadzi do zmniejszenia udziału najmłodszych grup wiekowych, proporcjonalnego wzrostu udziału 

roczników najstarszych, a tym samym do podwyższenia średniego wieku ludności. Podnosi się też 

wiek, w którym kobiety decydują się na urodzenie pierwszego dziecka. Powody to m.in. dłuższy okres 

nauki i większa aktywność zawodowa kobiet.  

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

społeczeństwa, promowany model rodziny, aktywność zawodowa kobiet, poziom opieki społecznej 

i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna państwa. 

Skutkiem kryzysu demograficznego jest też proces wyludniania się polskiej prowincji – zarówno wsi, 

jak i miasteczek. Młodzi ludzie w poszukiwaniu lepszego wykształcenia i perspektyw życiowych 

migrują stamtąd do większych miast. Na miejscu zostają osoby starsze. Brak dzieci w wieku szkolnym 

skutkuje zamykaniem wiejskich szkół, który to proces pogłębia degradację społeczną i kulturalną 

polskiej prowincji. 

Wzrastająca liczba ludności w wieku poprodukcyjnym z jednoczesnym spadkiem liczby młodych osób 

na przestrzeni kilku lat ewidentnie świadczy o postępującym zjawisku starzenia się lokalnej 

społeczności. Jeśli taki stan będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie czasowej to w przyszłości 

doprowadzi do zbyt dużego obciążenia demograficznego i zatrzymania rozwoju gospodarczego 

obszaru. 

Stopniowe starzenie się społeczeństwa jest niekorzystnym procesem demograficznym, który 

generuje problemy różnego rodzaju (zmniejszanie zasobu siły roboczej, osłabienie lokalnego kapitału 

ludzkiego czy pogarszanie struktury rynku pracy). Starzenie się społeczeństwa ma również skutki 
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finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki 

nad ludźmi starszymi. W tym kontekście działania rewitalizacyjne powinny skupiać się wokół działań 

prewencyjnych, związanych z promowaniem zdrowego stylu życia wśród osób młodych (ale też 

starszych), prowadzeniem prorodzinnej polityki gminy zachęcającej rodziny do posiadania większej 

liczby dzieci, czy wspomaganiem poprzez rozwój infrastruktury społecznej takiej jak m.in. lepszy 

dostęp do żłobków i przedszkoli.  

W poniższej tabeli zawarto informacje na temat obciążenia demograficznego występującego 

na terenie gminy Krapkowice. 

Tabela 15 Dane dotyczące obciążenia demograficznego w Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 

Ilość osób w 

wieku 

produkcyjnym 

Ilość osób w wieku 

pozaprodukcyjnym 

Wskaźnik obciążenia 
demograficznego 

Skala problemu 

Podobszar I 992 572 57,66 5 

Podobszar II 427 220 51,52 2 

Podobszar III 2 082 1 040 49,95 1 

Podobszar IV 714 374 52,38 2 

Podobszar V 5 303 2 656 50,08 1 

Podobszar VI 1 098 550 50,09 1 

Borek 70 40 57,14 4 

Dąbrówka 

Górna 
595 290 48,74 0 

Gwoździce 271 167 61,62 5 

Kórnica 444 250 56,31 4 

Nowy Dwór 
Prudnicki 

91 45 49,45 1 

Pietna 246 132 53,66 3 

Rogów 
Opolski 

436 236 54,13 4 

Steblów 635 354 55,75 4 

Ściborowice 258 132 51,16 2 

Żużela 371 213 57,41 4 

Żywocice 790 418 52,49 3 

GMINA 14 823 7 689 51,87 -  

W 2015 roku na obszarze gminy Krapkowice mieszkało łącznie 22 512 osób, w tym 14 823 osób 

zakwalifikowanych jako osoby w wieku produkcyjnym (tj. osoby pełnoletnie, do 65. roku życia) oraz 

7 689 osób zakwalifikowanych jak osoby w wieku pozaprodukcyjnym (tj. suma osób przed 

i poprodukcyjnych, czyli osoby nieletnie i po 65. roku życia).  Największy pod względem liczby ludności 

jest obszar Krapkowice- podobszar V, gdzie zamieszkiwało 5 503 osoby w wieku produkcyjnym i 2 656 

osób w wieku pozaprodukcyjnym. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego ma za zadanie ukazanie stosunku liczby ludności w wieku 

przed i poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. 
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Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują niekorzystne z punktu demograficznego procesy 

następujące w obszarach: Krapkowice- Podobszar I, Gwoździce. W Krapkowice- Podobszar I liczba 

osób w wieku pozaprodukcyjnym wynosi 572 przy czym liczba osób w  wieku produkcyjnym wynosi 

992. Wobec powyższego, wskaźnik koncentracji wyniósł 57,66 co oznacza, że na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym przypada około 57 osób w wieku pozaprodukcyjnym.  

W obszarze Gwoździce liczba osób w wieku pozaprodukcyjnym wynosi 167, a liczba osób w wieku 

produkcyjnym wynosi 271. Tym samym, wskaźnik koncentracji jest na poziomie 61,62. Oba obszary 

na tle omawianej gminy zakwalifikowano do sytuacji krytycznej, skala problemu wynosi 5. 

Niekorzystna sytuacja demograficzna jest również w obszarach: Borek, Kórnica,  Rogów Opolski, 

Steblów i Żużela. Skalę problemu określono na poziomie 4. 

Najkorzystniejszą sytuacje posiada obszar Dąbrówka Górna, gdzie skala problemu jest na najniższym 

poziomie wynosi 0 oraz obszary w Krapkowicach: Podobszar III, Podobszar V, Podobszar VI, Nowy 

Dwór Prudnicki, gdzie skala problemu jest na najniższym poziomie i  wynosi 1. 

Przestrzenny rozkład obciążenia demograficznego w Gminie Krapkowice Gminie prezentuje kolejna 

mapa. 
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Rysunek 11 Wskaźnik obciążenia demograficznego 
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Frekwencja w wyborach samorządowych  

Frekwencja wyborcza to procent obywateli posiadających prawo do głosowania, którzy oddali swój 

głos w ramach wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych lub w referendum . 

Frekwencja wyborcza obejmuje liczbę obywateli, którzy oddali swój głos będąc uprawnionymi do 

głosowania, czyli posiadając czynne prawo wyborcze. Takie prawo przysługuje wszystkim pełnoletnim 

obywatelom Polski, którzy nie zostali pozbawieni go drogą sądową lub też nie zostali 

ubezwłasnowolnieni. [27] 

Wybory są proceduralnym elementem: pozwalają legitymizować władzę, obrazują stosunek 

wyborców do polityków, partii, czy wreszcie całego systemu. Są podstawowym rodzajem 

uczestnictwa politycznego. Taki udział wiąże się z zasadami demokratycznymi: równością, wolnością, 

legitymizacją władzy. O wadze wyborów świadczą zabiegi, mające na celu zwiększenie frekwencji 

wyborczej [28]. 

Frekwencja w wyborach jest zróżnicowana i uzależniona jest od rodzaju wyborów. Najwyższa 

frekwencja występuje w przypadku wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz samorządowych, 

a najniższa do Parlamentu Europejskiego.  

Pomimo tego, że udział w wyborach jest istotny dla perspektyw rozwoju kraju, niewielu Polaków 

korzysta z tego przywileju. Od początku transformacji frekwencja wyborcza w sześciu 

dotychczasowych wyborach parlamentarnych jedynie trzy razy przekroczyła próg 50 proc. Równie 

niskie zainteresowanie głosowaniem odnotowano w przypadku wyborów prezydenckich, a istotnie 

niższe w wyborach samorządowych. Szczególnie niska frekwencja ma miejsce w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego [29]. 

Niska frekwencja wyborcza w Polsce wynika często z braku zaangażowania obywateli w politykę, 

niewielkiej wiedzy na jej temat, nieufności wobec polityków, bądź też zupełnej apolityczności. Jednak 

ustrój demokratyczny wymaga zaangażowania ze strony obywateli, którzy oddając swoje głosy 

wybierają przedstawicieli, z którymi zgadzają się poglądowo i ideowo. 

Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywatela w życiu publicznym, zagwarantowaną przez 

Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) jest prawo wyborcze. Na terenie 

Gminy Krapkowice na dzień wyborów parlamentarnych (25 października 2015) mieszkało 18 887 

osób uprawnionych do głosowania. Frekwencje w poszczególnych obwodach wyborczych 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 16 Dane dotyczące frekwencji w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Gminie Krapkowice  [30] 

Obszar 

Frekwencja 

w wyborach 

prezydenckich w 

2015 roku [%] 

Skala problemu 

poziomu frekwencji 

Podobszar I 49 0 

Podobszar II 43 1 

Podobszar III 29 5 

Podobszar IV 40 3 

Podobszar V 43 1 

Podobszar VI 51 0 

Borek 29 5 

Dąbrówka Górna  41 2 

Gwoździce 40 3 

Kórnica 37 4 

Nowy Dwór Prudnicki 37 4 

Pietna 39 3 

Rogów Opolski 40 3 

Steblów 43 1 

Ściborowice 29 5 

Żużela 30 5 

Żywocice 41 2 

GMINA 38,88 - 

Analiza rozkładu przestrzennego frekwencji w poszczególnych obwodach wyborczych pozwoliła 

wskazać obszary Gminy, w których aktywność mieszkańców w życiu publicznym była najsłabsza 

względem całej jednostki. Problem w skali 5 poziomu frekwencji w wyborach samorządowych w 2015 

roku pojawił się w Krapkowicach - Podobszar III oraz w podobszarach: Borek, Ściborowice oraz 

Żużela, gdzie frekwencja była na poziomie 29-30%. Problem w skali 4 poziomu frekwencji 

w wyborach samorządowych w 2015 roku pojawił się w  obszarach Kórnica i Nowy Dwór Prudnicki, 

gdzie frekwencja była na poziomie 37%. 

Przestrzenny rozkład frekwencji w wyborach prezydenckich w 2015 roku prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 12 Rozmieszczenie osób uczestniczących w wyborach prezydenckich w 2015 r. 
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6.3. Strefa gospodarcza 

Bezrobocie (PUP) 

Misją pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach jest stałe dążenie do poprawy 

sytuacji na lokalnym rynku pracy, troszczenie się o taki rozwój postaw, umiejętności i kwalifikacji 

mieszkańców, który zapewni im możliwie największe szanse  na odpowiednie zatrudnienie, 

a pracodawcom pozyskanie najlepszych pracowników. Swoją misję urząd pracy realizuje poprzez 

świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, doradczych, szkoleniowych, 

finansowych i administracyjnych. Zadania realizuje zgodnie z europejskimi i krajowymi standardami 

świadczenia usług [31] 

Formy aktywizacji osobom bezrobotnym i poszukujących pracy realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Krapkowicach: [31] 

1. Wsparcie finansowe dla bezrobotnych i pracodawców: 

- świadczenie aktywizacyjne, 

- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia, 

- grant na telepracę, 

- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, 

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

- dotacja na podjęcie działalności gospodarczej. 

2. Dodatek aktywizacyjny oznacza kwotę wypłacaną osobie, która będąc bezrobotnym 

posiadającym prawdo do zasiłku dla bezrobotnych, podjęła samodzielnie lub w wyniku 

skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 

3. Aktywne formy pomocy dla osób do 30 roku życia: 

- staż 

- bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, 

- bon stażowy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, 

- bon zatrudnieniowy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, 

- bon szkoleniowy. 

4. Prace społecznie użyteczne- prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane  przez gminę w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 

zajmujących  się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. 
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5. Prace interwencyjne i roboty publiczne. 

6. Szkolenia - to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy. 

7. Wsparcie szkoleniowe dla pracodawców. 

8. Przygotowanie zawodowe dorosłych - jest to instrument aktywizacji w formie praktycznej 

nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania 

stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności 

praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. 

9. Studia podyplomowe. 

10.  Refundacja opieki nad dzieckiem do 7 lat. 

11.  Zwrot kosztów dojazdu do pracy. 

Tabela 17 Dane dotyczące liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Krapkowicach, 

zamieszkujących teren Gminy Krapkowice [32] 

Obszar 

Ilość osób 

zarejestrowanych 

w Powiatowym 

Urzędzie Pracy 

Ilość osób 

zarejestrowanych 

w Powiatowym 

Urzędzie Pracy na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 51 32,61 0,85 2 

Podobszar II 25 38,64 1,01 3 

Podobszar III 149 47,73 1,24 5 

Podobszar IV 69 63,42 1,65 5 

Podobszar V 320 40,21 1,05 3 

Podobszar VI 53 32,16 0,84 2 

Borek 5 45,45 1,18 4 

Dąbrówka Górna  25 28,25 0,74 2 

Gwoździce 12 27,40 0,71 2 

Kórnica 15 21,61 0,56 1 

Nowy Dwór Prudnicki 1 7,35 0,19 0 

Pietna 13 34,39 0,90 3 

Rogów Opolski 25 37,20 0,97 3 

Steblów 26 26,29 0,68 2 

Ściborowice 22 56,41 1,47 5 

Żużela 24 41,10 1,07 4 

Żywocice 29 24,01 0,63 2 

GMINA 864 38,38  -  -  

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, w  2015 roku 

na terenie Gminy Krapkowice zarejestrowanych było 864 osoby. Przestrzenny rozkład bezrobocia 

w Gminie Krapkowice wskazuje na znaczne dysproporcje. Niewątpliwie, na wysokość wskaźników 

znaczący wpływ ma liczba mieszkańców zamieszkujących dany obszar. Wobec tego, nominalną 

najwyższą ilość osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy posiada Podobszar V 
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(320 osób). Niemniej jednak, szczególnie wyraźnie zaznaczający się problem społeczny Gminy jest 

bezrobocie w Krapkowicach Podobszar III i Podobszar IV oraz w sołectwie Ściborowice. Wskaźnik 

wskazujący na koncentrację problemów społecznych w  Podobszarze III wynosi 1,24, natomiast 

wskaźnik odnoszący się do liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na 1000 

mieszkańców, wynosi około 48 osób. Wskaźnik wskazujący na koncentrację problemów społecznych 

w Podobszarze IV wynosi 1,65, natomiast wskaźnik odnoszący się do liczby osób zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy na 1000 mieszkańców, wynosi 63 osoby. Wskaźnik wskazujący na 

koncentrację problemów społecznych w Ściborowicach wynosi 1,47, natomiast wskaźnik odnoszący 

się do liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na 1000 mieszkańców, wynosi 56 

osób. W wyniku powyższej analizy, wymienionym obszarom nadano  wartość 5 w skali problemu. 

Problem bezrobocia w skali 4 występuje w sołectwach: Borek i Żużela. 

Przestrzenny rozkład osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

prezentuje kolejna mapa. 
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Rysunek 13 Rozmieszczenie osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowy m Urzędzie Pracy 

w Krapkowicach  
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Bezrobocie (osoby z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym) 

Osoby słabiej wykształcone są narażone na większe ryzyko bezrobocia cyklicznego, silnie zależnego 

od popytu na pracę. Wynika to z faktu, że osoby z niższym poziomem wykształcenia, zwłaszcza 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym, są częściej zatrudnione w takich sektorach gospodarki 

jak budownictwo czy przetwórstwo przemysłowe (porównaj kolejny podrozdział), które są bardziej 

podatne na wahania koniunktury. Osoby z wyższym wykształceniem pracują znacznie częściej 

w sektorze usług, mniej zależnych od aktualnej sytuacji  gospodarczej, a także w sektorze publicznym, 

który charakteryzuje się znaczną stabilnością zatrudnienia. Wykształcenie  zdaje się więc odgrywać 

kluczową rolę w trakcie recesji, a gdy koniunktura gospodarcza zaczyna się poprawiać, relatywne 

szanse na zatrudnienia zaczynają być coraz mniej zależne od poziomu wykształcenia [33]. 

Duży odsetek bezrobotnych bez wykształcenia ma także wpływ na możliwość rozwoju gospodarczego 

gminy. Brak wykwalifikowanych pracowników jest bardzo często barierą dla potencjalnych 

inwestorów, szczególnie w aspekcie rozwijania działalności innowacyjnych. Poprawa sytuacji w tym 

zakresie może pozytywnie wpłynąć na rynek pracy i sferę gospodarczą miasta -osoby o niskich 

kwalifikacjach, poprzez ukierunkowanie zawodowe zgodne z oczekiwaniem lokalnych pracodawców, 

mogłyby stać się na rynku pracy dużą grupą siły roboczej. 

Szczegółowe dane dotyczące poziomu bezrobocia osób z wykształceniem podstawowym lub 

niepełnym podstawowym przedstawiono poniżej. 
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Tabela 18 Dane dotyczące poziomu bezrobocia (osoby z wykształceniem podstawowym lub niepełnym 

podstawowym) w Gminie Krapkowice 

Obszar 

Liczba osób 
bezrobotnych 

(osoby 

z wykształceniem 
podstawowym lub 

niepełnym 

podstawowym) 

Liczba osób 
bezrobotnych 

(osoby z 

wykształceniem 
podstawowym lub 

niepełnym 

podstawowym) na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 13 8,31 0,76 2 

Podobszar II 7 10,82 0,99 3 

Podobszar III 48 15,37 1,41 4 

Podobszar IV 30 27,57 2,53 5 

Podobszar V 84 10,55 0,97 3 

Podobszar VI 8 4,85 0,45 2 

Borek 2 18,18 1,67 5 

Dąbrówka Górna  8 9,04 0,83 3 

Gwoździce 3 6,85 0,63 2 

Kórnica 3 4,32 0,40 1 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0,00 0,00 0 

Pietna 6 15,87 1,46 4 

Rogów Opolski 12 17,86 1,64 4 

Steblów 3 3,03 0,28 1 

Ściborowice 6 15,38 1,41 4 

Żużela 7 11,99 1,10 4 

Żywocice 5 4,14 0,38 1 

GMINA 245 10,88  -  -  

Po przeanalizowaniu problematyki związanej z bezrobociem (osoby z  wykształceniem podstawowym 

lub niepełnym podstawowym) można zauważyć, że najwyższą wartość wskaźnika koncentracji 

odnotowano w Krapkowicach Podobszar IV (2,53) oraz w sołectwie Borek (1,67). Tym samym, skala 

problemu jest najwyższa i wynosi 5. Na wysokość bezrobocia ma nie tyle liczba zidentyfikowanych 

zjawisk problemowych, co mała liczba osób zamieszkujących poszczególne obszary. W wartości 

nominalnej największa liczba bezrobotnych znajduje się w  Krapkowicach - Podobszar V (84 osoby). 

Problem bezrobocia dotyczący osób z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym 

w skali 4 występuje w Krapkowicach Podobszar III oraz w sołectwach: Pietna, Rogów Opolski, 

Ściborowice i Żużela. 

Poniższa mapa przedstawia wskaźnik koncentracji poziomu bezrobocia z wykształceniem 

podstawowym lub niepełnym podstawowym występujący w poszczególnych jednostkach 

administracyjnych gminy Krapkowice. 
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Rysunek 14 Wskaźnik koncentracji poziomu bezrobocia z wykształceniem podstawowym lub niepełnym 

podstawowym w gminie Krapkowice  
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Bezrobocie (osoby długotrwale bezrobotne) 

Bezrobocie nie tylko samo jest problemem społecznym ale leży także u podstaw wie lu innych kwestii 

społecznych. Długotrwałe bezrobocie związane jest z obniżeniem standardu materialnego życia nie 

tylko samego bezrobotnego, ale i całej jego rodziny.  Najczęściej obszary długotrwałego bezrobocia 

pokrywają się w danym społeczeństwie z obszarami ubóstwa. To z kolei może powodować 

rozprzestrzenianie się rozmaitych patologii społecznych, rozpad rodziny obniżenie zdrowotności 

społeczeństwa. Nawet krótkotrwały okres bezrobocia nie pozostaje bez wpływu na kondycję 

psychiczną osób dotkniętych tym problemem. 

Bezrobocie długookresowe marginalizuje ludzi. Wiąże się to z obniżeniem standardu życia, 

powodujące konieczność zrezygnowania z tego, co nie jest niezbędne  do życia, a więc najczęściej 

z uczestniczenia w kulturze. W dalszej kolejności rezygnuje się z własnych aspiracji edukacyjnych oraz 

aspiracji swoich dzieci. Przyczynia się to do tzw. „dziedziczenia bezrobocia”. 

Osoby długotrwale bezrobotne stanowią istotny czynnik ryzyka wykluczenia społecznego. Rodzą one 

zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej. Szczegółowe dane dotyczące 

liczby osób długotrwale bezrobotnych na terenie Gminy Krapkowice przedstawiono poniżej. 

Tabela 19 Dane dotyczące liczby osób długotrwale bezrobotnych na terenie Gminy Krapkowice [32] 

Obszar 

Ilość osób 
długotrwale 

bezrobotnych 

Ilość osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 24 15,35 0,91 3 

Podobszar II 8 12,36 0,73 2 

Podobszar III 73 23,38 1,39 4 

Podobszar IV 28 25,74 1,53 5 

Podobszar V 129 16,21 0,96 3 

Podobszar VI 24 14,56 0,87 3 

Borek 4 36,36 2,16 5 

Dąbrówka Górna  14 15,82 0,94 3 

Gwoździce 8 18,26 1,08 4 

Kórnica 6 8,65 0,51 1 

Nowy Dwór Prudnicki 1 7,35 0,44 0 

Pietna 6 15,87 0,94 3 

Rogów Opolski 9 13,39 0,80 2 

Steblów 11 11,12 0,66 2 

Ściborowice 12 30,77 1,83 5 

Żużela 10 17,12 1,02 3 

Żywocice 12 9,93 0,59 1 

GMINA 379 16,84  -  -  

Po przeanalizowaniu problematyki związanej z długotrwałym bezrobociem można zauważyć, że 

najwyższą wartość wskaźnika koncentracji odnotowano w Krapkowicach Podobszar IV (1,53) oraz 
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w sołectwach Borek (2,16) i Ściborowice (1,83). Tym samym, skala problemu jest najwyższa i wynosi 

5. Na wysokość bezrobocia wpływ ma nie tyle liczba zidentyfikowanych zjawisk problemowych, co 

mała liczba osób zamieszkujących poszczególne obszary. W wartości nominalnej największa liczba 

bezrobotnych znajduje się w Krapkowicach - Podobszar V (129 osób). 

Problem długotrwałego bezrobocia w skali 4 występuje w Krapkowicach- Podobszar III oraz 

w sołectwie Gwoździce. 

Poniższa mapa przedstawia wskaźnik koncentracji długotrwałego poziomu bezrobocia występujący 

w poszczególnych jednostkach administracyjnych gminy Krapkowice . 
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Rysunek 15 Rozmieszczenie osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Krapkowice  
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Bezrobocie (osoby poniżej 30 roku życia)  

Jedną z cech charakterystycznych Polskiego bezrobocia jest wysoki udział ludzi młodych w populacji 

bezrobotnych, szczególnie dużo ich przybywa w lipcu i sierpniu, kiedy rejestrują się w urzędach pracy 

absolwenci różnego typu szkół. 

Ludzie młodzi do 25. roku życia, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r.  stanowią jedną z grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy. 

Bezrobocie młodzieży stanowi jeden z podstawowych problemów społecznych. Stopa bezrobocia 

młodzieży w Polsce jest znacznie wyższa niż stopa bezrobocia ogólnego. Do przyczyn takiego stanu 

rzeczy można zaliczyć przede wszystkim to, że osoby młode wchodzą na rynek pracy pierwszy raz, 

natomiast osoby dorosłe są zatrudnione bądź też zmieniają pracę. Ważnym zagadnieniem 

przyczyniającym się do takiej sytuacji jest zbyt mała liczba miejsc pracy względem liczby osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Trzecim powodem jest wspominany 

poziom wiedzy oraz praktyczne przygotowanie do zawodu. Z uwagi na to, dostrzega się korzystny 

wpływ szkół zawodowych na późniejsze poszukiwanie zatrudnienia przez ludzi młodych .  

Problem bezrobocia wiąże się z konkretnymi skutkami dla osób bezrobotnych. W konsekwencji 

bezrobocie młodzieży powoduje marginalizację społeczną, frustrację oraz różnego rodzaju  patologie, 

takie jak alkoholizm, czy zaniedbywanie innych osób. [34] 

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób bezrobotnych  poniżej 30. roku życia na terenie Gminy 

Krapkowice przedstawiono poniżej. 
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Tabela 20 Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia w Gminie Krapkowice [32] 

Obszar 

Ilość osób 
bezrobotnych 

poniżej 30 roku 

życia 

Ilość osób 
bezrobotnych 

poniżej 30 roku 

życia na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 12 7,67 0,72 2 

Podobszar II 6 9,27 0,87 3 

Podobszar III 41 13,13 1,24 4 

Podobszar IV 11 10,11 0,95 3 

Podobszar V 88 11,06 1,04 4 

Podobszar VI 17 10,32 0,97 3 

Borek 1 9,09 0,86 2 

Dąbrówka Górna  3 3,39 0,32 0 

Gwoździce 2 4,57 0,43 1 

Kórnica 5 7,20 0,68 1 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0,00 0,00 0 

Pietna 4 10,58 1,00 3 

Rogów Opolski 9 13,39 1,26 4 

Steblów 8 8,09 0,76 2 

Ściborowice 10 25,64 2,42 5 

Żużela 10 17,12 1,61 5 

Żywocice 12 9,93 0,94 3 

GMINA 239 10,62  -  -  

Po przeanalizowaniu problematyki związanej z bezrobociem osób poniżej 30. roku życia można 

zauważyć, że najwyższą wartość wskaźnika koncentracji odnotowano w sołectwach Ściborowice 

(2,42) i Żużela (1,61.) Tym samym, skala problemu jest najwyższa i wynosi 5. Na wysokość bezrobocia 

ma nie tyle liczba zidentyfikowanych zjawisk problemowych, co mała liczba osób zamieszkujących 

poszczególne obszary. W wartości nominalnej największa liczba bezrobotnych znajduje się 

w Krapkowicach - Podobszar V (88 osób). 

Problem bezrobocia osób poniżej 30 roku życia w skali 4 występuje w Krapkowicach Podobszar III, 

Podobszar V oraz w sołectwie Rogów Opolski. 

Kolejna mapa przedstawia przestrzenne rozmieszczenie poziomu bezrobocia osób poniżej 30 roku 

życia występujący w poszczególnych jednostkach administracyjnych gminy Krapkowice. 
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Rysunek 16 Rozmieszczenie osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia  
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Podmioty prawa handlowego 

Poziom przedsiębiorczości w Gminie Krapkowice w porównaniu do średniej dla województwa jest 

wysoki, warto jednak poddać analizie sytuację z dokładnością do poziomu poszczególnych 

podobszarów. Do tego celu wykorzystano wskaźnik bazujący nie na całkowitej liczbie podmiotów 

gospodarczych w gminie ale na ilości zarejestrowanych podmiotów prawa handlowego. Analizę 

poziomu przedsiębiorczości dla całej Gminy przedstawiono w rozdziale 4.  

Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy głównie od potencjału kapitału ludzkiego 

w zakresie działalności indywidualnej, ale także jest wypadkową takich zmiennych jak lokalizacja czy 

wsparcie władz gminy w sferze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. 

Wskaźnik ten pozwala pokazać aktywności gospodarczą mieszkańców poszczególnych obszarów 

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

lokalny poziom rozwoju gospodarczego, polityka zrównoważonego rozwoju miasta, lokalny  rynek 

pracy oraz problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia, poziom dochodów mieszkańców 

i konsumpcja społeczna. Należy podkreślić, że rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy przyczynia 

się do powstania nowych miejsc pracy, a tym samym do zmniejszania bezrobocia na terenie  Gminy 

i spadku liczby osób bezrobotnych korzystających obecnie z pomocy OPS. Tym samym, Gmina 

mogłaby część zaoszczędzonych środków finansowych przeznaczyć na inne zadania związane 

z pomocą społeczną lub wykorzystać zupełnie  na inne cele (np. inwestycyjne). 

Poniżej przedstawiono dane z zakresu ilości podmiotów prawa handlowego zarejestrowanych na 

terenie Gminy Krapkowice. 
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Tabela 21 Dane dotyczące ilości przedsiębiorstw i spółek na terenie Gminy Krapkowice [14] 

Obszar 
Ilość podmiotów 

prawa handlowego 

Ilość podmiotów prawa 
handlowego na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik 
koncentracji 

Skala 

problemu 

Podobszar I 16 10,23 0,58 3 

Podobszar II 16 24,73 1,41 1 

Podobszar III 92 29,47 1,68 0 

Podobszar IV 89 81,80 4,67 0 

Podobszar V 103 12,94 0,74 3 

Podobszar VI 13 7,89 0,45 4 

Borek 0 0,00 0,00 5 

Dąbrówka Górna  10 11,30 0,65 3 

Gwoździce 6 13,70 0,78 2 

Kórnica 0 0,00 0,00 5 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0,00 0,00 5 

Pietna 9 23,81 1,36 1 

Rogów Opolski 12 17,86 1,02 1 

Steblów 7 7,08 0,40 4 

Ściborowice 5 12,82 0,73 3 

Żużela 7 11,99 0,68 3 

Żywocice 9 7,45 0,43 4 

GMINA 394 17,50 -  -  

W 2015 roku w Gminie Krapkowice zarejestrowanych było 394 podmiotów prawa handlowego. 

Wskaźnik przedsiębiorczości w gminie wyniósł 17,5 podmiotów prawa handlowego na 1000 

mieszkańców. Dokonana analiza miała na celu porównanie poszczególnych obszarów Krapkowic 

i wskazanie, w których funkcjonuje najmniej wskazanych podmiotów. Sytuacja taka występuje 

w sołectwach Borek, Kórnica oraz Nowy Dwór Prudnicki. W wymienionych obszarach nie funkcjonują 

żadne podmioty prawa handlowego, analogicznie skalę problemu określono na poziome 5.  Skalę 

nagromadzenia problemu 4 otrzymał obszar Steblów, Żywocice oraz Krapkowice- Podobszar VI. 

Kolejna mapa przedstawia przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika w Krapkowicach.  
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Rysunek 17 Wskaźnik koncentracji przedsiębiorstw i spółek w Gminie Krapkowice  
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6.4. Strefa środowiskowa 

Benzo(a)piren 

Benzo(a)pireny są wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), które są związkami 

silnie rakotwórczymi. Benzopireny są składnikiem zanieczyszczeń powietrza, powstającym w wyniku 

niskiej emisji, głównie wskutek spalania odpadów.  

Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze - a więc węgla 

i drewna w domowych instalacjach grzewczych a także silniki spalinowe, spalarnie odpadów, liczne 

procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, jak również wszelkie 

procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej ilości 

tlenu. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył, dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest 

ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizycznymi 

i chemicznymi. 

Benzo(a)piren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie ale także na roślinność, gleby 

i wodę. Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest 

z jego zdolnością kumulacji w organizmie.  

Benzo(a)piren, podobnie jak inne WWA wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie 

nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego.  

Stężenie benzopirenów w powietrzu jest jednym z parametrów oceny jakości powietrza. 

Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m
3
. [11] 

Na terenie gminy Krapkowice nie ma zlokalizowanych stacji pomiarowych pyłu PM10, PM2,4 oraz 

benzo(a)pirenu. Dane przedstawione w poniższych tabelach odnoszące się do stężenia wymienionych 

wyżej substancji zostały określone na podstawie map imisyjnych z „Programu ochrony powietrza dla 

strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”. Zgodnie z przyjętą 

metodyką i założeniami autorów POP, realizacja opracowania map imisyjnych polegała w pierwszej 

kolejności na inwentaryzacji – czyli zebraniu niezbędnych danych i materiałów. Następnym krokiem 

było zbudowanie przy wykorzystaniu zebranych podczas inwentaryzacji danych i materiałów 

przestrzennego modelu emisyjnego województwa uwzględniającego wielkości emisji punktowej, 

liniowej i powierzchniowej poszczególnych zanieczyszczeń. Generując odpowiednie raporty z bazy, 

określono udziały poszczególnych źródeł emisji w całkowitych ładunkach analizowanych 

zanieczyszczeń dla całego województwa opolskiego. Tak przygotowana baza emisji stanowiła 
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podstawę budowy modelu imisyjnego strefy. W inwentaryzacji emisji uwzględniono również napływ 

zanieczyszczeń z terenów otaczających strefę, w celu ustalenia ich wpływu na wielkości stężeń 

zanieczyszczeń w analizowanej strefie. Następnie sporządzono model imisyjny przy wykorzystaniu 

modelu matematycznego CALPUFF. Zastosowany model został skalibrowany w oparciu 

o sporządzone w bilanse emisji oraz wyniki pomiarów uzyskane na stacjach pomiarowych 

zlokalizowanych w strefie. Przeprowadzono modelowanie dla siatki obliczeniowej obejmującej obszar 

strefy oraz w większej skali dla uwzględnienia napływów. Pozwoliło to na określenie znaczenia 

poszczególnych rodzajów źródeł w imisji PM10. Wynikiem modelowania są mapy obrazujące 

dokładnie obszary występowania przekroczeń wartości normatywnych substancji zanieczyszczających 

w powietrzu. 

Tabela 22 Dane dotyczące rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w Gminie Krapkowice  [15] 

Obszar 

Rozkład stężeń 
średniorocznych 

benzo(a)pirenu 

[ng/m3] 

Skala problemu 

Podobszar I 2,5 5 

Podobszar II 2,5 5 

Podobszar III 
2,5 5 

Podobszar IV 2,5 5 

Podobszar V 2,5 5 

Podobszar VI 2,5 5 

Borek 1 0 

Dąbrówka Górna  1 0 

Gwoździce 1 0 

Kórnica 1 0 

Nowy Dwór Prudnicki 1 0 

Pietna 1 0 

Rogów Opolski 1 0 

Steblów 1 0 

Ściborowice 1 0 

Żużela 1 0 

Żywocice 1 0 

Modelowa analiza rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wykazała, że obszar wskazany 

jako szczególnie narażony na zanieczyszczenie powietrza koncentruje się na terenie całego miasta 

Krapkowice, we wszystkich jego określonych podobszarach. Tym samym skala problemu jest 

najwyższa w całej gminie i wynosi 5. 

Modelowanie wykonane w POP wykazało, że w pozostałych sołectwach nie wystąpiły przekroczenia 

stężenia poziomu benzo(a)pirenu, gdyż dopuszczalny średnioroczny poziom benzo(a)pirenu wynosi 

1 ng/m
3. Stąd skalę problemu zdefiniowano na poziomie 0. Kolejna mapa obrazuje przestrzenny 

rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w gminie Krapkowice. 
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Rysunek 18 Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w Gminie Krapkowice  
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PM10 

Pył zawieszony PM10 jest frakcją pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren - do 10 

mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc. 

Głównym źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych systemach 

grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z  ruchu drogowego, szczególnie 

z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. 

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja, w znacznym stopniu 

sprzyjają kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu, 

w konsekwencji powodują przekraczanie wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń, szczególnie 

pyłu PM10. 

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych 

poziomów: 

- stężenia średnioroczne - 40 μg/m3
, 

- stężenia 24-godzinne - 50 μg/m3
, 

- dopuszczalne częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku - 35 razy, 

- stany alarmowe: 200 – 300 μg/m3
 

Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych 

utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg 

oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje 

próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na 

zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są 

osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. 

Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego. 

Pył wpływa również na rośliny, osadzający się na powierzchni liści pochłania światło oraz zatyka 

aparaty szparkowe, utrudniając fotosyntezę. 

Poniższa tabela prezentuje dane z zakresu rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM10 w Gminie 

Krapkowice. Dane pochodzą z "Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych". 

Poniższa tabela prezentuje dane z zakresu rozkładu stężeń dobowych i średniorocznych pyłu PM10 

w Gminie Krapkowice. 
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Tabela 23 Dane dotyczące rozkładu stężeń dobowego i średniorocznego pyłu PM10 w Gminie Krapkowice  [15] 

Obszar 

Rozkład stężeń 
dobowych pyłu 

PM10 

[μg/m
3
] 

Skala problemu 

stężeń dobowych 
pyłu PM10 

 

Rozkład stężeń 
średniorocznych 

pyłu PM10 

[μg/m
3
] 

Skala problemu 

stężeń 
średniorocznych 

pyłu PM10 

Podobszar I 48 4 28 3 

Podobszar II 48 4 28 3 

Podobszar III 55 5 28 3 

Podobszar IV 48 4 28 3 

Podobszar V 55 5 32 5 

Podobszar VI 48 4 32 5 

Borek 42 2 28 3 

Dąbrówka Górna  55 5 28 3 

Gwoździce 48 4 28 3 

Kórnica 38 0 21 0 

Nowy Dwór Prudnicki 38 0 21 0 

Pietna 42 2 28 3 

Rogów Opolski 55 5 28 3 

Steblów 42 2 28 3 

Ściborowice 38 0 21 0 

Żużela 42 2 28 3 

Żywocice 42 2 28 3 

Modelowa analiza rozkładu stężeń dobowych pyłu PM10 wykazała, że obszar wskazany jako 

szczególnie narażony na zanieczyszczenie powietrza koncentruje się na terenie Krapkowic 

w Podobszarze III i Podobszarze V oraz w sołectwach: Dąbrówka Górna i Rogów Opolski. Rozkład 

stężeń średniorocznych pyłu PM10 w wymienionych obszarach wynosi 55 μg/m3
, przy dopuszczalnym 

poziomie stężenia 50 μg/m3
. Analogicznie, skala problemu w wymienionych obszarach jest najwyższa 

i wynosi 5. W drugiej kolejności, obszarem szczególnie narażonym na zanieczyszczenia pyłem PM10 

są: Podobszar I, Podobszar II, Podobszar IV, Podobszar VI oraz sołectwo Gwoździce. Modelowe 

stężenie dobowe pyłu PM10 w wymienionych obszarach określono na poziomie graniczącym 

z dopuszczalnym 48 μg/m3, odpowiednio nadano skalę problemu o wartości 4. 

Modelowa analiza rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM10 wykazała, że nie występują 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu, który wynosi 40 μg/m3
. Niemniej jednak, skala problemu jest 

najwyższa w następujących obszarach Krapkowic: Podobszar V, Podobszar VI. Skala problemu 

w wymienionych obszarach jest na poziomie 5. 

Kolejna mapa przedstawia stężenie dobowe pyłu PM10 dla Gminy Krapkowice. 
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Rysunek 19 Rozkład stężeń dobowych pyłu PM10 w Gminie Krapkowice 

Kolejna mapa przedstawia stężenie średnioroczne pyłu PM10 dla Gminy Krapkowice. 

Id: 7AB317FD-9FE7-417F-9800-133CAE604D81. Przyjęty Strona 90



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 
89 

 

Rysunek 20 Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w Gminie Krapkowice 
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PM2,5 

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych 

dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 

wynosi 25 µg/m3
, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines 

tolerancji dla 2015 r. 27 µg/m3.  

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach 

i piecach domowych oraz w dużych miastach komunikacja. Spalanie odpadów w tych kotłach, które 

choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez 

niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie 

energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz 

obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo 

mniejszy wpływ na jakość powietrza. 

Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) absorbowane  są w górnych i dolnych 

drogach oddechowych i mogą również przenikać do krwi. Podobnie jak pyły z grupy PM10 mogą 

powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego  [35]. 

Poniższa tabela prezentuje dane z zakresu rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w Gminie 

Krapkowice. Dane pochodzą z "Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze wzgl ędu na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych". 
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Tabela 24 Dane dotyczące rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w Gminie Krapkowice [15] 

Obszar Rozkład stężeń pyłu PM2,5  Skala problemu 

Podobszar I 22 3 

Podobszar II 22 3 

Podobszar III 22 3 

Podobszar IV 25 5 

Podobszar V 25 5 

Podobszar VI 25 5 

Borek 22 3 

Dąbrówka Górna  22 3 

Gwoździce 22 3 

Kórnica 19 0 

Nowy Dwór Prudnicki 19 0 

Pietna 22 3 

Rogów Opolski 22 3 

Steblów 22 3 

Ściborowice 19 0 

Żużela 22 3 

Żywocice 22 3 

Modelowa analiza rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 wykazała, że na terenie gminy 

Krapkowice nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu (który wynosi 40 μg/m3
). Niemniej 

jednak, obszar wskazany jako szczególnie narażony na zanieczyszczenie powietrza względem 

wyznaczonych obszarów gminy koncentruje się na terenie Krapkowic: Podobszar IV, Podobszar V, 

Podobszar VI. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w wymienionych obszarach wynosi 

25 μg/m3
. Skala problemu w wymienionych obszarach jest na poziomie 5. 

Mapa poniżej przedstawia średnioroczne stężenie pyłu PM2,5 na terenie Gminy Krapkowice. 
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Rysunek 21 Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w Gminie Krapkowice 
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6.5. Strefa techniczna 

Obiekty zabytkowe nieruchome 

Według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość 

(np. pojedynczy budynek, cmentarz, historyczny układ urbanistyczny lub krajobraz kulturowy) albo 

rzecz ruchoma (np. dzieło sztuki użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne), jej część lub 

zespoły rzeczy, które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią świadectwo 

minionej epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 

swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną. Obiekty takie mogą być wpisane do rejestru 

zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków   

Według art. 7. Ustawy o ochronie zabytków podstawowymi formami ochrony  zabytków są: wpis do 

rejestru zabytków, uznanie za Pomnik Historii, utworzenie Parku  Kulturowego oraz ustalenia ochrony 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także w decyzjach administracyjnych. 

Do najważniejszych zabytków nieruchomych Gminy Krapkowice, które zostały ujęte w rejestrze 

zabytków, należą: [22] 

1.  Dąbrówka Górna 

- pałac, nr rej.: 1006/65 z 07.05.1965 r., 

- park, nr rej.: 145/86 z 13.10.1986 r.,  

2. m. Kórnica 

- kościół par. p.w. św. Fabiana i Sebastiana, 1794r., 1851r., nr rej.: 1065/66nz 

18.01.1966 r.,  

-  spichlerz folwarczny, 1795 r., nr rej.: 1621/66 z 21.09.1966 r.,  

3. m. Krapkowice 

- Stare Miasto, nr rej.: 197/56, 

- kościół par. p.w. św. Mikołaja, k. XIVw., XV-XVIIIw., nr rej.: 839/64 z 07.05.1964r.,  

- grób sapera Stanisława Bączka, na cmentarzu komunalnym, 1946 r., nr rej.: 155/87 

z 22.06.1987 r.,  

- mogiła powstańców śląskich, na cmentarzu komunalnym, 1921, nr rej.: 156/8 

z 22.06.1987 r.,  

- cmentarz żydowski, ul. Kolejowa, pocz. XIX w., nr rej.: 230/89 z 04.12.1989 r.,  

- zamek, 1678, XVIII-XX w., nr rej.: 324/51 z 08.02.1951 r., 
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-  mury obronne (fragment), 2 poł. XIV – XVI w., nr rej.: 840/64 z 07.05.1964 r.,  

-  wieża bramy Górnej, nr rej.: 834/64 z 05.05.1964 r.,  

- wieża wodna (ruina), ul. Kozielska, XVII w., XIX/XX w., nr rej.: 388/58 z 15.06.1964 r.,  

- dom, Rynek 4, XVIII w., nr rej.: 641/64 z 07.05.1964 r.,  

- dom zakonny elżbietanek, ul. Sądowa 8, 1866 r., nr rej.: 2291/91 z 29.11.1991 r.,  

-  piec wapienniczy szybowy, ul. Opolska 69 a, ok. 1900 r., nr rej.: 2286/91 

z 14.10.1991 r.,  

-  piec wapienniczy szybowy, ul. Opolska 75, pocz. XX w., nr rej.: 2288/91 

z 18.10.1991 r.,  

-  piec wapienniczy szybowy, ul. Opolska 77 a, 1907 r., nr rej.: 2287/91 z 18.10.1991 r,  

- śluza mała na Odrze, 1890-95, nr rej.: 2247/90 z 17.12.1990 r., 

- park z wieżą obronną, nr rej.: 32/59 z 20.08.1959 r.  

4. m. Krapkowice – Otmęt 

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XIV w., XVIII w., 1912-1914, nr rej.: 729/64 

z 14.03.1964 r.,  

- ruiny zamku, XVI/XVII w., XVIII w., XIX w., nr rej.: 729/64 z 14.03.1964 r.,  

5. m. Rogów Opolski 

- kościół par. p.w. śś. Filipa i Jakuba St., XIII w., XVI w., XX w., nr rej.: 3/50 

z 20.11.1950 r.,  

-  zespół zamkowy, XV w.-XIX/XX w., nr rej.: 4/50 (R/321) z 17.11.1950 r., 

- park, nr rej.: 202/89 z 09.01.1989 r.,  

- pawilon ogrodowy "Kavallerhaus", nr rej.: 27/2004 z 27.04.2004 r., 

6.  m. Steblów 

- mogiła zbiorowa żołnierzy z II wojny św. (na cmentarzu komunalnym), nr rej.: 173/88  

z 20.06.1988 r.,  

7.  m. Żużela 

-  dwór, 3 ćw. XIX w., nr rej.: 2195/89 z 31.08.1989 r.  

Zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków to obiekty kształtujące miejski i wiejski 

krajobraz kulturowy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie obiektów zabytkowych na terenie 

Gminy Krapkowice. 
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Tabela 25 Dane dotyczące liczby zabytków zlokalizowanych w Gminie Krapkowice [38] 

Obszar Ilość zabytków Skala problemu 

Podobszar I 2 2 

Podobszar II 0 0 

Podobszar III 4 3 

Podobszar IV 10 5 

Podobszar V 2 2 

Podobszar VI 0 0 

Borek 0 0 

Dąbrówka Górna  2 2 

Gwoździce 0 0 

Kórnica 2 2 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0 

Pietna 0 0 

Rogów Opolski 4 3 

Steblów 1 1 

Ściborowice 0 0 

Żużela 1 1 

Żywocice 0 0 

GMINA 28 - 

W rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się łącznie 28 obiektów reprezentujących wszystkie 

kategorie zabytków; budynki sakralne (kościoły), obiekty rezydencjonalne (zamki, pałace, dwory), 

budownictwo obronne, budownictwo mieszkalne, parki, cmentarze, budownictwo gospodarcze 

(spichlerze), obiekty techniki (wieże wodne, śluzy, wapienniki) zabytkowe obszary (układ 

urbanistyczny) i inne (mogiły). Stan zachowania zabytkowych obiektów na terenie gminy jest ogólnie 

średni. Dotyczy to zarówno obiektów sakralnych, rezydencjonalnych, przemysłowych i zabudowy 

wiejskiej. W obiektach sakralnych prowadzone są sukcesywnie prace  remontowo-rewaloryzacyjne. 

Wszystkie kościoły, kaplice i kapliczki znajdują się w dobrym stanie technicznym.  Niemniej jednak, 

należy mieć na uwadze że istnieją obiekty wymagające interwencji. 

Zdecydowanie największa liczba zabytków, 10 obiektów, występuje w Krapkowicach- Podobszar VI, 

dalej na równi jest Podobszar III oraz Rogów Opolski, w których znajdują się po 4 zabytki. 
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Rysunek 22 Rozmieszczenie obiektów zabytkowych na terenie Gminy Krapkowice  
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Obiekty będące w ruinie 

Ruina w ujęciu konserwatorskim, to obiekt będący ewidentnym obrazem działania czasu 

charakteryzujący się dążeniem do zespolenia z otaczającą przyrodą. W przypadku konserwacji takich 

form budowlanych należy liczyć się głównie z zasadą nieinterwencji, jednakże w praktyce nawet taka 

idea wiąże się z bardzo dużym nakładem pracy oraz z wieloma zabiegami technicznymi  [36]. 

Konserwacja obiektu zaklasyfikowanego jako ruina obejmuje zabiegi dotyczące: 

- stanu obiektu, czyli odgruzowania, rekompozycji, uzupełnień, 

- wzmocnienia i zabezpieczenia murów, 

- zagospodarowania terenu, które jest jednocześnie pewnym sposobem eksponowania 

obiektu, 

- urządzeń dodatkowych, służących celom ekspozycyjnym i gospodarczym. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości obiektów będących w ruinie na terenie Gminy 

Krapkowice. 

Tabela 26 Dane dotyczące liczby obiektów będących w ruinie [37] 

Obszar 
Ilość obiektów będąc e 

w ruinie 
Skala problemu 

Podobszar I 4 2 

Podobszar II 8 3 

Podobszar III 37 5 

Podobszar IV 2 1 

Podobszar V 5 2 

Podobszar VI 1 0 

Borek 0 0 

Dąbrówka Górna  2 1 

Gwoździce 2 1 

Kórnica 1 0 

Nowy Dwór Prudnicki 5 2 

Pietna 7 3 

Rogów Opolski 12 4 

Steblów 3 1 

Ściborowice 11 4 

Żużela 3 1 

Żywocice 13 4 

GMINA 116 - 

Łącznie na terenie gminy Krapkowice znajduje się 116 obiektów będących w ruinie. Należy mieć na 

uwadze, że większość tych obiektów wymaga prac zabezpieczających. Największa liczba obiektów 

będących w ruinie znajduje się w Krapkowicach- Podobszar III– 9 obiektów. Tym samym, skala 

problemu w wymienionym obszarze wynosi 5. 

Kolejna mapa przedstawia rozmieszczenie obiektów będących w ruinie na terenie Gminy Krapkowice.  
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Rysunek 23 Rozmieszczenie obiektów będących w ruinie na terenie Gminy Krapkowice 
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6.6. Strefa przestrzenno-funkcjonalna 

Obiekty sportowe 

W gminie Krapkowice kładziony jest duży nacisk na propagowanie sportu i aktywnego trybu życia. 

Podejmowane przez władze gminy decyzje i realizowane inwestycje służą stałemu i energicznemu 

rozwojowi różnych dyscyplin sportowych. Ważnym elementem tego rozwoju są inwestycje zarówno 

w infrastrukturę sportową i rekreacyjną a także działania mające na celu promocję zdrowego, 

aktywnego trybu życia i drużynowych rywalizacji zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych 

mieszkańców gminy. Poniższa tabela prezentuje rozkład przestrzenny obiektów sportowych 

na terenie Gminy Krapkowice. 

Tabela 27 Dane dotyczące liczby obiektów sportowych w Gminie Krapkowice [14] 

Obszar 
Ilość obiektów  

sportowych 

Ilość obiektów  

sportowych na 1000 

mieszkańców 

Skala problemu 

Podobszar I 1 0,64 4 

Podobszar II 4 6,18 0 

Podobszar III 0 0,00 5 

Podobszar IV 2 1,84 2 

Podobszar V 5 0,63 4 

Podobszar VI 1 0,61 4 

Borek 0 0,00 5 

Dąbrówka Górna  3 3,39 0 

Gwoździce 1 2,28 2 

Kórnica 2 2,88 2 

Nowy Dwór Prudnicki 0 0,00 5 

Pietna 1 2,65 2 

Rogów Opolski 0 0,00 5 

Steblów 1 1,01 3 

Ściborowice 1 2,56 2 

Żużela 1 1,71 3 

Żywocice 2 1,66 3 

GMINA 25 1,11 - 

Jednym z przejawów wzrostu problemów przestrzenno- funkcjonalnych jest niedobór obiektów 

sportowych. Gmina Krapkowice posiada w swoich zasobach ogółem 25 obiektów sportowych. 

Żadnego rodzaju obiektu sportowego nie posiadają 4 obszary tj. Krapkowice- Podobszar III oraz 

sołectwa: Borek, Nowy Dwór Prudnicki oraz Rogów Opolski. Wymienionym obszarom nadano 

wartość 5 w skali problemu. Utrudniony dostęp do obiektów sportowych mają mieszkańcy Krapkowic 

w Podobszarze I, Podobszarze V i Podobszarze VI. Obiekty na wymienionych obszarach istnieją, 

niemniej jednak w ograniczonej ilości  na 1000 mieszkańców. 

Przestrzenny rozkład liczby obiektów sportowych w Gminie Krapkowice przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 24 Rozmieszczenie obiektów sportowych na terenie Gminy Krapkowice na 1000 mieszkańców  
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6.7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji  

Zamieszczona powyżej analiza czynników problemowych miała na celu identyfikacj ę występowania 

obszarów zdegradowanych na terenie Gminy, co pozwoliło na wyznaczenie obszaru przewidzianego 

do rewitalizacji. Obszar zdegradowany zgodnie z Wytycznymi jest to obszar, na którym 

zidentyfikowano stan kryzysowy. Wytyczne dopuszczają by obszar zdegradowany był podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem 

stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. Odnosząc się dalej do wytycznych stan 

kryzysowy jest to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

- gospodarczej, 

- środowiskowej, 

- przestrzenno- funkcjonalnej, 

- technicznej.  

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, k tóre 

wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, 

w odniesieniu do wartości dla całej gminy. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 poddano analizie 

wszystkie wymienione powyżej sfery, bazując na istniejących danych. Najwięcej uwagi poświęcono 

sferze społecznej, dla której występuje najwięcej wiarygodnych danych. Poszczególne wskaźniki 

zostały przeanalizowane indywidualnie, poniżej zamieszczono podsumowanie tych analiz. 

Zgodnie z opisaną metodyką przyjęto, że nagromadzenie każdego negatywnego zjawiska jest 

problemem, jednak żeby można było dokonać odpowiedniej selekcji, przyjęto, że za istotny problem 

uważa się ten, który osiągnął w skali dwie największe wartości tj. 4 lub 5. W tabeli zaznaczono 

obszary, które spełniają dwa warunki: 

- występowanie przynajmniej 3 wskaźników społecznych, które w skali uzyskały 

wartość 4 lub 5, 

- występowanie przynajmniej jednego problemu, który uzyskał w skali wartość 4 lub 5, 

innego niż społeczny  
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Tabela 28 Zestawienie skali problemów poszczególnych rodzajów sfer w wyznaczonych podobszarach gminy Krapkowice 
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Podobszar I 0 3 3 3 3 3 4 5 0 2 2 3 2 3 5 3 4 3 2 2 4 

Podobszar II 0 5 2 1 3 4 5 2 1 3 3 2 3 1 5 3 4 3 0 3 0 

Podobszar III 3 5 5 4 3 4 4 1 5 5 4 4 4 0 5 3 5 3 3 5 5 

Podobszar IV 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 3 0 5 3 4 5 5 1 2 

Podobszar V 5 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 3 4 3 5 5 5 5 2 2 4 

Podobszar VI 1 0 2 1 2 1 3 1 0 2 2 3 3 4 5 5 4 5 0 0 4 

Borek 0 0 5 4 5 4 0 4 5 4 5 5 2 5 0 3 2 3 0 0 5 

Dąbrówka Górna  2 0 1 1 2 2 0 0 2 2 3 3 0 3 0 3 5 3 2 1 0 

Gwoździce 3 3 4 4 5 3 0 5 3 2 2 4 1 2 0 3 4 3 0 1 2 

Kórnica 5 5 3 0 2 3 3 4 4 1 1 1 1 5 0 0 0 0 2 0 2 

Nowy Dwór Prudnicki 0 2 0 1 0 1 5 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 5 
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Pietna 4 3 3 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 1 0 3 2 3 0 3 2 

Rogów Opolski 2 1 1 2 3 0 0 4 3 3 4 2 4 1 0 3 5 3 3 4 5 

Steblów 3 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 4 0 3 2 3 1 1 3 

Ściborowice 0 4 4 4 1 1 0 2 5 5 4 5 5 3 0 0 0 0 0 4 2 

Żużela 2 2 2 2 2 3 1 4 5 4 4 3 5 3 0 3 2 3 1 1 3 

Żywocice 3 2 1 0 2 2 2 3 2 2 1 1 3 4 0 3 2 3 0 4 3 
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Jak można wywnioskować z tabeli takie warunki spełniają obszary  Krapkowic: 

- Podobszar II 

- Podobszar III 

- Podobszar IV 

- Podobszar V 

Oraz następujące sołectwa: 

- Borek 

- Gwoździce 

- Kórnica 

- Ściborowice 

Przed kolejnym etapem zastosowano opisaną w metodyce procedurę wagowania wskaźników. Wagi 

przypisane do kolejnych wskaźników znajdują się poniżej. 

Tabela 29 Wagi poszczególnych wskaźników  

Nazwa wskaźnika Waga 

Alkoholizm 3 

Bezradność  3 

Bezrobocie OPS 3 

Ubóstwo  3 

Długotrwała lub ciężka choroba 3 

Niepełnosprawność 3 

"Niebieskie Karty" 3 

Obciążenie demograficzne 2 

Frekwencja w wyborach samorządowych  1 

Bezrobocie (PUP)  2 

Bezrobocie (osoby z wykształceniem podstawowym lub niepełnym 
podstawowym) 

2 

Bezrobocie (osoby długotrwale bezrobotne)  2 

Bezrobocie (osoby poniżej 30. roku życia 2 

Podmioty prawa handlowego 2 

Benzo(a)piren 1 

Pył PM10 stężenie średnioroczne 1 

Pył PM10 stężenie dobowe 1 

Pył PM2,5 1 

Obiekty zabytkowe 1 

Obiekty będące w ruinie 1 

Obiekty sportowe 1 

Zgodnie z wytycznymi obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Nie może 

Id: 7AB317FD-9FE7-417F-9800-133CAE604D81. Przyjęty Strona 107



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 
106 

obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy.  

Wybór obszaru oparto na dwóch założeniach: 

1. Spełnienie Wytycznych, 

2. Wybór obszaru, który wskazuje największe nagromadzenie problemów (suma ze skali). 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki dla poszczególnych obszarów. W oparciu o nie jako obszary 

rewitalizacji wybrano Krapkowice Miasto- Podobszar III, Krapkowice Miasto - Podobszar IV, 

Krapkowice Miasto- Podobszar V.  

Wszystkie trzy obszary wykazują ponad 40% odstępstwo od średniej skali nagromadzenia problemów 

w Gminie Krapkowice. Kolejny obszar- Borek wykazuje 17% odstępstwo od średniej.  

Tabela 30 Suma nagromadzenia problemów dla poszczególnych obszarów, wraz z procentową liczbą 

mieszkańców i powierzchni w stosunku do liczby mieszkańców i powierzchni gminy 

Nazwa obszaru 

Suma nagromadzenia 

problemów  

Procent powierzchni 

w stosunku do Gminy  

Procent liczby 

mieszkańców w stosunku 
do Gminy 

Podobszar I 116 4,72 6,9  

Podobszar II 111 1,86 2,87 

Podobszar III 160 5,17 13,87 

Podobszar IV 175 2,10 4,83 

Podobszar V 148 4,92 35,35 

Podobszar VI 83 2,82 7,3  

Borek 127 1,39 0,49 

Dąbrówka Górna  64 12,26 3,93 

Gwoździce 116 10,86 1,95 

Kórnica 100 14,08 3,08 

Nowy Dwór Prudnicki 55 2,22 0,60 

Pietna 119 4,88 1,68 

Rogów Opolski 92 5,44 2,99 

Steblów 90 4,58 4,39 

Ściborowice 106 5,80 1,73 

Żużela 107 9,21 2,59 

Żywocice 82 7,69 5,37 

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż suma nagromadzenia problemów jest najwyższa dla 

3 obszarów Krapkowic- III, IV oraz V. W związku z czym wyznaczone obszary należy objąć działaniami 

rewitalizacyjnymi. Na zidentyfikowanym terenie zdegradowanym występuje najwyższy 5 poziom skali 

problemu w sferze społecznej, tj: alkoholizm, bezradność, bezrobocie  OPS, ubóstwo, długotrwała lub 

ciężka choroba, niepełnosprawność oraz "Niebieska Karta". Ponadto, wśród pozostałych sfer, tj. 

gospodarczej, środowiskowej i technicznej skala problemu jest na poziomie 4 i 5. Wymienione 

wskaźniki kwalifikują ww. obszary do uznania za obszary zdegradowane wymagające interwencji 
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zmierzających do przywrócenia utraconych funkcji społeczno-środowiskowo-techniczno- 

przestrzennych.  

Analizowane obszary znajdują się w centrum miasta Krapkowice, częściowo na terenie, który jest 

pozostałością po zakładach przemysłowych. Oba obszary spełniają zarówno społecznie, jak 

i gospodarcze kryteria, związane z wyznaczaniem obszarów zdegradowanych. Obszar Krapkowice- 

podobszar IV jako centrum kulturalno-edukacyjno-sportowe, wymaga szczególnej uwagi. Na terenie 

tym mieszka znaczna cześć ludności całej gminy, dlatego jest to szczególnie ważne miejsce pod kątem 

lokalnego rozwoju. 

Działania interwencyjne powinny wyrównać szanse rozwoju, szczególnie wśród dzieci, ułatwiając 

wydobycie się z ubóstwa. Pozostawanie osób bez pracy przyjęło formę długotrwałego bezrob ocia, 

a zaniechanie działań służących przywróceniu tych osób na rynek pracy będzie utrwalać i pogłębiać 

obecną sytuację.  

Na poniższej mapie zaprezentowano graficzne podsumowanie diagnozy.  
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Rysunek 25 Graficzne przedstawienie analizowanych obszarów na terenie Gminy Krapkowice wraz z wynikami 

analizy 
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Z wyznaczonego obszaru zdegradowanego wybrano obszar przeznaczony do rewitalizacji, który został 

ograniczony podczas oceny jakościowej, tak aby spełnić stawiane przez Wytyczne wymagania, 

w zakresie liczby ludności oraz powierzchni.  

 

Rysunek 26 Miasto Krapkowice z wydzielonym obszarem rewitalizacji  

W poniższej tabeli przedstawiono obszar rewitalizacji pod kątem liczby mieszkańców oraz 

powierzchni w stosunku do tych wartości dla całej Gminy.  

Tabela 31 Powierzchnia oraz liczba ludności obszaru rewitalizacji  

Procent powierzchni w stosunku do  

powierzchni Gminy 

Procent liczby mieszkańców 

w stosunku do liczby 

mieszkańców Gminy 

6,96  21,76 
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Rysunek 27 Obszar rewitalizacji  
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7. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego  

Obszar, objęty programem rewitalizacji, poprzez realizację przedsięwzięć oraz projektów 

rewitalizacyjnych stanie się obszarem atrakcyjnym pod względem gospodarczym, przestrzenno – 

funkcjonalnym, kulturowym i społecznym, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki 

nowym rozwiązaniom komunikacyjnym znacząco poprawił się jakość powietrza nad miastem, co ma 

bezpośredni wpływ na poprawę jakości  życia i zdrowia mieszkańców. Ułatwiony dostęp do dóbr 

kultury i nauki, położonych w centrum miasta, wpłynie na podniesienie poziomu edukacji 

i świadomości kulturowej mieszkańców prawobrzeżnej Odry.  

Na terenach poprzemysłowych powstanie wysokiej jakości przestrzeń publiczna, atrakcyjna dla 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Dzięki inicjatywom, podjętym przez lokalnych przedsiębiorców, 

powstaną punkty usługowe i handlowe, aktywizujące zawodowo i  podnoszące poziom zatrudnienia 

mieszkańców, zagrożonych ubóstwem, a tym samym ograniczające bezrobocie.  

Dawny obszar koncentracji zjawisk negatywnych stanie się tętniącym życiem obszarem o dużej 

atrakcyjności sportowo-rekreacyjnej, zachęcającym młodzież, zagrożoną patologiami i wykluczeniem 

społecznym do aktywnego spędzania wolnego czasu, promującym sport i zdrowy tryb życia. 

Zagospodarowanie terenów nad Odrą sprawi, że będzie to wysokiej jakości przestrzeń publiczna 

będąca miejscem rekreacji, wypoczynku i aktywności sportowej mieszkańców. Możliwość wspólnego 

korzystania z dostępnych atrakcji, a także uczestniczenia w licznie organizowanych imprezach 

kulturalnych i rozrywkowych będzie sprzyjała wzmacnianiu więzi społecznych oraz będzie 

przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. 

Id: 7AB317FD-9FE7-417F-9800-133CAE604D81. Przyjęty Strona 113



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 
112 

8. Cele i kierunki działań rewitalizacyjnych  

Głównym celem działań rewitalizacyjnych, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy 

Krapkowice na lata 2016-2023 jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Gminy.  

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, odpowiadających głównym 

sferom procesu rewitalizacji, tj: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej oraz 

technicznej. 

Cele szczegółowe w sferze społecznej: 

1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na terenach rewitalizowanych, 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Kierunki działania: 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu, 

2. Przeciwdziałanie ubóstwu, 

3. Aktywizacja ekonomiczna mieszkańców, 

4. Eliminacja zachowań patologicznych, 

5. Rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych, 

6. Rozwój oferty kulturalnej, 

7. Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej. 

Cele szczegółowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej: 

1. Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych , 

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 

3. Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój infrastruktury technicznej wspomagającej 

działania rewitalizacyjne, 

4. Stworzenie konkurencyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w gminie , 

5. Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturalnych i przyrodniczych. 

Kierunki działania: 

1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, 

2. Rozwój infrastruktury kulturalnej, 

3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 

4. Rozwój infrastruktury sportowej, 

5. Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich i Błoni , 
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6. Rozwój infrastruktury drogowej, 

7. Poprawienie dostępności terenów inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorstw, 

8. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego, 

9. Ochrona i udostępnianie dziedzictwa naturalnego. 

Cele szczegółowe w sferze gospodarczej: 

1. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

2. Tworzenie nowych miejsc pracy. 

Kierunki działania: 

1. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorców już działających , 

2. Stworzenie warunków zachęcających inwestorów zainteresowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej na terenach zrewitalizowanych, 

3. Zachęcanie mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej. 

Cel szczegółowy w sferze środowiskowej: 

1. Poprawa jakości środowiska w gminie. 

Kierunki działania: 

1. Poprawa jakości powietrza, 

2. Poprawa stanu środowiska naturalnego, 

3. Promowanie ekologicznych środków transportu. 

Cel szczegółowy w sferze technicznej: 

1. Poprawa stanu technicznego i wydajności energetycznej budynków . 

Kierunki działania: 

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , 

2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na 

energooszczędne. 

Cele działań rewitalizacyjnych są komplementarne względem celów, określonych w "Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020" oraz w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Krapkowice". 
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9. Harmonogram rzeczowo-finansowy podstawowych projektów  

Skuteczna realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 jest 

uzależniona od zapewnienia odpowiedniego finansowania. Zgodnie z wymaganiami, stawianymi 

programom rewitalizacji, konieczne jest zapewnienie komplementarności źródeł finansowania 

planowanych przedsięwzięć, co w praktyce oznacza umiejętność łączenia środków pochodzących 

z różnych funduszy europejskich, zarówno regionalnych, jak i krajowych, jak również publicznych 

i prywatnych źródeł finansowania.  

Poniżej wyszczególniono potencjalne źródła finansowania dla przedsięwzięć, ujętych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2013: 

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

(RPO WO 2014-2020) z podziałem na dwa fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS), 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

- budżet własny gminy, 

- środki prywatne (wkład własny przedsiębiorców aplikujących o dotację z funduszy 

unijnych na projekty, objęte LPR). 

Podstawowym założeniem Programu Rewitalizacji jest wyprowadzenie rewitalizowanego obszaru ze 

stanu kryzysowego. W celu realizacji tego założenia wykonano diagnozę obszaru, objętego 

Programem i na jej podstawie zaprogramowano główne przedsięwzięcia oraz projekty stanowiące 

kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane  problemy. Zaprojektowane działania, zarówno 

infrastrukturalne, jak i społeczne, są niezbędne do osiągnięcia celów Programu. Ich realizacja, 

zaplanowana na lata 2016-2023, przyczyni się do urzeczywistnienia wizji rewitalizacji. 
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Tabela 32 Podstawowe projekty rewitalizacyjne ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

1.  Przebudowa starego mostu 

kolejowego na Odrze z 

dostosowaniem do ruchu 

samochodowego i pieszo-

rowerowego 

-budowa chodników 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych  

-budowa ciągu pieszo-

rowerowego  

- dostosowanie mostu do 

ruchu samochodowego - 

wykonanie oświetlenia oraz 

wymiana istniejącego 

oświetlenia na oświetlenie 

energooszczędne 

-Poprawa jakości powietrza poprzez 

udrożnienie i  upłynnienie ruchu 

samochodowego w mieście, a także 

poprzez umożliwienie ruchu 

rowerowego, a tym samym ograniczenie 

emisji  spalin 

- ułatwienie dostępu do dóbr nauki i  

kulturalno - rozrywkowych, 

zlokalizowanych w centrum miasta 

mieszkańcom prawobrzeżnej części 

miasta 

- zwiększenie atrakcyjności  gospodarczej 

i  inwestycyjnej obszarów, położonych w 

prawobrzeżnej części miasta  

-wpływ na aktywizację sportową 

mieszkańców poprzez umożliwienie 

ruchu rowerowego 

-zwiększenie atrakcyjności 

mieszkaniowej gminy 

4 300 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2017-2019 

2.  Udrożnienie ruchu 

samochodowego na drodze 

wojewódzkiej 409 

-przebudowa skrzyżowań - 

budowa rond, obejmująca: 

a. skrzyżowanie ulic Ks. 

Koziołka, Żeromskiego, 

Piastowskiej,  

b. skrzyżowanie ulic 

Ks. Koziołka, 3 Maja,  

c. skrzyżowanie ulic Opolskiej, 

-Poprawa jakości powietrza, m.in. 

poprzez rozładowanie korków głównej 

arterii  Krapkowic 

-zwiększenie dostępności do 

infrastruktury technicznej 

-podniesienie dostępności 

komunikacyjnej m.in. podmiotów 

ekonomii społecznej  

4 400 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2016-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

Głowackiego, 1 Maja,  

d. skrzyżowanie ulic 

Prudnickiej, 1 Maja 

- przebudowa oświetlenia 

ulicznego – z wymianą na 

oświetlenie energooszczędne 

-zwiększenie atrakcyjności gospodarczej 

i  inwestycyjnej gminy 

- ułatwienie dostępu do dóbr nauki i  

kultury 

-zwiększenie atrakcyjności 

mieszkaniowej gminy 

-zwiększenie bezpieczeństwa drogowego 

mieszkańców 

3.  Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych dawnych 

Śląskich Zakładów 

Przemysłu Skórzanego 

„Otmęt” 

- przebudowa infrastruktury 

drogowej (wymiana 

nawierzchni, budowa 

chodników, dostosowanych 

do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, budowa 

parkingów, zmiana organizacji  

ruchu, przebudowa bramy 

wjazdowej) 

-budowa oświetlenia 

-uporządkowanie terenu  

-stworzenie przestrzeni atrakcyjnej 

gospodarczo 

 -rozwój przedsiębiorczości lokalnej - 

zwiększenie l iczby przedsiębiorstw na 

terenie gminy 

-przyciągniecie inwestorów, także z 

kapitałem zagranicznym 

-utworzenie nowych miejsc pracy  

-zmniejszenie bezrobocia m.in. poprzez 

organizację robót publicznych na 

zagospodarowywanych terenach 

1 500 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2017-2020 

4.  Przebudowa dworca PKS  

w Krapkowicach 

- budowa poczekalni, 

- przebudowa infrastruktury 

(wymiana nawierzchni, 

budowa chodników 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

budowa parkingów, zmiana 

organizacji  ruchu),  

- wykonanie oświetlenia 

energooszczędnego,  

- zwiększenie dostępności do 

infrastruktury technicznej, 

- podniesienie dostępności 

komunikacyjnej m.in. podmiotów 

ekonomii społecznej  

- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej 

i  inwestycyjnej gminy, 

- ułatwienie dostępu do dóbr nauki i  

kultury, 

- zwiększenie atrakcyjności 

1 800 000,00 RPO WO,  

budżet jst 

2016-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

- zakup i montaż 

elektronicznych tablic 

informacyjnych z rozkładem 

jazdy autobusów, 

- utworzenie systemu 

rowerów miejskich 

mieszkaniowej gminy 

- zwiększenie bezpieczeństwa 

drogowego mieszkańców, 

-zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

gminy 

- poprawa jakości powietrza poprzez 

umożliwienie ruchu rowerowego, a tym 

samym ograniczenie emisji  spalin 

5. Rewitalizacja obiektów 

zabytkowych - Wieży Bramy 

Górnej i  murów obronnych 

wraz z otoczeniem w celu 

ochrony i  promocji 

dziedzictwa kulturowego 

oraz naturalnego Krapkowic 

-wykonanie prac 

renowacyjnych i 

konserwatorskich 

-utworzenie dla dzieci 

warsztatu do produkcji  

papieru czerpanego  

- zagospodarowanie terenów 

zielonych otaczających 

zabytki, 

- zakup makiety, telebimu, 

lunety na wieżę widokową  

-zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

gminy 

- ochrona i zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego 

-wzmacnianie więzi z historyczną 

spuścizną regionu  

-podniesienie wyników w nauce poprzez 

organizację zajęć edukacyjnych 

-wzmocnienie więzi społecznych oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu dzieci z rodzin 

patologicznych poprzez organizację zajęć 

integracyjnych dla dzieci z różnych 

środowisk 

1 100 000,00 RPO WO, 

Budżet jst 

2017-2018 

6. Zagospodarowanie terenów 

nadodrzańskich 

-uporządkowanie zieleni, 

nasadzenia krzewów i 

kwiatów 

- budowa chodników, 

dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych  

-budowa ścieżek rowerowych  

-zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej 

gminy 

-stworzenie przestrzeni do 

organizowania imprez kulturalnych i  

kulturalno-dydaktycznych dla 

mieszkańców, niezależnie od wieku 

-stworzenie atrakcyjnego miejsca 

2 000 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2017-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

-wykonanie jednolitego 

systemu małej architektury 

(ławek, koszy na śmieci, 

stojaków na rowery) 

-budowa siłowni 

napowietrznych 

-budowa placów zabaw dla 

najmłodszych 

-utworzenie miejsc 

piknikowych 

wypoczynku dla mieszkańców 

-podniesienie atrakcyjności turystycznej 

gminy 

-umożliwienie rozwoju 

mikroprzedsiębiorczości, szczególnie w 

zakresie usług i  gastronomii 

-stworzenie nowych miejsc pracy 

-aktywizacja osób bezrobotnych poprzez 

organizowanie robót publicznych i prac 

interwencyjnych  

-włączenie społeczności lokalnej w 

rozwój funkcji  rekreacyjnej i  sportowej 

terenów nadodrzańskich 

7. Zwalczanie i  

przeciwdziałanie 

problemom bezrobocia  

- włączenie osób 

bezrobotnych w prace 

związane z realizacją działań 

rewitalizacyjnych, 

- zorganizowanie doradztwa 

zawodowego dla uczniów 

szkół gimnazjalnych, 

pomagające im w wyborze 

ścieżki zawodowej  

- szkolenia dla mieszkańców 

na temat korzyści z zakładania 

spółdzielni socjalnych 

- zmniejszenie stopy bezrobocia 

- wzrost poczucia wartości i  dumy osób 

bezrobotnych 

- nakierowanie osób młodych na ścieżkę 

zawodową, która da im pracę i  pozwoli 

uniknąć problemów życiowych 

związanych z brakiem źródła dochodu, 

- zacieśnienie więzi międzyludzkich osób 

o podobnych problemach 

3 200 000,00 RPO WO,  

POWER, EFS 

budżet jst 

2017-2020 

8. Aktywizacja gospodarcza 

obszaru  

- doradztwo ekonomiczno-

prawne dla małych i  średnich 

przedsiębiorstw oraz osób z 

niepełnosprawnościami 

- wzrost przedsiębiorczości na obszarze 

rewitalizacji, 

- zagospodarowanie niewykorzystanych 

terenów, 

50 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2016-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

-wzrost atrakcyjności miasta i  gminy, 

9. Zwiększenie udziału 

mieszkańców terenu 

rewitalizacji  w życiu 

społeczno - kulturalnym 

gminy oraz wzrost ich 

aktywności fizycznej 

- organizacja koncertów, 

festiwali, pikników, spacerów 

badawczych na obszarze 

rewitalizacji, 

- organizacja wydarzeń 

kulturalnych zapoznających 

mieszkańców (w szczególności 

dzieci i  młodzieży) z tradycją i  

kulturą regionu, wzmocnienie 

więzi rodzinnych oraz 

budowanie postawy 

patriotycznej, 

- zachęcanie młodych ludzi do 

aktywności i  działań w 

organizacjach pozarządowych 

(promocja zasad 

wolontariatu), 

-promowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego, 

- organizacja spotkań dla 

matek samotnie 

wychowujących dzieci, 

-prowadzenie działań 

ułatwiających integrację w 

społeczeństwie osób starszych 

i  niepełnosprawnych, 

- wspieranie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku (promocja 

- poprawa więzi międzyludzkich, 

- lepszy stosunek i  więź mieszkańców do 

miejsca w którym żyją,  

- poprawa relacji  w rodzinach, 

- wzrost poziomu wiedzy na temat 

kultury i  tradycji  regionu, 

- poprawa zdrowia, 

- uwrażliwienie młodych ludzi do pracy 

na rzecz osób potrzebujących pomocy, 

- zwiększenie roli  społeczeństwa w 

działaniach na rzecz gminy, 

- zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców i poczucia ich 

odpowiedzialności za to co się dzieje na 

terenie ich gminy, 

- aktywizacja osób w każdej grupie 

wiekowej  

 

300 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2016-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

kształcenia przez całe życie), 

- wspieranie działań 

prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe 

10. Przeciwdziałanie 

problemom dotyczącym 

dzieci i  młodzieży z obszaru 

rewitalizacji 

- wprowadzenie na obszary 

zdegradowane 

streetworkerów, celem pracy 

z dziećmi i  młodzieżą 

zagrożoną demoralizacją, 

alkoholizmem, narkomanią 

i  przestępczością, 

- podniesienie świadomości 

prawno-karnej nieletnich - 

w wieku od 13-17 lat, 

- organizacja dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

wyrównawczych 

i  rozwijających dla dzieci i  

młodzieży , 

- organizacja wyjazdów 

edukacyjnych, rajdów, kolonii 

dla dzieci i  młodzieży 

z obszaru rewitalizacji 

- możliwość wpływu na osoby młode i 

pokazanie im właściwych wzorców do 

naśladowania, 

- wskazanie konsekwencji prawno-

karnych 

- poczucie osób młodych, że ktoś 

interesuje się ich problemami, i  nie są 

zostawieni sami sobie, 

 

250 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2016-2020 

11. Przeciwdziałanie 

problemowi alkoholizmu i 

narkomanii 

- promowanie ochrony 

zdrowia i  profilaktyki 

- organizacja spotkań 

dotyczących zagrożenia 

związanego z piciem alkoholu 

i  spożywania narkotyków, 

- zmniejszenie liczby uzależnionych, 

- wsparcie osób dotkniętych problemem 

alkoholizmu lub narkomani i  ich rodzin 

- właściwe przygotowanie osób 

niesnących pomoc osobom 

uzależnionym i ich rodzinom  

600 000,00 RPO WO, 

budżet jst, 

środki GKRPA 

2016-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

- organizowanie kampanii 

informacyjnych dotyczących 

programów zdrowotnych, 

-wspieranie akcji  

informacyjnych o skutkach 

alkoholizmu, 

- cykliczna organizacja 

specjalistycznych terapii 

wspierających osoby z 

problemami alkoholowymi 

-szkolenia dla pracowników 

opieki społecznej, którzy 

zajmują się wspieraniem osób 

z problemami alkoholowymi i  

ich rodzin 

- wsparcie dla rodzin w 

których funkcjonuje osoba 

uzależniona, 

- wsparcie działalności świetlic 

środowiskowych 

- 

12. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu grup 

społecznych najbardziej na 

to narażonych głównie. osób 

ubogich, starszych, 

niepełnosprawnych 

- rozszerzenie zakresu 

działalności punktu porad 

prawnych dla osób chcących 

skorzystać z pomocy 

specjalistów w zakresie 

prawa, 

- organizacja spotkań oraz 

wyjazdów integracyjnych dla 

osób niepełnosprawnych 

- zwiększenie więzi międzyludzkich, 

- wzrost wiedzy i  tym samym poczucia 

siły wśród osób wykluczonych, 

- możliwość skorzystania z obiadów dla 

seniorów, osób niepełnosprawnych, 

osób niesamodzielnych 

 

2 260 000,00 RPO WO, 

budżet jst 

2016-2020 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań 

Oczekiwane rezultaty realizacji  

projektu/przedsięwzięcia 

Szacunkowa 

wartość 

(zł brutto) 

Planowane 

źródła 

finansowania 

Okres 

realizacji 

- tworzenie i  wspieranie form 

aktywizacji  osób starszych 

(lokalne międzypokoleniowe 

centra aktywności seniorów), 

- wsparcie działalności domu 

dziennego pobytu  
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10. Pozostałe przedsięwzięcia wpływających na eliminację lub 

ograniczenie negatywnych zjawisk  

W ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016 -  2023, oprócz 

projektów podstawowych, bez których przeprowadzenie  procesu rewitalizacji nie byłoby możliwe, 

planuje się również przeprowadzić szereg działań uzupełniających, w tym również takich, które 

wykraczają poza zdiagnozowany obszar zdegradowany, jednakże ich realizacja będzie miała znaczący 

wpływ na osiągnięcie głównego celu programu rewitalizacji, którym jest poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz wizerunku Gminy. Działania te są komplementarne względem projektów 

podstawowych, wpisują się również w pozostałe cele rewitalizacji.  
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Tabela 33 Poniższy rozdział obejmuje charakterystykę uzupełniających działań rewitalizacyjnych, wzmacniających zaplanowane efekty rewitaliza cji w odniesieniu do terenu 

całej Gminy. 

LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań Oczekiwane rezultaty realizacji  projektu/przedsięwzięcia 

1.  Przebudowa stadionu w 

Otmęcie 

- rewitalizacja obiektu poprzez przebudowę 

kortów tenisowych 

- przebudowę płyty stadionu (budowa boiska 

piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej) 

- przebudowa niecek basenowych  

-budowa zaplecza obiektów 

sportowych(przebieralnie, toalety) 

-odnowa widowni 

- zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej gminy 

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców związana ze zwiększoną aktywnością 

fizyczną 

- stworzenie atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu dla  dorosłych, dzieci i  

młodzieży  

- rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

- stworzenie nowych miejsc pracy  

 

2. Zagospodarowanie terenu 

Błoni  

-utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych z 

wątkiem przewodnim "Ochrona zasobów 

przyrody w gminie" 

-budowa pieszych ciągów komunikacyjnych 

-budowa małej architektury (w tym m.in.: ławki, 

kosze na śmieci) 

-budowa oświetlenia 

-utworzenie miejsc piknikowych 

-budowa placu zabaw dla dzieci i  młodzieży 

-budowa ścieżek rowerowych/ łyżworolkowych, 

ułatwiających dostęp do Błoni z centrum Miasta 

-budowa parku linowego  

- budowa platformy widokowej np. do obserwacji 

awifauny  

-zachowanie oraz ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego w gminie 

-stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców 

-podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy 

-rozwój przedsiębiorczości 

-poprawa dostępności komunikacyjnej  zagospodarowywanych terenów  

-poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji 

-zwiększenie aktywności mieszkańców 

-zacieśnienie więzi międzyludzkich 

- nowe miejsca pracy 

3.  Przebudowa Parku 

Miejskiego w 

Krapkowicach - Otmęcie 

-uporządkowanie zieleni, nasadzenia kwiatów i 

krzewów 

-przebudowa ścieżek parkowych 

-budowa ścieżek rowerowych 

-budowa jednolitego systemu małej architektury 

-stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców 

-podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy 

-rozwój lokalnej przedsiębiorczości 
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LP 
Nazwa 

projektu/przedsięwzięcia 
Opis planowanych działań Oczekiwane rezultaty realizacji  projektu/przedsięwzięcia 

(ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów), 

- odbudowa fontann, 

-wymiana oświetlenia na energooszczędne  

 

4. Renowacja zabytkowej 

wieży zegarowej na 

terenie dawnych zakładów 

papierniczych 

-wykonanie prac remontowo-konserwatorskich 

-uporządkowanie terenów wokół wieży  

-budowa oświetlenia 

-zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy 

-zachowanie oraz ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

  

5. Zapewnienie dostępu do 

rozrywki i  rekreacji  dla 

dzieci i  młodzieży z rejonu 

ulicy Opolskiej poprzez 

budowę placów zabaw 

uporządkowanie zieleni, nasadzenia kwiatów i 

krzewów 

budowa placów zabaw 

ustawienie tablic  

-stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców, w szczególności 

dzieci i  młodzieży, 

-przeciwdziałanie występowaniu problemów dzieci  z rodzin patologicznych, 

- zwiększenie więzi społecznych  

-zwiększenie atrakcyjności terenów ulicy Opolskiej 

6. Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

-ocieplenie stropu, stropodachu, podłóg, ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych,  

-wymiana/modernizacja instalacji  wewnętrznej 

c.o 

-wymiana źródła ciepła , wymiana oświetlenia na 

energooszczędne,  

- zastosowanie OZE 

-poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji 

-poprawa efektywności energetycznej budynków  
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1. Przebudowa stadionu miejskiego na Otmęcie. 

Teren stadionu w czasach swojej świetności był własnością Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego 

„Otmęt” produkujących obuwie. Po przemianach społeczno-gospodarczych lat 90-tych XX wieku, 

zakłady zaczęły upadać, a infrastruktura nie związana z produkcją została przekazana Gminie. Do dnia 

dzisiejszego na terenie stadionu, oprócz boiska, znajdują się korty tenisowe oraz dwa baseny. 

W ramach realizacji projektu planuje się odnowienie kortów, przebudowę płyty stadionu  (budowa 

boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej), przebudowę niecek basenowych (budowa zaplecza 

obiektów sportowych - przebieralnie, toalety), a także odnowienie widowni. W rezultacie podjętych 

działań powstanie atrakcyjne miejsce rekreacyjno-sportowe, które zasili bazę obiektów sportowo-

rekreacyjnych gminy. Przebudowa obiektu pozwoli na realizację działań, związanych z integracją 

społeczną – poprzez przywrócenie organizacji imprez kulturalnych i koncertów , organizacji turniejów 

tenisowych i zawodów pływackich dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

organizacji meczów piłkarskich dla dzieci, które to niegdyś się tam odbywały, lecz z uwagi na 

postępującą degradację tego obiektu, zostały zaniechane. Poza przywróceniem dawnej funkcji 

projekt przyczyni się również do ograniczenia bezrobocia poprzez utworzenie miejsc pracy, 

związanych z obsługą obiektów, znajdujących się na terenie stadionu. 

2. Zagospodarowanie terenu Błoni 

Planowany projekt zakłada uporządkowanie terenu Błoni poprzez budowę pieszych ciągów 

komunikacyjnych, ścieżek rowerowych i łyżworolkowych, budowę małej architektury (m.in.: ławki, 

kosze na śmieci), budowę oświetlenia. Na terenie Błoni powstaną, miejsca piknikowe, planuje się 

również budowę placu zabaw dla dzieci, parku linowego oraz platformy widokowej do obserwacji 

fauny. Ze względu na walory przyrodnicze, Błonie są idealnym miejscem do stworzenia ścieżki 

edukacyjno-przyrodniczej pod hasłem "Ochrona zasobów przyrodniczych w gminie". Wszystkie te 

działania mają na celu poprawę atrakcyjności turystycznej gminy, a także stworzenie atrakcyjnego 

miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Niemniej ważny jest aspekt społeczny i gospodarczy. 

Na terenie Błoni będzie można organizować zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym 

i przedszkolnym, umożliwiające poznawanie przyrody w sposób praktyczny, zaś ścieżka dydaktyczno-

przyrodnicza posłuży do wpajania dzieciom wartości, związanych z ochroną środowiska naturalnego. 

Utworzenie na rewitalizowanym obszarze miejsc piknikowych stworzy warunki do rekreacji 

i spędzania wolnego czasu m.in. dla osób starszych. Ponadto, różnorodność planowanych 

przedsięwzięć, zapewni atrakcyjną ofertę zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób starszych, 

spowoduje integrację społeczną, przeciwdziałając tym samym ich wykluczeniu społecznemu.  
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Rewitalizacja tego miejsca zachęci lokalnych przedsiębiorców do budowy obiektów małej 

gastronomii, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego gminy. Planowane działania będą też miały 

wpływ na ograniczenie bezrobocia - powstaną nowe miejsca pracy, np. przy dbaniu o czystość miejsc 

piknikowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji parku linowego.  

Budowa ścieżek rowerowych, łączących Błonie z centrum miasta przyczyni się do aktywizacji 

sportowej mieszkańców, zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy, a także dzięki ułatwieniu 

dostępności komunikacyjnej, zapobiegnie izolacji terenów rewitalizowanych w przestrzeni gminy. 

Ponadto, będzie miała wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.  

3. Przebudowa Parku Miejskiego w Krapkowicach - Otmęcie  

W ramach realizacji projektu planuje się modernizację ścieżek parkowych, budowę ścieżek 

rowerowych, budowę małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery), wymianę 

oświetlenia na energooszczędne, uporządkowanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów oraz 

odbudowę fontann. Planowane działania przyczynią się do aktywizacji społecznej oraz rozwijania 

różnych form rekreacji. Powstanie przestrzeń publiczna, zapewniająca mieszkańcom 

rewitalizowanego obszaru możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Na terenie Parku 

planuje się organizowanie cyklicznych imprez integracyjnych (np. festynów, rodzinnych pikników), 

m.in. podczas Dni Krapkowic. Park dla starszych mieszkańców naszej gminy kojarzy się jako doskonałe 

miejsce wypoczynku. Stanowił on własność ŚZPS „Otmęt” i po okresie przemian i prywatyzacji 

przekazany został na własność Gminy. Jego położenie, tuż przy Odrze stanowi o jego atrakcyjności. Po 

przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych temu miejscu zostanie przywrócona dotychczasowa, 

należna funkcja. Dla mieszkańców miasta z prawobrzeżnej części Odry jest to jedyne miejsce 

wypoczynku. 

Celem projektu jest również ograniczenie bezrobocia na rewitalizowanych terenach poprzez 

stworzenie nowych miejsc pracy (m.in. przy pielęgnacji zieleni).  

4. Renowacja zabytkowej wieży zegarowej na terenie dawnych zakładów papierniczych  

Projekt zakłada wykonanie prac remontowo-konserwatorskich, uporządkowanie terenu wokół wieży, 

budowę obiektów małej architektury i oświetlenia. Działanie to ma na celu ochronę dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz zabytków Krapkowic, przyczyniając się również do zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej gminy.  
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5. Zapewnienie dostępu do rozrywki i rekreacji dla dzieci i młodzieży z rejonu ulicy Opolskiej 

poprzez budowę placów zabaw. 

Celem działania jest przede wszystkim przeciwdziałanie problemom dzieci z rodzin patologicznych, 

zamieszkujących rewitalizowany obszar. Planowany projekt zakłada budowę placów zabaw 

z atrakcjami zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, 

drewniane domki na palach, mini siłownie na wolnym powietrzu), poprawę jakości przestrzeni 

publicznej poprzez uporządkowanie zieleni, nasadzenia krzewów i kwiatów, budowę małej 

architektury (ławki, kosze na śmieci), modernizację oświetlenia. W rezultacie podjętych działań 

powstanie atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Realizacja projektu przyczyni się również do wzmacniania więzi społecznych, dzięki umożliwieniu 

wspólnego spędzania czasu dzieci, młodzieży i osób starszych.  

6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego życia mieszkańców 

poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, spowodowanych tzw. „niską emisją” 

z przestarzałych urządzeń grzewczych, ponadto wpłynie na poprawę efektywności energetycznej 

budynków, co pozwoli przy tym obniżyć koszty utrzymania obiektów. Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej pozytywnie wpłynie na ochronę powietrza. 
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11. Mechanizmy zapewniające  komplementarność planowanych 

projektów rewitalizacyjnych 

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, programy rewitalizacji muszą być opracowywane 

z zapewnieniem komplementarności w różnych wymiarach, a w szczególności należy zapewnić 

komplementarność w pięciu aspektach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  

Komplementarność przestrzenna. Obszar, objęty rewitalizacją, skupia podstawowe projekty, 

wskazane w programie rewitalizacji. Ich realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia nie tylko 

na obszarze rewitalizowanym, ale również w całym mieście, gdyż dotyczą głównych ciągów 

komunikacyjnych. Dzięki ich realizacji, zdiagnozowane problemy nie tylko nie będą przenosić się na 

inne obszary, ale także ograniczą występowanie takich problemów społecznych, jak segregacja 

społeczna i wykluczenie. Dodatkowo inwestycje w ogólnodostępną przestrzeń publ iczną umożliwią 

wspólne korzystanie z dostępnych atrakcji, a także umożliwią uczestnictwo w licznie organizowanych 

imprezach kulturalnych i rozrywkowych. Będzie to sprzyjało wzmacnianiu więzi społecznych między 

mieszkańcami całego miasta oraz będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu mieszkańców 

obszaru rewitalizacji.  

Komplementarność problemowa. Komplementarność problemowa oznacza, że projekty 

rewitalizacyjne powinny się wzajemnie uzupełniać, przede wszystkim tematycznie, dzięki czemu będą 

oddziaływać na obszar rewitalizacji we wszystkich głównych aspektach (społecznym, gospodarczym, 

przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym). 

W Krapkowicach ten efekt zostanie osiągnięty poprzez organizowanie, na rewitalizowanych terenach, 

działań o charakterze społecznym (integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym itp.). Modernizacja 

ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenów, objętych rewitalizacją,  będą miały 

odniesienie nie tylko do aspektów infrastrukturalnych, ale również środowiskowych (wymiana 

oświetlenia ulicznego na energooszczędne, ograniczenie emisji  spalin), gospodarczych (utworzenie 

nowych terenów inwestycyjnych, co wesprze rozwój lokalnej przedsiębiorczości) oraz przestrzennych 

(np. uporządkowanie otoczenia). 

W komplementarności problemowej niezbędne jest określenie pożądanego stanu  rewitalizacji. 

W związku z powyższym, dla każdego projektu wskazano, jakie będą rezultaty jego realizacji. 

Odpowiednia parametryzacja efektów końcowych pozwoli precyzyjnie dobrać wskaźniki osiągnięcia 

celów, określonych w programie rewitalizacji.  
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Komplementarność proceduralno-instytucjonalna. W celu sprawnej realizacji programu rewitalizacji, 

zarządzeniem Burmistrza Krapkowic, został powołany Zespół ds. Rewitalizacji. Jego zadania, to przede 

wszystkim: koordynacja prac związanych z realizacją projektu, promocja projektu, zapewnienie 

możliwości udziału społeczeństwa, współpraca z interesariuszami oraz ekspertami zewnętrznymi, 

gromadzenie danych oraz sprawozdawczość projektowa. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele 

Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pracownicy  podległych placówek, którzy ze względu na 

kompetencje z zakresu wszystkich głównych aspektów rewitalizacji, zapewnią kompleksowość 

realizacji programu. 

W dalszej części programu opisano szczegółowo instrumenty zarządzania i wdrażania, niezbędne  do 

efektywnego  wykorzystania  narzędzi  finansowych  i instytucjonalnych. Zespół ds. rewitalizacji, 

dzięki możliwości bezpośredniego zlecania zadań jednostkom i podmiotom realizującym zadania 

rewitalizacyjne, będzie miał wpływ na usprawnienie, a tym samym przyspieszenie   zarówno procedur 

administracyjnych, jak i  wykonywania samych zadań. To z kolei przełoży się na realizację większej 

liczby projektów w krótszym czasie, co pozwoli wyeliminować ryzyko utraty dofinansowania za 

niezrealizowane zadania.  

Komplementarność międzyokresowa. Gmina Krapkowice szczególną uwagę zwraca się na ciągłość 

programową. Wiele przedsięwzięć realizowanych w latach 2007-2013 ma swoją kontynuację 

w okresie 2014-2020. Jest to o tyle ważne, że wnioski z ewaluacji mogą posłużyć jako sygnalizacja 

zmian do wprowadzenia przy projektach programowanych na lata 2014-2020. Wynikają z potrzeb 

zmian systemu wdrażania dla ich lepszego oraz bardziej efektywnego zarządzania. Doświadczenia 

z poprzednich okresów finansowania wpłynęły na wsparcie  przewidzianych projektów w obecnej 

perspektywie finansowej.  

Komplementarność źródeł finansowania. Projekty, uwzględnione w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 będą wspierane finansowo głównie ze środków 

EFRR, EFS, FS, bez ryzyka podwójnego dofinansowania. Przewidziane jest również  wykorzystanie 

środków publicznych, a także wsparcie finansowe podmiotów prywatnych. Umiejętne łączenie 

i wykorzystanie wszystkich źródeł finansowania pozwoli na uzyskanie wymiernych i korzystnych 

efektów działań rewitalizacyjnych.  
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12. Możliwe źródła finansowania  

Prowadzenie oraz realizacja zadań ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji wymaga doboru 

odpowiednich źródeł finansowania, które będą odpowiadać zaplanowanym rezultatom i samym 

celom inwestycji. 

Finansowanie procesu rewitalizacji umożliwia założenie zaangażowania różnorakich źródeł 

finansowania. Możliwymi źródłami są zarówno środki Unijne, środki własne Gminy, poszczególnych 

interesariuszy jak i wiele innych. Należy jednak zauważyć, iż istotną wagę pry doborze środków 

finansowania inwestycji mają: właściwości prawne podmiotów, wielkość udziału we własności dóbr, 

możliwość zastosowania różnych instrumentów finansowych, dostępność i możliwość uruchomienia 

środków finansowych. 

Środki publiczne krajowe 

Część środków finansowych pochodzących z budżetu państwa zostanie zaangażowana w formie 

wkładu krajowego w projekty współfinansowane ze środków pomocowych UE, inicjatyw Komisji 

Europejskiej i innych. Również kierunkowe programy dotacyjne poszczególnych ministerstw mogą 

stanowić uzupełnienie finansowania działań dla podmiotów operujących na obszarze wsparcia. 

Programy krajowe z jakich mogą być finansowane przedsięwzięcia w ramach Programu rewitalizacji 

to m.in.: 

§ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, 

§ Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 

§ Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

§ Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, 

§ Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (POIiŚ) 

Projekty rewitalizacyjne przewidziane do realizacji w LPR mogą także zostać dofinansowane 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 [16]. Pomimo iż 

w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko nie przewidziano bezpośredniego wsparcia na 

rzecz rewitalizacji (tj. nie wydzielono odrębnych działań dedykowanych projektom rewitalizacyjnym), 

to zaplanowano przyjęcie rozwiązań promujących projekty powiązane z Lokalnymi Programami 

Rewitalizacji. Preferencje dla projektów rewitalizacyjnych (tj. dedykowane kryteria wyboru 

projektów) przewidziane zostały w ramach następujących działań: 
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1. Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (projekty obejmujące 

głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, 

a także publicznych szkół artystycznych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych). 

3. Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego (rekultywacja terenów 

zdegradowanych bądź zdewastowanych oraz remediacja terenów zanieczyszczonych, 

rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, inwentaryzacja 

terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych). 

4. Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (m.in. prace 

konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach 

zabytkowych i zespołach tych obiektów i w ich otoczeniu, rozbudowa, przebudowa 

i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji 

artystycznej i archiwów, zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej, ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków, zabezpieczenie 

obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem). 

W całej perspektywie realizacji LPR należy mieć na uwadze również środki publiczne uruchamiane  w 

ramach funduszy inwestycyjnych lub instrumentów zwrotnych oferowanych przez spółki Skarbu 

Państwa np. Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Projekty przewidziane do realizacji dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego 

(zarówno materialnego, jak i niematerialnego), rozwoju infrastruktury kulturalnej, a także wspierania 

aktywności kulturalnej mieszkańców mogą zostać wsparte w ramach różnego rodzaju Programów 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [17].  

Program Dziedzictwo kulturowe (PDK) (zasadniczym celem programu jest ochrona polskiego 

dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, wspieranie działalności muzeów, jak również 

popularyzacja kultury ludowej). O wsparcie finansowane w ramach tego priorytetu mogą się ubiegać: 

samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, a także kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

Program Rozwój Infrastruktury Kultury (PRIK) (zasadniczym celem programu jest wsparcie 

infrastruktury oraz poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, 

domów kultury, jak również szkół i uczelni artystycznych). O wsparcie finansowe w ramach tego 

priorytetu mogą się ubiegać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem domów i ośrodków 

kultury oraz centrów kultury i sztuki, a także bibliotek w skład których wchodzą powyższe instytucje), 
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jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jak również kościoły i związki 

wyznaniowe oraz ich osoby prawne.  

Program Edukacja (PE)(zasadniczym celem tego programu jest rozwijanie kreatywności oraz ekspresji 

twórczej, a także podnoszenie kompetencji artystycznych i medialnych społeczeństwa). W ramach 

powyższego priorytetu możliwe jest dofinansowanie zadań edukacyjno-animacyjnych dla wszystkich 

grup wiekowych, jak również wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.  

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (FIO) 

Różnorodne działania społeczne o charakterze społecznym ukierunkowane na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, jak również budowę kapitału społecznego oraz stymulowanie aktywności społecznej 

mieszkańców mogą zostać wsparte w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 

2014–2020 [18]. Program jest instrumentem finansowanym ze środków budżetu państwa, 

adresowanym do podmiotów sektora społecznego (pozarządowego). Głównym celem programu jest 

zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) 

Różnego rodzaju działania społeczne ukierunkowane na zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb 

osób w podeszłym wieku, mogą zostać dofinansowane za pośrednictwem Rządowego Programu na 

rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 [19]. Podstawowym celem tego 

programu jest poprawa poziomu i jakości życia osób starszych (osób w wieku powyżej 60 lat) dla 

godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ten adresowany jest przede wszystkim 

do organizacji oraz instytucji prowadzących działalność na rzecz osób w podeszłym wieku (w tym 

osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej) przy wykorzystaniu 

istniejącej infrastruktury społecznej, a także ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi 

(placówkami kulturalno-oświatowymi). 

Środki publiczne regionalne 

Kolejnym źródłem wsparcia finansowego są środki regionalne. Zaliczyć można do nich m.in.: 

§ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020 

§ Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO) 

Działania rewitalizacyjne, ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 

2016-2023, zarówno infrastrukturalne, jak i społeczne, w głównej mierze będą finansowane ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [16].  

Główne wsparcie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapewni Działanie 10.2 - Inwestycje 

wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. W ramach tego działania realizowane będą 

kompleksowe projekty wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji, inicjowane i  koordynowane 

przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania rewitalizacyjne będą obejmować zintegrowane 

przedsięwzięcia rewitalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, na rzecz poprawy w zakresie 

jakości życia mieszkańców. 

W szczególności, o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, obejmujące poniższy zakres: 

- odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych, odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne, 

- tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej i rozwoju usług, 

- inwestycje polegające na dostosowaniu infrastruktury do świadczenia usług 

w zakresie opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi i niepełnosprawnymi, 

- tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych/treningowych zgodnie z zapisami 

UP. 

Zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020 , w ramach Działania 10.2 realizowane będą jedynie 

kompleksowe projekty, inicjowane i koordynowane przez władze samorządowe, które będą 

przyczyniać się do-- aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Inwestycje w infrastrukturę muszą być elementem uzupełniającym dla działań społecznych i  muszą 

odpowiadać na zdiagnozowane problemy społeczne.  

Premiowane będą działania mające na celu rozwój usług opieki środowiskowej oraz działania 

komplementarne w stosunku do działań, realizowanych ze środków EFS.  

W związku z powyższym, działania rewitalizacyjne o charakterze społecznym, mogą zostać wsparte 

środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poniżej wyszczególnionych działań RPO 

WO 2014-2020. 
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Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP  i Działanie 

7.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej  - Wzrost liczby trwałych miejsc pracy powstałych 

dzięki środkom przekazanym na założenie działalności gospodarczej. 

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej - Przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób 

w wieku aktywności zawodowej dzięki realizacji programów zdrowotnych . 

Działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz 

adaptacyjność przedsiębiorstw - Dostosowanie potencjału przedsiębiorstw MSP i kwalifikacji ich 

pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki . Poprawa adaptacyjności pracowników zagrożonych 

zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych do nowych warunków zawodowych . 

Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących nad nimi opiekę. 

Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - Zwiększenie liczby 

świadczonych usług zdrowotnych w regionie . 

Działanie 8.2 Włączenie społeczne - Wzrost gotowości do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji . 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  - Wzrost zatrudnienia w ramach 

regionalnego sektora gospodarki społecznej. 

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego 

w Aglomeracji Opolskiej oraz Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej - Podniesienie 

u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na 

rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej oraz Działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. 

Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego oraz Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia 

zawodowego w Aglomeracji Opolskiej - Zwiększenie szans zatrudnienia przyszłych absolwentów 

kształcenia i szkolenia na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę efektywności kształcenia 

i szkolenia zawodowego. 
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Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego - Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w zakresie rozwoju umiejętności TIK 

i znajomości języków obcych. 

Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest samodzielną instytucją 

finansową posiadającą osobowość prawną oraz jednym z podstawowych ogniw krajowego systemu 

finansowania ochrony środowiska. Osobowość prawna stanowi o stabilności działania niezbędnej do 

realizacji ustawowych i strategicznych zadań Funduszu.  Dzięki bliskiej współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego, instytucjami ochrony środowiska i bankami Fundusz ma szczególne 

możliwości efektywnego działania na rzecz realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska 

oraz finansowania projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska.  Fundusz stanowi ponadto 

istotne źródło dofinansowywania projektów środowiskowych w ramach Regionalnego P rogramu 

Operacyjnego (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).  Rok rocznie WFOŚiGW 

wyznacza Listę Przedsięwzięć priorytetowych składającą się z 2 części: 

A: KIERUNKI PRIORYTETOWE 

Priorytetem objęte są przedsięwzięcia zmierzające do:  

1. Spełnienia wymogów traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej w zakresie środowiska.  

2. Pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.  

3. Pełnej realizacji celów średniookresowych w poszczególnych komponentach ochrony 

środowiska określonych w „Programie Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na 

lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” obejmujących poszczególne aspekty 

środowiskowe 

B: Lista zadań priorytetowych 

Na liście zadań umieszczane są projekty niezbędne do dofinansowania w konkretnym roku. Na tej 

liście znajdują się również zadania z zakresu rewitalizacji regionu. 

Fundusz dysponuje następującymi instrumentami finansowymi: 

- Pożyczki i kredyty, 

- Dopłaty do kredytów, 

- Dotacje, 

- Umorzenia.  

Id: 7AB317FD-9FE7-417F-9800-133CAE604D81. Przyjęty Strona 139



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 
138 

- Działalność kapitałowa 

Środki publiczne Jednostek Samorządu Terytorialnego (ŚPJST) 

Zaangażowanie finansowe Gminy Krapkowice w zadania związane z rewitalizacją, określone 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, będzie komplementarnym źródłem finansowania miejskich 

inwestycji publicznych. Obok inwestycji publicznych, lokalne środki gminy mogą stanowić udział 

w inwestycjach wspólnot mieszkaniowych, czy stanowić np. zabezpieczenie wkładu własnego 

w projektach zarówno społecznych jak i infrastrukturalnych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. Wielkość środków angażowanych przez gminę w działania rewitalizacyjne będzie 

zmienna, zależna od prowadzonej polityki inwestycyjnej i społeczno-gospodarczej oraz możliwości 

budżetu gminy i spółek gminnych. 

Środki prywatne (ŚP) 

Środki prywatne osób fizycznych i sektora biznesu w różnym stopniu i czasie będą angażowane na 

obszarze wsparcia. Zależne to będzie od możliwości samych inwestorów jak i uwarunkowań 

zewnętrznych np. preferencji w określonych instrumentach finansowych i programach społeczno-

gospodarczych na poziomie lokalnym i krajowym. 

Środki sektora organizacji pozarządowych (ŚSOP) 

Ważnym, z punktu widzenia efektów społecznych procesu rewitalizacji, jest kapitał, którym 

dysponuje lub który jest na ten cel pozyskiwany przez organizacje działające w ramach trzeciego 

sektora. Organizacje pozarządowe występujące w roli grantodawców mogą dysponować środkami 

publicznymi i prywatnymi. To źródło finansowania ma szczególne znaczenie m.in. dla nieformal nych 

grup społecznych. Przy pomocy niewielkich często środków finansowych pozyskiwanych w formie 

mikrograntów np. przez grupy nieformalne, realizowane są małe projekty, spełniające konkretne 

oczekiwania, budujące społeczny kapitał zmian i tożsamość lokalną.  

Przedstawiciele wszystkich trzech sektorów, tj. publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych, 

uczestnicząc w procesie rewitalizacji, mogą występować zarówno w roli donatora jak i beneficjenta 

środków finansowych. Taki mechanizm ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemu 

finansowania procesu rewitalizacji, stwarza szansę wzajemnego dopełniania wachlarza inicjatyw, 

poprawia efektywność i trwałości tego procesu.  

W poniższej tabeli przedstawiono źródła finansowania dla poszczególnych zadań ujętych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym LPR. 
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Tabela 34. Finansowanie działań ujętych w harmonogramie rzeczowo -finansowym 

LP Nazwa projektu/przedsięwzięcia 
Szacunkowa 

wartość (brutto) 
Źródło finansowania 

1.  Przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z 

dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo-

rowerowego 

4 300 000,00 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST, 

ŚSB  

2.  Udrożnienie ruchu samochodowego na drodze 

wojewódzkiej 409 

4 400 000,00 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST,  

3.  Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych dawnych 

Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Otmęt”  

1 500 000,00 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST 

ŚSOP, ŚP 

4. Przebudowa dworca PKS  

w Krapkowicach 

1 800 000,00 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST,  

5.  Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej 

i  murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i  

promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego 

Krapkowic 

1 100 000,00 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, PDK, 

ŚPJST, 

6. Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich 2 000 000,00 POIiŚ, RPO, 

WFOŚiGW, ŚPJST,  

7. Zwalczanie i  przeciwdziałanie problemom bezrobocia  3 200 000,00 POIiŚ, RPO,  

8. Aktywizacja gospodarcza obszaru  50 000,00 POIiŚ, RPO, FIO, 

ASOS, PRIK  

9. Zwiększenie udziału mieszkańców terenu rewitalizacji  w 

życiu społeczno - kulturalnym gminy oraz wzrost ich 

aktywności fizycznej 

300 000,00 POIiŚ, RPO, ASOS, 

PRIK, ŚSOP 

10. Przeciwdziałanie problemom dotyczącym dzieci i  młodzieży 

z obszaru rewitalizacji 

250 000,00 POIiŚ, RPO, PE, ŚSOP  

11 Przeciwdziałanie problemowi alkoholizmu i narkomanii 600 000,00 POIiŚ, RPO, ŚSOP 

12. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych najbardziej 

na to narażonych głównie. osób ubogich, starszych, 

niepełnosprawnych 

2 260 000,00 POIiŚ, RPO, PE , ŚSOP 

FIO  
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13. Mechanizmy włączające interesariuszy w proces rewitalizacji 

13.1. Zakres partycypacji społecznej  

Zgodnie z nowym pojęciem rewitalizacji zawartym, zarówno w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, jak i w ustawie o rewitalizacji 

z 2015 roku, rewitalizacja jest procesem prowadzonym przez jego interesariuszy, tj. w szczególności 

mieszkańców obszaru zdegradowanego, właścicieli nieruchomości, lokalnych przedsiębiorców, 

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, organy władzy publicznej, potencjalnych inwestorów 

etc.).  

W związku z powyższym, kluczową rolę w procesie rewitalizacji odgrywa właściwie zaprojektowany 

proces partycypacji. W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące 

pojęcia partycypacji, korzyści jakie ona daje, stosowanych powszechnie modelów partycypacji 

publicznych, a także opisano szczegółowo zastosowane działania partycypacyjne, służące jak 

najlepszemu przeprowadzeniu procesu rewitalizacji w gminie Krapkowice. 

Partycypacja – ujęcie teoretyczne 

Pojęcie partycypacji można zdefiniować jako mniej lub bardziej bezpośrednie uczestnictwo 

obywateli w życiu społecznym, publicznym i politycznym.  W zależności od rodzaju uczestnictwa 

wyróżnia się trzy główne rodzaje partycypacji: społeczną, publiczną oraz indywidualną.  

Partycypacja społeczna polega głównie na podejmowaniu działań jednostek na rzecz społeczności, 

w której żyją lub do której przynależą. Szczególnie chodzi tu o ich aktywną działalność osób 

w organizacjach pozarządowych, lokalnych grupach czy też wolontariat. 

Drugim rodzajem partycypacji jest partycypacja publiczna, która polega na angażowaniu się 

jednostek w działania instytucji władzy państwowej oraz podległym im organizacjom sektora 

publicznego. Partycypacja publiczna obejmuje cztery kategorie uczestnictwa obywateli w życiu 

wspólnot politycznych: aktywność publiczną, angażowanie obywateli, partycypację wyborczą 

i partycypację obowiązkową np. poprzez konieczność płacenia podatków. 

Trzeci typ partycypacji to partycypacja indywidualna polegająca na podejmowaniu codziennych 

wyborów przez jednostkę i przez to wyrażanie jej własnych oczekiwań co do rodzaju społeczeństwa 

w którym chce żyć. Ten rodzaj partycypacji może objawiać się poprzez np. stosowanie zasad 

odpowiedzialnej konsumpcji, ofiarowanie datków pieniężnych na rzecz organizacji charytatywnych. 
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Biorąc pod uwagę powyższe definicje w przypadku aktywnym uczestnictwie mieszkańców w procesie 

tworzenia programu rewitalizacji należy mówić o partycypacji  publicznej, natomiast w kwestii 

wdrażania programu w życie mogą odgrywać rolę także pozostałe formy partycypacji.  

Partycypacja publiczna – korzyści 

Zapewnienie możliwości udziału różnych grup interesariuszy danej społeczności przynosi wiele 

korzyści. Dla zwykłych obywateli uczestnictwo w procesie partycypacji oznacza, że ich potrzeby 

i interesy efektywniej przebiją się do świadomości władz i zostaną uwzględnione przy podejmowaniu 

decyzji. Przyjmuje się założenie, że obywatele to „lokalni eksperci”, dysponujący szczegółową wiedzą 

na temat konkretnych problemów w swoim otoczeniu, a nierzadko posiadający również 

sprecyzowane pomysły na to, jak je rozwiązać. Łączenie wiedzy i perspektyw różnych osób i stron 

w trakcie procesu planowania prowadzi zwykle do sformułowania propozycji kreatywnych rozwiązań, 

które są trwałe, ponieważ opierają się na podstawie opinii i doświadczeń  stron oraz – przede 

wszystkim – powstały za zgodą osób, których będą dotyczyć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że osoby, które brały udział w procesie planowania, będą poczuwać się do wspólnej 

odpowiedzialności za sprawy publiczne. Budowanie chęci i gotowości do uczestnictwa w dialogu 

i poszukiwania konsensusu poprawia relacje pomiędzy zaangażowanymi stronami. Pojawia się szansa 

nawiązania osobistych relacji, które ułatwiają przyszłą komunikację. Wszyscy mogą uzupełniać luki 

w wiedzy, poznając argumenty i punkty widzenia innych uczestników. Uczestnicy wyrabiają 

umiejętności negocjacyjne, które przydadzą im się w przyszłości. Każdy uczestnik może być 

wysłuchany i uzyskać zrozumienie innych stron bez względu na to, czy jest osobą odpowiedzialną za 

podejmowanie decyzji, zwykłym obywatelem, czy kimś innym. Zatem partycypacja przynosi pożytek 

lokalnej demokracji i sprawia, że proces wdrażania wspólnie podejmowanych decyzji przebiega 

szybciej, sprawniej i efektywniej. [13] 

Poniżej dokładnie wyszczególniono korzyści jakie zyskują poszczególne grupy interesariuszy dzięki 

aktywnemu udziałowi w procesie partycypacji publicznej :[13] 

1. Mieszkaniec i przedstawiciel organizacji  

- może przedstawić na forum wartości, pomysły i interesy, na których mu zależy, 

i zadbać o ich realizację,  

- może zabrać głos bezpośrednio w sprawach, które będą mieć wpływ na jakość jego 

życia, 

- uzyskuje lepszy wgląd w proces podejmowania decyzji i wiedzę na temat jak pracują 

politycy i urzędnicy, 
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2. Polityk: 

-  może poprawić jakość komunikacji i wymiany informacji pomiędzy władzami 

a zwykłymi obywatelami i lobbystami, 

- przyczynia się do promocji kultury współpracy i dialogu ze zwykłymi obywatelami, 

lobbystami i grupami interesów, wzmacniając tym samym demokrację na szczeblu 

lokalnym, 

-  uzyskuje jaśniejszy obraz interesów i potrzeb różnych grup społecznych, 

- ma możliwość zniwelowania napięcia wywołanego oczekiwaniami pozostałych grup 

interesariuszy, 

- może wzmocnić zaufanie obywateli do osób odpowiedzialnych za podejmowanie 

decyzji politycznych, 

- może poprawić własny wizerunek, zbliżając się do zwykłych obywateli, 

-  może wzmocnić identyfikację lokalnych mieszkańców ze społecznością i regionem, 

- niektóre z obowiązków władz publicznych mogą nawet przejąć aktywni, 

samoorganizujący się obywatele. 

3. Urzędnik: 

- kolejne procesy administracyjne można przeprowadzić sprawniej i szybciej (zmniejszy 

się liczba osób zgłaszających sprzeciw i komentarze w trakcie procesu, a także liczba 

skarg zgłaszanych po jego zakończeniu), 

- może poznać wątpliwości i zastrzeżenia związane z projektem lub planem już na jego 

wczesnym etapie, co pozwoli szybciej i skuteczniej się do nich odnieść, 

- promuje kulturę współpracy i dialogu ze zwykłymi obywatelami, lobbystami 

i grupami interesów, wzmacniając tym samym demokrację na szczeblu lokalnym, 

- uzyskuje jaśniejszy obraz interesów i potrzeb różnych grup społecznych, 

- angażuje w proces zainteresowane strony które odczują efekty planowanych decyzji, 

ułatwia ustalenie rangi różnych racji i ich pogodzenie, 

4.  Prywatny przedsiębiorca: 

- rezultaty procesów partycypacyjnych są zazwyczaj ogólnie akceptowane, więc 

przyjęte rozwiązania lepiej przyjmują się na gruncie lokalnym,  

- proces realizacji projektów przebiega sprawniej, gdyż jest mniej skarg i ewentualnych 

procesów sądowych wytaczanych po podjęciu decyzji końcowych, 

- podnosi się poziom bezpieczeństwa prawnego i zmniejsza ryzyko inwestycyjne, 
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- uczestnicy mogą lepiej zrozumieć np. wymogi biznesowe swojej firmy, 

- może mocniej zakorzenić firmę w regionie i świadomości lokalnej społeczności, 

- może stworzyć atmosferę zaufania, która będzie podstawą przyszłej współpracy oraz 

wzmocnić zaufanie do produktów i usług oferowanych przez firmę, 

- może polepszyć wizerunek swojej firmy. 

5. Lobbysta: 

- może przedstawić na forum wartości, pomysły i interesy, na których mu zależy, 

i zadbać o ich realizację, 

-  proces partycypacyjny zwiększa szansę przedstawienia interesów i prezentacji 

punktów widzenia, które w innych sytuacjach są zazwyczaj ignorowane, 

- uzyska lepszy dostęp do informacji,  

-  proces partycypacji da możliwość zaprezentowania jego organizacji jako 

kompetentnej i postępującej zgodnie z przyjętymi zasadami, 

-  może zbudować zaufanie, które będzie fundamentem przyszłej współpracy . [13] 

Modele partycypacji  

Partycypacja publiczna z punktu widzenia administracji publicznej może być postrzegana w  dwóch 

aspektach. Pierwszym jest aspekt proceduralny. Prowadzenie polityki publicznej wymaga przejścia 

przez kolejne fazy działania. W ujęciu syntetycznym należałoby wymienić co najmniej trzy takie fazy: 

przygotowawczą (zdobywanie i analizowanie informacji, poszukiwanie możliwych sposobów 

działania), decyzyjną i realizacyjną. Angażowanie  obywateli może być stosowane na każdym 

z wyróżnionych etapów. Drugi aspekt to stopień, w jakim obywatele wpływają na decyzje i działania 

podejmowane przez władze publiczne. International Association for Public Participation identyfikuje 

pięć stopni takiego wpływu, nazywając je spektrum partycypacji publicznej. Na spektrum to składają 

się kolejno: 

- informowanie, które polega na dostarczeniu społeczeństwu rzetelnych informacji, 

dzięki którym mogą poznać i zrozumieć problemy (zjawiska), okoliczności ich 

występowania i możliwe rozwiązania - udział obywateli minimalny, władz lokalnych – 

maksymalny, 

- konsultowanie polegające na otrzymywaniu od obywateli informacji zwrotnej na 

temat przeprowadzanych analiz, rozważanych rozwiązań i możliwych decyzji 

- włączanie polegające na uwzględnianiu w przygotowywanych stanowiskach niepokoi 

i aspiracji wyrażanych przez społeczność lokalną i informowanie o stopniu ich 
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                        Wpływ społeczeństwa na podejmowane decyzje 

wpływu na podejmowane decyzje - dominujący udział władz lokalnych przy 

znacznym udziale obywateli, 

- współpraca, która polega na partnerstwie na każdym etapie procesu decyzyjnego, 

udział obu stron zrównoważony, 

- upodmiotowienie (empowerment) – oddawanie ostatecznej decyzji w ręce obywateli 

- dominujący udział obywateli przy znacznym lub minimalnym udziale władz 

publicznych. 

 

Rysunek 28 Wpływ społeczeństwa na podejmowane decyzje  
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13.2. Model włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji w gminie 

Krapkowice 

Etap Przygotowawczy 

Pierwszy etap włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji gminy polegał na właściwym 

zidentyfikowaniu odbiorców LPR z terenu gminy Krapkowice i wypracowaniu metod dotarcia do 

każdej z  grup odbiorców.  

Głównymi interesariuszami w procesie rewitalizacji gminy Krapkowice są:  

- Mieszkańcy  

- Przedsiębiorcy/pracodawcy  

- Organizacje pozarządowe (NGO)  

- Eksperci  

- Administracja samorządowa  

- Politycy  

- Ośrodek Pomocy Społecznej  

- Instytucje oświatowe 

- Kościoły/Związki wyznaniowe  

- Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe/zarządcy nieruchomości  

- Komenda Policji  

- Powiatowy Urząd Pracy  

- Zarządcy dróg  

Podczas prac nad LPR uwzględniono zasady współpracy i partnerstwa w odniesieniu do interesariuszy 

z obszaru gminy. Metodyka opracowania dokumentu opiera się na zasadzie planowania otwartego 

z udziałem podmiotów zaangażowanych w procesy rewitalizacji oraz z  udziałem potencjalnych 

odbiorców LPR. Założenie to wynika z faktu, iż warunkiem zbudowania dokumentu planistycznego 

mającego szanse powodzenia jego realizacji jest uspołecznienie procesu prac nad nim. Polega to 

przede wszystkim na zaangażowaniu interesariuszy w  proces opracowywania LPR w sposób 

interaktywny i wypracowaniu form społecznego współdziałania w zakresie programowania 

kierunków działań rewitalizacyjnych oraz określenia sposobów ich realizacji. 

Jednocześnie, aktywny udział przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  w pracach nad 

przygotowaniem LPR, pozwolił na spełnienie istotnego z punktu widzenia planowania strategicznego 

kryterium zgody i reprezentacji społecznej. Pozwala to mieć nadzie ję, że poprzez aktywny udział 
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w pracach nad przygotowaniem dokumentu, społeczność lokalna jest silniej umotywowana do jego 

wdrożenia oraz osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.  

Etap przygotowawczy 

Na tym etapie projektu istotnymi elementami partycypacji  było przeprowadzenie akcji promocyjno - 

informacyjnej, rozpoznanie problemów, a także  wizji i pomysłów mieszkańców gminy Krapkowice. 

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej powstała strona internetowa projektu: 

www.rewitalizacja.krapkowice.pl, na której zamieszczono informacje dotyczące samej idei 

rewitalizacji, na bieżąco dodawane są informacje na temat postępu prac nad projektem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023, a także udostępniane są wszystkie 

materiały, które powstają w związku z  realizacją projektu.  

Jednym z elementów akcji promocyjnej było zaprojektowanie i rozdystrybuowanie pl akatów i ulotek 

informacyjnych. 

Ważnym z elementów włączenia interesariuszy LPR była ankietyzacja, zarówno w  formie tradycyjnej 

jak i elektronicznej, która pozwoliła na uzyskanie informacji o tym jakie problemy widzą mieszkańcy 

gminy Krapkowice i co według nich należałoby zmienić .  

Ankiety w formie papierowej częściowo rozdystrybuowano przy udziale  pracowników Urzędu Miasta 

i Gminy w Krapkowicach oraz przedstawicieli Wykonawcy LPR. W odpowiedzi otrzymano 56 ankiet.  

Częściowo ankietyzację przeprowadzono także przy okazji organizowanego mini festynu podczas 

wydarzenia "Flis Odrzański" w dniu 25 czerwca 2016 roku.    

Mini festyn spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, którzy chętnie podchodzili do 

stoiska, pytali o samą ideę rewitalizacji, obszar, który został na podstawie wstępnych analiz wskazany 

jako zdegradowany oraz o działania, które są planowane do realizacji w ramach rewitalizacji. Wyrażali 

swoje opinie, propozycje, aprobaty. Ponad dwadzieścia osób wypełniło ankiety, które zostały 

uwzględnione przy dalszych analizach diagnostycznych a także w wyznaczeniu wizji, kierunków 

i celów programu rewitalizacji.  

W trakcie mini festynu mieszkańcy zostali obdarowani materiałami promocyjnymi tj. notesami, 

smyczami, długopisami, zaś najmłodsi balonami. Ponadto przygotowano atrakcje w postaci map 

gminy, na której można było zaznaczyć obszary, które według uczestników wymagają podjęcia 

działań lub też wypisywać hasła, które kojarzą się im ze słowem rewitalizacja. 

W ramach mini festynu rozstrzygnięto także ogłoszony wcześniej przez Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach  konkurs plastyczny dedykowany dzieciom i młodzieży w wieku do lat 19 pn. 
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" Naprawiam swoją gminę".  Uczestnicy mieli za pomocą swojej pracy wyrazić, które miejsca można 

ulepszyć , uatrakcyjnić i w jaki sposób to zrobić. Prace można było przygotować dowolną techniką 

w domu i przynieść na stoisko lub też przygotować na miejscu podczas mini festynu, na 

udostępnionych przez organizatorów stolikach.  

Łącznie powstało 12 prac, z czego do konkursu  zgłoszono 9  prac przygotowanych przez dzieci 

z obszaru gminy. W konkursie oceniano oryginalność, staranność a także zgodność z tematem 

rewitalizacji Gminy Krapkowice. Jury konkursu wybrało sześć  najlepszych prac, a ich autorzy 

otrzymali atrakcyjne nagrody. Oprócz zaktywizowania najmłodszych mieszkańców gminy Krapkowice 

w ramach przeprowadzanego konkursu wzbudzono w nich chęć brania udziału w kolejnych 

przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę.  

Dodatkowo wszystkim interesariuszom LPR dano możliwość zgłaszania planowanych przez nich 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych celem wpisania ich do dokumentu i określenia komplementarności 

wszystkich zgłoszonych zadań. W związku z  tym na stronie Gminy oraz BIP opublikowano ogłoszenie 

o możliwości zgłoszenia zadań do LPR. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony został formularz zgłoszenia, 

który miał za zadanie usprawnić proces przekazywania pomysłów przedsięwzięć. 

Etap opracowywania dokumentu 

W ramach dalszych prac projektowych odbędzie się spotkanie z interesariuszami, a także 

przeprowadzone zostanie szkolenie dla Zespołu ds. Rewitalizacji. Szkolenie to zostanie  opisane 

w kolejnym etapie prac nad dokumentem.  

Etap wdrażania, oceny i aktualizacji programu rewitalizacji  

W procesie wdrażania uczestniczyć będzie szeroki krąg interesariuszy.  Jako jednostkę pomocniczą 

powołano Zespół ds. Rewitalizacji, w którego skład wchodzą pracownicy urzędu posiadający 

doświadczenie w podobnych zadaniach. Do szczegółowych zadań Zespołu będzie należało: 

- monitorowanie oraz ocena wdrażania celów rewitalizacji zgodnie z przyjętymi 

wskaźnikami realizacji – (przez dwa pierwsze lata realizacji projektu monitorowaniem 

wdrażania projektu będzie zajmować się wykonawca Projektu w współpracy 

z Zespołem); 

- przedstawienie wniosków z realizacji poszczególnych celów rewitalizacji; 

- sporządzenie raportów z realizacji dokumentu i przedstawienie ich do zatwierdzenia 

Radzie Miejskiej; 

- opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Gminy 

Krapkowice. 
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Mieszkańcy oraz pozostali interesariusze będą mieli prawo do uzyskiwania informacji z wykonania 

poszczególnych przedsięwzięć i celów LPR. Informacje na temat stanu realizacji dokumentu będą 

udostępniane poprzez stronę internetową Gminy Krapkowice, a także podczas okazjonalnych spotkań 

z różnymi grupami społecznymi, w tym mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami 

pozarządowymi itp 
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14. Powiązania LPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi  

14.1. Poziom krajowy 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

Dokument ten, określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 

długookresowej, przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Jego założeniem jest 

przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. 

Cele i zadania: 

1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki: 

- Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków 

dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji, 

- Zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym, 

- Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki, 

- Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, 

- Stworzenie Polski Cyfrowej, 

- Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, 

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska, 

2. Równoważenia potencjałów rozwojowych regionów: 

- Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 

- Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

- Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego, 

3. Efektywność i sprawność państwa: 

- Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, 

- Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie jest 

dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu 

i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych 

celów rozwoju kraju. Dokument ten wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego oraz definiuje ich 

relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. 

Cele i zadania: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych: 

3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast oraz innych obszarów tracących dotychczasowe 

funkcje społeczno-gospodarcze, 

4. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 została opracowana zgodnie z zapisami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. W dokumencie tym 

przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych 

dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej 

urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady i mechanizmy koordynacji oraz wdrażania publicznych 

polityk rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny. 

Cele i zadania: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej 

struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności, 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 
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4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa, 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego 

fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez 

Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r.  dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. 

W związku z koniecznością dostosowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjętej 29 listopada 

2006 r., do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz do wyzwań wewnętrznych 

i zewnętrznych, a także wymogów wprowadzanego systemu zarządzania polityką rozwoju, podjęto 

decyzję o jej aktualizacji oraz o wydłużeniu horyzontu czasowego do 2020 r.  

Cele i zadania: 

1. Sprawne i efektywne państwo: 

- Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, 

- Zapewnienie środków na działania rozwojowe, 

- Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych  potrzeb i aktywności 

obywatela, 

2. Konkurencyjna gospodarka: 

- Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, 

- Wzrost wydajności gospodarki, 

- Zwiększenie innowacyjności gospodarki, 

- Rozwój kapitału ludzkiego, 

- Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, 

- Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

- Zwiększenie efektywności transportu, 

3. Spójność społeczna i terytorialna: 

- Integracja społeczna, 
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§ Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

§ Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych, 

- Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych: 

- Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 

przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 

14.2. Poziom regionalny 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej w zakresie benzenu 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony 

powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej 

substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia  2012 r.  

w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu. Na obszarze województwa opolskiego, 

do przygotowania Programu ochrony powietrza, zakwalifikowano strefę opolską ze względu 

na przekroczenia poziomu dopuszczalnego benzenu. 

Cel: 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne 

poziomy benzenu w powietrzu, jest dokumentem przygotowanym w celu zidentyfikowania przyczyn 

występowania ponadnormatywnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń oraz określenia dzi ałań, 

których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. 

Zadania: 

1. Działania systemowe: 

- Uwzględnianie ograniczenia emisji benzenu na etapie wydawania pozwoleń 

na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

- Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie dotrzymywania przepisów prawa 

i warunków decyzji administracyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów 

do powietrza. 
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2. Działania ciągłe i wspomagające: 

- Prowadzenie bazy danych informującej o zagrożeniach krótkoterminowych 

w zakresie możliwych zanieczyszczeń benzenem – udostępnianie informacji 

mieszkańcom strefy. 

- Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez 

odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które 

uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem 

działań krótkoterminowych 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony 

powietrza wymagane jest dla stref, w których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

lub docelowych, powiększonych w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej 

substancji spośród określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  

w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu. Na obszarze województwa opolskiego, 

do przygotowania Programu ochrony powietrza, zakwalifikowano strefę opolską, ze względu 

na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu. 

Cel: 

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, w której stwierdzone zostały ponadnormatywne 

poziomy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, jest dokumentem 

przygotowanym w celu zidentyfikowania przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 

poszczególnych zanieczyszczeń oraz określenia działań, których realizacja ma doprowadzić 

do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza. 

Zadania: 

1. Działania systemowe – stworzenie systemu dofinansowania wymiany przestarzałych 

źródeł spalania paliw na niskoemisyjne, 

2. Ograniczenie emisji powierzchniowej, 

3. Ograniczenie emisji punktowej, 

4. Działania ciągłe i wspomagające. 
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Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 

do roku 2019 

Podstawą prawną opracowania ww. dokumentu jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. t.j. nr 25 poz. 150 z późn. zm.), który obliguje Zarząd 

Województwa do sporządzenia wojewódzkiego programu ochrony środowiska. 

Cele: 

1. Cele o charakterze systemowym: 

- Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 

- Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, 

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa, 

- Innowacyjność pro środowiskowa, 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych: 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż 

dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 

30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019 

Podstawowym celem realizacji kierunków i działań zapisanych w Programie ochrony środowiska 

przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 

3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie 

dla województwa opolskiego na lata 2014-2019 jest ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie oraz 

dobrostan ludzi poprzez ograniczenie emisji hałasu w środowisku do poziomów dopuszczalnych. 

Cele mają być realizowane przez konkretne działania takie jak: 

1. Aktualizacja warstwy wrażliwości akustycznej mapy akustycznej, w celu eliminacji 

obszarów nie objętych ochroną przed hałasem, 

2. Wykonanie analiz porealizacyjnych, 

3. Budowa nowych lub rozbudowa istniejących ekranów, 

4. Budowa obwodnic, 

5. Wykonanie przeglądu ekologicznego, 

6. Ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania, 

7. Ocena skuteczności istniejących ekranów akustycznych, 

8. Rewitalizacja linii kolejowej, 
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9. Wykonanie badań hałasu, 

10.  Wprowadzenie do treści opracowania ekofizjograficznego oraz studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy informacji o strefach oddziaływania 

ponadnormatywnego infrastruktury komunikacyjnej, 

11.  Uwzględnienie w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

ograniczeń w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną 

środowiska przed hałasem. 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.  

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. powstała z myślą o optymalnym 

wykorzystaniu potencjałów i szans rozwojowych regionu jednocześnie przeciwdziałając 

występującym w województwie opolskim problemom. Decyzja o przygotowaniu nowego dokumentu 

strategicznego dla województwa opolskiego została podjęta w oparciu o analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej regionu. 

Cele i zadania: 

1. Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo: 

- Konkurencyjny i stabilny rynek pracy: 

§ Poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 

do potrzeb rynku pracy, 

§ Wspieranie kształcenia ustawicznego, 

§ Wspieranie zatrudnienia i samo zatrudnienia, 

§ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu, 

§ Rozwój usług opiekuńczych i wychowawczych, 

- Aktywna społeczność regionalna: 

§ Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

§ Wzbogacanie wielokulturowego dziedzictwa i tożsamości regionalnej, 

§ Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji, 

2. Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z Unią: 

- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

§ Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki, 

§ Wzmocnienie powiązań pomiędzy gospodarką, nauką oraz regionalnymi 

instytucjami otoczenia biznesu, 

Id: 7AB317FD-9FE7-417F-9800-133CAE604D81. Przyjęty Strona 157



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 
156 

§ Wspieranie powiązań kooperacyjnych w gospodarce, 

§ Wzmocnienie regionalnego systemu przyciągania i lokowania inwestycji, 

- Dynamiczne przedsiębiorstwa: 

§ Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i nowoczesnego rzemiosła, 

§ Rozwój sektora usług rynkowych, 

§ Wspieranie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, 

3. Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku: 

- Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna: 

§ Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, opiekuńczych 

i edukacyjnych, 

§ Rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

§ Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury, 

- Dobra dostępność rynków pracy, dóbr i usług: 

§ Rozwój powiązań transportowych, 

§ Poprawa dostępności aglomeracji opolskiej, 

§ Integracja systemu transportu zbiorowego, 

§ Poprawa bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych, 

- Wysoka jakość środowiska: 

§ Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej, 

§ Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki, 

§ Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu 

i bioróżnorodności, 

§ Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

§ Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i  cywilizacyjnych, 

4. Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu: 

- Konkurencyjna aglomeracja opolska: 

§ Rozwój i wzmacnianie funkcji metropolitalnych – wzmacnianie pozycji 

konkurencyjnej aglomeracji opolskiej w obszarze usług rynkowych 

i nierynkowych, 
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§ Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze wzmacnianiem powiązań 

instytucjonalnych i społecznych, 

§ Kreowanie pozytywnego wizerunku aglomeracji i rozwój współpracy 

z ośrodkami regionalnymi, 

- Ośrodki miejskie biegunami wzrostu: 

§ Wspieranie potencjału gospodarczego i społecznego miast, 

§ Poprawa ładu przestrzennego i rewitalizacja na obszarach miejskich, 

- Wielofunkcyjne obszary wiejskie: 

§ Wspieranie pozarolniczej aktywności gospodarczej i inicjatyw lokalnych, 

§ Rozwój wielofunkcyjnego rolnictwa i rybactwo, 

§ Rozwój sektora rolno-spożywczego, 

§ Racjonalne gospodarowanie przestrzenią. 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krapkowickiego na lata 2011-2014 

z perspektywą na lata 2015-2018 

Program Ochrony Środowiska ma charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania 

są wytyczną dla realizowania Polityki Ekologicznej na terenie powiatu, stawiając jednocześnie szereg 

zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w ciągu 4 kolejnych lat. Wytyczone zadania mają 

w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami ochrony 

środowiska. Program Ochrony Środowiska daje również możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

ze źródeł zewnętrznych dla realizacji wytyczonych kierunków i zadań. Prawo ochrony środowiska 

przewiduje wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umożliwia 

doprowadzenie zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami. 

Cele: 

1. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego. 

2. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. 

4. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
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Cele mają być realizowane przez szereg zadań, m.in.:  

1. Jakość powietrza – osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania 

dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu 

Krapkowickiego oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie 

z obowiązującymi standardami jakości  środowiska, 

2. Oddziaływanie hałasu – dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa 

na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie 

jest ono największe.  

14.3. Poziom gminny 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice 

Program ten został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. 

zm.), dotyczących sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. 

Cel: 

Dokument ten służy realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu lokalnym. Przyjęte w nim 

priorytety oraz zadania gminy Krapkowice służą realizacji obowiązujących wymogów ustawowych 

w dziedzinie ochrony środowiska, zasad wynikających z programów rządowych, zasad 

zrównoważonego rozwoju Polski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. Efektem 

realizacji programu ma być poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego zarządzania 

środowiskiem w gminie. 

Zadania: 

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej: 

1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi na obszarze 

miejscowości: Ściborowice, Pietna, Kórnica, Żywocie, Krapkowice. 

2. Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących społeczeństwo 

do ochrony wód oraz oszczędzania zasobów wodnych. 

3. Inwentaryzacja nielegalnych kolektorów i rowów służących do odprowadzania ścieków. 

4. Propagowanie budowy oczyszczalni przydomowych i małych grupowych oczyszczalni 

ścieków na terenach nie przewidzianych do skanalizowania z przyczyn technicznych bądź 

ekonomicznych. 
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5. Inwentaryzacja istniejących systemów kanalizacji deszczowych wraz z oceną ich stanu 

technicznego. 

6. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi. 

7. Kontrola istniejących zabezpieczeń wodnych i rozpoznanie potrzeb w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

8. Utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych i całkowite zaprzestanie 

wszelkich nowych inwestycji, które mogą zmniejszyć rolę przeciwpowodziową terenów 

zalewowych. 

9. Ochrona przeciwpowodziowa gminy poprzez utrzymanie właściwej funkcji terenów 

zalewowych. 

10.  Współpraca przy opracowaniu programu ochrony przed powodzią. 

11.  Budowa bezpiecznych dla środowiska miejsc magazynowania obornika i  zbiorników na 

odchody zwierzęce w gospodarstwach rolnych. 

12.  Regulacja rzek. 

13.  Promowanie rolnictwa ekologicznego oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 

14.  Wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

poprzez likwidację nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych. 

Ochrona gleb i powierzchni ziemi: 

1. Tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg. 

2. Minimalizowanie przeznaczania gruntów ornych o najwyższych klasach bonitacyjnych na 

cele nierolnicze i nieleśne. 

3. Kontynuacja cyklu szkoleń dla rolników obejmujących zasady kodeksu dobrych praktyk 

rolniczych. 

4. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych. 

5. Promowanie rolnictwa ekologicznego. 

6. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich 

udokumentowanych złóż kopalin i surowców mineralnych. 

7. Wdrażanie i popularyzowanie wśród mieszkańców działań proekologicznych na obszarze 

gminy. 

8. Tworzenie i utrzymanie pasów zadrzewień. 

9. Okresowa kontrola jakości gleb użytkowanych rolniczo. 

Ochrona powietrza atmosferycznego: 

1. Modernizacja i remont dróg gminnych. 
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2. Wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynków oraz modernizacja 

systemów grzewczych. 

4. Rozbudowa ścieżek rowerowych. 

5. Propagowanie wprowadzania technologii przyjaznych środowisku oraz automatyzacji 

procesów technologicznych. 

6. Edukacja ekologiczna w zakresie: poszanowania energii cieplnej i elektrycznej, korzyści z 

termomodernizacji, zachęcania do stosowania paliw alternatywnych dla węgla oraz 

szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych. 

7. Promowanie publicznych środków transportu. 

8. Restrykcyjne przestrzeganie wymogów ochrony powietrza w dokumentach planistycznych 

oraz w lokalnym prawie. 

9. Opracowanie i wdrażanie programów ochrony powietrza. 

10.  Rozwój sieci gazowniczej na terenach wiejskich. 

Ochrona przed hałasem: 

1. Prowadzenie bieżących remontów dróg gminnych. 

2. Identyfikacja obiektów stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska oraz 

prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia ich uciążliwości. 

3. Uwzględnianie w zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku oraz w  Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

4. Lokalizacja ochronnych pasów zieleni ograniczających uciążliwości akustyczne dróg 

wynikających z ciągów komunikacyjnych. 

5. Egzekwowanie wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów i  przestrzegania 

dozwolonej prędkości ruchu. 

6. Aktualizowanie bazy danych o obiektach stwarzających zagrożenie akustyczne dla 

środowiska, zagrożenia hałasem komunikacyjnym i przemysłowym. 

7. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 

8. Uwzględnianie w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

zagrożeń związanych z promieniowaniem niejonizującym oraz preferowanie mało 

konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego. 

9. Wyeliminowanie emisji promieniowania niejonizującego ze źródeł będących zagrożeniem 

dla ludzi i środowiska. 
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10.  Egzekwowanie przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania 

niejonizującego. 

Ochrona przyrody: 

1. Objęcie ochroną prawną obiektów i obszarów cennych przyrodniczo. 

2. Tworzenie zieleni urządzonej w obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych. 

3. Tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo-cennych 

i krajobrazowo-atrakcyjnych. 

4. Pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie gminy obiektów i form ochrony 

przyrody. 

5. Pielęgnacja istniejącej zieleni urządzonej. 

6. Wzmocnienie skuteczności decyzji administracyjnych w zakresie wymagań dotyczących 

ochrony przyrody. 

7. Ujmowanie w planach zagospodarowania przestrzennego konieczności ochrony cennych 

siedlisk przyrodniczych na terenie gminy i krajobrazu kulturowego. 

8. Edukacja mieszkańców w zakresie cennych przyrodniczo walorów gminy. 

9. Ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla 

zachowania bioróżnorodności. 

10.  Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka. 

Ochrona przed skutkami poważnych awarii: 

1. Aktywny udział Urzędu Miasta i Gminy w pracach służb zarządzania kryzysowego. 

2. Uwzględnianie w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

potencjalnych stref zagrożenia związanych z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii 

wokół tras komunikacyjnych. 

3. Instruowanie społeczeństwa o zasadach postępowania w wypadku wystąp ienia awarii 

transportowych. 

4. Instruowanie społeczeństwa o występujących zagrożeniach, podjętych środkach 

zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii. 

5. Egzekwowanie wymogów dotyczących transportu substancji i odpadów niebezpiecznych. 

6. Doposażenie ochotniczych jednostek straży pożarnej w sprzęt zapewniający sprawny 

przebieg akcji ratowniczych. 
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Edukacja ekologiczna: 

1. Tworzenie i utrzymanie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, szlaków pieszych 

i rowerowych w rejonach przyrodniczo-cennych. 

2. Promocja działań proekologicznych kierowana do całego społeczeństwa. 

3. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację: konkursów 

ekologicznych, akcji sprzątania, akcji edukacyjnych, festynów ekologicznych oraz innych 

spotkań integrujących mieszkańców. 

4. Prowadzenie działalności informacyjnej w Urzędzie Gminy. 

5. Bieżąca aktualizacja strony internetowej o wiadomości i zagadnienia związane z  ochroną 

środowiska. 

6. Prowadzenie działań informacyjnych z zakresu ochrony przyrody, zagrożeń 

środowiskowych oraz właściwych postaw na rzecz środowiska w formie ulotek i  plakatów. 

7. Wdrożenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie. 

8. Wspieranie happeningowych akcji organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice 

Posiadanie przez gminę Planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwia aplikowanie o środki z Unii 

Europejskiej w perspektywie finansowej 2016–2025. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest podstawą 

udzielania wsparcia dla działań realizowanych w ramach priorytetów inwestycyjnych Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Cel: 

Celem strategicznym realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice jest redukcja 

emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 r., w stosunku  do przyjętego roku bazowego (2009) 

z wyłączeniem emisji z sektora przemysłowego. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie wynikiem 

zmniejszenia zużycia energii finalnej, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii 

w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Krapkowice. 

Zadania: 

1. Akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy, mające na celu 

oszczędzanie energii. 

2. Lekcje edukacyjne dotyczące oszczędności energii i korzyści płynących z efektywnych 

energetycznie zachowań oraz promocja energooszczędnych urządzeń i rozwiązań 

w gospodarstwach domowych. 

3. Promocja „zielonych” zamówień publicznych. 
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4. Organizacja punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie będzie można 

uzyskać porady w zakresie planowanych przez mieszkańców inwestycji związanych 

z termomodernizacją budynków oraz dotacja celowa z budżetu gminy na wymianę 

węglowych źródeł ogrzewania. 

5. Promowanie ruchu rowerowego. 

6. Uwzględnianie w zapisach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zaopatrzenia w energię cieplną z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła na paliwa 

niskoemisyjne lub na paliwa stałe  lub OZE. 

7. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

8. Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach podległych 

na energooszczędne. 

9. Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach podległych 

na urządzenia, które charakteryzują się niskim zużyciem energii i niskimi kosztami 

eksploatacji. 

10.  Budowa ścieżek rowerowych i szlaków pieszych. 

11.  Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego stanowiącego własność dostawcy 

energii. 

12.  Przebudowa skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 409, obejmująca: skrzyżowanie ulic 

Ks. Koziołka, Żeromskiego i Piastowskiej, skrzyżowanie ulic Ks. Koziołka i 3 Maja, 

skrzyżowanie ulic Opolskiej, Głowackiego i 1 Maja. 

13.  Podłączenie do centralnej cieci ciepłowniczej budynków komunalnych, mieszkalnych: ul. 1 

Maja 32; ul. 1 Maja 13, ul. 1 Maja 24, ul. Wolności 7, ul. Szkolna 1, ul. Opolska 29, ul. 

Opolska 23, ul. Opolska 21, ul. Prudnicka 2, ul. Ks. Duszy 24. 

14.  Podłączenie budynków niekomunalnych mieszkalnych na osiedlu Powstańców Śląskich 

do centralnej sieci ciepłowniczej. 

15.  Podłączenie budynku niekomunalnego mieszkalnego, zarządzanego przez Wspólnotę 

Mieszkaniową, przy ul. Chopina 1 do centralnej sieci ciepłowniczej. 

16.  Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Krapkowice, 

w nw. lokalizacjach: Os. XXX lecia, ul. 3 Maja, Os. Sady, modernizacja sieci wysokich 

parametrów w zakresie przejścia przez rzekę Odrę.  

17.  Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej 

w mieście Krapkowice. 

18.  Przystosowanie mostu kolejowego do ruchu lokalnego pieszo-rowerowego 

i samochodowego dla pojazdów poniżej 3,5 tony. 
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19.  Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej. 

20.  Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Żywocicach. 

21.  Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim. 

22.  Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 6 w Krapkowicach. 

23.  Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach. 

24.  Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach. 

25.  Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach. 

26.  Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach. 

27.  Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Żywocicach. 

28.  Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy. 

29.  Termomodernizacja obiektu użytkowanego przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o 

w Krapkowicach wraz z wymianą źródła ciepła. 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krapkowice na lata 

2013-2017 

Dokument opisuje stan aktualny zasobów mieszkaniowych gminy a także wskazuje na cel jakim jest 

poprawa wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym poprzez: 

- efektywne gospodarowanie istniejącymi zasobami, 

- sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat  czynszowych 

oraz windykacja zaległości, 

- poprawę stanu technicznego lokali i budynków mieszkalnych, 

- pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 

- dostosowanie wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne do poziomu 

równoważącego koszty ich utrzymania, 

- zwiększanie zasobu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych m.in. poprzez 

przekwalifikowanie lokali komunalnych o niskim standardzie. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krapkowice na lata 2016-2025 

Opracowanie strategii było wymogiem ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(Dz. U. z 2015, poz. 163), która w art. 17 ust.1. pkt.1 mówi, że do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 
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i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. 

Cele i zadania: 

Pomoc społeczna: 

1. Udział w szkoleniach, warsztatach przeznaczonych dla pracowników. 

2. Podnoszenie kompetencji i umiejętności psychospołecznych pracowników socjalnych. 

3. Prowadzenie działań ułatwiających integrację w społeczeństwie osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

4. Zachęcanie młodych ludzi do aktywności i działań w organizacjach pozarządowych. 

Integracja społeczna: 

5. Wsparcie dla rodzin niewydolnych wychowawczo. 

1. Prowadzenie działań ułatwiających integrację w społeczeństwie osób starszych 

i niepełnosprawnych. 

2. Organizacja spotkań okolicznościowych dla osób starszych. 

Edukacja: 

1. Organizowanie kampanii informacyjnych dotyczących programów zdrowotnych. 

2. Koordynacja, wspieranie i promowanie działań w obszarach profilaktyki i  rozwiązywania 

problemów związanych z uzależnieniem. 

3. Promocja prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny. 

4. Promowanie aktywnego spędzania czasu. 

5. Wspieranie akcji informacyjnych o skutkach alkoholizmu. 

Rynek pracy: 

1. Inicjowanie na lokalnym rynku pracy działań na rzecz zatrudnienia osób zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

2. Zwiększenie aktywności zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy. 

3. Podnoszenie motywacji u osób długotrwale bezrobotnych. 

4. Systematyczne rozszerzanie zakresu usług edukacyjnych skierowanych do osób 

długotrwale bezrobotnych. 

5. Promowanie działalności klubów pracy. 

6. Aktywizacja zawodowa kobiet. 
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7. Promocja zatrudnienia wśród osób długotrwale bezrobotnych. 

8. Doskonalenie zawodowe w postaci szkoleń i kursów dla kadr pomocy społecznej do pracy 

z osobami zagrożonymi marginalizacją. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014-2020 jest planem osiągnięcia 

długofalowych zamierzeń Miasta i Gminy Krapkowice.  Implikuje ona przejście z obecnej sytuacji 

do pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju. Określa ona priorytety i cele polityki rozwoju 

społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia stanowi także 

odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak również 

skuteczną próbę dostosowania działalności Gminy do standardów europejskich. 

Cele: 

Zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej Gminy Krapkowice: 

I. Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawienie drożności komunikacyjnej przez 

Miasto poprzez rozwój infrastruktury drogowej. 

1. Zwiększenie dostępności do podstawowej infrastruktury technicznej. 

2. Poprawia jakość i dostępności infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup 

wiekowych. 

3. Uatrakcyjnienie istniejącej bazy sportowej oraz zapewnienie jej równomiernego 

rozmieszczenia na terenie całej Gminy. 

4. Poprawia jakość środowiska na terenie Gminy. 

5. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych. 

6. Stworzenie konkurencyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy 

Krapkowice: 

II. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorstw. 

1. Zapewnienie wsparcia dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności 

gospodarczej na terenie Gminy Krapkowice, jak i przedsiębiorców już funkcjonujących. 

2. Przygotowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej wraz z jej publikacją i  promocją. 

III. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Krapkowice: 

1. Zapewnienie i rozwój infrastruktury służącej do aktywnego spędzania czasu wolnego 

na terenie Gminy. 
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2. Stworzenie całorocznej oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej skierowanej do różnych 

grup odbiorców. 

3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Odry oraz terenów wokół niej. 

4. Wspieranie powstawania i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych. 

5. Ochrona przestrzeni kulturowej i tożsamości lokalnej. 

IV. Zapewnienie sprawnego i partnerskiego systemu realizacji zadań publicznych przez Gminę 

Krapkowice: 

1. Sprawny system zarządzania i administracji oraz skuteczna promocja. 

2. Rozwój współpracy z sektorem publicznym i prywatnym. 

3. Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmocnienie kapitału społecznego. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krapkowice  

Studium określa cel generalny jakim jest ożywienie gospodarcze i zapewnienie zrównoważonego 

rozwoju gminy w oparciu o aktywność biznesową dużych, średnich i małych i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, nowoczesne rolnictwo, dynamiczny rozwój usług i turystyki . 

Wsparciem dla tego procesu będzie szybki rozwój infrastruktury technicznej, rozwój mieszkalnictwa, 

wzrost kwalifikacji i umiejętności zasobów rynku pracy oraz realizowanie polityki proekologicznej. 

Cele ekonomiczne - wyrażają się w kształtowaniu mechanizmów stymulujących efektywny 

i wielostronny rozwój gospodarczy miasta i gminy oraz w podejmowaniu działań zapewniających 

obniżenie bezrobocia i wzrost standardu życia mieszkańców 

Cele społeczne- wyrażają się w poprawie standardu życia lokalnej społeczności, w sprawnym 

funkcjonowaniu gminy 

Cele przestrzenne- polegają na zachowaniu lub przywracaniu ładu przestrzennego 

w zagospodarowania miasta i wiejskich jednostek osadniczych z uwzględnieniem wartości 

kulturowych i przyrodniczych 

Cele kulturowe- polegają na zachowaniu wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz 

kształtowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy 

Cele ekologiczne- wyrażają się w ochronie i racjonalnym kształtowaniu środowiska przyrodniczego 

Studium ma być narzędziem pomocnym do osiągnięcia założonych celów, które zmierzają do 

sukcesywnego zrównoważonego rozwoju gminy. Efektem pożądanych zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym zapisanych w przekroju różnych sfer gospodarowania winno być sukcesywne 

wypełnianie podstawowych celów rozwoju gminy, do których w ujęciu bardzo generalnym zaliczono: 
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- poprawę jakości życia, 

- zwiększenie efektywności gospodarowania, 

- tworzenie ładu przestrzennego. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 dla Gminy Krapkowice przyjęty Uchwalą 

Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVIII/213/2016 z dnia 18.05.2016r.  

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krapkowice na lata 2016 – 2020 (GPONZ) jest 

dokumentem utworzonym na postawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) zwanej dalej u.o.z.). 

Jednocześnie jest wypełnieniem art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).  

Dokument służy określeniu działań gminy Krapkowice w zakresie inicjowania, wspierania 

i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania 

i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Lokalne dziedzictwo kulturowe posiada potencjał wpływający na atrakcyjność ekonomiczną regionu 

poprzez rozwój turystyki w oparciu o zabytki i tradycję etnograficzną. Poprzez wyznaczone działania 

może przyczynić się do wzmocnienia świadomości wspólnoty kulturowej i lokalnej tożsamości. 

Przedmiotem programu opieki nad zabytkami jest dziedzictwo kulturowe znajdujące się w granicach 

administracyjnych gminy Krapkowice. Należą do nich pojedyncze obiekty i zespoły budowli, dzieła 

sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, krajobraz miejski i  wiejski, obszary kształtujące 

świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców, zdefiniowane poprzez wpis do rejestru zabytków 

i w formie gminnej ewidencji zabytków.  

Podstawowym celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami jest ochrona i rewaloryzacja 

obiektów i obszarów zabytkowych, ochrona krajobrazu kulturowego w celu wykorzystania 

dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju turystyki oraz 

działalności kulturowej. Cel ten ma być osiągnięty poprzez przyjęciu pięciu podstawowych 

priorytetów do których należy: 

1. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako elementu rozwoju społeczno gospodarczego 

2. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego 

3. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 

budowaniu tożsamości. 

4. Ochrona dziedzictwa archeologicznego. 

5. Ochrona zabytków ruchomych. 
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15. System zarządzania LPR  

Proces wdrażania LPR jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym odpowiedniego przygotowania 

informacyjnego, stałej komunikacji z otoczeniem oraz wspólnych wysiłków wielu instytucji, 

organizacji i osób. 

Pierwszy etap procesu wdrażania LPR obejmuje powołanie Koordynatora Realizacji LPR. W przypadku 

niniejszego. Koordynator LPR zarządza bezpośrednio całokształtem procesu rewitalizacji, nadzoruje 

skuteczność i jakość realizacji zapisów zawartych w dokumencie, a do jego odpowiedzialności należy 

m.in.: 

- Koordynacja wdrażania działań rewitalizacyjnych w całym okresie realizacji LPR, 

- Gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów niniejszego 

dokumentu. 

- Dokonywanie pomiaru stopnia realizacji LPR,. 

- Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dot. przebiegu i postępu 

realizacji LPR. 

Koordynator LPR współpracuje z personelem o odpowiednich kwalifikacjach w celu wykonania 

swoich zadań. Może również zlecać realizację poszczególnych części zadań doświadczonym 

podmiotom zewnętrznym. W szczególności Koordynator Realizacji LPR: 

1. ustala szczegółowy harmonogram działań, dzięki któremu zostaną zrealizowane cele LPR 

2. definiuje kompetencje niezbędne do realizacji harmonogramu 

3. powołuje Zespół Zadaniowy, wspierający realizację, 

4. inicjuje realizację wskazanych w harmonogramie zadań, 

5. ustala warunki pomiaru skuteczności realizacji LPR. 

Ustalenie harmonogramu działań jest kluczowe do realizacji celów zapisanych w LPR. Realizowane 

sukcesywnie działania mają doprowadzić do polepszenia życia mieszkańców i stworzenia nowej 

przestrzennej wartości gminy, a ich charakter powinien odpowiadać aktualnym potrzebom 

mieszkańców zdegradowanego obszaru. 

Jednym z kluczowych zadań mających wpływ na wdrożenie LPR będzie prawidłowe i sprawne 

przygotowanie wniosków aplikacyjnych celem pozyskania środków na realizację inwestycji 

zapisanych w dokumencie. Główną rolę w ich przygotowaniu odegrają podmioty będące 

bezpośrednio ich beneficjentami we współpracy z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta 

i Gminy. Pracownicy odpowiedzialni za finanse będą dodatkowo odpowiedzialni za opracowywanie 
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harmonogramów płatności, obsługę kont oraz właściwe opisywanie faktur, przygotowywanie 

i zatwierdzanie wniosków o płatność oraz dokonywanie płatności na rzecz wykonawców. Dla 

sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi, wymagającymi współpracy i wiedzy 

fachowej, Koordynator Realizacji LPR będzie mógł powoływać Zespoły Zadaniowe. W ich skład 

wchodziliby przedstawiciele poszczególnych komórek odpowiedzialnych za cząstkowe  funkcje 

zarządzania działaniami rewitalizacyjnymi. 

Przyjęto, że niniejszy LPR ma formułę otwartą, co oznacza, że w przypadku zmiany wymogów 

prawnych, pojawienia się nowych problemów oraz wykreowania nowych działań rewitalizacyjnych 

będzie on aktualizowany. Realizacja założeń dokumentu odbywać się będzie w  oparciu o system 

wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina, korzystając z dofinansowania projektów 

unijnymi środkami finansowymi, jest zobowiązana przestrzegać zasad i  procedur wspólnotowych. 

Dane odnośnie szczegółowego zakresu, terminów oraz kwestii finansowych działań rewitalizacyjnych 

zawarte są w rozdziale 9, 10 oraz 12.  

Wdrażanie działań rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach gminy nie ma szans powodzenia 

bez udanej współpracy pomiędzy sektorem społecznym, gospodarczym i publicznym. W związku 

z tym określenie zasad i sposobów współuczestnictwa wszystkich interesariuszy jest kluczowym 

elementem osiągnięcia zgodności podejmowanych działań z potrzebami i oczekiwaniami społeczności 

lokalnej, ograniczenia występowania konfliktów i kosztów ich rozwiązywania, a także jest podstawą 

tworzenia się współczesnych form samoświadomości społecznej. 

Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów LPR odbywać się będzie w kilku zintegrowanych 

płaszczyznach: 

- Merytorycznej – poprzez wspólne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie 

problemów, na zaproszenie Koordynatora LPR, przedstawiciele sektora 

gospodarczego i społecznego będą każdorazowo brali udział w jego cyklicznych 

spotkaniach. 

- Organizacyjnej – polegającej na angażowaniu specyficznych i unikalnych zasobów 

oraz kompetencji charakterystycznych dla danego sektora i wzajemnym ich 

uzupełnianiu podczas realizacji wspólnych działań. 

- Finansowej – opierającej się na współudziale finansowym wszystkich partnerów 

poprzez zapewnienie wkładu własnego w realizację określonych przedsięwzięć 

i wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno - prywatnego. 
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Współpraca międzysektorowa w realizacji zapisów LPR, oprócz wspólnego celu, jakim jest 

wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej, odbywać się będzie w oparciu o 

następujące zasady: 

- Partnerstwa – co oznacza, że instytucje uczestniczą w rozwiązywaniu problemów 

na zdegradowanych terenach oraz współdziałają z miastem gminą przy wykonywaniu 

działań rewitalizacyjnych. 

- Efektywności – poprzez wspólne dążenie gminy i instytucji biorących udział 

we wdrażaniu działań rewitalizacyjnych do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 

w ich realizacji. 

- Suwerenności stron – co oznacza, że gmina i instytucje realizujące/współrealizujące 

działania zachowują autonomię oraz niezależność względem siebie i są w stosunku 

do siebie równorzędnymi partnerami. 

- Jawności – zgodnie, z którą gmina udostępni organizacjom sektora pozarządowego 

i innym podmiotom wszelkie niezbędne informacje o celach oraz priorytetach 

realizowanych działań rewitalizacyjnych i środkach dostępnych na ich realizację. 

15.1. Monitorowanie oraz raportowanie  

Monitoring realizacji LPR 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń LPR ma system monitoringu 

skuteczności działań rewitalizacyjnych oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany 

w otoczeniu niniejszego dokumentu. 

Za funkcjonowanie systemu monitorowania, dzięki któremu mierzony jest postęp realizacji LPR, 

odpowiadać będzie Koordynator realizacji LPR. Gmina zadbała o ten etap przy wyborze Wykonawcy 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2014-2023, który zgodnie z umową 

będzie prowadził cykliczny monitoring realizacji LPR, raz na pół roku przez dwa lata. Monitorowanie 

obejmować będzie zarówno finansowe jak i rzeczowe aspekty wdrażania dokumentu. Monitoring 

oparty będzie na zdefiniowanym w sposób SMART systemie mierników obrazujących postęp realizacji 

celów. W szczególności:  

- monitoring finansowy danych dostarczy informacji na temat szacunkowego kosztu oraz 

wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania 

środków.  
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- monitoring rzeczowy zaś pokaże efekty realizacji działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do 

całościowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.  

Monitoring będzie się odbywał w dedykowanym do tego narzędziu. Narzędzie to będzie 

obligatoryjnie zawierało odpowiednie wskaźniki, każdy ze wskaźników będzie oparty o : 

- Cel, 

- Miernik, 

- Narzędzie pomiarowe, 

- Jednostka/ wydział odpowiedzialny za pomiar, 

- Wartość początkowa, 

- Wartość końcowa, 

- Wykorzystane do pomiaru źródło danych, 

- Częstotliwość pomiaru, 

- Jednostka miernika. 
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Ewaluacja realizacji LPR 

Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji LPR w odniesieniu do 

konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego z jednoczesnym uwzględnieniem celu 

strategicznego podejmowanych działań rewitalizacyjnych. 

Ewaluacja wszystkich działań rewitalizacyjnych LPR powinna być formułowana w oparciu o: 

- Ocenę ex-ante – realizowaną przed rozpoczęciem wdrażania LPR, służy ona uzyskaniu 

bazy wiedzy, do której porównuje się wyniki ewaluacji ex-post. 

- Ocenę on-going – realizowaną w trakcie wdrażania LPR, odpowiada ona na pytanie, 

czy przyjęte cele i podjęte w następstwie działania rewitalizacyjne zmierzają w 

dobrym kierunku. Zaleca się, aby taka ewaluacja była sytuowana na zakończeniach 

wyodrębnionych etapów, które kończą się konkretnymi rezultatami, co najmniej raz 

na 3 lata. 

- Ocenę ex-post – realizowaną po zakończeniu wdrażania LPR, służy ona ocenie 

zgodności realizacji LPR z założeniami i celami przyjętymi w niniejszym dokumencie. 

Ocena wszystkich działań rewitalizacyjnych zostanie sporządzona przez Burmistrza przy współudziale 

wszystkich interesariuszy rewitalizacji i będzie brała pod uwagę następujące kryteria ewaluacyjne: 

- Skuteczność – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu osiągnięte zostały cele 

niniejszego dokumentu, zdefiniowane na etapie planowania. 

- Efektywność – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” 

zrealizowanych działań rewitalizacyjnych, czyli stosunek poniesionych nakładów do 

uzyskanych efektów. 

- Użyteczność – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia oddziaływanie LPR 

odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

- Trafność – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia cele LPR odpowiadają 

potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego. 

- Trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem LPR będą nadal widoczne po zakończeniu jego 

realizacji. 

- Ocena podlega zaopiniowaniu przez Zespół ds. Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na 

stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku 

stwierdzenia, że LPR wymaga zmiany, Burmistrz występuje do rady gminy 

z wnioskiem o jego zmianę. 
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- Podsumowanie realizacji LPR będzie podstawą do przewidywania dalszego rozwoju 

dla obszaru rewitalizacji. Warto zebrać wszystkie doświadczenia i  przygotować na ich 

bazie wskazówki i wytyczne do realizacji kolejnych działań i  wzmocnienia 

osiągniętych efektów. 

Ewaluacja będzie również mierzona przy pomocy odpowiedniego narzędzia.  

15.2. Aktualizacja 

Aktualizacja LPR 

Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników 

zewnętrznych, co implikuje konieczność założenia aktualizacji LPR w razie zaistnienia takich 

okoliczności. 

W przypadku stwierdzenia, że LPR wymaga zmiany, Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej stosowny 

projekt uchwały zmieniającej LPR. Zmiana LPR następuje w trybie w jakim był on uchwalany. Wszelkie 

zmiany w LPR muszą jednak posiadać swoje uzasadnienie merytoryczne oraz powinny zostać 

właściwie opisane, zawierać rodzaj i przyczynę zmiany oraz jej wpływ na dalszą realizację programu 

i propozycję modyfikacji. Ze względu na ograniczone zasoby finansowo-rzeczowe (ograniczony 

budżet i potencjał instytucjonalno-organizacyjny), działania rewitalizacyjne, które zostałyby dopisane 

do LPR, powinny być zgodne z politykami oraz programami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi 

i europejskimi oraz z pilnością zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa, jak również powinny 

mieć wpływ na osiągnięcie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej. 

 

Id: 7AB317FD-9FE7-417F-9800-133CAE604D81. Przyjęty Strona 176



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 

 
Projekt finansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15 % ze środków krajowych i w 85 % ze środków 

Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 
175 

16. Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko  

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.  w  sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z  21.7.2001, 

str. 30—37) oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353.) – zwana dalej „Ustawą”. 

W dniu 20.06.2016 r. wystąpiono z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

z pismem (6184/2016) oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

z pismem (6183/2016) w celu uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze 

Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i  uzgodnień dla 

projektu dokumentu.  

W piśmie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (WOOŚ.411.2.79.2016.AW) z dnia 

12 lipca 2016 r. oraz w piśmie od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

(NZ.9022.1.157.2016.ET)) z dnia 18 lipca 2016 r. udzielono zgodnej odpowiedzi, iż Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023 nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  
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