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I.

WSTĘP

1.1.

PODSTAWA PRAWNA

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 - 2025

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015
poz. 1777, ze zm.) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu
rewitalizacji.
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,
a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne wobec
czego Gmina Krzepice przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Krzepice na lata 2017-2025. W celu opracowania diagnozy służącej wskazaniu obszarów
koncentracji negatywnych zjawisk kryzysowych na terenie Gminy Krzepice, zostały
przeprowadzone analizy, w których wykorzystano obiektywne i weryfikowalne mierniki
i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.
Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar
zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego
z następujących negatywnych zjawisk:
 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub
 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub
 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku
dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
 technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar
rewitalizacji.
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Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy oraz
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 został opracowany
zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014 – 2020”. Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. (MR/H
2014-2020/20(2)08/2016). Zgodnie z zapisami przytoczonego dokumentu LPR jest
wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzennofunkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków dla ich zrównoważonego
rozwoju, który stanowi narzędzie planowania koordynowania i integrowania różnorodnych
aktywności w ramach rewitalizacji. LPR został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.).
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 został również
sporządzony zgodnie z „Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Przytoczony dokument określa
zasady przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zasady programowania są
skierowane przede wszystkim do władz samorządów lokalnych w województwie śląskim,
które są odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie programów rewitalizacji, ale także do
innych podmiotów, które są zainteresowane kreowaniem zmian na zdegradowanych
obszarach wskazanych do rewitalizacji.

1.2.

METODA OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Na podstawie przeprowadzonych analiz sporządza się diagnozę, która jest podstawą
do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar gminy znajdujący
się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych można
wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co
najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych lub środowiskowych
lub funkcjonalno-przestrzennych lub technicznych. Obszar zdegradowany może zostać
podzielony na podobszary, w tym takie nieposiadające wspólnych granic pod warunkiem
stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub
technicznych. Obszar rewitalizacji natomiast stanowi całość lub część obszaru
zdegradowanego cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na których
gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Szczegółowy opis cech i delimitacji obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji został zamieszczony w rozdziale II Diagnoza obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji sporządza się Lokalny Program Rewitalizacji,
który zawiera co najmniej:
a) opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi
gminy,
b) diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych,
8
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c) zasięgi przestrzenny obszaru rewitalizacji,
d) wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt rewitalizacji),
e) cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym
kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,
f) listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
g) charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
h) mechanizmy
zapewnienia
komplementarności
między
poszczególnymi
projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji,
i) indykatywne ramy finansowe,
j) mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,
k) system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji.
Program Rewitalizacji sporządzony zgodnie z założeniami Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 powinien odznaczać się
następującym zestawem cech:

Ryc. 1. Cechy programów rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014 – 2020”

Kompleksowość programu jest rozumiana jako ujęcie działań rewitalizacyjnych
w oparciu o wszystkie aspekty rewitalizacji (społeczny i gospodarczy, przestrzennofunkcjonalny, techniczny lub środowiskowy) powiązane z obszarem rewitalizacji i jego
otoczeniem, a także z integracją działań pod względem finansowania z różnych źródeł. Na
konstrukcje programu składa się wiele różnorodnych projektów, które powinny być
wzajemnie powiązane i powinien zachodzić między nimi efekt synergii.
9
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Koncentracja programu rewitalizacji oznacza, że działania zawarte w programie
dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, które obejmują całość lub część
obszaru zdegradowanego, i na których zdiagnozowano szczególną koncentrację
negatywnych zjawisk kryzysowych
Komplementarność przedsięwzięć/projektów dotyczy komplementarności pod
względem:
 przestrzennym,
 problemowym,
 proceduralno-instytucjonalnym,
 międzyokresowym,
 źródeł finansowania.
Komplementarność została opisana szerzej w podrozdziale 8.1 Mechanizmy
zapewniania komplementarności.
Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji odnosi się do aktywnego udziału
interesariuszy w procesie rewitalizacji w gminie na każdym z etapów (diagnozowanie,
programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Program, który realizuje zasadę partnerstwa
i partycypacji zawiera opis procesu przygotowania dokumentu, w którym przedstawiono
udział interesariuszy, a także wybraną formę zarządzania programem, która realizuję zasadę
udziały interesariuszy.

II.

DIAGNOZA OBSZARU
REWITALIZACJI

ZDEGRADOWANEGO

I OBSZARU

W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółową diagnozę, która obejmuje analizę
negatywnych zjawisk kryzysowych oraz skale i charakter potrzeb rewitalizacyjnych na terenie
Gminy Krzepice. Opisano również sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji wraz z przedstawieniem graficznym zasięgów przestrzennych danych obszarów
terenie Gminy Krzepice.

2.1.

METODA
WYZNACZENIA
I REWITALIZACJI

OBSZARU

ZDEGRADOWANEGO

Dla potrzeb opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, na cele sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Krzepice na lata 2017-2025, określono listę potencjalnych wskaźników. Służą one
przedstawieniu przestrzennego zróżnicowania Gminy Krzepice biorąc pod uwagę cechy
wskazujące na kumulację negatywnych zjawisk.
Podstawą stwierdzenia na danym obszarze stanu kryzysowego jest występowanie
problemów o charakterze społecznym. Jeśli destrukcyjne procesy społeczne współwystępują
z innymi problemami o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno–
funkcjonalnym lub technicznym to niezbędne jest prowadzenie działań naprawczych.
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Skalę negatywnych zjawisk powinny odzwierciedlać wskaźniki rozwoju opisujące
powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę
spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej jednostki.
Wśród cech, jakie mogą być wzięte pod uwagę do wyznaczenia obszarów
kryzysowych są:
1. w sferze społecznej: koncentracja negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji
lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym;
2. w sferze przestrzenno – funkcjonalnej: koncentracja negatywnych zjawisk
przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu
do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi
komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych;
3. w sferze gospodarczej: koncentracja negatywnych zjawisk gospodarczych –
w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych
przedsiębiorstw;
4. w sferze środowiskowej: koncentracja negatywnych zjawisk środowiskowych –
w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
5. w sferze technicznej (infrastrukturalnej): koncentracja negatywnych zjawisk
technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, brak funkcjonowania
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.
W niniejszym dokumencie wybrano wskaźniki, które możliwie dobrze oddają
zróżnicowanie poszczególnych obszarów Gminy Krzepice oraz te, które można odnieść do
wyznaczonych jednostek analitycznych. Wszystkie wartości odniesiono do wartości
referencyjnej. Analiza wybranych wskaźników rozwoju została szczegółowo zaprezentowana
w podrozdziale 2.3 Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji.

2.2. WYZNACZENIE PORÓWNYWALNYCH JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH
DO CELÓW ANALIZY WYSTĘPUJĄCYCH ZJAWISK

Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych
w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Powinny być to pewne
całości pod względem funkcjonalnym, charakteryzujące się pewną spójnością społeczną
i przestrzenną.
Autorzy niniejszego opracowania dołożyli starań, aby przeprowadzona analiza
w sposób możliwie trafny odzwierciedlała znane i powszechnie dostrzegane zróżnicowanie
w przestrzeni społeczno-gospodarczej i infrastrukturalnej Gminy Krzepice.
Gmina Krzepice jest gminą miejsko-wiejską. Cechuje się więc zróżnicowaniem
jakościowym i ilościowym występujących problemów w poszczególnych jej obszarach.
Jednocześnie wytyczne regionalne w zakresie rewitalizacji, wyraźnie wskazują,
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że wydzielony obszar rewitalizacji nie może zajmować ponad 20% powierzchni całkowitej
gminy oraz nie może koncentrować ponad 30% mieszkańców. W związku z tym zaszła
konieczność stwierdzenia, które obszary wymagają najpilniejszej interwencji.
Część wiejska Gminy Krzepice zajmuje blisko 65% powierzchni (51,28 km2)
i zamieszkana jest przez 51,5% ogółu mieszkańców (4 844 osób). Gęstość zaludnienia
obszaru wiejskiego kształtuje się na poziomie 94 os/km2. Cześć miejska gminy natomiast
zajmuje obszar 27,66 km2 i zamieszkuje ją 4 554 osób (48,5% ogółu mieszkańców). Gęstość
zaludnienia obszaru miejskiego gminy to około 165 os/km2.
Pozyskiwane dane (zwłaszcza ilościowe) od różnych dysponentów (jednostek gminy
miejsko-wiejskiej i zewnętrznych jednostek) służące wyznaczeniu - najpierw jednostek
analitycznych, a następnie obszaru, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska, powinny
spełniać warunki referencyjności i komplementarności, tzn. odnosić się do przestrzeni
w sposób jednoznaczny do zaprezentowania. Dodatkowo wyznaczane jednostki, które
poddawane są ilościowej i jakościowej ocenie powinny również odpowiadać istniejącym
powiązaniom funkcjonalnym występującym w Gminie Krzepice.
Najbardziej naturalnym podziałem przestrzeni w Gminie Krzepice jest jej podział
na część wiejską i miejską. Nie jest to jednak wystarczający podział by dokonać poprawnej,
szczegółowej oceny zdegradowanych przestrzeni w gminie. Istnieje potrzeba uzyskania
większej szczegółowości podziału.
Zgodnie ze statutem Gminy Krzepice, Art. 9, pkt. 1, uchwałą Rady Miejskiej
w Krzepicach utworzono następujące Osiedla i Sołectwa, będące jednostkami pomocniczymi
gminy, na które składa się 7 sołectw i 3 osiedla miejskie:
1) Osiedle Krzepice "Stare Miasto",
2) Osiedle Kuków,
3) Osiedle Kuźniczka,
4) Sołectwo Zajączki Pierwsze,
5) Sołectwo Zajączki Drugie,
6) Sołectwo Stanki,
7) Sołectwo Lutrowskie,
8) Sołectwo Starokrzepice,
9) Sołectwo Podłęże Królewskie,
10) Sołectwo Dankowice.
Zgodnie z Art. 8, pkt 4 niniejszego Statutu przebieg granic jednostek pomocniczych
powinien - w miarę możliwości powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania
przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne, a granice sołectw i osiedli przedstawione
zostały na mapie jako załącznik.
W wyniku wstępnych analiz dotyczących powierzchni i liczby ludności
poszczególnych jednostek pomocniczych gminy stwierdzono, iż również taki podział nie jest
wystarczający, by dokonać poprawnej oceny mającej na celu wydzielenie z przestrzeni
gminy obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym (zbyt duże i zbyt liczne jednostki
z punktu widzenia obostrzeń dotyczących maksymalnej powierzchni i liczby ludności
jednostek analitycznych). W gminie istnieją również inne podziały przestrzeni.
Szczegółowa,
obowiązującą
jednostką
powierzchniową
podziału
gminy,
wyodrębnioną dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości w Polsce)
jest podział przestrzeni na obręby geodezyjne. W gminie Krzepice jest ich dziesięć i są to:
 Kuźniczka
 Krzepice
12
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 Kuków
 Starokrzepice
 Podłęże Królewskie
 Dankowice
 Szarki
 Zajączki II
 Lutrowskie
 Zajączki I
Uchwałą Nr 36.285.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Rada Miejska w Krzepicach
uchwaliła również „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Krzepice” – dokument określający długookresową politykę przestrzenną
władz lokalnych miasta i gminy poprzez wskazanie układu obszarów funkcjonalnych oraz
problemów strategicznych, wymagających rozwiązania w gminie.
Zaistniała potrzeba zdefiniowania autorskiego podziału przestrzeni Gminy Krzepice
na jednostki analityczne, będącymi spójnymi pod względem społecznym, funkcjonalnym
i przestrzennym polami badawczymi. W procesie wyznaczania jednostek analitycznych
skorzystano z wielu źródeł informacji by zbudować możliwie intuicyjny i „naturalny” lub nawet
„oczywisty” dla mieszkańca (najważniejszego interesariusza rewitalizacji) podział, tj.:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Krzepice,
 Statutu gminy Krzepice (szczególnie artykuły dotyczące jednostek pomocniczych
gminy),
 Podziału gminy na obręby geodezyjne,
 Podziału gminy na miejscowości,
 Podziału miasta lub miejscowości na ulice,
 Istniejących w świadomości mieszkańców miasta przestrzeni takich jak np. osiedla
mieszkalne,
 Naturalnych granic (np. las, rzeka, obszar zabudowany)
Dodatkowo, przy wyznaczaniu jednostek analitycznych wzięto pod uwagę również
następujące założenia:
 Żadna z jednostek analitycznych nie przekracza 20% łącznej powierzchni,
 Żadna z jednostek analitycznych nie przekracza 30% ogółu mieszkańców.
Aby wyznaczyć dokładny zasięg przestrzenny jednostek analitycznych, posłużono się
oprogramowaniem geoinformacyjnym (GIS) i za pomocą jego narzędzi stworzono spójną
bazę danych obejmującą obszar całej gminy. Następnie tak stworzoną bazę danych
poddano analizom mającym na celu wyodrębnienie z przestrzeni jednorodnych struktur –
jednostek analitycznych, które stanowić będą podstawę wyznaczenie obszarów, w których
kumulują się negatywne zjawiska.
WYNIK PROWADZONYCH PRAC
Obszar gminy miejsko-wiejskiej Krzepice, na cele prowadzonych analiz podzielono
na 19 jednostek analitycznych, którymi są:
1) miejscowości – taki podział zastosowano w przypadku obszaru wiejskiego.
Na terenie gminy jest 11 miejscowości, które w niniejszej analizie stanowią
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11 jednostek analitycznych. W skład jednostki analitycznej wchodzi cała
powierzchnia miejscowości oraz wszystkie osoby zamieszkujące miejscowość.
2) jednostki analityczne – ze względu na fakt, że Krzepice są zamieszkałe przez
prawie połowę mieszkańców Gminy Krzepice, zaistniała konieczność podziału
Krzepic na jednostki analityczne. Wydzielono 8 takich jednostek analitycznych
poprzez grupowanie ulic o podobnej strukturze i charakterze. W skład jednostki
analitycznej wchodzi powierzchnia ulic (zgodnie z przedstawionym podziałem)
oraz mieszkańcy ulic włączonych do jednostki analitycznej.
W tabeli przedstawiono wykaz jednostek analitycznych na terenie Miasta Krzepice
ze wskazaniem, jakie ulice przynależą do danej jednostki analitycznej.
Tabela 1. Przynależność ulic Miasta Krzepice do jednostek analitycznych
Nr
jednostki
analitycznej

Nazwa jednostki
analitycznej

1

Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską

2

Krzepice Dąbrowskiego

4

Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków

5

Krzepice - Kuźniczka

6

Krzepice Muznerowskiego

7

Krzepice - Andersa

8

Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

3

Wykaz ulic przynależnych do jednostki analitycznej
3 Maja, Ciasna, Częstochowska, Dolna, Dzielna, Krakowska,
Krótka, Ogrodowa, Pronobisa, Przechodnia, Rynek Powstańców
1863, Sienkiewicza, Solna, Wieluńska
Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiego,
Konopnickiej, Kościuszki, Leśna, Maggreta, Norwida,
Orzeszkowej, Parkowa, Podkurnia, Polna, Prusa, Reymonta,
Rolnicza, Ryły, Słowackiego, Strażacka, Szkolna, Targowa,
Zapłocie
Kazimierza Wielkiego
Kuków, Praga
17 Stycznia, Bursztynowa, Cicha, Dworcowa, Kuźniczka,
Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Piaskowa, Plac
Powstańców Śląskich, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska,
Tęczowa, Towarowa, Wenecka, Wesoła
Mickiewicza, Muznerowskiego, Skwer Raczyńskiego, Spokojna,
Sportowa
Andersa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Generała Fieldorfa-Nila,
Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa,
Słoneczna, Sosnowa, Ks. Stasiewicza
Chopina, Kozielewskiego, Ustronna, Wiśniowa, Wyspiańskiego

Źródło: opracowanie własne

Rozmieszczenie jednostek analitycznych przedstawiono zbiorczo w formie rycin.
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Ryc. 2. Lokalizacja wydzielonych jednostek analitycznych Gminy Krzepice
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 3. Lokalizacja wydzielonych jednostek analitycznych Gminy Krzepice na tle ortofotomapy
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 4. Lokalizacja wydzielonych jednostek analitycznych gminy Krzepice na tle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krzepice
Źródło: opracowanie własne

17

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 - 2025

Green K e y

Ryc. 5. Lokalizacja wydzielonych jednostek analitycznych Gminy Krzepice na tle obrębów ewidencyjnych (zaznaczone czerwoną linią)
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 6. Lokalizacja wydzielonych jednostek analitycznych Gminy Krzepice na tle miejscowości
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 7. Lokalizacja wydzielonych jednostek analitycznych gminy Krzepice na tle ulic Gminie Krzepice (kolory reprezentują zabudowania ulic)
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 8. Lokalizacja wydzielonych jednostek analitycznych (czerwone linie podziału) Gminy Krzepice na tle załącznika nr 4 Statutu Gminy Krzepice
określającego granice sołectw i osiedli
Źródło: opracowanie własne
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Liczbę ludności zamieszkującą wydzielone jednostki analityczne, a także
ich powierzchnię wraz z przedstawieniem procentowego udziału poszczególnych wartości
w ogólnej liczbie ludności i ogólnej powierzchni Gminy Krzepice przedstawiono w formie
tabelarycznej.
Tabela 2. Liczba ludności oraz powierzchnia Gminy Krzepice w podziale na jednostki
analityczne
Udział (%)
ludności
obszaru
Powierzchnia
w ogólnej
obszaru (ha)
liczbie ludności
gminy

Udział (%)
powierzchni
obszaru
w ogólnej
powierzchni
gminy

Nr
jednostki
analitycznej

Nazwa jednostki
analitycznej

Liczba
ludności
ogółem

1

Dankowice Drugie

224

2,4

273

3,5

2

Dankowice Pierwsze

316

3,4

463

5,9

3

Dankowice Trzecie

183

1,9

299

3,8

4

Dankowice - Piaski

196

2,1

216

2,7

5

Lutrowskie

261

2,8

241

3,1

6

Podłęże Królewskie

195

2,1

413

5,2

7

Stanki

79

0,8

220

2,8

8

Starokrzepice

1282

13,6

1259

15,9

9

Szarki

263

2,8

173

2,2

10

Zajączki Drugie

1000

10,6

599

7,6

11

Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków

845

9,0

904

11,5

739

7,9

169

2,1

1176

12,5

1380

17,5

219

2,3

209

2,6

422

4,5

447

5,7

912

9,7

486

6,2

423

4,5

77

1,0

216

2,3

53

0,7

447

4,8

13

0,2

9398

100,0

7894

100

12
13
14
15
16
17
18
19

Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa
suma

Źródło: opracowanie własne

Dalsza analiza prowadzona będzie w oparciu o wydzielone jednostki analityczne.
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DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH – ANALIZA
WSKAŹNIKOWA – SFERA SPOŁECZNA

2.3.1. Sfera społeczna – dane podstawowe

W celu ogólnego przedstawienia danych dotyczących ludności Gminy Krzepice
odniesiono się do danych GUS, mimo że w części odbiegają one od statystyki prowadzonej
przez Urząd Miejski w Krzepicach. Dzięki temu możliwe jest porównanie danych do
informacji dotyczących powiatu kłobuckiego, województwa śląskiego i Polski.
Zgodnie z danymi GUS, stan na 31.12.2015 r. w Gminie Krzepice faktycznie
zamieszkiwało 9 248 osób, z czego 4 484 osoby mieszkają w Krzepicach, a 4 764 osoby to
mieszkańcy obszaru wiejskiego. Struktura ekonomiczna ludności, przedstawia się
następująco:
 grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowi 16,5% ogólnej liczby
mieszkańców,
 ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62,6% liczby mieszkańców,
 ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 20,9% ogólnej liczby ludności.

Ryc. 9. Liczba ludności Gminy Krzepice w latach 2010-2015,
wg faktycznego miejsca zamieszkania, stan na 31 grudnia
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wskaźniki obciążenia demograficznego przedstawiono w formie ryciny.
Według danych na koniec roku 2015 wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie
Krzepice wskazują na stosunkowo wyższy, niż w powiecie kłobuckim i województwie
śląskim, udział ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym.
Z roku na rok obserwuje się starzenie się społeczeństwa. W wyniku tego procesu przybywa
osób w wyższych grupach wiekowych, maleje natomiast liczba osób młodych. Wg danych
za rok 2015 liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym jest
wyższa niż dla powiatu i województwa, co nie jest zjawiskiem korzystnym.

Ryc. 10. Wskaźniki obciążenia demograficznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2015 r.

Problem starzenia się społeczeństwa analizowanej jednostki przeanalizowano
w ujęciu lat 2010-2015 pokazując, jak zmieniał się udział poszczególnych grup ludności.
Wyraźnie zaznacza się spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym,
na rzecz osób w wieku poprodukcyjnym.

24

Green K e y

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 - 2025

Ryc. 11. Udział poszczególnych grup ludności Gminy Krzepice w latach 2010-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W celu graficznego zobrazowania rozkładu wiekowego mieszkańców analizowanej
jednostki przywołano dane GUS zgodnie ze stanem na rok 2015. Z analizy piramidy wieku
wynika, że zarówno w przypadku kobiet, duża liczba osób reprezentuje wiek 60-64 lat,
a w przypadku mężczyzn 35-39 lat. W grupie osób najstarszych wyraźnie zaznacza się
dominacja grupy kobiet nad liczbą mężczyzn, co wynika jeszcze z dużej śmiertelności
mężczyzn w czasach II wojny światowej. W najmłodszych rocznikach udział kobiet
i mężczyzn w strukturze ludnościowej jest wyrównany.
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Ryc. 12. Piramida wieku mieszkańców Gminy Krzepice w roku 2015
Źródło: www.polskawliczbach.pl

Należy podkreślić, że średni wiek mieszkańców Gminy Krzepice wynosi 41,6 lat i jest
wyższy niż średni wiek ogółu populacji polski (40,9 lat). Średni wiek kobiet wynosi
w przypadku Gminy Krzepice 43,3 lat, a mężczyzn 39,7 (GUS, 2015).
Biorąc pod uwagę ogólne dane dotyczące ludności Gminy Krzepice przeanalizowano
także poziom wykształcenia mieszkańców, który może mieć wpływ na możliwość podjęcia
dobrej pracy, czy wpływać na aktywność społeczno-gospodarczą w lokalnym środowisku.
Z analizy zebranych danych wynika, że ludność z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym
stanowi około 28,1% ogółu mieszkańców. Kolejne 29,9% posiada wykształcenie zasadnicze
zawodowe. Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 12,3% ogółu ludności.
Dane zaprezentowano w formie ryciny.

Ryc. 13. Struktura wykształcenia mieszkańców Gminy Krzepice
(w wieku 13 lat i więcej)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Narodowy Spis Powszechny 2011)
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Dalsze szczegółowe dane dotyczące struktury ludności zostaną przedstawione
w oparciu o ewidencję samorządu terytorialnego. Powyżej w niniejszym opracowaniu
wskazane zostały również dane GUS. Było to niezbędne do sporządzenia porównania
danych dla miasta z danymi dotyczącymi powiatu kłobuckiego, województwa śląskiego
i Polski.
Liczba ludności zamieszkująca Gmina Krzepice (stan na 31.12.2016 r.), według
ewidencji gminnej wynosi 9 398 osób. Według ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd
Miejski w Krzepicach liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat włącznie) wynosi
ogółem 1 575 osób. Najwięcej, bo 5 823 jest osób w wieku produkcyjnym. Liczba ludności
w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej),
wynosi 2 000 osób.
Strukturę ludności w ujęciu procentowym przedstawiono na rycinie.

Ryc. 14. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach

Liczbę ludności analizowanego obszaru przedstawiono w podziale na obszary i grupy
wiekowe. Dane tabelaryczne pochodzą z ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski
w Krzepicach.
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Tabela 3. Liczba ludności Gminy Krzepice w podziale na jednostki analityczne i grupy
wiekowe ludności

Liczba
ludności
ogółem

Liczba ludności
w wieku
przedprodukcyjnym
(do 17 lat włącznie)

Liczba ludności
w wieku
produkcyjnym
(mężczyźni wiek
18-64 lata,
kobiety 18-59 lat)

Liczba ludności
w wieku
poprodukcyjnym
(mężczyźni - 65
lat i więcej,
kobiety - 60 lat
i więcej.)
47

Nr

Jednostka analityczna

1

Dankowice Drugie

224

26

151

2

Dankowice Pierwsze

316

44

189

83

3

Dankowice Trzecie

183

36

107

40

4

Dankowice - Piaski

196

36

118

42

5

Lutrowskie

261

43

176

42

6

Podłęże Królewskie

195

46

116

33

7

Stanki

79

7

53

19

8

Starokrzepice

1282

202

788

292

9

Szarki

263

41

160

62

10

Zajączki Drugie

1000

164

650

186

11

Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków

845

150

517

178

739

103

455

181

1176

206

728

242

219

35

133

51

422

91

253

78

912

148

557

207

423

71

250

102

216

54

123

39

447

72

299

76

9398

1575

5823

2000

12
13
14
15
16
17
18
19

Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa
suma

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach, stan na 31.12.2016 r.

2.3.2. Problemy rynku pracy

Zgodnie z danymi portalu www.polskawliczbach.pl (opartego o dane GUS)
szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krzepicach wyniosła na koniec 2015 roku
19,5% i była znacznie wyższa niż wskaźnik dla powiatu kłobuckiego, województwa śląskiego
i kraju. Wśród kobiet bezrobocie kształtuje się na poziomie 21,5 %, a wśród mężczyzn
na poziomie 17,7 %.
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Szacunkową stopę bezrobocia rejestrowanego przedstawioną powyżej definiuje się
jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej
ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Dane o bezrobociu na poziomie miast
są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie
stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
Analiza danych z wielolecia 2004-2015 pozwala stwierdzić, że stopa bezrobocia
na terenie Gminy Krzepice od lat utrzymuje się na poziomie znacznie przekraczającym
średnią dla powiatu kłobuckiego, województwa śląskiego i Polski.
Zjawisko zostało przedstawione w formie wykresu.

Ryc. 15. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.polskawliczbach.pl

Biorąc pod uwagę dane GUS z lat 2010-2015 przedstawiono także udział
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W tym przypadku
dane odnoszą się do osób bezrobotnych faktycznie zarejestrowanych, a nie szacowanej
liczby osób bezrobotnych. Dane wskazują, że udział osób bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na terenie Gminy Krzepice jest niższa
niż w powiecie kłobuckim i kraju, ale wyższa niż w województwie śląskim.
Zebrane dane świadczą o występowaniu bezrobocia ukrytego, co oznacza,
że znaczna część mieszkańców Gminy Krzepice jest bezrobotna, ale jednocześnie
nie rejestruje tego faktu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
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Ryc. 16. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w latach 2010-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W przyszłości należy podejmować działania mające na celu przyciągnięcie
na opisywany teren inwestorów zewnętrznych, których działalność spowoduje powstanie
nowych miejsc pracy.

2.3.2.1. Wskaźnik - udział (%) osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w jednostce analitycznej

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku na terenie Gminy Krzepice
wg stanu na 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 276 bezrobotnych. Liczba osób
długotrwale bezrobotnych to 130, natomiast osób bezrobotnych niepełnosprawnych jest 8.
Ze względów technicznych powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku nie miał możliwości
podania szczegółowego podziału zarejestrowanych osób bezrobotnych w podziale
na miejscowości i ulice – stan na 31.12.2016 r.
Udostępnione i zaprezentowane poniżej dane dotyczą stanu na dzień 16.02.2017 r.,
kiedy liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła łącznie 334. Szczegółowe dane
w tym zakresie przedstawiono poniżej.
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Tabela 4. Udział (%) osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w danej jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z ulicą
Częstochowską
Krzepice - Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

Liczba ludności w wieku
produkcyjnym
(mężczyźni wiek 18-64
lata, kobiety 18-59 lat)

suma / wartość średnia
Źródło:

opracowanie

własne

na

Liczba osób
bezrobotnych

Udział (%) osób
bezrobotnych w liczbie
ludności w wieku
produkcyjnym w danej
jednostce analitycznej
6,0
8,5
5,6
3,4
4,5
9,5
1,9
5,6
5,6
6,2
5,4

151
189
107
118
176
116
53
788
160
650
517

9
16
6
4
8
11
1
44
9
40
28

455

32

7,0

728

38

5,2

133

13

9,8

253
557

8
33

3,2
5,9

250

10

4,0

123

1

0,8

299

23

7,7

5823

334

5,7

podstawie

danych

Urzędu

Miejskiego

w

Krzepicach

(stan na 31.12.2016 r.) i Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku (stan na 16.02.2017 r.)
Wszystkie jednostki analityczne, które charakteryzują się dużą liczbą osób
bezrobotnych w odniesieniu do ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym danej jednostki
analitycznej zaznaczono w tabeli tłem pomarańczowym. Cechują się one występowaniem
stanu kryzysowego ze względu na badany wskaźnik. Są to wszystkie jednostki analityczne,
w których udział (%) osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym przekracza
5,7 %. Najwyższą wartość zanotowano w jednostce analitycznej Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
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Ryc. 17. Udział (%) osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.3. Samowystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych
W celu oszacowania samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw
domowych, pozyskano dane z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzepicach (MGOPS). MGOPS realizuje zadania z zakresu polityki społecznej na rzecz
osób, które nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły, wykorzystując
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Głównym celem placówki jest zaspakajanie
niezbędnych potrzeb życiowych osób korzystających z usług MGOPS oraz umożliwienie
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.
W celu przedstawienia jaka liczba mieszkańców korzysta z pomocy oferowanej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach pozyskano dane w tym zakresie
wg stanu na 31.12.2016 r., tj. obejmujące działalność ośrodka za rok 2016. Co ważne, są to
dane dotyczące faktycznej liczby osób korzystających ze świadczeń, a nie liczby wniosków.






Dane przedstawiają się następująco:
liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wynosi 543;
liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny to 714;
liczba osób ogółem pobierających zasiłki wynosi 179;
liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa to 391;
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liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia wynosi 243;
liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności
to 197;
 liczba osób korzystających z pomocy społecznej na dożywianie dzieci wynosi 184;
 liczba nieletnich matek: 1.
Szczegółowe dane w tym zakresie w odniesieniu do jednostek analitycznych
przestawiono w tabeli.
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Tabela 5. Dane dotyczące korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej MGOPS w Krzepicach

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma

Liczba osób
korzystających
ze
środowiskowej
pomocy
społecznej
22
28
17
26
18
20
10
64
19
74
37

Liczba dzieci,
na które
rodzice
otrzymują
zasiłek
rodzinny
13
21
25
17
28
23
5
76
23
80
79

5
16
7
9
6
5
2
21
3
18
17

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
z powodu
ubóstwa
8
23
16
22
18
11
5
55
8
59
25

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
z powodu
bezrobocia
8
10
8
6
1
8
3
44
4
35
18

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
z powodu
niepełnosprawności
5
4
7
4
4
13
2
22
0
42
16

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
na dożywianie
dzieci
11
9
5
9
8
8
3
27
9
29
10

60

56

23

50

39

23

16

20

86

11

11

7

7

4

18

16

4

18

13

1

9

10
61

25
68

3
20

2
42

1
27

5
21

2
17

14

29

4

8

9

9

3

2

20

0

0

0

2

0

23

24

5

10

2

10

5

543

714

179

391

243

197

184

Liczba osób
ogółem
pobierających
zasiłki

Źródło: dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach, dane za rok 2016
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2.3.3.1. Wskaźnik - liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej
Grupę wskaźników dotyczących samowystarczalności ekonomicznej ludności
i gospodarstw domowych odzwierciedla wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających
ze środowiskowej pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców danego obszaru.
Wskaźnik wyraźnie opisuje, jaka część ludności w poszczególnych obszarach nie jest
w stanie funkcjonować samodzielnie, bez pomocy MGOPS.
Szczegółowe dane dotyczące przyznawania pomocy społecznej w 2016 r.
opracowane na podstawie danych MGOPS w Krzepicach zaprezentowano w tabeli.
Tabela 6. Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej

Lp. Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

suma / wartość średnia

Liczba
ludności
ogółem

Liczba osób
korzystających
ze środowiskowej
pomocy społecznej

Liczba osób korzystających
ze środowiskowej pomocy
społecznej w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej

224
316
183
196
261
195
79
1282
263
1000
845

22
28
17
26
18
20
10
64
19
74
37

9,8
8,9
9,3
13,3
6,9
10,3
12,7
5,0
7,2
7,4
4,4

739

60

8,1

1176

20

1,7

219

18

8,2

422
912

10
61

2,4
6,7

423

14

3,3

216

2

0,9

447

23

5,1

9398

543

5,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Według danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
ze środowiskowej pomocy społecznej w roku 2016 korzystały 543 osoby, przy ogólnej liczbie
ludności 9 398 osób. Średnia liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy
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społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi zatem 5,8 %. Wszystkie jednostki
analityczne, które charakteryzują się dużym odsetkiem osób korzystających ze świadczeń
środowiskowej pomocy społecznej w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców danego
obszaru zaznaczono w tabeli tłem pomarańczowym.

Ryc. 18. Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny
kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.3.2. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
w jednostce analitycznej
Jako bardzo ważny wskaźnik sfery społecznej, dotyczący konieczności korzystania
z pomocy społecznej wzięto pod uwagę wskaźnik dotyczący liczby dzieci, na które rodzice
otrzymują zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
w jednostce analitycznej.
Szczegółowe dane w tym zakresie opracowane na podstawie informacji MGOPS
w Krzepicach zaprezentowano w tabeli. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek
rodzinny wynosi 714.
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Tabela 7. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w jednostce analitycznej

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Liczba ludności
w wieku
Jednostka analityczna
przedprodukcyjnym
(do 17 lat włącznie)
Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

suma / wartość średnia

Liczba dzieci,
na które rodzice
otrzymują zasiłek
rodzinny

Liczba dzieci, na które rodzice
otrzymują zasiłek rodzinny
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym
w jednostce analitycznej
50,0
47,7
69,4
47,2
65,1
50,0
71,4
37,6
56,1
48,8
52,7

26
44
36
36
43
46
7
202
41
164
150

13
21
25
17
28
23
5
76
23
80
79

103

56

54,4

206

86

41,7

35

16

45,7

91
148

25
68

27,5
45,9

71

29

40,8

54

20

37,0

72

24

33,3

1 575

714

45,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Według danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach liczba
dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 100 mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym wynosi przeciętnie 45,3. Wszystkie jednostki analityczne, które
charakteryzują się dużą (przekraczającą wartość referencyjną) liczbą dzieci, na które rodzice
otrzymują zasiłek rodzinny pobierających zasiłki z MGOPS, zaznaczono w tabeli tłem
pomarańczowym.
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Ryc. 19. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w jednostce analitycznej – rozkład
przestrzenny kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.3.3. Liczba osób ogółem pobierających zasiłki w przeliczeniu na 100
mieszkańców w jednostce analitycznej
Kolejnym wskaźnikiem sfery społecznej, dotyczącym konieczności korzystania
z pomocy społecznej jest wskaźnik dotyczący liczby osób ogółem pobierających zasiłki
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej.
Szczegółowe dane w tym zakresie opracowane na podstawie informacji MGOPS
w Krzepicach zaprezentowano w tabeli.
Tabela 8. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
ogółem

Liczba osób
ogółem
pobierających
zasiłki

1
2
3
4

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski

224
316
183
196

5
16
7
9
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Liczba osób ogółem
pobierających zasiłki
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
w jednostce analitycznej
2,2
5,1
3,8
4,6
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Lp.

Jednostka analityczna

5
6
7
8
9
10
11

Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma / wartość średnia

Liczba osób ogółem
pobierających zasiłki
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
w jednostce analitycznej
2,3
2,6
2,5
1,6
1,1
1,8
2,0

Liczba ludności
ogółem

Liczba osób
ogółem
pobierających
zasiłki

261
195
79
1282
263
1000
845

6
5
2
21
3
18
17

739

23

3,1

1176

11

0,9

219

4

1,8

422
912

3
20

0,7
2,2

423

4

0,9

216

0

0,0

447

5

1,1

9398

179

1,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Według danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach liczba
osób ogółem pobierających zasiłki wynosi 179, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców
w jednostce analitycznej daje przeciętnie 1,9. Wszystkie jednostki analityczne,
które charakteryzują się dużą (przekraczającą wartość referencyjną) liczbą osób ogółem
pobierających zasiłki, zaznaczono w tabeli tłem pomarańczowym.
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Ryc. 20. Liczba osób ogółem pobierających zasiłki w przeliczeniu na 100 mieszkańców
w jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.3.4. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej
Wskaźnikiem sfery społecznej, świadczącym o dużym uzależnieniu mieszkańców
od świadczonych przez MGOPS usług jest wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających
z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej.
Biorąc pod uwagę informacje MGOPS w Krzepicach zaprezentowano w tabeli liczbę
osób korzystających z takiej formy pomocy w ujęciu poszczególnych jednostek
analitycznych.
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Tabela 9. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma / wartość średnia

Liczba ludności
ogółem

Liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
z powodu ubóstwa

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej
z powodu ubóstwa
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
w jednostce analitycznej
3,6
7,3
8,7
11,2
6,9
5,6
6,3
4,3
3,0
5,9
3,0

224
316
183
196
261
195
79
1282
263
1000
845

8
23
16
22
18
11
5
55
8
59
25

739

50

6,8

1176

11

0,9

219

18

8,2

422
912

2
42

0,5
4,6

423

8

1,9

216

0

0,0

447

10

2,2

9398

391

4,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Zgodnie z danymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach
liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa to 179. Przeliczając
na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej uzyskujemy przeciętną wartość 4,2.
Wszystkie jednostki analityczne, które charakteryzują się dużą (przekraczającą
wartość referencyjną) liczbą osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
zaznaczono w tabeli tłem pomarańczowym.
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Ryc. 21. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny
kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.3.5. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej
Kolejnym wskaźnikiem uwzględnionym do analizy negatywnych zjawisk sfery
społecznej, jest wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej.
Na podstawie danych MGOPS w Krzepicach zaprezentowano w tabeli liczbę osób
korzystających z takiej formy pomocy z uwzględnieniem podziału na jednostki analityczne.
Tabela 10. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

Liczba ludności
ogółem

Liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
z powodu
bezrobocia

1
2
3

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie

224
316
183

8
10
8
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Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
w jednostce analitycznej
3,6
3,2
4,4
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Lp.

Jednostka analityczna

4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma / wartość średnia

Liczba ludności
ogółem

Liczba osób
korzystających z
pomocy społecznej
z powodu
bezrobocia

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców
w jednostce analitycznej
3,1
0,4
4,1
3,8
3,4
1,5
3,5
2,1

196
261
195
79
1282
263
1000
845

6
1
8
3
44
4
35
18

739

39

5,3

1176

7

0,6

219

13

5,9

422
912

1
27

0,2
3,0

423

9

2,1

216

0

0,0

447

2

0,4

9398

243

2,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Biorąc pod uwagę dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzepicach liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
kształtuje się na poziomie 243 osób, co w odniesieniu do 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej daje przeciętną wartość 2,6. Jednostki analityczne, które charakteryzują się
dużą (przekraczającą wartość referencyjną) liczbą osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia, zaznaczono w tabeli tłem pomarańczowym.
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Ryc. 22. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny
kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.3.6. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej
Istotnym problemem uwzględnionym w analizie negatywnych zjawisk sfery społecznej
jest niepełnosprawność, z którą ściśle związany jest wskaźnik dotyczący liczby osób
korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej.
MGOPS w Krzepicach dysponuje danymi, które pozwalają na prezentację liczby osób
korzystających z takiej formy pomocy z uwzględnieniem podziału na jednostki analityczne.
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Tabela 11. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma / wartość średnia

Liczba ludności
ogółem

224
316
183
196
261
195
79
1282
263
1000
845

Liczba osób korzystających
Liczba osób
z pomocy społecznej
korzystających z
z powodu niepełnosprawności
pomocy społecznej
w przeliczeniu
z powodu
na 100 mieszkańców
niepełnosprawności
w jednostce analitycznej
5
2,2
4
1,3
7
3,8
4
2,0
4
1,5
13
6,7
2
2,5
22
1,7
0
0,0
42
4,2
16
1,9

739

23

3,1

1176

7

0,6

219

1

0,5

422
912

5
21

1,2
2,3

423

9

2,13

216

2

0,9

447

10

2,2

9398

197

2,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Analiza danych udostępnionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzepicach wskazuje, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności wynosi 197 osób, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej daje przeciętną wartość 2,1. Jednostki analityczne, które charakteryzują się
dużą (przekraczającą wartość referencyjną) liczbą osób korzystających z pomocy społecznej
z powodu niepełnosprawności, zaznaczono w tabeli tłem pomarańczowym.
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Ryc. 23. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej –
rozkład przestrzenny kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.3.7. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na dożywianie dzieci
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w
jednostce analitycznej
Ostatnim z badanych wskaźników odnoszących się do świadczonej pomocy
społecznej jest wskaźnik określający udział osób korzystających z pomocy społecznej
na dożywianie dzieci w ogólnej liczbie osób w wieku przedprodukcyjnym.
Dzięki udostępnionym przez MGOPS w Krzepicach danym, możliwe jest
zaprezentowanie danych w formie tabeli uwzględniającej podział na jednostki analityczne.
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Tabela 12. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na dożywianie dzieci
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
w jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma / wartość średnia

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
na dożywianie
dzieci

Liczba ludności
ogółem

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej
na dożywianie dzieci
w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym
w jednostce analitycznej
42,3
20,5
13,9
25,0
18,6
17,4
42,9
13,4
22,0
17,7
6,7

224
316
183
196
261
195
79
1282
263
1000
845

11
9
5
9
8
8
3
27
9
29
10

739

16

15,5

1176

4

1,9

219

9

25,7

422
912

2
17

2,2
11,5

423

3

4,2

216

0

0,0

447

5

6,9

9398

184

11,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach i Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Analiza danych udostępnionych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzepicach wskazuje, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej na dożywianie
dzieci wynosi 184 osoby, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców będących w wieku
przedprodukcyjnym w jednostce analitycznej daje przeciętną wartość 11,7. Jednostki
analityczne, które charakteryzują się dużą (przekraczającą wartość referencyjną) liczbą osób
korzystających z pomocy społecznej na dożywianie dzieci, zaznaczono w tabeli tłem
pomarańczowym.
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Ryc. 24. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na dożywianie dzieci
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w jednostce
analitycznej – rozkład przestrzenny kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.4. Przestępczość – poziom bezpieczeństwa
Jednym z istotnych zadań w zakresie poziomu życia ludności jest zapewnienie
odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. W celu określenia narażenia lokalnej społeczności
na niebezpieczeństwa związane z przestępczością, przeanalizowano dostępne dane
przekazane przez Komisariat Policji w Krzepicach.
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, analizę poziomu bezpieczeństwa
w poszczególnych obszarach wykonano w odniesieniu do liczby interwencji domowych
przeprowadzonych przez Policję, których liczba w 2016 r. wynosiła 173 oraz liczby
niebieskich kart założonych przez Policję, których liczba w roku 2016 wyniosła 27.

2.3.4.1. Wskaźnik - liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez
Policję w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej
Grupę wskaźników dotyczących bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzepice
odzwierciedla wskaźnik dotyczący liczby interwencji domowych przeprowadzonych przez
Policję, którą odniesiono do 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej.
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Szczegółowe dane liczbowe zaprezentowano w tabeli, na podstawie informacji
Komisariatu Policji w Krzepicach. Informacje dotyczą roku 2016.
Tabela 13. Liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez Policję
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej
Liczba interwencji domowych
przeprowadzonych przez
Policję w przeliczeniu na
100 mieszkańców w jednostce
analitycznej
2,7
9,5
2,2
0,0
3,4
0,0
3,8
0,6
0,8
1,2
1,5

Liczba ludności
ogółem

Liczba interwencji
domowych
przeprowadzonych
przez Policję

224
316
183
196
261
195
79
1282
263
1000
845

6
30
4
0
9
0
3
8
2
12
13

739

23

3,1

1176

24

2,0

219

3

1,4

422
912

4
21

0,9
2,3

423

7

1,7

216

3

1,4

447

1

0,2

suma / wartość średnia

9398

173

1,8

Źródło:

na

Lp. Jednostka analityczna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa
opracowanie

własne

podstawie

danych

Urzędu

Miejskiego

w

Krzepicach

(wg stanu z dnia 31.12.2016 r.) i Komisariatu Policji w Krzepicach, dane za rok 2016

Zgodnie z zebranymi informacjami, przeciętna liczba interwencji domowych
przeprowadzonych przez Policję przypadająca na 100 mieszkańców wynosi 1,8. Wszystkie
jednostki analityczne, gdzie zdiagnozowano wartość mniej korzystną niż średnia dla Gminy
Krzepice oznaczono pomarańczowym tłem. Te obszary są szczególnie narażone
na występowanie negatywnego zjawiska obniżenia stopnia bezpieczeństwa biorąc pod
uwagę stosunkowo dużą liczbę interwencji domowych przeprowadzonych przez Policję.
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Ryc. 25. Liczba interwencji domowych przeprowadzonych przez Policję w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny kumulacji
negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.4.2. Wskaźnik - liczba niebieskich kart założonych przez Policję
w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej
Wśród istotnych wskaźników dotyczących bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzepice
znalazł się wskaźnik dotyczący liczby niebieskich kart założonych przez Policję, którą
odniesiono do 100 mieszkańców danego obszaru.
Przedmiotowe dane liczbowe zaprezentowano w tabeli, na podstawie informacji
Komisariatu Policji w Krzepicach. Informacje dotyczą roku 2016.
Tabela 14. Liczba niebieskich kart założonych przez Policję w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej
Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie

Liczba
ludności
ogółem

Liczba niebieskich
kart założonych
przez Policję

224
316
183
196
261

2
6
0
0
0

50

Liczba niebieskich kart założonych
przez Policję w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej
0,9
1,9
0,0
0,0
0,0
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Lp.

Jednostka analityczna

6
7
8
9
10
11

Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma / wartość średnia

Liczba
ludności
ogółem

Liczba niebieskich
kart założonych
przez Policję

Liczba niebieskich kart założonych
przez Policję w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej

195
79
1282
263
1000
845

0
0
1
0
2
4

0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,5

739

1

0,1

1176

4

0,34

219

0

0,0

422
912

3
4

0,7
0,4

423

0

0,0

216

0

0,0

447

0

0,0

9398

27

0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Krzepicach i Urzędu Miejskiego
w Krzepicach (stan na 31.12.2016 r.)

Zgodnie z zebranymi informacjami, przeciętna liczba niebieskich kart założonych
przez Policję w przeliczeniu na 100 mieszkańców Gminy Krzepice wynosi 0,3. Wszystkie
obszary, gdzie zdiagnozowano wartość mniej korzystną niż średnia dla Gminy Krzepice
oznaczono pomarańczowym tłem. W ramach tych jednostek analitycznych notuje
się stosunkowo dużą liczbę niebieskich kart założonych przez Policję w odniesieniu do liczby
mieszkańców.
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Ryc. 26. Liczba niebieskich kart założonych przez Policję w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny kumulacji
negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.5. Zaawansowanie procesu starzenia się ludności
W rozdziale poddano analizie stosunek poszczególnych grup ekonomicznych
ludności, zgodnie z założeniem, że ludność w wieku przedprodukcyjnym obejmuje osoby
w wieku od urodzenia do 17 lat włącznie; ludność w wieku produkcyjnym – osoby od 18 lat
do wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni), a ludność w wieku
poprodukcyjnym – osoby powyżej wieku emerytalnego.

2.3.5.1. Wskaźnik - udział (%) ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności
ogółem w danej jednostce analitycznej
Wskaźnik obrazujący udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem
w danej jednostce analitycznej jest bardzo istotnym wskaźnikiem demograficznym. Pozwala
ocenić stosunek grupy osób będących w wieku emerytalnym (dla kobiet – powyżej 60 lat,
dla mężczyzn – powyżej 65 lat) do liczebności pozostałych grup wiekowych. Im więcej osób
w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności, tym mniej korzystna struktura
ekonomiczna społeczeństwa, świadcząca o starzeniu się społeczeństwa.
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Tabela 15. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w danej
jednostce analitycznej

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma / wartość średnia

Liczba ludności
w wieku
Liczba ludności
poprodukcyjnym
ogółem
(mężczyźni - 65 lat
i więcej, kobiety - 60 lat
i więcej)
224
47
316
83
183
40
196
42
261
42
195
33
79
19
1282
292
263
62
1000
186
845
178

Udział (%) osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności w danej
jednostce analitycznej
21,0
26,3
21,9
21,4
16,1
16,9
24,1
22,8
23,6
18,6
21,1

739

181

24,5

1176

242

20,6

219

51

23,3

422
912

78
207

18,5
22,7

423

102

24,1

216

39

18,1

447

76

17,0

9398

2000

21,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach, stan na 31.12.2016 r.

W świetle zebranych danych udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności
ogółem na terenie Gminy Krzepice wynosi 21,3 %. Jednostki analityczne w odniesieniu
do których wskaźnik ten jest wyższy od średniej, zostały uznane za będące w stanie
kryzysowym ze względu na udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem.
Oznaczono je w tabeli tłem pomarańczowym. Są to jednostki, w których dominują osoby
starsze.
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Ryc. 27. Udział (%) ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w danej
jednostce analitycznej – rozkład przestrzenny kumulacji negatywnego zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.3.6. Podsumowanie analizy wskaźnikowej w sferze społecznej
Na bazie przeprowadzonej w niniejszym dokumencie analizy wskaźnikowej,
przeprowadzono podsumowanie zebranych wyników, dotyczących sfery społecznej, jako tej,
która powinna być podstawą prowadzenia działań w procesie rewitalizacji.
Jako wskaźniki służące wyznaczeniu obszarów będących w stanie kryzysowym
biorąc pod uwagę sferę społeczną wybrane zostały:
1) Udział (%) osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w jednostce analitycznej.
2) Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej.
3) Liczba dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w przeliczeniu
na 100 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w jednostce analitycznej.
4) Liczba osób ogółem pobierających zasiłki w przeliczeniu na 100 mieszkańców
w jednostce analitycznej.
5)
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej.
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6)

Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej.
7)
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu niepełnosprawności w przeliczeniu na 100 mieszkańców w
jednostce analitycznej.
8)
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej na dożywianie dzieci w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym w jednostce analitycznej.
9)
Liczba
interwencji
domowych
przeprowadzonych przez Policję w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce
analitycznej.
10)
Liczba niebieskich kart założonych przez
Policję w przeliczeniu na 100 mieszkańców w jednostce analitycznej.
11)
Udział (%) ludności w wieku poprodukcyjnym
w ludności ogółem w danej jednostce analitycznej.
Dane zestawiono w tabeli.
Na podstawie danych za rok 2016, stwierdzono także, że zaangażowanie
mieszkańców w funkcjonowanie lokalnej społeczności jest niewielkie.
Na terenie całej Gminy Krzepice liczba organizacji pozarządowych wynosi jedynie 21,
z czego 11 w Krzepicach i 10 na obszarze wiejskim. Przy tak małej liczbie organizacji
pozarządowych, różnice pomiędzy wskaźnikami dla poszczególnych jednostek analitycznych
są minimalne, a przez to nie oddają zróżnicowania tego problemu w sposób prawidłowy.
Dlatego odstąpiono od przeprowadzania analizy wskaźnikowej w tym przypadku.
Tylko 3 organizacje uczestniczyły w konkursach na realizację zadań własnych gminy.
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Tabela 16. Podsumowanie analizy wskaźników na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice – sfera społeczna
SFERA SPOŁECZNA
Bezrobocie

Udział (%) osób
bezrobotnych
w liczbie ludności
w wieku
produkcyjnym
w danej jednostce
analitycznej

Pomoc społeczna

Liczba osób
korzystających
ze środowiskowej
pomocy społecznej
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
w jednostce
analitycznej

Liczba dzieci,
na które rodzice
otrzymują zasiłek
rodzinny
w przeliczeniu na
100 mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym
w jednostce
analitycznej

Liczba osób
ogółem
pobierających
zasiłki
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
w jednostce
analitycznej

Poziom bezpieczeństwa

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
z powodu
ubóstwa
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
w jednostce
analitycznej

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
z powodu
bezrobocia
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
w jednostce
analitycznej

Lp.

Jednostka
analityczna

1

Dankowice Drugie

6,0

9,8

50,0

2,2

3,6

3,6

2

Dankowice Pierwsze

8,5

8,9

47,7

5,1

7,3

3,2

3

Dankowice Trzecie

5,6

9,3

69,4

3,8

8,7

4

Dankowice - Piaski

3,4

13,3

47,2

4,6

5

Lutrowskie

4,5

6,9

65,1

6

Podłęże Królewskie

9,5

10,3

50,0

7

Stanki

1,9

12,7

8

Starokrzepice

5,6

9

Szarki

10
11

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej
z powodu
niepełnosprawności
w przeliczeniu
na 100
mieszkańców
w jednostce
analitycznej
2,2

Proces
starzenia się
ludności

Liczba osób
Liczba
Liczba
korzystających
interwencji
niebieskich
z pomocy
domowych
Udział (%) osób
kart
społecznej na
przeprow wieku
założonych
dożywianie dzieci wadzonych przez
poprodukcyjnym
przez Policję
w przeliczeniu na
Policję
w ogólnej liczbie
w przeliczeniu
100 mieszkańców
w przeliczeniu
ludności
na 100
w wieku przedprona 100
na danym
mieszkańców
dukcyjnym
mieszkańców
obszarze
w jednostce
w jednostce
w jednostce
analitycznej
analitycznej
analitycznej
42,3

2,7

0,9

21,0

1,3

20,5

9,5

1,9

26,3

4,4

3,8

13,9

2,2

0,0

21,9

11,2

3,1

2,0

25,0

0,0

0,0

21,4

2,3

6,9

0,4

1,5

18,6

3,4

0,0

16,1

2,6

5,6

4,1

6,7

17,4

0,0

0,0

16,9

71,4

2,5

6,3

3,8

2,5

42,9

3,8

0,0

24,1

5,0

37,6

1,6

4,3

3,4

1,7

13,4

0,6

0,1

22,8

5,6

7,2

56,1

1,1

3,0

1,5

0,0

22,0

0,8

0,0

23,6

Zajączki Drugie

6,2

7,4

48,8

1,8

5,9

3,5

4,2

17,7

1,2

0,2

18,6

Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice Kazimierza Wielkiego
Krzepice - Kuków

5,4

4,4

52,7

2,0

3,0

2,1

1,9

6,7

1,5

0,5

21,1

7,0

8,1

54,4

3,1

6,8

5,3

3,1

15,5

3,1

0,1

24,5

5,2

1,7

41,7

0,9

0,9

0,6

0,6

1,9

2,0

0,34

20,6

9,8

8,2

45,7

1,8

8,2

5,9

0,5

25,7

1,4

0,0

23,3

3,2

2,4

27,5

0,7

0,5

0,2

1,2

2,2

0,9

0,7

18,5

Krzepice - Kuźniczka
Krzepice 17
Muznerowskiego
18
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
19
Dąbrowa
wartość średnia dla
Gminy Krzepice

5,9

6,7

45,9

2,2

4,6

3,0

2,3

11,5

2,3

0,4

22,7

4,0

3,3

40,8

0,9

1,9

2,1

2,13

4,2

1,7

0,0

24,1

0,8

0,9

37,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

1,4

0,0

18,1

7,7

5,1

33,3

1,1

2,2

0,4

2,2

6,9

0,2

0,0

17,0

5,7

5,8

45,3

1,9

4,2

2,6

2,10

11,7

1,8

0,3

21,3

12
13
14
15
16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych
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DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH – ANALIZA
WSKAŹNIKOWA – SFERA GOSPODARCZA

2.4.1. Klimat aktywności gospodarczej
W celu przedstawienia danych dotyczących klimatu działalności gospodarczej
na terenie Gminy Krzepice powołano się na dane GUS z lat 2010-2015. Według danych
za rok 2015 ilość podmiotów wpisanych do rejestru REGON wyniosła 884, co w przeliczeniu
na 10 tys. ludności wynosi 956.
W formie wykresu przestawiono proces przemian dotyczący pojawiania się na rynku
nowych podmiotów gospodarki biorąc pod uwagę rejestr REGON, wykreślenia podmiotów,
a także dane o liczbie działających podmiotów w przeliczeniu na 1 000 ludności. Analiza
danych pozwala stwierdzić, że w sferze gospodarczej Gminy Krzepice zauważalny od kilku
lat jest ograniczony rozwój. Liczba nowo powstałych firm przewyższa nieznacznie liczbę
podmiotów, jakie zakończyły działalność. Ogólna liczba podmiotów na 1 000 mieszkańców
w wieku produkcyjnym stopniowo wzrasta i dla roku 2015 wskaźnik ten wyniósł
152,7 podmiotów.

Ryc. 28. Podmioty gospodarki narodowej Gminy Krzepice – analiza wskaźnikowa
za lata 2010-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza wskaźników dotyczących podmiotów gospodarki narodowej na terenie Gminy
Krzepice został przeprowadzona także w oparciu o porównanie do wskaźników określonych
dla powiatu kłobuckiego, województwa śląskiego i całego kraju. Liczba podmiotów
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gospodarczych wpisanych do rejestru w odniesieniu do 1 000 ludności, a także liczba
podmiotów na 1 000 mieszkańców w Gminie Krzepice są mniejsze niż średnia wartość
dla Polski i województwa śląskiego.
Korzystne dla Gminy Krzepice wartości są notowane w przypadku liczby osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Przedstawione dane zobrazowano na rycinie.

Ryc. 29. Wskaźniki dotyczące podmiotów gospodarki narodowej – porównanie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2015 r.

Zgodnie danymi Urzędu Miejskiego w Krzepicach liczba prowadzonych działalności
gospodarczych na terenie gminy Krzepice na przestrzeni lat rośnie. W 2005 r. było ich 626,
5 lat później wartość wzrosła do 665, a w 2015 r. podmiotów było już 694.Szczegółowe dane
w tym zakresie w odniesieniu do jednostek analitycznych przedstawiono w formie
tabelarycznej.
Tabela 17. Liczba prowadzonych działalności gospodarczych w Gminie Krzepice
Lp.

Jednostka analityczna

Liczba prowadzonych
działalności
gospodarczych (stan
na 31.12.2005 r.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki

11
8
5
11
16
7
2
59
6

58

Liczba prowadzonych
działalności
gospodarczych (stan
na 31.12.2010 r.)

Liczba prowadzonych
działalności
gospodarczych (stan
na 31.12.2015 r.)

9
7
4
9
12
6
3
67
11

15
10
4
11
10
8
7
71
11
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Lp.

Jednostka analityczna

10
11

Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma
Źródło:

Liczba prowadzonych
działalności
gospodarczych (stan
na 31.12.2005 r.)

Liczba prowadzonych
działalności
gospodarczych (stan
na 31.12.2010 r.)

Liczba prowadzonych
działalności
gospodarczych (stan
na 31.12.2015 r.)

39
43

57
53

65
60

129

117

124

104

113

101

8

10

11

19
76

21
72

26
68

33

40

35

17

18

25

33

36

32

626

665

694

opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
stan na 31.12.2005 r., 31.12.2010 r., 31.12.2015 r.

Miejskiego

w

Krzepicach,

2.4.1.1. Wskaźnik - liczba prowadzonych działalności gospodarczych –
ujawnienie tendencji (wzrostu lub spadku) liczby prowadzonych
działalności gospodarczych w okresie pomiędzy 31.12.2005 r,
a 31.12.2010 r.
W sferze gospodarczej elementem wskazanym do oceny klimatu aktywności
gospodarczej poszczególnych jednostek analitycznych jest ujawnienie wzrostu lub spadku
liczby prowadzonych działalności gospodarczych.
Przedstawienie takiego wskaźnika jest zasadne i pozwala pokazać faktyczną
kondycję lokalnych przedsiębiorstw. Faktem jest, że znaczna część działalności
gospodarczych zarejestrowanych jest w Krzepicach. Jest to jednak zjawiskiem zupełnie
normalnym, że w centrum administracyjnym, kulturalnym czy edukacyjnym lokalizuje
się dużą ilość sklepików, lokali usługowych, lokali gastronomicznych czy placówek
usługowych i rzemieślniczych. Jednak sama liczba nie odzwierciedla, czy warunki
do prowadzenia działalności gospodarczej są tu dobre. Można to ukazać dopiero,
gdy określona zostanie tendencja wzrostu lub spadku liczby prowadzonych działalności
gospodarczych w jednostce czasu.
Jeśli działalności gospodarczych przybywa, oznacza to, że przedsiębiorcy znajdują
zbyt na swoje towary i usługi. W przeciwnym razie działalności gospodarczych ubywa.
Duży ubytek w stosunku do roku bazowego świadczy o słabej kondycji przedsiębiorstw.
Zastosowano zasadę, że jako rok bazowy przyjęto rok 2005 (stan na 31.12.2005 r.).
Następnie określono czy do roku 2010 (stan na 31.12.2010 r.) liczba działalności
gospodarczych wzrosła czy spadła. W przypadku braku zmian w zakresie ilości
prowadzonych działalności gospodarczych wartość wskaźnika wynosi 100. Jeśli od roku
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2005 do roku 2010 zanotowano spadek liczby prowadzonych działalności gospodarczych,
wartość wskaźnika jest niższa. Im większy spadek liczby prowadzonych działalności
gospodarczych, tym wskaźnik jest bliższy wartości wskaźnika 0, co oznacza słabszą
kondycję lokalnych przedsiębiorstw.
Tabela 18. Liczba prowadzonych działalności gospodarczych – ujawnienie tendencji
(wzrostu lub spadku) liczby prowadzonych działalności gospodarczych
w okresie pomiędzy 31.12.2005 r, a 31.12.2010 r.

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma

Liczba
Liczba
Liczba prowadzonych działalności
prowadzonych prowadzonych
gospodarczych – ujawnienie
działalności
działalności
tendencji (wzrostu lub spadku) liczby
gospodarczych gospodarczych
prowadzonych działalności
(stan na
(stan na
gospodarczych w okresie pomiędzy
31.12.2005 r.) 31.12.2010 r.)
31.12.2005 r, a 31.12.2010 r.
11
9
81,8
8
7
87,5
5
4
80,0
11
9
81,8
16
12
75,0
7
6
85,7
2
3
150,0
59
67
113,6
6
11
183,3
39
57
146,2
43
53
123,3
129

117

90,7

104

113

108,7

8

10

125,0

19
76

21
72

110,5
94,7

33

40

121,2

17

18

105,9

33

36

109,1

626

665

106,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach

Biorąc pod uwagę dane Urzędu Miejskiego w Krzepicach wg stanu na 31.12.2005 r.
oraz 31.12.2010 r. należy stwierdzić, że liczba prowadzonych działalności gospodarczych
w okresie tych 5 lat wzrosła z 626 do 665. Znajduje to odzwierciedlenie w wartości
wskaźnika na poziomie 106,2 co oznacza wzrost. Wszystkie jednostki analityczne, w których
odnotowano wartość niższą niż 106,2 oznaczono tłem pomarańczowym. W przypadku
jednostki analitycznej Krzepice - Andersa wartość oznacza stan kryzysowy, ale liczba
prowadzonych działalności gospodarczych jednak wzrosła o 1. W pozostałych przypadkach
wartość wskaźnika jest niższa od 100, co oznacza spadek liczby prowadzonych działalności
gospodarczych.
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Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę zasób lokalowy, liczba funkcjonujących
w centralnej części Krzepic powinna być większa. Część zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych nie prowadzi pełnej założonej działalności. Od kilku lat powszechnie
obserwowanym zjawiskiem jest tendencja przenoszenia działalności gospodarczej poza
centrum Krzepic. Zwiększa się problem opuszczonych, nieużytkowanych lokali usługowohandlowych, co stanowi duży problem dla opisywanego obszaru.

Ryc. 30. Liczba prowadzonych działalności gospodarczych – ujawnienie tendencji
(wzrostu lub spadku) liczby prowadzonych działalności gospodarczych w okresie
pomiędzy 31.12.2005 r, a 31.12.2010 r. – rozkład przestrzenny kumulacji negatywnego
zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.4.1.2. Wskaźnik - liczba prowadzonych działalności gospodarczych –
ujawnienie tendencji (wzrostu lub spadku) liczby prowadzonych
działalności gospodarczych w okresie pomiędzy 31.12.2005 r, a
31.12.2015 r.
W nawiązaniu do informacji przedstawionych powyżej w odniesieniu
do lat 2005-2010, stwierdzono, że w celu porównania, przedstawione zostaną także zmiany,
jakie zaszły w ilości prowadzonych działalności gospodarczych w okresie czasu od roku
2005 do 2015.
Podobnie jak wcześniej, przyjęto zasadę, że wartością bazową są dane za rok 2005
(stan na 31.12.2005 r.). Następnie określono czy do roku 2015 (stan na 31.12.2015 r.) liczba
działalności gospodarczych wzrosła czy spadła. Zasada jest ta sama, tj. w przypadku braku
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zmian w zakresie ilości prowadzonych działalności gospodarczych wartość wskaźnika
wynosi 100. Jeśli od roku 2005 do roku 2015 zanotowano spadek liczby prowadzonych
działalności gospodarczych, wartość wskaźnika jest niższa. Im większy spadek liczby
prowadzonych działalności gospodarczych, tym wskaźnik jest bliższy wartości wskaźnika 0,
co oznacza słabszą kondycję lokalnych przedsiębiorstw.
Tabela 19. Liczba prowadzonych działalności gospodarczych – ujawnienie tendencji
(wzrostu lub spadku) liczby prowadzonych działalności gospodarczych
w okresie pomiędzy 31.12.2005 r, a 31.12.2015 r.

Lp.

Jednostka analityczna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dankowice Drugie
Dankowice Pierwsze
Dankowice Trzecie
Dankowice - Piaski
Lutrowskie
Podłęże Królewskie
Stanki
Starokrzepice
Szarki
Zajączki Drugie
Zajączki Pierwsze
Krzepice - Centrum z
ulicą Częstochowską
Krzepice Dąbrowskiego
Krzepice - Kazimierza
Wielkiego
Krzepice - Kuków
Krzepice - Kuźniczka
Krzepice Muznerowskiego
Krzepice - Andersa
Krzepice - Osiedle
Dąbrowa

12
13
14
15
16
17
18
19

suma

Liczba
Liczba
Liczba prowadzonych działalności
prowadzonych prowadzonych
gospodarczych – ujawnienie
działalności
działalności
tendencji (wzrostu lub spadku) liczby
gospodarczych gospodarczych
prowadzonych działalności
(stan na
(stan na
gospodarczych w okresie pomiędzy
31.12.2005 r.) 31.12.2015 r.)
31.12.2005 r, a 31.12.2015 r.
11
15
136,4
8
10
125,0
5
4
80,0
11
11
100,0
16
10
62,5
7
8
114,3
2
7
350,0
59
71
120,3
6
11
183,3
39
65
166,7
43
60
139,5
129

124

96,1

104

101

97,1

8

11

137,5

19
76

26
68

136,8
89,5

33

35

106,1

17

25

147,1

33

32

97,0

626

694

110,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Krzepicach wg stanu na 31.12.2005 r. oraz
31.12.2015 r. należy stwierdzić, że liczba prowadzonych działalności gospodarczych
w okresie tych 10 lat wzrosła z 626 do 694. Znajduje to odzwierciedlenie w wartości
wskaźnika na poziomie 110,9 co oznacza wzrost. Wszystkie jednostki analityczne, w których
odnotowano wartość niższą niż 110,9 oznaczono tłem pomarańczowym. Oznacza to,
że prowadzonych działalności gospodarczych ubywa, a jedynie w dwóch przypadkach
nieznacznie wzrosła lub jest na stałym poziomie (Krzepice-Muznerowskiego, DankowicePiaski), co jednak nie daje średniej wartości dla Gminy Krzepice.
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Ryc. 31. Liczba prowadzonych działalności gospodarczych – ujawnienie tendencji
(wzrostu lub spadku) liczby prowadzonych działalności gospodarczych w okresie
pomiędzy 31.12.2005 r, a 31.12.2010 r. – rozkład przestrzenny kumulacji negatywnego
zjawiska
Źródło: opracowanie własne

2.5.

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH – ANALIZA
WSKAŹNIKOWA – SFERA ŚRODOWISKOWA

2.5.1. Położenie fizycznogeograficzne i struktura użytkowania gruntów

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego obszar Gminy
Krzepice należy w zdecydowanej większości do Wyżyny Wieluńskiej. Stanowi ona część
płyty jurajskiej, jednak jest pozbawiona cech krajobrazowych Wyżyny Krakowsko –
Częstochowskiej. Wysokości nad poziom morza dochodzą do 260-300 m.
Wysokości bezwzględne Gminy Krzepice wahają się od 207,2 m n.p.m. w dolinie
rzeki Liswarty w rejonie ulicy Magreta w Krzepicach, do 247,9 m n.p.m. w rejonie
miejscowości Dankowice Trzecie.
Gmina Krzepice cechuje się dominacją użytków rolnych, które stanowią ponad 80 %
ogółu jej powierzchni. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią około 10 %
obszaru, a grunty zabudowane i zurbanizowane – około 5 %. Pozostałą część zajmują
grunty
pod
wodami,
nieużytki
i
tereny
różne.
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2.5.2. Sieć hydrograficzna

Gmina Krzepice położona jest w dorzeczu Odry. Obszar jest odwadniany przez sieć
rzeczną należącą do zlewni rzeki Liswarty. Jej dopływami są: Pankówka, Piszczka i Piskara,
a także sieć bezimiennych cieków. Sieć wodną przedstawiono w formie ryciny.
Rzeka Liswarta na opisywanym terenie jest uregulowana za wyjątkiem odcinka
od jazu we wsi Podłęże Królewskie do torów kolejowych w Krzepicach.

Ryc. 32. Sieć hydrograficzna Gminy Krzepice
Źródło: opracowanie własne na podstawie Systemu informacji Przestrzennej
Gminy Krzepice

2.5.3. Zasoby przyrodnicze

Biorąc pod uwagę możliwości wykorzystania zasobów przyrodniczych Gminy
Krzepice należy stwierdzić, że obecne zagospodarowanie nie jest wystarczające i wymaga
dostosowania do potrzeb mieszkańców. Należy dążyć do zgodnego z zasadami
zrównoważonego rozwoju zagospodarowania terenów cennych przyrodniczo.
W krajobrazie istotną rolę odgrywa szata roślinna. Najcenniejszym, choć niedużym
powierzchniowo elementem są ekosystemy leśne. Główne siedliskowe typy lasu to las
świeży i bór świeży.
W składzie gatunkowym dominuje sosna zwyczajna, z domieszką modrzewia,
świerka pospolitego, jodły, buka, dębu, klonu zwyczajnego, wiązu, klonu jawor, lipy
drobnolistnej, jesiona wyniosłego, grabu, brzozy, olchy szarej, olchy czarnej, śliwy,
czeremchy, osiki, wierzby białej i wierzby iwy.
Specyficznymi ekosystemami leśnymi są skwery miejskie, tereny zieleni położone
przy obiektach sakralnych oraz zadrzewienia cmentarne z gatunkami: dąb, lipa, wiąz, sosna,
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topola, olcha czarna. Oprócz zbiorowisk leśnych duże znaczenie mają zbiorowiska łąkowe
i synantropijne.
Gmina Krzepice położona jest w dorzeczu rzeki Liswarty, gdzie wiele ekosystemów
zachowuje swój wyjątkowy charakter ze względu na bogactwo zasobów. Zgodnie
z informacjami przedstawionymi w obecnie obowiązującym gminnym programem ochrony
środowiska Gmina Krzepice dysponuje wolnymi terenami o powierzchni 30 ha położonymi
nad rzeką Liswartą w obrębie kompleksów leśnych przeznaczonymi pod usługi turystyczne,
sport i rekreację. Na terenie Gminy Krzepice nie występują formy ochrony przyrody.
Ze względu na deficyt terenów cennych przyrodniczo należy stwierdzić, że z tych
które są dostępne korzystają wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Krzepice.
Oddziaływanie takich terenów i zapotrzebowanie na te obszary jest duże, dlatego w ramach
rewitalizacji powinny one stanowić ważny element kompleksowej rewitalizacji.
Tabela 20. Dane charakteryzujące sferę środowiskową Gminy Krzepice w zakresie
zasobów przyrodniczych
Wartość
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Parametr

Jednostka

obszar
wiejski

obszar
miejski

suma

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów
zieleni osiedlowej
Powierzchnia cmentarzy
Powierzchnia lasów
Udział parków, zieleńców i terenów zieleni
osiedlowej w powierzchni ogółem
Lesistość

ha

0,0

3,7

3,7

ha
ha

2,4
698,0

3,3
290,3

5,7
988,3

%

0,0

0,1

<0,1

%

13,6

10,5

12,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2015 r.

2.5.4. Jakość powietrza atmosferycznego

Kolejnym problemem występującym na terenie nie tylko Gminy Krzepice, ale również
całego regionu jest zanieczyszczenie powietrza. Problem ten jest znacznie nasilony
w zwartej zabudowie i szczególnie uwydatnia się w centralnych, słabo przewietrzanych
obszarach Miasta Krzepice oraz zwartych częściach miejscowości.
Należy podkreślić, że indywidualne źródła ogrzewania budynków stanowią główne
źródło „niskiej emisji”. Przyczyniają się także do występowania stężeń wymienionych
zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych norm. Niska emisja to zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancjami powstałymi w wyniku
procesów spalania paliw i innych procesów związanych z bytowaniem człowieka,
m.in.: zaopatrzeniem w energię cieplną budynków. Spaliny emitowane przez kominy
o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych
warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym
inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń. Indywidualne gospodarstwa
domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza, wielkość emisji z tych źródeł jest trudna
do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kotłowni budynków
mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym.
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Na uwagę zasługuje również fakt, że znaczna część wykorzystywanych źródeł
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie odpowiada wymaganym standardom w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska. Wiek kotłów centralnego ogrzewania determinuje
ich sprawność użytkową. Wraz ze wzrostem okresu, przez jaki eksploatowany jest kocioł,
spada jego sprawność grzewcza, czyli należy zużyć więcej paliwa, aby ogrzać tę samą
powierzchnię. Powoduje to wzrost kosztów ogrzewania oraz wydzielanie większej ilości CO 2
do atmosfery.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r., poz. 519), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
corocznie dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach województwa
śląskiego. Wynikiem oceny jest zaliczenie strefy śląskiej, do której należy Gmina Krzepice do
jednej z klas oceny.
Zaliczenie strefy śląskiej do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń
występujących na jej obszarze i może się wiązać z wymaganiami podjęcia działań na rzecz
poprawy lub utrzymania jakości powietrza.
Roczna ocena jakości powietrza za rok 2015 wykonana według kryteriów
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia oraz ochronę roślin wykazała występowanie
stężeń benzo()pirenu, pyłu PM 10 i pyłu PM 2,5 przekraczających wartości dopuszczalne,
w kontekście całej strefy śląskiej. Dla ozonu przekroczony został poziom celu
długoterminowego. W tabeli przedstawiono wyniki ocen jakości powietrza w strefie śląskiej
w 2015 roku.
Tabela 21. Wyniki ocen jakości powietrza w strefie śląskiej w 2015 roku
Nazwa strefy
Strefa
wielkopolska

SO2
A

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarach strefy
PM
PM
NO2
CO
C6H6
Pb
As
Cd Ni B(a)P
10
2,5
C,
A
A
C
A
A
A
A
A
C
C1

O3
C,
D2

Źródło: WIOŚ Katowice, 2016

Badania jakości powietrza prowadzono również ze względu na klasyfikację w oparciu
o kryteria określone dla ochrony roślin. W wyniku oceny za rok 2015 przeprowadzonej
dla dwutlenku siarki i tlenków azotu strefę śląską zaliczono do klasy A, co oznacza,
że nie notowano przekroczeń. Odnotowano jednak przekroczenia dopuszczalnych poziomów
w przypadku ozonu.
Duża liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu PM10 występuje zawsze
w okresie grzewczym, co związane jest z ogrzewaniem budynków w porze jesiennej
i zimowej. Należy więc stwierdzić, że stopień zanieczyszczenia powietrza byłby mniejszy,
jeśli mniejsze byłoby zapotrzebowanie budynków na energię w celu ich ogrzania
i przygotowania ciepłej wody. Istotne jest zatem określenie energochłonności budynków
zlokalizowanych na terenie Gminy Krzepice.
Analizując możliwość efektywnego korzystania z obiektów budowlanych, w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska należy stwierdzić że na terenie Gminy Krzepice
występuje mała liczba mikroinstalacji OZE np. paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych
czy pomp ciepła. Takie informacje zawarte są także w obecnie obowiązującym programie
ochrony środowiska dla Gminy Krzepice.
Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem społecznym stwierdza się, że znaczna część
obiektów budowlanych na terenie Gminy Krzepice cechuje się postępującą degradacją stanu
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technicznego oraz brakiem funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, co w szczególności nasilone jest
w centralnej części Krzepic.
Widoczne są niedostatki w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Jak wynika z zebranych danych na terenie Gminy Krzepice istnieje duża potrzeba realizacji
przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków.
Powszechnie przyjmuje się, że termomodernizacja to działanie mające na celu
zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej na potrzeby danego budynku.
Działania składające się na ten proces dotyczą wszelkich usprawnień w zakresie
wytwarzania, przesyłania, wykorzystania i zmniejszania zużycia energii.
W przypadku wielu budynków zlokalizowanych w centrum Krzepic, uznanych
za obiekty zabytkowe należy podkreślić, że prowadzenie prac w zakresie przebudowy
i modernizacji tychże budynków nie zawsze jest możliwe. Przy planowaniu prac należy wziąć
pod uwagę wartość historyczną budynków.

2.5.5. Zagospodarowanie nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych

Problemem w sferze środowiskowej dla mieszkańców Gminy Krzepice jest także brak
możliwości podłączenia do zbiorczej kanalizacji sanitarnej części nieruchomości.
Mieszkańcy Gminy Krzepice niepodłączeni do zbiorczej sieci kanalizacyjnej,
w większości korzystają ze zbiorników bezodpływowych, których są 382 sztuki oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków, w ilości 18 sztuk (wg GUS, stan na 31.12.2015 r.).
Korzystanie ze zbiorników bezodpływowych może stanowić potencjalny problem
środowiskowy z uwagi na ograniczoną kontrolę postępowania ze zgromadzonymi
nieczystościami ciekłymi, jak również biorąc pod uwagę zróżnicowany stan techniczny
zbiorników bezodpływowych.
Nie jest to jednak jeden ze wskaźników przyjętych do analizy, a jedynie opis
problemu występujący na terenie całego Gminy Krzepice.
Biorąc pod uwagę zebrane dane należy stwierdzić, że władze Gminy Krzepice
powinny podjąć działania zmierzające do właściwego zagospodarowania nieczystości
ciekłych. Powinny one iść w kierunku rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub
wyposażenia nieruchomości w zabudowie rozproszonej w przydomowe oczyszczalnie
ścieków gwarantujące szczelność zbiorników i spełnianie norm środowiskowych. Nadal duża
część mieszkańców ma gorsze warunki egzystencji spowodowane problemem
zagospodarowania ścieków.
Dane przedstawiające różnice pomiędzy obszarem wiejskim i miejskim Gminy
Krzepice przedstawiono w tabeli. Dotyczą one:
 ilości wytwarzanych odpadów,
 powierzchni istniejących dzikich wysypisk,
 ilości zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.
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Tabela 22. Dane charakteryzujące sferę środowiskową Gminy Krzepice w zakresie
odpadów i nieczystości ciekłych
Wartość
obszar
miejski
273,6

Lp.

Parametr

Jednostka

1.

Odpady przypadające na 1 mieszkańca
Odpady z gospodarstw domowych
przypadające na 1 mieszkańca
Powierzchnia istniejących dzikich wysypisk,
stan w dniu 31.12.2015 r.
Zbiorniki bezodpływowe
Oczyszczalnie przydomowe

kg

obszar
wiejski
154,4

kg

140,2

223,8

18,7

m2

10

20

30

sztuk
sztuk

330
16

52
2

382
18

2.
3.
4.
5.

suma
212,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2015 r.

2.6.

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH – ANALIZA
WSKAŹNIKOWA – SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

2.6.1. Uwarunkowania wynikające z lokalizacji Gminy Krzepice
Uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne Gminy Krzepice w dużej mierze wynikają
z położenia terytorialnego. Opisywany obszar wchodzi w skład powiatu kłobuckiego
w województwie śląskim, co przedstawiono w formie rycin. Krzepice będące siedzibą gminy
miejsko-wiejskiej oddalone są od kłobucka o niespełna 20 km, a od Częstochowy o niecałe
40 km. Miasta wojewódzkie są oddalone o: Katowice – 110 km, Łódź – 140 km i Wrocław –
160 km.
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Ryc. 33. Położenie Gminy Krzepice na tle sąsiednich miast
wojewódzkich
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.google.maps.pl

Ze względu na dość znaczne odległości do dużych ośrodków metropolitalnych,
jak Katowice, Łódź i Wrocław, Gmina Krzepice powinna dążyć do osiągnięcia pozycji
lokalnego ośrodka rozwoju. Należy stworzyć współpracę z najbliżej położonymi miastami
w celu wykształcenia funkcji o charakterze ponadlokalnym w zakresie gospodarki, edukacji
i kultury.

2.6.2. Uwarunkowania komunikacyjne
Przez teren Gminy Krzepice przebiega droga krajowa nr 43 łącząca Wieluń
z Częstochową. Całkowita długość drogi krajowej na obszarze Gminy wynosi 11 km, w tym
obwodnica Krzepic – około 6 km.
Lokalną sieć dróg stanowią drogi powiatowe i gminne. Długość dróg powiatowych
wynosi około 42 km, a dróg gminnych – około 54 km.
Przez analizowany teren przebiega linia kolejowa nr 181 łącząca węzeł kolejowy
w Herbach z Oleśnicą, przez Wieluń i Kępno.
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Transport publiczny na terenie Gminy Krzepice zapewnia przede wszystkim PKS
Częstochowa S.A. Dominującym środkiem transportu jest jednak własny samochód.
Analiza uwarunkowań związanych z rozmieszczeniem mieszkańców pozwala
stwierdzić, że Miasto Krzepice zamieszkuje około połowy mieszkańców Gminy. Jest to
obszar zwartej zabudowy. Z kolej obszar wiejski składa się z miejscowości, w których
dominuje zabudowa łańcuchowa. Zabudowania zlokalizowane są wzdłuż dróg.
Rozmieszczenie sieci komunikacyjnej Gminy Krzepice przedstawiono na rycinie.

Ryc. 34. Uwarunkowania przestrzenne Gminy Krzepice
Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Krzepice

Rozwój infrastruktury drogowej powinien zapewniać dobre warunki życia i rozwoju dla
lokalnej społeczności. Służyć temu powinien rozwój chodników i dróg rowerowych
z odpowiednim oświetleniem co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów.

2.6.3. Uwarunkowania wynikające z dostępu do edukacji
Jednym z podstawowych czynników przestrzenno-funkcjonalnych wpływających
na dostęp do edukacji jest dostępność placówek edukacyjnych. Wymieniono je poniżej.
W Gminie Krzepice funkcjonują następujące placówki oświatowe:
 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych,
 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich,
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach,
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krzepicach,
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach,
Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach (Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum),
 Zespół Szkół w Krzepicach (Liceum Ogólnokształcące im. Władysława
Broniewskiego, Liceum Ekonomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa).
Gmina jest organem prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazja. Należy stwierdzić,
że ze względu na malejącą z roku na rok liczbę uczniów w szkołach podstawowych
i gimnazjach obecnie nie jest zasadne tworzenie nowych placówek. Naturalnym faktem jest,
że zlokalizowane są one w miejscowościach zamieszkałych przez największą liczbę
ludności.

Ryc. 35. Liczba dzieci i uczniów w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy
Krzepice w latach 2010-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.6.4. Uwarunkowania wynikające z dostępu do kultury, sportu i rekreacji
Zadania w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Krzepice wykonuje
Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach (GOK).
W GOK prowadzone są zajęcia kółka teatralnego, kółka plastycznego, młodzieżowej
sekcji dziennikarskiej, zajęcia wokalno-muzyczno-teatralne, sekcja teatralna mażoretek oraz
zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych: dętych oraz na pianinie.
Przy ośrodku funkcjonują:
 Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP Starokrzepice,
 Orkiestra Dęta z Krzepic,
 Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych.
Ośrodek jest również współorganizatorem festynów, konkursów i przeglądów
artystycznych na terenie całej Gminy Krzepice. Są to m.in. warsztaty folklorystyczne,
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Młodzieżowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Krzepic oraz uroczyste obchody świąt
okolicznościowych.
Zgodnie z danymi GUS ilość imprez organizowanych przez GOK w Krzepicach
w 2015 r. wyniosła ogółem 41, w tym 5 wystaw, 12 koncertów, 6 imprez turystycznych
i sportowo-rekreacyjnych, 7 warsztatów, 5 konkursów i 3 pokazy teatralne. Organizowano
także prelekcje czy konferencje. W łącznie w imprezach uczestniczyło 7 890 osób.
W Krzepicach funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna – gminna instytucja kultury.
Zgodnie z danymi GUS (stan na 31.12.2015 r.) księgozbiór składa się z prawie 21 tys.
woluminów. W ciągu roku, biblioteka zanotowała 1 018 czytelników, a liczba wypożyczeni
na zewnątrz to 18 313 woluminów.
Kultura promowana jest także w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych, przy
których działają zespoły artystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze, świetlice itp.
Do najważniejszych imprez organizowanych w Gminie Krzepice można zaliczyć:
 Ogólnopolski Bieg Krzepkich – największa i najstarsza impreza sportowa odbywająca
się na terenie gminy od 1993 r. Na różnych dystansach biegają dzieci, osoby dorosłe,
wyczynowcy i amatorzy;
 Ogólnopolskie Biegi Zajączkowskie im. Św. Floriana – zawody biegowe
organizowane w sołectwie Zajączki, z inicjatywy Klubu Biegacza „Florian” i Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich;
 Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewać Każdy Może” – festiwal
piosenki organizowany od 1996 r.;
 Dni Jakubowe – doroczne święto Miasta Krzepice łączące kulturę współczesną
z historią i tradycją wraz z akcentami religijnymi związanymi z odpustem parafialnym
ku czci św. Jakuba Starszego;
 Upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej – podczas obchodów organizowane są
historyczne przemarsze z udziałem grup rekonstrukcyjnych;
 Letnie zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży nad zalewem „Łezka”.







Gmina Krzepice dysponuje obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, jakimi są:
Stadion sportowy w Krzepicach (z którym związane jest powstanie klubu sportowego
Liswarta), na którym uprawiana jest piłka nożna i organizowane imprezy sportowe,
m.in. Ogólnopolski Bieg Krzepkich (początek i koniec),
Kompleks boisk Orlik w Krzepicach składający się z dwóch boisk przeznaczonych
do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną,
Hale sportowe, sale gimnastyczne i pozostałe boiska sportowe,
Place zabaw dla dzieci.

Jako jedno z najistotniejszych przedsięwzięć dla rozwoju infrastruktury sportoworekreacyjnej będzie zagospodarowanie terenów, stanowiących własność Gminy Krzepice,
znajdujących się w dwóch lokalizacjach nad rzeką Liswartą: w obrębie Ptasiej Góry oraz
w okolicach zabytkowego Młyna.
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2.6.5. Uwarunkowania wynikające z posiadanych wartości historycznych
W niniejszej diagnozie zebrano informacje dotyczące rejestrowych zabytków
nieruchomych i stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Krzepice. Analiza zebranych
danych pozwala stwierdzić, że praktycznie cały obszar centrum Krzepic są określone jako
rejestrowe zabytki nieruchome, co wskazuje na konieczność prowadzenia tu kompleksowej
rewitalizacji.
Gmina Krzepice posiada dobrze zachowany historyczny układ przestrzenny
świadczący o kolejnych fazach jego rozwoju. Biorąc pod uwagę wartość historyczną
konkretnych obiektów, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wpisał
do rejestru województwa śląskiego obiekty wymienione w tabeli.
Tabela 23. Obiekty Gminy Krzepice wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków
Lp.

1

2

3

Adres

Dankowice

Dankowice

Krzepice

Numer
rejestru zabytków

Obiekt

Stanowisko archeologiczne nr 1 – osada
wielokulturowa

Stanowisko archeologiczne nr 2 – osada kultury
przeworskiej
Układ urbanistyczny – ośrodkiem prostokątny
rynek z czterema ulicami wybiegającymi
z narożników oraz dwiema przecinającymi
pierzeje wschodnią i zachodnią, w północno–
zachodnim narożniku zespół poklasztorny.
Granice ochrony wyznaczają parcele:
 po zachodniej stronie (do numeru 12)
i wschodniej stronie (do numeru 27) ulicy
Świerczewskiego,
 wschodnia strona ulicy 1 Maja,
 południowo–zachodnia strona (do numeru 38)
i północno – wschodnia strona (do numeru 37)
ulicy Częstochowskiej
 wschodnia strona (do numeru 26) i zachodnia
strona (do numeru 15) ulicy Szkolnej
 południowa strona (do numeru 46) i północna
strona (do numeru 49) ulicy Sienkiewicza
 północna strona ulicy Ogrodowej,
 wschodnia strona (do numeru 32) i zachodnia
strona (do numeru 27) ulicy Kazimierza
Wielkiego,
 wylot ulicy Wieluńskiej
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A/267/78
województwo częstochowskie
A/1167/70
województwo katowickie
A/268/78
województwo częstochowskie
A/1136/70
województwo katowickie

A/58/76
1 III 1978
województwo częstochowskie
A/1128/69
27 XII 1969
województwo katowickie
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Numer
rejestru zabytków

Obiekt
 zachodnia strona ulicy Dolnej

4

5

6

7

8

9

10

11

Krzepice

Krzepice

Krzepice

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego
Jakuba Apostoła z XIV wieku, przebudowany w
XVI i XVII wieku, restaurowany w XIX wieku,
gotycki, przebudowany w okresie renesansu i
baroku
Granice ochrony obejmują całość obiektów wraz
z zespołem poklasztornym w ramach ogrodzenia
Dawniej klasztor kanoników regularnych (obecnie
plebania), pochodzący z przełomu XV i XVI
wieku, odbudowany po pożarach w XVII wieku
Granice ochrony obejmują całość obiektu wraz
z zespołem poklasztornym w ramach ogrodzenia
murem z bramkami
Pozostałości twierdzy bastionowej z XVII wieku,
usytuowanej na południowy zachód od miasta
Granice ochrony obejmują całość założeń
twierdzy i otoczenie w promieniu 100 metrów
od zewnętrznej linii umocnień (od obwarowań
ziemnych).

Krzepice

Ruiny bożnicy w północno-wschodniej części
miasta, z przełomu XVIII i XIX wieku,
klasycystyczne
Granice ochrony obejmują obiekt i najbliższe
otoczenie

Krzepice

Cmentarz żydowski, założony prawdopodobnie w
XVIII wieku
Wpis do rejestru obejmuje teren cmentarza w
granicach działek nr 185 i 186

Krzepice

Stanowisko archeologiczne nr 3 – osada
wielokulturowa

Krzepice
Kuźniczka

Stanowisko archeologiczne nr 2 – cmentarzysko
kultury łużyckiej

Lutrowskie

Stanowisko archeologiczne nr 4 – osada
wielokulturowa
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A/54/76
15 II 1978
województwo częstochowskie
A/1118/69
27 XII 1969
województwo katowickie
A/55/76
16 II 1978
województwo częstochowskie
A/1119/69
27 XII 1969
województwo katowickie
A/56/76
10 III 1978
województwo częstochowskie
A/1120/69
27 XII 1969
województwo katowickie
A/57
województwo częstochowskie
A/1121/69
27 XII 1969
województwo
katowickie
A/426/88
27 V 1988
województwo częstochowskie
C/284/78
województwo częstochowskie
C/950/68
województwo katowickie
C/294/78
województwo częstochowskie
C/949/68
województwo katowickie
C/250/78
województwo częstochowskie
C/1208/74
województwo katowickie
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Lp.

Obiekt

12

13

14

Adres

Numer
rejestru zabytków

Podłęże
Królewskie

Stanowisko archeologiczne nr 1 – osada kultury
łużyckiej i kultury przeworskiej

Podłęże
Królewskie

Stanowisko archeologiczne nr 2 – osada kultury
przeworskiej

Podłęże
Królewskie

Stanowisko archeologiczne nr 3 – cmentarzysko
pradziejowe

Źródło:

C/326/78
województwo częstochowskie
C/955/58
województwo katowickie
C/327/78
województwo częstochowskie
C/956/58
województwo katowickie
C/326/78
województwo częstochowskie
C/957/58
województwo katowickie

opracowanie własne na podstawie Rejestru zabytków województwa śląskiego
opublikowanych na stronie www.wkz.katowice.pl (dostęp z dnia 10.03.2017 r.)

Poglądowo na mapie przedstawiono lokalizację rejestrowych zabytków nieruchomych
Gminy Krzepice.

Ryc. 36. Rejestrowe zabytki nieruchome na terenie Gminy Krzepice
Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Krzepice
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DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH – ANALIZA
WSKAŹNIKOWA – SFERA TECHNICZNA

Przy opisie uwarunkowań technicznych wpływających na możliwości rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy Krzepice wzięto pod uwagę wyposażenie w infrastrukturę
techniczną – wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
Mieszkańcy Gminy Krzepice w blisko 100 % są zaopatrywani w wodę z sieci
wodociągowej, której jakość na bieżąco kontrolowana jest przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłobucku.
Zróżnicowanie jest widoczne w przypadku wyposażenia w infrastrukturę
kanalizacyjną. W Krzepicach udział osób korzystających z instalacji w ogóle mieszkańców
jest wysoki i wynosi 91,2 %. Na obszarach wiejskich jest znacznie niższy i wynosi 62,2 %.
Warto jednak zauważyć, że przyłączenie niektórych nieruchomości w zabudowie
rozproszonej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Wtedy należy wprowadzać indywidualne
metody zagospodarowania nieczystości ciekłych w postaci przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Ryc. 37. Udział osób (%) korzystających z infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Krzepice w latach 2010-2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.8.

UDZIAŁ INTERESARIUSZY REWITALIZACJI NA ETAPIE
DIAGNOZOWANIA I PROGRAMOWANIA REWITALIZACJI
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Gmina Krzepice przystępując do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Krzepice na lata 2017-2025 dużą rolę przywiązała do udziału społeczeństwa w całym
toku opracowania dokumentacji.
Już na etapie diagnozowania problemów występujących w poszczególnych częściach
analizowanej jednostki, kumulacji negatywnych zjawisk w określonych jej obszarach
zwrócono się do interesariuszy rewitalizacji. W dniu 26 stycznia 2017 r. Burmistrz Krzepic
zachęcił do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentacji w formie zgłaszania swoich
uwag, opinii i pomysłów jakie mogą zostać uwzględnione w projekcie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025. Zaprosił także do udziału w ankiecie oraz
spotkaniu otwartym połączonym z debatą i częścią warsztatową.
Przedmiotowa informacja została przekazana poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej Gminy Krzepice www.krzepice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.krzepice.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Krzepicach oraz na
tablicach ogłoszeń w osiedlach i sołectwach, a także bezpośrednie informowanie
mieszkańców. Specjalnie w tym celu rozdysponowana została także ulotka.
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Ryc. 38. Ulotka informująca o ankietyzacji i spotkaniu otwartym dotyczącym
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Krzepice – strona pierwsza (z dwóch)
Źródło: opracowanie własne
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Ankieta na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 była
dostępna w terminie od 26 stycznia do 13 lutego 2017 r. :
 w formie umożliwiającej interaktywne wypełnienie i wysłanie pod adresem
https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 ,
 w formie elektronicznej (pdf) na stronie Gminy Krzepice www.krzepice.pl w zakładce
Gmina podstrona Rewitalizacja – do samodzielnego wydruku,
 w formie papierowej – w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach (pokój nr 3).






Wypełnione ankiety można było dostarczać:
poprzez formularz na stronie https://goo.gl/forms/HGsmUMGMBgNVZP8k1 lub
drogą elektroniczną na adres gci@krzepice.pl lub
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska
13, 42-160 Krzepice, z dopiskiem „ankieta – rewitalizacja” lub
bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13,
42-160 Krzepice, sekretariat pokój nr 3.

W dniu 7 lutego 2017 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice odbyło się otwarte spotkanie
konsultacyjne dotyczące przygotowanej dokumentacji. Było ono połączone z debatą,
podczas której można było zgłaszać uwagi ustne, a także uczestniczyć w warsztatach
dotyczących rewitalizacji Gminy Krzepice. Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli
lokalnej społeczności z problematyką rewitalizacji, dyskusja o kluczowych problemach jakie
występują na obszarach wymagających rewitalizacji, kierunkach rozwoju tych obszarów,
wstępnych propozycjach zadań i projektach odpowiadających na zdiagnozowane problemy.
W spotkaniu wzięło udział 15 osób. Wśród uczestników byli mieszkańcy, Radni
Gminy Krzepice, przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SEMPER VERITAS,
a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Krzepicach.
Podczas dyskusji prowadzonej po krótkiej prezentacji multimedialnej, uczestnicy
wzięli udział w wypełnianiu formularzy na potrzeby wskazania miejsc kumulacji negatywnych
zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennofunkcjonalnym i technicznym. Mieli także możliwość wskazania proponowanych projektów
do zrealizowania w ramach rewitalizacji wybranych obszarów Gminy Krzepice.
Wśród uwag i opinii dotyczących sfery społecznej należy wymienić wskazywaną
potrzebę konsultacji społecznych jako stałego elementu funkcjonowania samorządu
lokalnego i podejmowanie istotnych decyzji w oparciu o wyniki tych konsultacji, aktywizację
społeczności lokalnej w każdym aspekcie działania samorządu lokalnego, aktywizację
młodych, aktywizację ogółu społeczeństwa poprzez szkolenia, wyposażenie szkół
w odpowiedni sprzęt celem podniesienia warunków edukacji, zwiększenie dostępności
lekarzy specjalistów,
Jako możliwość przyspieszenia rozwoju gospodarczego Gminy Krzepice
wskazywano: stałe i systematyczne obniżanie obciążeń podatkowych, aktywizację
gospodarczą mieszkańców, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, stworzenie dobrych
warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój terenów inwestycyjnych,
dostęp do pomocy finansowej przy założeniu własnej formy, ulgi podatkowe,
W kwestiach środowiskowych uczestnicy wskazywali na konieczność
przestrzegania prawa, uporządkowania polityki zagospodarowania przestrzennego,
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determinację w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych środowiskowo, ograniczenie
niskiej emisji, potrzebę zagospodarowania terenów przy Liswarcie i w okolicy kąpieliska.
Biorąc pod uwagę kwestie techniczne i przestrzenno-funkcjonalne wśród uczestników
spotkania pojawiały się takie propozycje jak: likwidacja zapóźnieni cywilizacyjnych,
gazyfikacja Gminy Krzepice, dbałość o stan zasobów infrastrukturalnych, wymóg kierowania
środków na rozwój terenów będących w stanie kryzysowym, modernizacja budynków
komunalnych i socjalnych, odnowa zabytków, termomodernizację i remonty budynków,
rewitalizacja Bożnicy, rozwój ścieżek rowerowych, poprawa jakości dróg i chodników, dróg
dojazdowych i pól, rozwój placów zabaw i siłowni zewnętrznych, odnowa Kościoła
Parafialnego w Krzepicach oraz Zajączkach Pierwszych, wzrost atrakcyjności turystycznohistorycznej Gminy Krzepice, zagospodarowanie terenów pokolejowych.

WYNIKI ANKIETY na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji oraz opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice
na lata 2017-2025 – kolorem czerwonym wskazano ilość udzielonych odpowiedzi.
Zebranych zostało 61 ankiet, z czego 37 w formie papierowej i 24 wypełnione
interaktywnie.
Pierwsza część ankiety miała na celu uzyskanie zdania respondentów dotyczącego
atutów/silnych stron Gminy Krzepice, a także oceny problemów/słabych stron. Jest to istotne
z puntu widzenia potencjału rozwojowego jaki posiada Gmina Krzepice.

□
□

□
□
□
□

□

□

□

Pytanie nr 1 Spośród niżej wymienionych proszę zaznaczyć 3 najważniejsze
atuty/silne strony Gminy Krzepice:
Lokalizacja w układzie komunikacyjnym (np. przebiegająca przez obszar Gminy
droga krajowa nr 43, istniejąca sieć kolejowa) 38 odpowiedzi
Infrastruktura techniczna (np. poziom zwodociągowania, dostęp do Internetu, stopień
skanalizowania Gminy, odpowiednio prowadzona gospodarka odpadami)
35 odpowiedzi
Walory przyrodnicze umożliwiające rozwój turystyki i rekreacji (np. rzeka Liswarta,
Ptasia Góra, zalew „Łezka” w Krzepicach) 23 odpowiedzi
Dobrze rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna (np. stadion sportowy i kompleks boisk
Orlik w Krzepicach) 16 odpowiedzi
Dobrze rozwinięta baza oświatowa jak również jakość kształcenia w szkołach
7 odpowiedzi
Kultywowanie lokalnych tradycji i uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym
poprzez np. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych (np. poprzez Gminny
Ośrodek Kultury w Krzepicach) 17 odpowiedzi
Obecność szlaków turystycznych nadających się do uprawiania turystyki
(np. przebiegające przez obszar Gminy: „Wielka Pętla Częstochowska”,
„Liswarciański Szlak Rowerowy”, „Szlak Kajakowy Liswarta”, niebieski szlak pieszy
„Rezerwatów Przyrody” 17 odpowiedzi
Aktywność władz gminnych w zakresie stymulowania rozwoju Gminy np. poprzez
proces tworzenia specjalnej strefy ekonomicznej pod patronatem „Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” 24 odpowiedzi
inne 1 odpowiedź (bezpieczeństwo mieszkańców).
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Pytanie nr 2 Spośród niżej wymienionych proszę wymienić 2 najważniejsze
problemy/słabe strony Gminy Krzepice:
Stan techniczny i jakość dróg gminnych (wysoki udział dróg nieutwardzonych)
14 odpowiedzi
Brak atrakcyjnych ofert pracy zachęcających do osiedlania się bądź pozostawiania
w Gminie 44 odpowiedzi
Niedostateczny dostęp do placówek ochrony zdrowia, w tym profilaktyki
i specjalistycznych usług medycznych 32 odpowiedzi
Duży udział korzystających z pomocy społecznej 4 odpowiedzi
Niewykorzystany potencjał turystyczny Gminy poprzez słabo rozwinięte zaplecze
turystyczne (np. gastronomia, noclegi) 15 odpowiedzi
Niski stopień zalesienia 2 odpowiedzi
Niewystarczający poziom aktywności mieszkańców do podejmowania inicjatyw
7 odpowiedzi
Niski poziom rozwoju budownictwa mieszkaniowego 9 odpowiedzi
inne 4 odpowiedzi (brak miejsc parkingowych, zanieczyszczenie powietrza,
niska emisja, starzejące się społeczeństwo, ucieczka młodych z powodu braku
atrakcyjnych miejsc pracy).

W dalszej części ankiety wskazano na potrzebę wskazania obszarów Gminy
Krzepice, w których kumulują się negatywne zjawiska sfer: społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Pytanie nr 3 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie
Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów społecznych
(bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz kapitału
społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 21 odpowiedzi
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 12 odpowiedzi
 Osiedle Kuków w Krzepicach 7 odpowiedzi
 Dankowice Drugie 14 odpowiedzi
 Dankowice Pierwsze 21 odpowiedzi
 Dankowice Trzecie 8 odpowiedzi
 Dankowice – Piaski 7 odpowiedzi
 Lutrowskie 7 odpowiedzi
 Podłęże Królewskie 1 odpowiedzi
 Stanki 12 odpowiedzi
 Starokrzepice 4 odpowiedzi
 Szarki 1 odpowiedzi
 Zajączki Pierwsze 5 odpowiedzi
 Zajączki Drugie 4 odpowiedzi
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Pytanie nr 4 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie
Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów gospodarczych
(mała liczba przedsiębiorstw, krótki okres funkcjonowania przedsiębiorstw, spadek
liczby podmiotów gospodarczych, mała aktywność zawodowa mieszkańców
wskazanego obszaru):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 17 odpowiedzi
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 16 odpowiedzi
 Osiedle Kuków w Krzepicach 5 odpowiedzi
 Dankowice Drugie 4 odpowiedzi
 Dankowice Pierwsze 17 odpowiedzi
 Dankowice Trzecie 11 odpowiedzi
 Dankowice – Piaski 12 odpowiedzi
 Lutrowskie 7 odpowiedzi
 Podłęże Królewskie 9 odpowiedzi
 Stanki 9 odpowiedzi
 Starokrzepice 5 odpowiedzi
 Szarki 1 odpowiedzi
 Zajączki Pierwsze 2 odpowiedzi
 Zajączki Drugie 4 odpowiedzi
Pytanie nr 5 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie
Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów środowiskowych
(wysoki hałas, zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone wody, występowanie
dzikich wysypisk śmieci):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 51 odpowiedzi
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 41 odpowiedzi
 Osiedle Kuków w Krzepicach 4 odpowiedzi
 Dankowice Drugie 3 odpowiedzi
 Dankowice Pierwsze 2 odpowiedzi
 Dankowice Trzecie 0 odpowiedzi
 Dankowice – Piaski 5 odpowiedzi
 Lutrowskie 0 odpowiedzi
 Podłęże Królewskie 0 odpowiedzi
 Stanki 1 odpowiedzi
 Starokrzepice 7 odpowiedzi
 Szarki 2 odpowiedzi
 Zajączki Pierwsze 2 odpowiedzi
 Zajączki Drugie 1 odpowiedzi
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Pytanie nr 6 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie
Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów przestrzenno funkcjonalnych (niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną
i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich
niska jakość niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających
się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunalnej, niedobór lub niska jakość
terenów publicznych):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 23 odpowiedzi
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 13 odpowiedzi
 Osiedle Kuków w Krzepicach 5 odpowiedzi
 Dankowice Drugie 11 odpowiedzi
 Dankowice Pierwsze 24 odpowiedzi
 Dankowice Trzecie 12 odpowiedzi
 Dankowice – Piaski 4 odpowiedzi
 Lutrowskie 5 odpowiedzi
 Podłęże Królewskie 1 odpowiedzi
 Stanki 8 odpowiedzi
 Starokrzepice 4 odpowiedzi
 Szarki 0 odpowiedzi
 Zajączki Pierwsze 4 odpowiedzi
 Zajączki Drugie 1 odpowiedzi
Pytanie nr 7 Proszę wymienić 2 (miejscowości bądź części miasta Krzepice na terenie
Gminy), w których występuje największa kumulacja problemów technicznych
(zły stan techniczny
budynków
publicznych,
mieszkalnych,
zabytków,
niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych tychże obiektów, zły stan dróg):
 Osiedle Stare Miasto w Krzepicach 32 odpowiedzi
 Osiedle Kuźniczka w Krzepicach 25 odpowiedzi
 Osiedle Kuków w Krzepicach 5 odpowiedzi
 Dankowice Drugie 7 odpowiedzi
 Dankowice Pierwsze 13 odpowiedzi
 Dankowice Trzecie 3 odpowiedzi
 Dankowice – Piaski 3 odpowiedzi
 Lutrowskie 1 odpowiedzi
 Podłęże Królewskie 0 odpowiedzi
 Stanki 4 odpowiedzi
 Starokrzepice 4 odpowiedzi
 Szarki 0 odpowiedzi
 Zajączki Pierwsze 19 odpowiedzi
 Zajączki Drugie 4 odpowiedzi
Podczas wypełnienia formularza, respondenci mieli także możliwość wskazania
najważniejszych działań rewitalizacyjnych, które w pierwszej kolejności powinny być
zrealizowane na terenie miejscowości, którą zamieszkują. Kolejne pytanie dotyczyło z kolei
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pilnych działań jakie w ramach rewitalizacji powinny zostać podjęte na pozostałym terenie.
Zestawienie wyników odpowiedzi na te dwa pytania przedstawiono w formie tabelarycznej.
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Tabela 24. Wykaz projektów jakie interesariusze wskazali jako najpilniejsze do zrealizowania w ramach procesu rewitalizacji

Lp.

Proszę wskazać dwa najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności
powinny być zrealizowane na terenie miejscowości którą Pani/Pan zamieszkuje wraz
z podaniem miejscowości.

1

Lutrowskie

2

Lutrowskie

3

Lutrowskie

powinien być dokończony chodnik, droga, zmodernizowane ukończone oświetlenie i plac zabaw.
powinny być zrobione ładne chodniki, utrzymanie czystości
Lepsze dbanie o wygląd wsi (głównie, przynajmniej 2 razy w
miesiącu wykosić rowy).
Rewitalizacja zaniedbanych części miasta (teren wokół stadionu i
zalewu), rewitalizacja chodników i dróg (np. ul. Andersa,
Mickiewicza, Ryły, Kościuszki).
Poprawa jakości dróg i oświetlenia, stworzenie placu zabaw dla
dzieci i młodzieży w celu umożliwienia lepszego spędzania
wolnego czasu.
Dostęp do placówek ochrony zdrowia, rozwój budownictwa
mieszkaniowego.

4

Krzepice

5

Osiedle Kuków

6

Krzepice

7

Brak adnotacji

Brak adnotacji.

8

Dankowice Trzecie

Kanalizacja w Dankowicach, remont dróg.

9

Krzepice

10

Krzepice

11

Krzepice, cały teren
gminy

12

Krzepice

Odnowa elewacji Kościoła Św. Jakuba w Krzepicach, rozbiórka
starych budynków przy ulicach głównych w Krzepicach.
Odnowienie elewacji Kościoła Parafialnego w Krzepicach,
odnowa dróg, zmobilizowanie właścicieli posesji do usunięcia
powalonych płotów, odrapanych elewacji przy drogach,
chodnikach, brak miejsc parkingowych.
Poprawa jakości dróg na terenie gminy. Krzepice – elewacja
Kościoła Parafialnego w Krzepicach.
Poprawa jakości dróg, odnowienie elewacji Kościoła Parafialnego
w Krzepicach, miejsca parkingowe.
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania
rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny
być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza
miejscowością w której Pani/Pan mieszka.
Brak adnotacji.
Brak adnotacji.
Brak adnotacji.
Rewitalizacja szlaków rowerowych (łączących
wszystkie miejscowości). Działania mające na celu
wspieranie przedsiębiorczości lokalnej.
Działania mające na celu wspieranie
przedsiębiorczości lokalnej. Poprawa estetyki
przestrzennej miasta Krzepice.
Poprawa jakości dróg. Dostęp do placówek służby
zdrowia.
Droga - Zajączki Drugie , ul. Parcele i ul. Łękawka.
Kanalizacja – Dankowice.
Droga- Zajączki Drugie ul. Parcele. Droga- Zajączki
Drugie ul. Łękawica.
Poprawa komunikacji między miejscowościami.
Poprawa jakości dróg.
Brak adnotacji.
Zmobilizować właścicieli posesji do rozbiórki starych,
walących się budynków.
Poprawa jakości dróg. Lepsza komunikacja PKS,
ABX między miejscowościami.
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności
powinny być zrealizowane na terenie miejscowości którą Pani/Pan zamieszkuje wraz
z podaniem miejscowości.

13

Zajączki Pierwsze

Remont drogi w Zajączkach Pierwszych odcinek od Zbrojewska.
Remont dróg polnych (utwardzenie).

14

Starokrzepice

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Organizacja
przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalna
społeczność).

15
16

Brak adnotacji
Brak adnotacji

Brak adnotacji.
Brak adnotacji.

17

Brak adnotacji

Brak adnotacji.

18

Lutrowskie

19

Krzepice

20

Krzepice

21

Krzepice

22

Krzepice
Krzepice- Os.
Kuźniczka
Krzepice - Os.
Kuźniczka, Stare Miasto

Dokończenie chodnika. Uzupełnienie brakujących lamp.
Poprawa jakości dróg gminnych. Dostęp do placówek ochrony
środowiska w tym specjalistycznych usług medycznych.
Obiekty zabytkowe – kościół. Teren wokół cmentarza i Zespołu
Szkół w Krzepicach.
Drogi kanalizacji w Dankowicach; budowa infrastruktury w
osiedlach w Krzepicach. Odnowa elewacji budynków wokół rynku
w Krzepicach; rewitalizacja Kościoła.
Budowa bloków mieszkalnych, gaz. Rozwój turystyki- ścieżki.
Remont synagogi. Rozwój turystyki i rekreacji przy zalewie
„Łezka” w Krzepicach i rzece Liswarcie.
Remont synagogi. Rozwój turystyki i rekreacji przy zalewie
,,Łezka", przy rzece Liswarta.
Ograniczenie niskich emisji. Siłownie zewnętrzne przy Szkole
Podstawowej nr. 1 w Krzepicach.

23
24
25

Krzepice
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania
rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny
być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza
miejscowością w której Pani/Pan mieszka.
Odpowiednia melioracja ( oczyszczenie, pogłębienie
lub wykopanie rowów melioracyjnych). Pogłębienie
lub wysuszenie rzek, które co roku na wiosnę
zalewają pobliskie pola i łąki, podwyższenie wałów
przeciwpowodziowych.
Inicjatywa na rzecz rozwoju terenów wskazanych do
rewitalizacji. Działania mające na celu wspieranie
przedsiębiorczości na terenach wskazanych od
rewitalizacji.
Brak adnotacji.
Brak adnotacji.
Poprawa jakości dróg gminnych. Więcej obiektów
sportowych.
Rozbudowa chodnika w Zajączkach Pierwszych.
Rozwinięcie zaplecza turystycznego( gastronomia,
noclegi). Stworzenie nowych miejsc pracy.
Młyn nad Liswartą. Dworzec PKP.
Obiekty zabytkowe, pomniki. Droga.
Brak adnotacji.
Budowa zaplecza turystycznego. Budowa ścieżek
rowerowych.
Budowa ścieżek rowerowych. Budowa zaplecza
turystycznego.
Ograniczenie niskiej emisji. Rozwój infrastruktury
sportowej.
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Lp.

Proszę wskazać dwa najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności
powinny być zrealizowane na terenie miejscowości którą Pani/Pan zamieszkuje wraz
z podaniem miejscowości.
Ograniczenie niskiej emisji. Wykonanie siłowni zewnętrznej przy
Szkole Podstawowej nr. 1 w Krzepicach.
Oświetlenie drogi od Zajączek Drugich do Stanek.
Remont drogi w Zajączkach Pierwszych. Remont chodnika w
Zajączkach Pierwszych.
Poprawa lokalnych dróg w Krzepicach. Budowa ścieżek
rowerowych w Krzepicach.
Dostęp do placówek Ochrony Zdrowia - Specjalistyczne Usługi
Medyczne, okulista, stomatolog. Stworzenie miejsc pracy.
Remont ulicy Mickiewicza. Dostęp do specjalistycznych usług
medycznych w Krzepicach. Stworzenie miejsc parkingowych.
Zmniejszenie bezrobocia. Zwiększenie dostępu do opieki
zdrowotnej.
Poprawa architektury miejskiej. Zmniejszenie bezrobocia.

26

Krzepice

27

Stanki

28

Zajączki Pierwsze

29

Krzepice

30

Krzepice

31

Krzepice

32

Krzepice

33

Krzepice

34

Krzepice

Budowa ścieżek rowerowych przy drodze krajowej nr. 43.
Budowa basenu lub kąpieliska.

35

Krzepice

Remont Kościoła. Remont GOK przy ul. Częstochowskiej.

36
37

Zajączki Drugie
Zajączki Drugie

38

Brak adnotacji.

Poprawa jakości dróg. Tworzenie nowych miejsc pracy.
Poprawa jakości dróg Zajączki Drugie ul. Parcele.
Poprawa stanu dróg oraz niedostateczny dostęp do placówek
ochrony zdrowia.

39

Krzepice

Zakaz spalania śmieci oraz wymiana chodników w Osiedlu Stare
Miasto Krzepicach.

40

Dankowice

Termomodernizacja budynku OSP DANKOWICE, świetlica dla
młodzieży w Dankowicach.
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania
rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny
być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza
miejscowością w której Pani/Pan mieszka.
Ograniczenie niskiej emisji. Więcej obiektów
sportowo- rekreacyjnych.
Remont drogi w Zajączkach Pierwszych.
Oświetlenie drogi od Zajączek Drugich do Stanek.
Ścieżki rowerowe. Nowe chodniki i poprawa stanu
dróg.
Remont chodnika i ulicy w m. Zajączki Pierwsze.
Remont i modernizacja obiektów zabytkowych.
Miejsca turystyczno- rekreacyjne. Modernizacja
obiektów zabytkowych.
Poprawa jakości dróg. Zmniejszenie bezrobocia.
Poprawa jakości dróg. Zmniejszenie bezrobocia.
Budowa ścieżek rowerowych przy drodze krajowej
nr.43. Budowa siłowni na powietrzu w
Nowokrzepicach.
Nowe obiekty sportowe. Kanalizacja na terenach
nieskanalizowanych.
Brak adnotacji.
Brak adnotacji.
poprawa infrastruktury drogowej
Całkowity zakaz spalania śmieci, likwidacja dzikich
wysypisk śmieci, budowa chodnika lub wydzielenie
pobocza do Dankowic.
Budowa ścieżek rowerowych, dostępność do
specjalistycznych usług medycznych.
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności
powinny być zrealizowane na terenie miejscowości którą Pani/Pan zamieszkuje wraz
z podaniem miejscowości.

41

Krzepice

Dokończenie budowy chodnika w Kukowie.

42

Krzepice

Przyłącze gazowe, oświetlenie ulicy gęstszym, jaśniejszym i
oszczędniejszym światłem - Osiedle Kuków.

43

Krzepice

Stworzenie wielofunkcyjnego boiska lub siłowni napowietrznej
oraz dokończenie budowy chodnika - Osiedle Kuków w
Krzepicach.

44

Krzepice

Rewitalizacja okolicy dworca PKP, Budowa infrastruktury
drogowej ul. Przemysłowa Krzepice, Osiedle Kuźniczka.

45

Krzepice

46

Dankowice

Nowy szeroki chodnik od kościoła w Krzepicach do ul. Kuźniczka
wraz z wydzieloną ścieżką rowerową. Nowa nawierzchnia ul.
Kuźniczka.
Kanalizacja Dankowice.

47

Dankowice

Rewitalizacja jezdni, kanalizacja, Dankowice.

48

Starokrzepice

Centrum m. Starokrzepice, poprawa jakości dróg.

49

Krzepice

Krzepice: specjalistyczne usługi zdrowotne, mieszkania socjalne.

50

Brak adnotacji.

51

Brak adnotacji.

52

Brak adnotacji.

Poprawa stanu technicznego chodników.
Poprawa rynku pracy, dostęp do miejsc spotkań i kultury –
zwiększenie.
Zwiększenie dostępu do miejsc rekreacji i wypoczynku, poprawa
jakości infrastruktury.
Przebudowa dróg, ścieżki rowerowe.

53
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania
rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny
być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza
miejscowością w której Pani/Pan mieszka.
Remont drogi w rynku.
Kanalizacja w miejscowościach Dankowice I, II, III,
oraz odnowienie sali kinowej Dom Kultury przy ul.
Częstochowskiej.
Zwiększenie dostępu do publicznych placówek
zdrowia, a także stworzenie nowych miejsc pracy dla
lokalnej społeczności.
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (oznaczenie i
zabezpieczenie zabytków i miejsc o walorach
przyrodniczych, Rekultywacja wysypiska śmieci i
terenów wokół wysypiska śmieci.
Poprawa stanu dróg w Dankowicach oraz budowa
chodników.
Miejsca pracy.
Większy dostęp do służby zdrowia, więcej ofert
pracy.
Poprawa jakości powietrza w całej gminie,
odnowienie elewacji budynków w części ulic starego
miasta w Krzepicach.
Zajączki Pierwsze-chodnik i jezdnia, Dankowice termomodernizacja budynku OSP.
Modernizacja wodociągowa.
Poprawa rynku pracy, dostęp do miejsc spotkań i
kultury – zwiększenie.
Zmniejszenie bezrobocia, poprawa warunków dla
inwestorów.
Lepsza organizacja wydarzeń kulturalnych,
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Lp.

Proszę wskazać dwa najważniejsze działania rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności
powinny być zrealizowane na terenie miejscowości którą Pani/Pan zamieszkuje wraz
z podaniem miejscowości.

54

Krzepice

55

Krzepice

56

Krzepice

57

Krzepice

58

Krzepice

59

Brak adnotacji.

60

Krzepice

61

Brak adnotacji.

Krzepice Stare Miasto - modernizacja budynków, dopłata do
wymiany ogrzewania na ekologiczne.
Remont kamienic w Starym Mieście, wsparcie dla początkujących
przedsiębiorców.
Poprawa wyglądu centrum Krzepic, ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza.
Krzepice - modernizacja ogrzewania, odnowienie centrum
Krzepic.
Modernizacja sali koncertowej w Krzepicach, Remont chodników
na starym mieście.
Remont chodników.
Krzepice, teren targowiska, place zabaw, Dom kultury, rynek w
Krzepicach.
Brak miejsc przeznaczonych dla młodych ludzi- miejsc spotkań.
Brak naturalnych miejsc do kontaktów pokoleniowych w
przestrzeni miasta czy wsi sprawia, że młodzież nie ma, gdzie
spędzić wolnego czasu.
Renowacja zabytków, ograniczenie niskiej emisji.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet
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Proszę wskazać dwa najważniejsze działania
rewitalizacyjne, które w pierwszej kolejności powinny
być zrealizowane na terenie Gminy Krzepice, poza
miejscowością w której Pani/Pan mieszka.
inwestycje w sport.
Modernizacja dróg, rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i gazowniczej.
Remonty dróg lokalnych na wsi, rozbudowa sieci
kanalizacyjnej.
Remonty chodników, ograniczenie ruchu w mieście.
Budowa chodników oraz ścieżek rowerowych,
tworzenie nowych miejsc pracy.
Termomodernizacja OSP w Dankowicach, siłownia
zewnętrzna w Dankowicach.
Remont zabytków.

Osiedle Kuźniczka w Krzepicach, zły stan dróg,
infrastruktura, zabytki.

Renowacja zabytków, ograniczenie niskiej emisji.
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Na koniec ankietowani zostali poproszeni o podanie kilku danych dotyczących profilu
osoby ankietowanej. Służą one wyłącznie celom statystycznym.
Płeć
□ Kobieta 40 odpowiedzi
□ Mężczyzna 16 odpowiedzi
Wiek
□ do 18 lat 0 odpowiedzi
□ 19-35 lat 22 odpowiedzi
□ 36-50 lat 18 odpowiedzi
□ 51-65 lat 14 odpowiedzi
□ co najmniej 66 lat 2 odpowiedzi
Wykształcenie
□ podstawowe 1 odpowiedzi
□ gimnazjalne 0 odpowiedzi
□ zawodowe 2 odpowiedzi
□ średnie 17 odpowiedzi
□ wyższe 36 odpowiedzi
Związek z Gminą Krzepice:
□ mieszkam i pracuję w Gminie Krzepice 39 odpowiedzi
□ tylko tu mieszkam, a pracuję poza Gminą Krzepice 4 odpowiedzi
□ tylko tu mieszkam, nie pracuję 5 odpowiedzi
□ tylko tu pracuje, mieszkam poza Gminą Krzepice 8 odpowiedzi
W treści ankiety zawarto również informację, że jedna osoba może wypełnić tylko jedną
ankietę oraz podziękowanie za wypełnienie ankiety.

III.

WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU
REWITALIZACJI

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar
zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto również negatywnych zjawisk:
 gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub
 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub
 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku
dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
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urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

Identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych może także nastąpić na podstawie
dokumentów strategicznych i planistycznych gminy (przyjętych uchwałą, w tym strategii
rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), jeśli
kwestie te są w nich w wystarczający sposób określone.
W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść dodatkowo obszary występowania
problemów przestrzennych, takie jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe
i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, jeżeli występują na nich negatywne zjawiska
właściwe dla obszaru zdegradowanego, inne niż zjawiska społeczne. Uznanie ich za element
obszaru rewitalizacji jest jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy już na wczesnym
etapie rewitalizacji można stwierdzić, że planowane tam działania przyczynią
się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze rewitalizacji.
Gmina musi zatem udowodnić możliwość ścisłego powiązania funkcjonalnego tych terenów
z zasadniczą częścią obszaru rewitalizacji tak, aby działania możliwe do przeprowadzenia na
tych terenach dały się powiązać z celami społecznymi rewitalizacji.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary
nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym
z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący
się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego miasto zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar
rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni Gminy Krzepice
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców Gminy Krzepice.
W celu opracowania charakterystyki wszystkich obszarów położonych na terenie
Gminy Krzepice zebrano dane dotyczące w szczególności sytuacji społecznej mieszkańców
opisywanego obszaru. Analizie poddano kwestie związane z koncentracją negatywnych
zjawisk, w szczególności zaawansowania starzenia się ludności, bezrobocia, problemów
ekonomicznych ludności, zmniejszonego poziomu bezpieczeństwa oraz stosunkowo dużego
udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem.
Zebrane dane są rzetelne i porównywalne, ponieważ zostały pozyskane z instytucji
bezpośrednio zajmujących się poszczególnymi kwestiami społecznymi: m.in. Urzędu
Miejskiego w Krzepicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach,
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku i Komisariatu Policji w Krzepicach.
Procedura wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Krzepice
została przeprowadzona w następujący sposób:
1) Dokonano analizy wskaźnikowej wszystkim obszarów, uwzględniając zweryfikowane,
mierzalne i porównywalne dane dotyczące sfery społecznej, mając na uwadze,
że jest ona podstawą do wskazania stanu kryzysowego. Z 11 przedstawionych
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wskaźników 1 dotyczy bezrobocia, 6 pomocy społecznej, 2 poziomu bezpieczeństwa,
1 dotyczący udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Należy
zauważyć, ze największą rolę przywiązano do świadczonej pomocy społecznej, gdyż
liczba osób korzystających z różnorakich form pomocy społecznej świadczy
o kumulacji negatywnych zjawisk o charakterze społecznym w gospodarstwach
domowych. Co więcej, wskaźniki wzajemnie się uzupełniają, np. w sferze pomocy
społecznej jednym ze wskaźników jest liczba osób korzystających z pomocy
społecznej z powodu bezrobocia.
2) Obszar zdegradowany powinien obejmować jednostki analityczne w których
stwierdzono kumulację negatywnych zjawisk o charakterze społecznym,
przy współwystępowaniu innych negatywnych zjawisk. Kumulację negatywnych
zjawisk społecznych stwierdzono:
 na obszarze wiejskim Gminy Krzepice – w jednostkach analitycznych:
Dankowice Drugie, Dankowice Pierwsze, Dankowice Trzecie, Stanki.
 na obszarze miejskim Gminy Krzepice – w jednostkach analitycznych:
Krzepice – Centrum z ulicą Częstochowską, Krzepice – Kuźniczka.
Są to jednostki analityczne, w których zdiagnozowano wartość mniej korzystaną niż
średnia wartość dla Gminy Krzepice, w przypadku co najmniej 9 wskaźników ze sfery
społecznej.
3) Kolejnym elementem procedury było wyznaczenie jednostek analitycznych w których
występuje stan kryzysowy w sferze gospodarczej, dla której przeprowadzono analizę
wskaźnikową uwzględniającą tendencję liczby prowadzonych działalności
gospodarczych w okresie pomiędzy 31.12.2005 r. a 31.12.2010 r., a także
na przestrzeni czasu pomiędzy 31.12.2005 r. a 31.12.2015 r. Spośród jednostek
analitycznych, w których wcześniej (w punkcie 2) zdiagnozowano negatywne
zjawiska społeczne, kumulację negatywnych zjawisk gospodarczych stwierdzono:
 na obszarze wiejskim Gminy Krzepice – w jednostkach analitycznych:
Dankowice Drugie, Dankowice Pierwsze, Dankowice Trzecie.
 na obszarze miejskim Gminy Krzepice – w jednostkach analitycznych:
Krzepice – Centrum z ulicą Częstochowską, Krzepice – Kuźniczka.
Są to jednostki analityczne, w których zdiagnozowano wartość mniej korzystaną
niż średnia wartość dla Gminy Krzepice, w przypadku co najmniej 1 wskaźnika
ze sfery gospodarczej.
4) Za obszar zdegradowany uznano jednostki analityczne, dla których stwierdzone
zostało występowanie kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, przy
jednoczesnym współwystępowaniu negatywnych zjawisk gospodarczych, tj.:
 na obszarze wiejskim Gminy Krzepice – w jednostkach analitycznych:
Dankowice Drugie, Dankowice Pierwsze, Dankowice Trzecie.
 na obszarze miejskim Gminy Krzepice – w jednostkach analitycznych:
Krzepice – Centrum z ulicą Częstochowską, Krzepice – Kuźniczka.
W sferze środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej nie prowadzono
analizy wskaźnikowej pokazującej zróżnicowanie w podziale na jednostki analityczne.
Przedstawiono jednak opis jakościowy, który wskazał, że jednostki analityczne
w których zdiagnozowano stan kryzysowy w sferze społecznej i gospodarczej
są narażone także na występowanie negatywnych zjawisk w sferach:
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 środowiskowej - przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza
atmosferycznego, zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych
ze strony potencjalnie nieszczelnych zbiorników bezodpływowych;
 przestrzenno-funkcjonalnej – niedostateczne rozwinięcie infrastruktury
drogowej, komunikacyjnej, kulturalnej , sportowej i rekreacyjnej,
przy jednoczesnym występowaniu takich walorów jak zabytki wpisane
do rejestru wojewódzkiego;
 technicznej – brak pełnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną
(np. kanalizacyjną).
Potwierdzeniem powyżej wskazanych faktów jest wynik przeprowadzonego badania
ankietowego.
Zdaniem respondentów, największa koncentracja negatywnych zjawisk sfery
środowiskowej (wysoki hałas, zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone wody,
występowanie dzikich wysypisk śmieci) występuje na Osiedlu Stare Miasto
w Krzepicach i Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach.
Podobnie w sferze technicznej, kumulację problemów technicznych (zły stan
techniczny budynków publicznych, mieszkalnych, zabytków, niefunkcjonowanie
rozwiązań technicznych tychże obiektów, zły stan dróg) wskazywano na Osiedlu
Stare Miasto w Krzepicach i Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach. Dużą liczbę
odpowiedzi przydzielono także do miejscowości Dankowice Pierwsze i Zajączki
Pierwsze.
Problemy
przestrzenno
funkcjonalne
(niewystarczające
wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu
do podstawowych usług lub ich niska jakość niedostosowanie rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi
komunalnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych) występują najczęściej na
Osiedlu Stare Miasto w Krzepicach, Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach,
w Dankowicach Pierwszych, Dankowicach Trzecich, Dankowicach Drugich.
Łączna ilość mieszkańców wydzielonych jednostek analitycznych: Dankowice Drugie,
Dankowice Pierwsze, Dankowice Trzecie, Krzepice – Centrum z ulicą Częstochowską,
Krzepice – Kuźniczka wynosi 2 374 osoby. Liczba ludności całej Gminy Krzepice wynosi
9 398 osób. Liczba osób zamieszkałych na terenie obszaru zdegradowanego stanowi
około 25 % ogólnej liczby ludności Gminy Krzepice.
Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosi 1 690 ha, przy całkowitej powierzchni
Gminy Krzepice wynoszącej 7 894 ha, co oznacza, że powierzchnia obszaru
zdegradowanego stanowi 21,5 % powierzchni Gminy Krzepice.
Procedura wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice została
przeprowadzona w następujący sposób:
1) Kierując się zasadą, że obszar rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20%
powierzchni Gminy Krzepice i dotyczyć nie więcej 30% ludności, stwierdzono,
że wyznaczony obszar zdegradowany Gminy Krzepice obejmuje teren wymagający
najpilniejszej interwencji spełniający wymagany próg dotyczący ludności.
2) Ponieważ negatywne zjawiska o charakterze społecznym i gospodarczym
są bezpośrednio związane z ludnością zamieszkującą dany obszar oraz
przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarcze stwierdzono, że obszar
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rewitalizacji na obszarach wiejskich powinien zostać ograniczony do zamieszkałych
i zabudowanych części jednostek analitycznych. Tereny rolnicze nie wymagają
podjęcia działań rewitalizacyjnych. Taka konieczność występuje w odniesieniu
do zurbanizowanych części jednostek analitycznych.
3) Wyznaczony obszar rewitalizacji Gminy Krzepice obejmuje:
 na obszarze wiejskim Gminy Krzepice – część jednostek analitycznych:
Dankowice Drugie, Dankowice Pierwsze, Dankowice Trzecie – w granicach
zabudowy wskazanej na mapie.
 na obszarze miejskim Gminy Krzepice – jednostki analityczne: Krzepice –
Centrum z ulicą Częstochowską, Krzepice – Kuźniczka.
 Przy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę wynik badania
ankietowego przeprowadzonego wśród interesariuszy rewitalizacji na etapie
diagnozowania i programowania rewitalizacji.

Tak wyznaczony obszar rewitalizacji spełnia wymagane kryteria, tj.
 obejmuje mniej niż 20% powierzchni Gminy Krzepice, a dokładnie 16,4 %
powierzchni gminy (około 1 293 ha),
 dotyczy mniej niż 30% mieszkańców Gminy Krzepice, a dokładnie 25 %
mieszkańców (2 374 osoby).
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Ryc. 39. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Krzepice
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 40. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Krzepice
Źródło: opracowanie własne
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WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZONEJ
REWITALIZACJI

Wizja stanu obszaru rewitalizacji odpowiada na pytania dotyczące stanu docelowego,
do którego dąży się w wyniku działań rewitalizacyjnych:

Co chcemy osiągnąć do 2025 r.?

Do jakiego stanu rozwoju obszaru rewitalizacji
dążymy?
Wizja obszaru rewitalizacji Gminy Krzepice po przeprowadzonej rewitalizacji
przedstawia się następująco:
Obszar rewitalizacji Gminy Krzepice w 2025 r. jest miejscem:


bezpiecznym i atrakcyjnym do życia dla
mieszkańców



aktywnego włączenia społecznego osób
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym



o wysokiej jakości infrastrukturze
technicznej i społecznej oraz atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej
aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców



obszarem integracji i współpracy
wszystkich interesariuszy rewitalizacji

Osiągnięcie stanu obszaru rewitalizacji w 2025 r. przedstawionego w powyższej wizji
będzie możliwe dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ukierunkowanych na wyjście
ze zdiagnozowanej sytuacji kryzysowej i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwoju danego
obszaru. Rewitalizacja będzie prowadzona kompleksowo we wszystkich sferach, w których
wymagane jest wsparcie, poprzez realizacje skoncentrowanych terytorialnie działań na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki

V.

CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ

Działania rewitalizacyjne Gminy Krzepice będą prowadzone w oparciu o wyznaczone
cele rewitalizacji dopasowane do lokalnych uwarunkowań i potrzeb mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Wszystkie cele wynikają z przeprowadzonej diagnozy i są ukierunkowane
przede wszystkim na eliminację lub ograniczenie występowania negatywnych zjawisk. Cele
rewitalizacji są również zgodne z założeniami powiązanych gminnych dokumentów
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wizji

stanu

obszaru

po

Nadrzędnym celem rewitalizacji założonym do osiągnięcia w niniejszym programie do
końca 2025 r. jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, w którym
zbadano wysoką kumulację negatywnych zjawisk społecznych, a także współwystępujących
z nimi negatywnych zjawisk ze sfer przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej
lub gospodarczej. Na podstawie zbadanych problemów określono cele strategiczne
i odpowiadające im kierunki działań. W następnej tabeli przedstawiono 3 cele strategiczne
i odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych, których osiągnięciu będzie służyć
efektywna realizacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Tabela 25. Zestawienie celów strategicznych i odpowiadających im kierunków działań
Cel 1: Aktywizacja
Cel 3. Zmiany w strukturze
społeczno-zawodowa
Cel 2. Rozwój
przestrzenno-funkcjonalnej
mieszkańców obszaru
infrastruktury społecznej
wsparciem pozytywnych
rewitalizacji
przemian społecznych
Kierunki działań
1.1 Aktywizacja
zawodowa mieszkańców

2.1 Adaptacja i modernizacja
obiektów na rzecz aktywizacji
społecznej

3.1 Zachowanie i promocja
dziedzictwa kulturowego
i historycznego obszaru
rewitalizacji

1.2 Rozwój usług społecznych
na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu

3.2 Stworzenie przestrzeni
publicznej na rzecz integracji
i aktywizacji lokalnej
społeczności

1.3 Integracja lokalnej
społecznej

3.3 Stworzenie przestrzeni na
rzecz aktywizacji
gospodarczej

Źródło: opracowanie własne

VI.

6.1.

OPIS POWIĄZAŃ Z DOKUMENTAMI
I PLANISTYCZNYMI GMINY KRZEPICE

STRATEGICZNYMI

POWIĄZANIA ZE STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY KRZEPICE NA LATA
2016-2025

Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu
gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji lokalnej polityki rozwoju, przy
uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań całej wspólnoty. Jest również instrumentem współpracy
partnerów samorządowych, prywatnych i pozarządowych.
Wizja ujęta w Strategii brzmi następująco: „Krzepice to gmina zapewniająca dostęp
do wysokiej jakości usług publicznych, o wysokim rozwoju przedsiębiorczości, dbająca
o jakość środowiska naturalnego i infrastruktury, z zachowaniem dziedzictwa i tożsamości
kulturowej, rozpoznawalna zarówno w kraju, jak i zagranicą.”. Wyznaczono również Misje,
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która przedstawia się następująco: „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno–
gospodarczego i przestrzennego gminy, w tym: stworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości i wysokiej jakości życia mieszkańców oraz promocja walorów gminy
wśród turystów. W Strategii określono również cztery obszary priorytetowe, do których
przypisano cele strategiczne:

Obszar priorytetowy I. Przestrzeń – cel strategiczny: Krzepice to
Gmina z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i wysoką jakością środowiska
naturalnego -z zachowaniem walorów krajobrazowych i kulturowych

Obszar priorytetowy II. Jakość życia mieszkańców – cel strategiczny:
Krzepice to Gmina o wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie
dostępu do wysokiej jakości usług publicznych

Obszar priorytetowy III. Lokalna gospodarka – cel strategiczny:
Krzepice to Gmina o wysokim poziomie rozwoju przedsiębiorczości i atrakcyjnymi
miejscami pracy oraz ekologicznym rolnictwem

Obszar priorytetowy IV. Wizerunek gminy – cel strategiczny:
Krzepice to Gmina otwarta na współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz
rozpoznawalna w kraju i zagranicą
Pierwsze trzy obszary interwencji i przypisane do nich cele wyraźnie wskazują na
potrzebę przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Do każdego z celów strategicznych
przypisano cele operacyjne.
W przypadku celu strategicznego I przypisano cel operacyjny I.3 Rewitalizacja
i zapewnienie ładu przestrzennego z zachowaniem walorów kulturowych. Dany cel
operacyjny wpisuje się w założenia niniejszego LPR i wskazuje na potrzebę
przeprowadzenia szeroko zakrojonych działań rewitalizacyjnych. Do danego celu przypisano
działania tj.:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów dla zmniejszenia
problemów społecznych oraz powstania nowych form aktywności gospodarczej,

Renowacja zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego i
budownictwa tradycyjnego oraz krajobrazu,

Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym
zagospodarowanie terenów w centrach miejscowości,

Rozwój mieszkalnictwa komunalnego, socjalnego, wspomaganego i
chronionego oraz rozwój infrastruktury socjalnej m.in. domów opieki społecznej oraz
innych obiektów przeznaczonych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym,

Utworzenie i rozwój centrum usług społecznościowych.
Podane wyżej działania wpisują się w założenia i potrzeby rewitalizacyjne określone
za pomocą wskaźników rozwoju użytych do delimitacji obszaru rewitalizacji. Jeśli chodzi
o pozostałe cele operacyjne, szczególnie powiązane z problemami natury społecznej
w potrzeby rewitalizacyjne wpisują się cele operacyjne przypisane do obszaru
priorytetowego II. Jakość życia mieszkańców, a w szczególności cel operacyjny II.2 Poprawa
stanu zdrowia mieszkańców, a także cel operacyjny II.3 Zapewnienie atrakcyjnej oferty
kulturalnej oraz możliwości spędzania wolnego czasu. Kolejnym obszarem priorytetowym,
który wpisuje się w założenia LPR jest obszar priorytetowy III Lokalna gospodarka. Cele
operacyjne, które wpisują się proces rewitalizacji to: III.1 Podniesienie konkurencyjności
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przedsiębiorstw i wspieranie ich rozwoju, III.2 Otwarty i atrakcyjny lokalny rynek pracy
przyczyniający się do zmniejszenia bezrobocia. III.3 Rozwój bazy turystycznej. Wymienione
cele są ukierunkowane na poprawę sytuacji w sferze społecznej i gospodarczej w zakresie
zdiagnozowanych problemów.
Przytoczone powyżej zapisy strategii rozwoju znajdują swoje odzwierciedlenie
w zaproponowanych w LPR projektach i przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. Dlatego należy
stwierdzić, że realizacja i wdrożenie założeń procesu rewitalizacji ujętego w programie jest
zgodne z wizją rozwoju Gminy Krzepice określonej w Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na
lata 2016-2025.

6.2.

POWIĄZANIA ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRZEPICE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest
podstawowym dokumentem planistycznym Gminy Krzepice. Jest dokumentem określającym
długookresową politykę przestrzenną władz lokalnych miasta i gminy poprzez wskazanie
układu obszarów funkcjonalnych oraz problemów strategicznych, wymagających
rozwiązania.
Obecnie obowiązujące studium zostało podjęte Uchwałą Nr 36.285.2013 Rady
Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Założenia studium dotyczące kierunków polityki przestrzennej Gminy Krzepice są
zgodne z celami programu rewitalizacji i wynikającymi z nich projektami i przedsięwzięciami.
Założone projekty i przedsięwzięcia nie stoją w sprzeczności z określonym w studium
przeznaczeniem danych terenów, a tym samym są kontynuacją polityki przestrzennej Gminy
Krzepice.

VII.

PRZEDSIĘWZIĘCIA I PROJEKTY REWITALIZACYJNE

Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne są pochodną wyznaczonych celów
rewitalizacji i kierunków działań rewitalizacyjnych. Program rewitalizacji powinien zawierać
listę projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z założeniami „Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” projekt
rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji tj. zaplanowany w programie
rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią
i celami programu rewitalizacji.
W niniejszym rozdziale przedstawiono opis głównych projektów rewitalizacyjnych
oraz charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017 - 2025

GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE

Lista projektów głównych ukierunkowanych na osiągnięcie celów rewitalizacji
prezentuje się następująco:
1. Adaptacja historycznego budynku przy ul. Rynek im. Powstańców 1683r. nr 3 na cele
społeczne i kulturalne
2. „Sołecki łącznik pokoleń na świeżym powietrzu”. Zagospodarowanie i adaptacja
historycznego terenu podworskiego na miejsce integracji oraz aktywizacji kulturalnej
i prozdrowotnej społeczności Dankowic
3. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez poprawę efektywności energetycznej
budynku OSP w Dankowicach
4. Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
5. Aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji Gminy Krzepice
6. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Krzepicach
7. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Dankowicach
8. Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej
27 w Krzepicach
9. Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Częstochowskiej
27 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
10. Remont elewacji XIV wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach
11. Centrum Aktywności – Senioralni Krzepice
12. Remont ulicy Solnej w Krzepicach na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Krakowskiej –
wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości
Poniżej został przedstawiony szczegółowy opis zaplanowanych projektów
rewitalizacyjnych w postaci kart projektów. Zawarto w nich informację dotyczące powiązań
z celami i kierunkami działań, zakres realizowanych zadań, a także prognozowane rezultaty
wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia. Wskazano również lokalizację danego projektu,
okres realizacji, szacunkową wartość i potencjalne źródła finansowania.
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KARTA PROJEKTU NR 1
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji
Wskaźniki realizacji projektu

Adaptacja historycznego budynku przy ul. Rynek im. Powstańców 1683r. nr 3 na cele
społeczne i kulturalne
Cel 3. Zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wsparciem pozytywnych przemian
społecznych
3.1 Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru rewitalizacji
Gmina Krzepice
Krzepice, ul. Rynek im. Powstańców 1683r. nr 3
Projekty zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku wraz zagospodarowaniem
podwórza. Będzie to lokalne centrum integracji i edukacji położone na obszarze rewitalizacji, w której
będą odbywały się spotkania dla mieszkańców gminy Krzepice, zwłaszcza zamieszkujących teren
rewitalizacyjny. Z budynku będą korzystać różne grupy wiekowe, organizacje pozarządowe, grupy
nieformalne.
Ponadto planuje się, że w obiekcie zgromadzone zostaną eksponaty dotyczące bogatej przeszłości
Krzepic i okolic. Planowane jest wyposażenie pomieszczeń w ekrany, plansze i przewodniki
multimedialne, jak również w tradycyjne systemy wystawowe (podświetlane gabloty, stojaki, sztalugi)
pod kątem organizacji wystaw stałych i czasowych. Obiekt będzie więc wykorzystany również jako
Izba Tradycji Ziemi Krzepickiej.
W budynku znajduje się jeden zamieszkały lokal mieszkalny komunalny, który nie zmieni swojej
funkcji i nie będzie objęty pracami realizowanymi w ramach projektu.
900 000,00
2019-2020
W Rynku im. Powstańców 1863r. w Krzepicach znajduje się budynek ufundowany w 1847 roku przez
rejenta kancelarii okręgu częstochowskiego Ignacego Budrewicza. Budynek służył najuboższym
mieszkańcom Krzepic jako przedszkole. O jego ówczesnym przeznaczeniu świadczy żeliwna tablica
wmurowana w elewację frontową. Ochronka dla ubogich funkcjonowała do 1948 roku – została
zlikwidowana przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Obecnie obiekt stanowi niewykorzystane
mienie komunalne gminy Krzepice. Celem projektu jest zaadaptowanie budynku na cele społeczne, a
także kulturalne, ukierunkowane na krzewienie lokalnej kultury i historii. W danym miejscu powstanie
miejsce spotkań i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji i pozostałych części Gminy. Izba
Tradycji, to również nowe atrakcje, które mogą przyciągnąć większą liczbę turystów, co wpłynie na
poprawę kondycji przedsiębiorstw, w szczególności zlokalizowanych w centrum Krzepic.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
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Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,07 ha
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach –
1 szt.
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów
miejskich – 2 374 os.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 1 500 os.
Sposób zmierzenia:
 protokoły odbioru robót budowlanych,
 ewidencja osób korzystających z obiektu/obszaru.
Potencjalne źródło finansowania

Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
RPO WSL (EFRR), Gmina Krzepice

KARTA PROJEKTU NR 2
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Zakres realizowanych zadań

„Sołecki łącznik pokoleń na świeżym powietrzu”. Zagospodarowanie i adaptacja
historycznego terenu podworskiego na miejsce integracji oraz aktywizacji kulturalnej
i prozdrowotnej społeczności Dankowic
Cel 3. Zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wsparciem pozytywnych przemian
społecznych
3.1 Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru rewitalizacji
3.2 Stworzenie przestrzeni publicznej na rzecz integracji i aktywizacji lokalnej społeczności
Gmina Krzepice
Dankowice Drugie, działka nr 906
Projekt zakłada utworzenie „Sołeckiego łącznika pokoleń na świeżym powietrzu” poprzez
odpowiednie zagospodarowanie i adaptację terenu podworskiego w sołectwie Dankowice. Projekt
dotyczy realizacji następujących zadań:
 adaptacje terenu okalającego kapliczkę św. Jana Nepomucena na „Łącznik pokoleń na
świeżym powietrzu”,
 utworzenie ścieżki edukacyjnej, w tym: budowa makiety dworu 3D, odtworzenie dawnego
pręgierza, montaż tablic informacyjnych,
 budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia obejmującym budowę małej
architektury wokół tężni, w tym kamienne stoły do gry w szachy, ławki, leżaki. Elementem
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Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Wskaźniki realizacji projektu
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projektu jest również uprządkowanie terenów zieleni.
150 000,00
2020-2021
Historyczne centrum Dankowic stanowi park podworski, teren wokół byłej szkoły podstawowej
i zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena. Obecnie, jego część jest społecznie rewitalizowana
przez mieszkańców Dankowic. Na ten cel przeznaczono również fundusz sołecki. Dotychczas
wyremontowano trawiaste boisko sportowe, wyrównano teren wokół niego, przygotowano miejsce
pod przyszłe boisko do piłki plażowej. Wymienione przedsięwzięcia są jednak głównie ukierunkowane
na młodych i aktywnych odbiorców. W diagnozie wykazano jednak wysoki odsetek osób starszych
i postępujący proces starzenia się społeczeństwa na obszarze rewitalizacji. Dlatego z myślą
o wszystkich grupach wiekowych, a w szczególności o wielopokoleniowej integracji lokalnej
społeczności obszaru rewitalizacji zaplanowano stworzenie nowej infrastruktury społecznej na terenie
niezagospodarowanego i popadającego w degradację parku podworskiego. Sposób
zagospodarowania danego obszaru będzie sprzyjał aktywnemu włączeniu społecznemu lokalnej
społeczności obszaru rewitalizacji i budowani nowych więzi, w szczególności międzypokoleniowych.
Dzięki budowie tężni solankowej wytwarzającej mikroklimat podobny do nadmorskiego projekt wpływa
również pozytywnie na zdrowie mieszkańców. „Sołecki łącznik pokoleń na świeżym powietrzu” będzie
wykorzystywany jako miejsce integracji lokalnej społeczności, edukacji oraz organizacji wydarzeń
o charakterze społeczno – kulturalnym (pikniki „Solankowe spotkania dla zdrowia, urody i ciała”,
plenerowe turnieje szachowe oraz zajęcia integracyjne). Realizacja inwestycji sprzyja również
zachowaniu lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru rewitalizacji, a także może
stanowić potencjalną atrakcję turystyczną. Natomiast rozwój turystyki sprzyja również lokalnej
przedsiębiorczości i powstaniu nowych miejsc pracy związanych z obsługą większej liczby turystów.
Projekt jest również ściśle powiązany z projektami społecznymi: 4, 7 i 11. Zrewitalizowany obszar
może się stać miejscem realizacji danych projektów o charakterze społecznym. Wysokiej jakości
infrastruktura społeczna powstała w wyniku danego projektu sprzyja efektywności zaplanowanych
działań ukierunkowanych na eliminacje zbadanych problemów natury społecznej.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,07 ha
 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach –
1 szt.
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów
miejskich – 2 374 os.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 1 000 os.
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Potencjalne źródło finansowania

Sposób zmierzenia:
 protokoły odbioru robót budowlanych,
 ewidencja osób korzystających z obiektu/obszaru.
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
PROW, Gmina Krzepice

KARTA PROJEKTU NR 3
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Rozwój infrastruktury społecznej poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku OSP
w Dankowicach
Cel 2. Rozwój infrastruktury społecznej
2.1 Adaptacja i modernizacja obiektów na rzecz aktywizacji społecznej
Gmina Krzepice
Dankowice Pierwsze 4
Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku OSP w Dankowicach. Zakres prac
w ramach projektu obejmuje roboty budowlane i instalacyjne: docieplenie ścian, docieplenie sufitu
pod nieogrzewanym poddaszem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont kotłowni na paliwo
stałe – montaż kotła opalanego węglem typu „eko-groszek”, wykonanie instalacji c.o. W wyniki
realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku oraz spadek emisji
gazów cieplarnianych.
391 000,00
2018
Budynek strażnicy jest wykorzystywany nie tylko jako miejsce działalności jednostki OSP (magazyn
sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zbiórki sekcji pożarniczych, przygotowanie do działań bojowych),
ale również jako miejsce spotkań mieszkańców Dankowic. Z licznych inicjatyw podejmowanych przez
aktywnych mieszkańców (m.in. Radę Sołecką i Młodzieżową Radę Sołecką) korzystają dzieci,
młodzież, dorośli i seniorzy. Niestety brak ogrzewania, niski standard pomieszczeń i niedostosowanie
budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i ograniczeniami ruchowymi związanymi z wiekiem
jest barierą dla wielu mieszkańców. Społeczność sołectwa, po likwidacji szkoły podstawowej, nie
posiada miejsca, w którym może realizować całoroczne projekty społeczno – kulturalne. Obecnie
remiza OSP jest jedynym budynkiem, który może zostać wykorzystany w tym celu.
Termomodernizacja strażnicy w znaczny sposób wpłynie na rozwój działalności społeczno –
kulturalnej w sołectwie. W budynku będą odbywały się zajęcia i warsztaty dla różnych grup
wiekowych (rękodzieło, kulinaria, taniec, edukacja prozdrowotna itp.). Projekt jest również ściśle
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związany z realizacja projektów miękkich ujętych w LPR nr 4 i 11. Zrewitalizowany obiekt będzie
przystosowany do efektywnego wdrażania działań miękkich ukierunkowanych na przeciwdziałania
zbadanym problemom natury społecznej na etapie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Remiza OSP stałaby się jednym z kluczowych miejsc w procesie rewitalizacji na terenie
sołectwa Dankowice.
Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Wskaźniki realizacji projektu

Potencjalne źródło finansowania

Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,05 ha
 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach –
1 szt.
 Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów
miejskich – 2 374 os.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury – 200 os.
Sposób zmierzenia:
 protokoły odbioru robót budowlanych,
 ewidencja osób korzystających z obiektu/obszaru.
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
Gmina Krzepice

KARTA PROJEKTU NR 4
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja
Zakres realizowanych zadań

Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Cel 1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.2 Rozwój usług społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
1.3 Integracja lokalnej społecznej
Gmina Krzepice, MGOPS
Obszar rewitalizacji Gminy Krzepice
Projekt zakłada przeprowadzenie działań animacyjno-edukacyjnych z zakresu reintegracji społecznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych
społecznie. W ramach projektu przewiduje się następujące działania:
 zatrudnienie animatorów społeczności lokalnej,
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Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Wskaźniki realizacji projektu

 przeprowadzenie warsztatów aktywizacji społecznej,
 organizacja imprez, spotkań, wydarzeń mających na celu integracje lokalnej społeczności
Animatorzy będą odpowiedzialni za przygotowanie i realizację warsztatów, a także pozostałych
działań animacyjno-edukacyjnych. Miejsce prowadzonych zajęć będzie zależeć od programu
warsztatów ustalonych przez animatorów.
300 000,00
2017-2023
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne za pomocą wybranych wskaźników
rozwoju, które wskazują na wysoka koncentrację problemów natury społecznej, a w szczególności
duży odsetek mieszkańców zależnych od pomocy społecznej. Dany projekt ma na celu ograniczyć
dane problemy i pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, czy znaleźć pracę. Dany
projekt jest powiązany z realizacją pozostałych projektów o charakterze infrastrukturalnym, które mają
za zadanie stworzenie odpowiedniej infrastruktury społecznej (projekt nr 1, 2, 3, 8 i 9). Zadania
nakreślone w danym projekcie będą realizowane w zrewitalizowanych obiektach, co dodatkowo
zapewni trwałość i efektywność prowadzonego procesu rewitalizacji. Wskazane działania prowadzą
do kompleksowego wyjścia z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie – 35 os.
 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 5 os.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 40 os.
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu – 20 os.
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10 os.
Sposób zmierzenia:
 dane MGOPS,
 dane PUP

Potencjalne źródło finansowania

Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
RPO WSL (EFS), Gmina Krzepice
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KARTA PROJEKTU NR 5
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Wskaźniki realizacji projektu

Aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji Gminy Krzepice
Cel 1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców
1.2 Rozwój usług społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck
W ramach projektu każdemu z uczestników przedstawiona zostanie konkretna oferta aktywizacji
zawodowej (np. staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), którą
poprzedzi realizacja pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Działania projektowe będą
stanowić kompleksową ofertę wsparcia, wykorzystującą formy pomocy określone w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika
projektu do zatrudnienia.
164 000,00
2018-2019
Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia na obszarze rewitalizowanym gminy
Krzepice. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 15 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Kłobucku, zamieszkujących obszar rewitalizacji gminy Krzepice. Udział
w projekcie pozwoli osobom bezrobotnym na zdobycie doświadczenia zawodowego, pozyskanie
konkretnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, pozyskanie środków finansowych na
uruchomienie działalności gospodarczej, dzięki czemu ich sytuacja na rynku pracy poprawi się
i wpłynie na znalezienie stałego zatrudnienia. Dany projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany na
obszarze rewitalizacji problem bezrobocia.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem
w programie– 15 os.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po
opuszczeniu programu – 10 os.
 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15 os.
Sposób zmierzenia:
 dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
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Potencjalne źródło finansowania

Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
Fundusz Pracy, RPO WSL

KARTA PROJEKTU NR 6
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji
Wskaźniki realizacji projektu

Utworzenie świetlicy środowiskowej w Krzepicach
Cel 1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.2 Rozwój usług społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
1.3 Integracja lokalnej społecznej
Gmina Krzepice, MGOPS, organizacje pozarządowe
Krzepice, ul. Rynek im. Powstańców 1683r. nr 3
Projekt zakłada utworzenie świetlicy środowiskowej w Krzepicach w budynku przy ul. Rynek
im. Powstańców 1683r. nr 3. Świetlica środowiskowa ma za zadanie wsparcie w wychowaniu dzieci
i młodzieży, szczególnie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czy rodzin
patologicznych. Świetlica świadczy usługi tj.: pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, pomoc
w wychowaniu dzieci, rozwija zainteresowania podopiecznych, czy oferuje wsparcie psychologiczne,
socjoterapeutyczne i materialne.
200 000,00
2020-2023
Projekt zakłada wsparcie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Na taki problem wskazuje analiza wskaźnikowa, gdzie w obszarze rewitalizacji
zbadano wysoką zależność rodzin od pomocy MGOPS, a w szczególności odsetek dzieci na które
rodzice otrzymują zasiłek rodzinny. Projekt jest zlokalizowany w planowanym do zrewitalizowania
zabytkowego budynku znajdującego się w północnej pierzei Rynku. W danym obiekcie planowane
jest również utworzenie Izby Tradycji Ziemi Krzepickiej. Projekt nr 1 i 9 są ze sobą ściśle związane.
Utworzenie świetlicy środowiskowej ma na celu pomoc dla dzieci i młodzieży z obszaru Krzepice
Centrum z ulicą Częstochowską oraz Krzepice – Kuźniczka. Jest to działanie prewencyjne,
przygotowujące najmłodszych mieszkańców do samodzielnego, dorosłego życia co sprzyja
ograniczeniu problemów społecznych w przyszłości, w szczególności zależności od pomocy
społecznej.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
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społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 40 os.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu – 1 szt.
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 15 os.
Sposób zmierzenia:
 dane MGOPS,
 ewidencja uczestników programu
Potencjalne źródło finansowania

Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
RPO WSL (EFS), Gmina Krzepice, MGOPS, organizacje pozarządowe

KARTA PROJEKTU NR 7
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu
Prognozowane rezultaty

Utworzenie świetlicy środowiskowej w Dankowicach
Cel 1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.2 Rozwój usług społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
1.3 Integracja lokalnej społecznej
Gmina Krzepice, MGOPS, organizacje pozarządowe
Dankowice Pierwsze 4
Projekt zakłada utworzenie świetlicy środowiskowej w Dankowicach w budynku OSP w Dankowicach
Pierwszych. Świetlica środowiskowa ma za zadanie wsparcie w wychowaniu dzieci i młodzieży,
szczególnie z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czy rodzin patologicznych.
Świetlica świadczy usługi tj.: pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, pomoc w wychowaniu
dzieci, rozwija zainteresowania podopiecznych, czy oferuje wsparcie psychologiczne,
socjoterapeutyczne i materialne.
100 000,00
2019 - 2023
Projekt zakłada wsparcie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Na taki problem wskazuje analiza wskaźnikowa, gdzie w obszarze rewitalizacji
zbadano wysoką zależność rodzin od pomocy MGOPS, a w szczególności odsetek dzieci na które
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rodzice otrzymują zasiłek rodzinny. Projekt jest zlokalizowany w planowanym do zrewitalizowania
obiekcie remizy OSP w Dankowicach. Jest to jedyna nieruchomość, na terenie Dankowic, którą
można wykorzystać jako miejsce realizacji danego zadania. Projekt nr 4 i 10 są ze sobą ściśle
związane. Utworzenie świetlicy środowiskowej ma na celu pomoc dla dzieci i młodzieży z obszaru
Dankowic Pierwszych, Dankowic Drugich i Dankowic Trzecich. Jest to działanie prewencyjne,
przygotowujące najmłodszych mieszkańców do samodzielnego, dorosłego życia co sprzyja
ograniczeniu problemów społecznych, w szczególności zależności od pomocy społecznej.
Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Wskaźniki realizacji projektu

Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 20 os.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu – 1 szt.
 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących
(łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 10 os.
Sposób zmierzenia:
 dane MGOPS,
 dane PUP

Potencjalne źródło finansowania

Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
RPO WSL (EFS), Gmina Krzepice, MGOPS, organizacje pozarządowe

KARTA PROJEKTU NR 8
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27
w Krzepicach
Cel 3. Zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wsparciem pozytywnych przemian
społecznych
3.1 Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru rewitalizacji
Gmina Krzepice
Krzepice ul. Częstochowska 27
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Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Green K e y

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku domu kultury w Krzepicach przy
ul. Częstochowskiej 27. Zakres prac w ramach projektu obejmuje roboty budowlane i instalacyjne:
docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła,
wymiana instalacji c.o. oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne. W wyniku
realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej budynku oraz spadek emisji gazów
cieplarnianych.
1 327 000,00
2017
Projekt dotyczy poprawy stanu technicznego budynku będącego siedzibą domy Gminnego Ośrodka
Kultury. Obiekt znajduje się obecnie w złym stanie technicznym i wymaga kompleksowej modernizacji
i przystosowania do obecnych norm technicznych i poprawy efektywności energetycznej. Takie
działanie wpływa na poprawę jakości środowiska i zmniejszenie kosztów eksploatacji danego
budynku. Kompleksowa termomodernizacja obiektu wpłynie również na jego estetykę i w szerszym
kontekście dążenie do przywrócenia ładu przestrzennego w otoczeniu budynku. Poprawa stanu
technicznego siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach wpłynie również na jakość
oferowanych usług. Projektem ściśle powiązanym z niniejszym działaniem, jest projekt główny nr 9,
który dotyczy modernizacji wnętrza budynku. Nowoczesna i atrakcyjna infrastruktura zwiększy
możliwości z zakresu działalności kulturalnej na obszarze rewitalizacji i wpłynie na budowę
tożsamości lokalnej i promocję dziedzictwa kulturowego Krzepic i okolic. Budynek jest zlokalizowany
w ścisłym centrum miasta. Zrewitalizowany obiekt może się stać centrum życia kulturalnego
i publicznego. Zamierzonym efektem realizacji danego działania jest poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru rewitalizacji i ożywienie społeczno-gospodarcze. Rozwinięta infrastruktura
pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej GOK.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba obiektów poddanych termomodernizacji – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów – 1 000 os. (rocznie)

Wskaźniki realizacji projektu

Potencjalne źródło finansowania

Sposób zmierzenia:
 protokoły odbioru robót budowlanych,
 wyniki audytu energetycznego.
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
RPO WSL, Gmina Krzepice
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KARTA PROJEKTU NR 9
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja
Zakres realizowanych zadań
Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji
Wskaźniki realizacji projektu

Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Częstochowskiej 27 wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu
Cel 3. Zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wsparciem pozytywnych przemian
społecznych
3.1 Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru rewitalizacji
Gmina Krzepice, GOK
Krzepice ul. Częstochowska 27
Projekt obejmuje remont pomieszczeń istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury, w tym
remont Sali widowiskowej oraz zakup wyposażenia m.in. nagłośnienia i oświetlenia, a także
cyfryzację kina i dostosowanie aparatury projekcyjnej do współczesnych wymogów technicznych
Projekt zakłada również zagospodarowanie przyległego terenu, w tym wymianę bramy wjazdowej,
wybrukowanie podwórza, zakup stojaka na rowery.
500 000,00
2018
Realizacja danego projektu przyczyni się do edukacji kulturalnej i cyfrowej lokalnej społeczności oraz
zwiększenia kompetencji kulturowych, m.in. seniorów i wykluczonych społecznie. Obiekt stanie się
również atrakcyjnym miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności. GOK w Krzepicach jest
również odpowiedzialny za krzewienie lokalnej twórczości i tradycji co buduje wśród mieszkańców
poczucie tożsamości lokalnej i przywiązania do miejsca zamieszkania, którym jest obszar rewitalizacji
Gminy Krzepice. Dzięki modernizacji siedziby GOK-u zostanie rozbudowana i uzupełniona o
dodatkowe rozwijające zajęcia i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Zmodernizowana sala
widowiskowa będzie miejscem organizacji cyklicznych wydarzeń kulturalnych tj. koncerty, projekcje
filmowe, spotkania edukacyjne, czy konferencje. Realizacja projektu wpłynie na aktywizacje osób
wykluczonych społecznie i seniorów. Projekt ma w zamierzeniu pomóc w ograniczeniu problemów ze
sfery społecznej, dzięki zwiększeniu oferty usługowej GOK i dedykowaniu różnego rodzaju wydarzeń
dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, który borykają się z trudną sytuacją życiową. Projekt jest
również ściśle powiązany z realizacją projektu nr 8, który dotyczy kompleksowej termomodernizacji
budynku przy ul. Częstochowskiej 27. Dana inwestycja jest także powiązana z projektami miękkimi nr
4 i 11, których zadania będą mogły być realizowane w zmodernizowanym budynku Gminnego
Ośrodka Kultury.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej –1 szt.
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Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury – 1 000 os. (rocznie)
Sposób zmierzenia:
 protokoły odbioru robót budowlanych,
 ewidencja osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury
Potencjalne źródło finansowania

Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
Gmina Krzepice, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KARTA PROJEKTU NR 10
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Zakres realizowanych zadań

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Remont elewacji XIV wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach
Cel 3. Zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wsparciem pozytywnych przemian
społecznych
3.1 Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru rewitalizacji
3.2 Stworzenie przestrzeni publicznej na rzecz integracji i aktywizacji lokalnej społeczności
Parafia p.w. św Jakuba Apostoła w Krzepicach
Krzepice, ul. Kazimierza Wielkiego 1
Realizacja danego projektu obejmuje takie działania jak remont i roboty konserwatorskie elewacji
kościoła w zakresie:
 poprawieniu stanu pionowych oraz poziomych izolacji przeciwwilgotnościowych murów przy
ścisłym nadzorze wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 otynkowanie wybranych partii zabytku (m.in. wnęk okien, detali architektonicznych),
 detale architektoniczne zostaną oczyszczone z uszkodzonych zapraw oraz farb i zostaną
zrekonstruowane w technice oryginału.
755 000,00
2017-2019
Kościół, oprócz funkcji sakralnej jest miejscem, które służy lokalnej społeczności jako obiekt kultury
i pomnik historii. Świątynia jest wykorzystywana podczas najważniejszych uroczystości
organizowanych na terenie gminy Krzepice. Podejmowane inicjatywy służą podtrzymywaniu
i rozpowszechnianiu polskiej tradycji, historii oraz integracji lokalnej społeczności, w tym również
mieszkańców obszaru rewitalizacji. We wnętrzu świątyni odprawiane są Msze Św. na okoliczność
rocznic i świąt państwowych z udziałem pocztów sztandarowych, grup rekonstrukcyjnych, służb
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mundurowych, delegacji samorządu, szkół, instytucji i organizacji. Na stałe do gminno parafialnego
kalendarza wydarzeń kulturalnych wpisały się obchody Narodowego Święta Niepodległości, Rocznica
Wybuchu II Wojny Światowej na Ziemi Krzepickiej, Msza Katyńska. Podczas dorocznego święta
miasta, gminy i parafii – Krzepickich Dni Jakubowych (będących połączeniem rozrywki, tradycyjnego
jarmarku kupieckiego i odpustu ku czci Św. Jakuba Apostoła), w kościele odbywają się spotkania
autorskie oraz koncerty. Krzepice wraz z „zabytkową perełką” jaką jest kościół, stają się miejscem
częstych odwiedzin pielgrzymów (szczególnie w okresie letnim). Świątynię zwiedzają grupy
zorganizowane, które podążają na Jasną Górę oraz pielgrzymi indywidualni. Mając na uwadze
kulturotwórczą rolę świątyni nie można pominąć pozostałych wydarzeń i działań artystycznych.
W kościele działają dwa chóry parafialne, koncertują Młodzieżowe Orkiestry Dęte. Młodzież szkolna
i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dankowic organizują „Kolędowe ostatki”, spektakle
pantomimiczne i wystawy prac plastycznych o tematyce sakralnej i historycznej.
Można zatem stwierdzić, że realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do integracji społecznej
mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także pozostałych dzięki poprawie stanu technicznego kościoła
pw. św. Jakuba. Poprawa jakości ważnego dla lokalnej społeczności miejsca sprzyja pozytywnym
przemianom społecznym i integracji. Inwestycja ma na celu również poprawę estetyki jednego
z najważniejszych zabytkowych obiektów Gminy Krzepice która przyczyni się do zachowania
i promocji dziedzictwa kulturowego obszaru rewitalizacji.
Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
 Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych obiektów – 2 000 os. (rocznie)

Wskaźniki realizacji projektu

Potencjalne źródło finansowania

Sposób zmierzenia:
 protokoły odbioru robót budowlanych,
 ewidencja osób korzystających z obiektu.
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Parafia p.w. św Jakuba Apostoła w Krzepicach
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KARTA PROJEKTU NR 11
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja
Zakres realizowanych zadań
Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Centrum Aktywności – Senioralni Krzepice
Cel 1: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji
1.2 Rozwój usług społecznych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
1.3 Integracja lokalnej społecznej
Gmina Krzepice, GOK, organizacje pozarządowe
Obszar rewitalizacji Gminy Krzepice
Projekt dotyczy aktywizacji osoby w wieku emertytalnym zamieszkujące obszar rewitalizacji.
W ramach projektu planuje się organizację różnorodnych wydarzeń, imprez, spotkań edukacyjnych,
warsztatów, szkoleń dla seniorów z obszaru rewitalizacji. W dane działania zostaną zaangażowane
organizacje pozarządowe oraz Gmina Krzepice.
200 000,00
2019-2023
Głównym założeniem projektu jest aktywizacja najstarszej grupy wiekowej mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Projekt jest odpowiedzią na zbadany na etapie diagnozy wysoki odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym zamieszkujących obszaru rewitalizacji Gminy Krzepice oraz brak oferty usługowej
skierowanej dla seniorów i dostosowanej do ich potrzeb. Miejscem realizacji projektu będzie zależne
od rodzaju wydarzeń, spotkań itd. Głównymi lokalizacjami realizacji zadań zawartych w niniejszym
projekcie będą zrewitalizowane obiekty i obszary w opisane w ramach pozostałych projektów
głównych nr: 1, 2, 3 i 9. Wymienione projekty są ze sobą powiązane i ich wspólna realizacja wpłynie
na kompleksowość interwencji.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Liczba zorganizowanych warsztatów i szkoleń (rocznie) – 5 szt.
 Liczba uczestników projektu – 50 os.

Wskaźniki realizacji projektu

Potencjalne źródło finansowania

Sposób zmierzenia:
 ewidencja osób korzystających z obiektu.
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
Gmina Krzepice, GOK, środki prywatne
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KARTA PROJEKTU NR 12
Nazwa projektu
Zgodność z celami strategicznymi i kierunkami
działań
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja
Zakres realizowanych zadań
Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Prognozowane rezultaty

Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w stosunku
do celów rewitalizacji

Remont ulicy Solnej w Krzepicach na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Krakowskiej – wsparciem
dla lokalnej przedsiębiorczości
Cel 3. Zmiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wsparciem pozytywnych przemian
społecznych
3.3 Stworzenie przestrzeni na rzecz aktywizacji gospodarczej
Gmina Krzepice
Krzepice, ul. Solna
Ulica Solna w Krzepicach na odcinku od ul. Dzielnej do ul. Krakowskiej (długość ok. 62 m)
przeznaczona jest dla handlu ulicznego. Zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej szerokości
4,00 m z poszerzeniem jezdni o szerokości 1,20 – 1,60 m do budynku po stronie południowej dla
umożliwienia handlu ulicznego. Po stronie północnej chodnik z kostki brukowej o szerokości zmiennej
tj. 2,50 m – 3,30 m..
162 000,00
2021
Dany projekt jest wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców poprzez stworzenie warunków do handlu
ulicznego. Zaplanowane działania wynika ze zdiagnozowanej sytuacji gospodarczej odnoszącej się
do kondycji lokalnych przedsiębiorstw. Wsparciem dla lokalnych podmiotów gospodarczych może
okazać się przystosowana do handlu ulica Solna, która może ożywić gospodarczo obszar
rewitalizacji. Realizacja danego projektu wpływa również na ograniczenie problemu bezrobocia na
obszarze rewitalizacji, w szczególności w jednostce Krzepice – Centrum z ulicą Częstochowską.
Raport z realizacji projektu
Wskaźniki produktu:
 Długość zmodernizowanych dróg przystosowanych do handlu ulicznego – 62 m.

Wskaźniki realizacji projektu

Potencjalne źródło finansowania

Sposób zmierzenia:
 protokoły odbioru robót budowlanych,
Wskaźniki mogą ulec modyfikacji.
Gmina Krzepice
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CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH
Lista pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawia się następująco:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków w gminie Krzepice dla miejscowości:
Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie
2. Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – budowa placu zabaw w Dankowicach
3. Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – budowa siłowni zewnętrznej w Dankowicach
4. Przebudowa ulicy Częstochowskiej
5. Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 2
6. Dni Jakubowe w Krzepicach
7. Zabezpieczenie ruin Synagogi w Krzepicach

Poniżej została przedstawiona charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w postaci kart przedsięwzięć. Zawarto
w nich syntetyczny opis planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 1
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Charakterystyka przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu
Potencjalne źródło finansowania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków
w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice
Trzecie.
Gmina Krzepice
Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie
Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
i przepompowniami ścieków w miejscowościach Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice
Trzecie. Realizacja danej inwestycji wydatnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców jak
i jakości środowiska. Dane przedsięwzięcie będzie wsparciem dla pozytywnych przemian
społecznych i gospodarczych na części obszaru rewitalizacji poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury
technicznej.
9 700 000,00
2019-2023
WFOŚiGW, Gmina Krzepice
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KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 2
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Charakterystyka przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu
Potencjalne źródło finansowania

Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – Budowa placu zabaw
w Dankowicach Drugich
Gmina Krzepice
Dankowice Drugie, działka nr 906
Przedsięwzięcie dotyczy budowy placu zabaw w miejscowości Dankowice Drugie, które będzie
wsparciem działań na terenie podworskim realizowanych w ramach projektu 2. Pomiędzy działaniami
zachodzi efekt synergii. Budowa placu zabaw będzie dodatkowym elementem wzbogacającym
planowaną infrastrukturę na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. W projekcie głównym nr 2
zaplanowano stworzenie miejsca spotkań, integracji zarówno o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej
dla mieszkańców sołectwa Dankowice (Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie)
w różnym wieku. Jednym z już poprawionych elementów infrastruktury jest boisko trawiaste.
W ramach dalszych działań planuje się budowę placu zabaw opisaną w niniejszym przedsięwzięciu,
jak i budowę siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie nr 3). Dane inwestycje są ze sobą ściśle
powiązane i mają na celu ożywić obszar podworski na rzecz poprawy jakości i warunków życia
mieszkańców. Przedsięwzięcie dotyczy budowy placu zabaw, w tym: zestawu zabawowego, bujaków
na sprężynach, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej, karuzeli tarczowej, huśtawki bocianie
gniazdo.
25 000,00
2017
Gmina Krzepice (fundusz sołecki)

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 3
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja
Charakterystyka przedsięwzięcia

Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – budowa siłowni zewnętrznej
w Dankowicach
Gmina Krzepice
Dankowice Drugie, działka nr 906
Przedsięwzięcie dotyczy budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Dankowice Drugie, która będzie
wsparciem działań na terenie podworskim realizowanych w ramach projektu głównego nr 2.
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Pomiędzy projektami zachodzi efekt synergii. Budowa placu zabaw będzie dodatkowym elementem
wzbogacającym planowaną infrastrukturę na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. W projekcie
głównym nr 2 zaplanowano stworzenie miejsca spotkań, integracji zarówno o funkcji rekreacyjnowypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Dankowice (Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie,
Dankowice Trzecie) w różnym wieku. Jednym z już poprawionych elementów infrastruktury jest
boisko trawiaste. W ramach dalszych działań planuje się budowę siłowni zewnętrznej opisaną
w niniejszym przedsięwzięciu, jak i budowę placu zabaw (przedsięwzięcie nr 2). Dane inwestycje są
ze sobą ściśle powiązane i mają na celu ożywić obszar podworski na rzecz poprawy jakości
i warunków życia mieszkańców. Zamierzonym efektem realizacji przedsięwzięcia jest utworzenie
nowego miejsca spotkań i organizacji różnorodnych wydarzeń, które wpłynie na aktywizację
społeczno-gospodarczą obszaru i razem z pozostałymi działaniami doprowadzi eliminacji zbadanych
negatywnych zjawisk. Przedsięwzięcie obejmuje budowę siłowni zewnętrznej, w tym: dostawę
i montaż urządzeń m.in. wyciskanie siedząc, biegacz, wiosła, wahadło, pajacyk (odwodziciel),
drabinka.
25 000,00
2018
Gmina Krzepice (fundusz sołecki)

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 4
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Charakterystyka przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu

Przebudowa ulicy Częstochowskiej
Gmina Krzepice
Krzepice ul. Częstochowska
W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga gminna nr 639041S ul. Częstochowska
w Krzepicach na odcinku o długości 0,999 km. Zakres prac obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni,
budowę i remont chodników, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę miejsc
postojowych, poboczy, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowów przydrożnych i budowę
przepustów. Przedsięwzięcie wspiera realizację pozostałych projektów głównych (8, 9 )
zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy Częstochowskiej, a także projektów miękkich realizowanych
w zasięgu oddziaływania danej ulicy. Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej wpłynie na
zwiększenie dostępności obszarów rewitalizowanych i poprawę spójności przestrzennej obszaru
rewitalizacji. Pomiędzy wymienionymi działaniami zachodzi efekt synergii.
1 460 000,00
2017-2018
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Potencjalne źródło finansowania

PROW, Gmina Krzepice

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 5
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Charakterystyka przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu
Potencjalne źródło finansowania

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2
Gmina Krzepice
Krzepice, ul. Skłodowskiej 21
Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy ogólnodostępnego boiska sportowego zakłada, że w miejscu
istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 32 m x 19 m i powierzchni łącznej 608 m2, mieszczące w swym obrysie
boisko do koszykówki, piłki siatkowej otoczone obrzeżem betonowym z nakładką gumową. W ramach
inwestycji zostanie również wybudowana bieżnia wraz ze skocznią do skoku w dal. Zostaną również
wykonane piłkochwyty i odwodnienie boiska. Dane przedsięwzięcie wpływa na rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej obszaru rewitalizacji i poprawę jakości życia mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
326 000,00
2018
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, PROW, Gmina Krzepice

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 6
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja

Charakterystyka przedsięwzięcia

Dni Jakubowe w Krzepicach
Gmina Krzepice
Krzepice, Rynek
Krzepickie Dni Jakubowe to coroczne święto miasta będące połączeniem parafialnego odpustu oraz
tradycyjnego jarmarku kupieckiego nawiązującego do targowej historii Krzepic. Impreza jest czasem
zabawy, jak również okazją do prezentacji folkloru i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Podczas jej
trwania, na krzepickim rynku, prezentują się: artyści, rzemieślnicy, rękodzielnicy, wytwórcy produktów
regionalnych i lokalne organizacje. Program Dni Jakubowych zawiera ofertę różnorodną, obfitującą
w akcenty sportowe i rekreacyjne, kulturę „wysoką” i tą nieco popularną, spotkania autorskie
i warsztaty tematyczne. To cykliczne wydarzenie wpływa na ożywienie społeczno-gospodarcze
obszaru rewitalizacji i propagowanie lokalnej kultury i tradycji. Dni Jakubowe budują również
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tożsamość lokalną mieszkańców, a także są szansą do promocji lokalnych produktów i wsparciem dla
przedsiębiorców z Krzepic i okolic.
130 000,00
2017-2023
Gminny Ośrodek Kultury, Narodowe Centrum Kultury

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA NR 7
Nazwa przedsięwzięcia
Podmiot/y realizujące
Lokalizacja
Charakterystyka przedsięwzięcia
Szacunkowa wartość projektu
Okres realizacji projektu
Potencjalne źródło finansowania

Zabezpieczenie ruin Synagogi w Krzepicach
Gmina Krzepice
Krzepice, ul. Wenecka, działka nr 1150/2
Zakres prac będzie obejmował zabezpieczenie ruin synagogi zlokalizowanej przy ul. Weneckiej
w Krzepicach przed dalszą dewastacją oraz wykonanie oświetlenia ruin. Dane przedsięwzięcie jest
ukierunkowanie na zachowanie dziedzictwa historycznego w postaci ruin synagogi i przybliżenie
mieszkańcom historii Krzepic związanej z zamieszkującą ją w przeszłości społecznością żydowską,
która również przyczyniła się do rozwoju miasta i okolic.
150 000,00
2019-2020
Gmina Krzepice, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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VIII. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ
REWITALIZACYJNYCH
W niniejszym rozdziale przedstawiono mechanizmy integrowania działań
rewitalizacyjnych. Opisano mechanizmy zapewniania komplementarności między
poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami podmiotów
i funduszy na obszarze rewitalizacji. Przedstawiono również syntetyczny opis działań
zapewniających włączenie mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup
aktywnych na terenie miasta w proces rewitalizacji.

8.1.

MECHANIZMY ZAPEWNIANIA KOMPLEMENTARNOŚCI

Zachowanie komplementarności projektów rewitalizacyjnych w różnych wymiarach
jest koniecznym wymogiem dla wspierania projektów w ramach RPO WL. Poszczególne
wymiary zostały przedstawione w grafice poniżej

Ryc. 41. Wymiary komplementarności projektów rewitalizacyjnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014 - 2020"

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Krzepice na lata 2017-2025 jest
komplementarny
pod
względem
przestrzennym,
problemowym,
proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania. Szczegółowy opis
komplementarności LPR dla poszczególnych wymiarów został przedstawiony poniżej.
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Komplementarność przestrzenna

Komplementarność przestrzenna została zachowana dzięki skupieniu się
zaplanowanych działań na obszarze rewitalizacji i dla mieszkańców danego obszaru. Jeden
z projektów został zlokalizowany poza wyznaczonym obszarem rewitalizacji, jednak
bezpośrednio wpływa na ograniczenie problemu bezrobocia w obszarze rewitalizacji Gminy
Krzepice. Takim projektem jest projekt główny nr 5 Aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru
rewitalizacji Gminy Krzepice, którego realizacja będzie odbywać w przystosowanym do tego
obiekcie PUP w Kłobucku. Jednak działanie jest bezpośrednio skierowane do mieszkańców
obszaru rewitalizacji, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.
Za daną lokalizacją przemawia również istniejąca infrastruktura, dopasowana do potrzeb
osób korzystających z usług PUP, a także wykwalifikowana kadra, która będzie
odpowiedzialna za realizacje interwencji skierowanej do mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Projekty główne wzajemnie się dopełniają i oddziałują na obszar we wszystkich
sferach, w których wykazano stan kryzysowy. Nadają zdegradowanym obszarom nowe
funkcje, których założonym efektem jest ożywienie danych terenów i aktywizacja lokalnej
społeczności. Przykładem takich działań jest projekt główny nr 1 i 2, które są odpowiedzialne
za modernizacji i nadanie nowych funkcji zabytkowego budynku przy ul. Rynek
im. Powstańców 1683r. nr 3 na cele społeczne i kulturalne oraz obszarowi podworskiemu
w Dankowicach Drugich. Kolejnym przykładem odnowienia i poprawy stanu technicznego
budynków celem przeznaczenia na rzecz aktywizacji społecznej jest projekt główny nr 3.
Rozwój infrastruktury społecznej poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku
OSP w Dankowicach.
Projekty społeczne, gospodarcze są powiązane z projektami typowo
infrastrukturalnymi oraz przestrzenno-funkcjonalnymi, które uzupełniają i wspierają
efektywną realizację działań o charakterze społecznym. Rewitalizacja jest kompleksowym
procesem społeczno-gospodarczym, dlatego wszystkie działania zawarte w programie są
zintegrowane i razem mają na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji z sytuacji
kryzysowej. Efekt synergii i powiązań z poszczególnymi projektami został ujęty w opisie
każdego z projektów i przedsięwzięć.

8.1.2.

Komplementarność problemowa

Komplementarność problemowa projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych również
została zachowana. Niniejszy Program Rewitalizacji obejmuje wszystkie sfery rewitalizacji
wyrażone w działaniach rewitalizacyjnych, a są to sfera społeczna, gospodarcza,
przestrzenno-funkcjonalna,
techniczna
i środowiskowa.
Prawidłowo
prowadzona
rewitalizacja odnosi do wszystkich z wymienionych sfer i dopiero wtedy prowadzi do
skutecznej „odnowy” obszaru znajdującego się w sytuacji kryzysowej. Projekty zawarte
w LPR wzajemnie dopełniają się tematycznie i oddziałują na wszystkie zdiagnozowane
problemy. Powiązania pomiędzy projektami zostały wskazane w opisach poszczególnych
z nich. Realizacja projektów ze sfery społecznej przyczyniających się do aktywizacji
społeczno-zawodowej mieszkańców jest wspierana przez inwestycję poprawiające warunki
bytowe mieszkańców, czy tworzące i modernizujące infrastrukturę na rzecz rozwoju
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społeczno-gospodarczego. Takie zintegrowanie działań rewitalizacyjnych zapobiega
fragmentacji i skupianiu się tylko na aspektach społecznych (rewitalizacja „społeczna”) lub
wyłącznie na aspektach pozaspołecznych (rewitalizacja „techniczna”), które są błędnym
założeniem ponieważ rewitalizacja zawsze jest działaniem kompleksowym oddziałującym na
wszystkie aspekty rewitalizacji.
Zawarte w programie projekty i przedsięwzięcia oddziałują na wszystkie sfery
rewitalizacji i wykazane w diagnozie negatywne zjawiska. Zdegradowane przestrzenie
poprzez realizację projektów i przedsięwzięć zyskują nową jakość. Problemy związane
z bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym zostają wsparte poprzez projekty
miękkie na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Odpowiedzią na niski poziom
przedsiębiorczości są działania na rzecz wsparcia osób zamierzających założyć swoją
działalność gospodarczą. Również dziedzictwo kulturowe regionu w postaci licznych
zabytków jest promowane i wykorzystane do aktywizacji społeczno-zawodowej, a także
edukacji i budowaniu tożsamości lokalnej. Ochrona dziedzictwa to również promocja
turystyczna miejscowości, która przynosi korzyści związane z rozwojem przedsiębiorczości
w zakresie usług turystycznych, które mogą być skierowane do większej liczby turystów.
Zaproponowane w programie działania są kompleksowe i całościowo podchodzą do naprawy
sytuacji kryzysowej występującej na obszarze rewitalizacji.
W poniższej tabeli zaprezentowano oddziaływanie projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych na poszczególne sfery rewitalizacji. Tłem zielonym oznaczono te sfery, na
które oddziałuje dany projekt.
Tabela 26. Oddziaływanie projektów i przedsięwzięć na poszczególne sfery
rewitalizacji

projekty główne
1. Adaptacja historycznego budynku przy ul. Rynek im.
Powstańców 1683r. nr 3 na cele społeczne i kulturalne
2. „Sołecki łącznik pokoleń na świeżym powietrzu”.
Zagospodarowanie i adaptacja historycznego terenu
podworskiego na miejsce integracji oraz aktywizacji kulturalnej i
prozdrowotnej społeczności Dankowic
3. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez poprawę
efektywności energetycznej budynku OSP w Dankowicach

4. Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu
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5. Aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji Gminy
Krzepice

6. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Krzepicach

7. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Dankowicach

8. Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury
przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach
9. Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury
przy ul. Częstochowskiej 27 wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu
10. Remont elewacji XIV wiecznego kościoła pw. św. Jakuba
Apostoła w Krzepicach

11. Centrum Aktywności – Senioralni Krzepice

12. Remont ulicy Solnej w Krzepicach na odcinku od ul. Dzielnej
do ul. Krakowskiej – wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości
pozostałe przedsięwzięcia
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
i przepompowniami ścieków w gminie Krzepice dla miejscowości:
Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie
2. Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji –
budowa placu zabaw w Dankowicach
3. Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji –
budowa siłowni zewnętrznej w Dankowicach
4. Przebudowa ulicy Częstochowskiej
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Techniczna

Środowiskowa

Przestrzennofunkcjonalna

Gospodarcza

Nazwa projektu/przedsięwzięcia

Społeczna

Sfery

5. Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 2
6. Dni Jakubowe w Krzepicach
7. Zabezpieczenie ruin Synagogi w Krzepicach
Źródło: opracowanie własne

8.1.3.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna polega zachowaniu wypracowaniu
systemu zarządzania i oceny programu rewitalizacji. W ramach realizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice utworzono system zarządzania i oceny efektywności
wdrażanych działań. Stworzono karty oceny projektu/przedsięwzięcia, a także wybrano
wskaźniki monitorujące przebieg procesu rewitalizacji. Wskazano również podmioty
odpowiedzialne za zarządzanie procesem rewitalizacji w Gminie Krzepice. Szczegółowy opis
wszystkich powyższych założeń jest zawarty w rozdziale X Opis struktury zarządzania
realizacją programu rewitalizacji i XI System monitorowania i oceny programu rewitalizacji.

8.1.4.

Komplementarność źródeł finansowania

Komplementarność źródeł finansowania została zachowana we wszystkich
przedsięwzięciach, co oznacza, że w kontekście polityki spójności 2014-2020 projekty
opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków
EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania. Projekty zakładają różne
źródła finansowania, w tym: środki własne podmiotów realizujących dane zadania. Wszystkie
źródła finansowania wzajemnie się uzupełniają celem uzyskania korzystnych efektów
rewitalizacji. Projekty rewitalizacyjne mogą zostać dofinansowane z różnych źródeł, także
krajowych, które wskazano w projektach. Dokładne wskazanie źródeł finansowania
i szacunkowa wielkość została przedstawiona w rozdziale IX Finansowanie programu
rewitalizacji i harmonogram realizacji działań.
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Komplementarność międzyokresowa

Komplementarność międzyokresowa została zachowana dzięki integracji działań
o charakterze rewitalizacyjnym zrealizowanych bądź w trakcie realizacji na terenie Gminy
Krzepice. Dane działania są komplementarne z zaplanowanymi projektami
i przedsięwzięciami ujętymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata
2017-2025. Program jest także kontynuacją i uzupełnieniem wcześniejszych projektów
o charakterze rewitalizacyjnym i nie powiela zrealizowanych przedsięwzięć. Poniższa tabela
przedstawia zrealizowane projekty o charakterze rewitalizacyjnym w Gminie Krzepice.
Tabela 27. Wykaz projektów zrealizowanych i w trakcie realizacji dofinansowanych
z funduszy unijnych i krajowych
Projekt
Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu
Kuźniczka w Krzepicach-etap II zadanie 1
Remont pomieszczeń na potrzeby świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dankowice
Pierwsze
Przebudowa Rynku w Krzepicach jako
element programu rewitalizacji
staromiejskiej części miasta – etap I”
Termomodernizacja budynku Przedszkola
Samorządowego w Krzepicach
Budowa północnej obwodnicy miasta
Krzepice (zadanie realizowane przez
GDDKiA)
Termomodernizacja budynku Urzędu
Miejskiego w Krzepicach
Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu
Kuźniczka w Krzepicach – etap II zadanie 2
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Krzepicach przy ul.
Skłodowskiej 21
Gimnazjum w Krzepicach „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum
w Krzepicach”
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Krzepicach wraz z odwiertem studni
głębinowej nr V
„Z edukacją na TAK”- projekt skierowany
do 6 Szkół Podstawowych na terenie gminy
Przebudowa placu przy ul. 3 Maja
w Krzepicach
Remont stadionu sportowego w Krzepicach
wraz z zagospodarowaniem terenu
rekreacyjnego
Rekreacja dla najmłodszych - budowa
placu zabaw w Osiedlu Kuźniczka
w Krzepicach
Remont boiska sportowego w Osiedlu
Kuźniczka w Krzepicach
Adaptacja budynku przy ul. Krótkiej 2
w Krzepicach na potrzeby Domu Kultury
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

Okres realizacji

Źródło dofinansowania

2007

WFOŚiGW

2008

Program Odnowy Wsi
Województwa Śląskiego

2008-2009

RPO WSL 2007-2013

2009

WFOŚiGW

2009

Środki UE i krajowe

2009-2010

WFOŚiGW

2009-2012

PROW, WFOŚiGW

2010

WFOŚiGW

2010

POKL 2007-2013

2011

WFOŚiGW

2011

POKL 2007-2013

2012

PROW

2012

PROW

2012

PROW

2013

PROW

2013-2014

PROW

2013-2014

PROW
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Projekt
ścieków w Krzepicach
Rekreacja dla najmłodszych - budowa
placu zabaw przy ul. Ryły 28 w Krzepicach
Promocja obszaru gminy Krzepice –
wydanie folderu i montaż witaczy
Zakup i montaż platformy schodowej
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2
w Krzepicach przy ul. Skłodowskiej 21
Opracowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Krzepice
Przebudowa dróg gminnych w ulicach
Szkolna i Słowackiego w Krzepicach
Budowa parkingu przy budynku Domu
Kultury w Krzepicach

Okres realizacji

Źródło dofinansowania

2014

PROW

2014

PROW

2014

PFRON

2015

POIiŚ

2014-2015

RPO WSL 2007-2013

2014

PROW

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzepicach

Należy zwrócić uwagę, że większość działań podjętych w poprzednim latach była
o charakterze infrastrukturalnym. Dotyczyły one przede wszystkim poprzednich remontów,
przebudowy lub modernizacji ulic, Rynku, infrastruktury szkolnej (boiska, place zabaw), czy
infrastruktury edukacyjnej. Podjęte zostały również działania o charakterze promocyjnym
Gminy Krzepice. Inwestowano również w tereny o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
Realizowano także działania miękkie ukierunkowane na wieloaspektowy rozwój
Gminy Krzepice, a także prowadzono działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu
cyfrowemu. Zaplanowane w programie projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne są
uzupełnieniem poprzednio zrealizowanych projektów. Celem realizacji programu jest
wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego osiągnięcie zrównoważonego
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego całego Gminy Krzepice.

8.2.

MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ
INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY
W PROCES REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023 został opracowany
dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Prowadzenie rewitalizacji jest jednym z zadań
własnych gminy, dlatego realizując je Gmina Krzepice przystąpiła do opracowania LPR.
Pierwszym krokiem było zdiagnozowanie negatywnych zjawisk występujących na terenie
Gminy Krzepice, predysponujących dane obszary do działań rewitalizacyjnych.
W celu włączenia interesariuszy rewitalizacji przeprowadzono spotkania i konsultacje
społeczne na różnych etapach tworzenia programu rewitalizacji. Pierwszym krokiem
włączenia mieszkańców i pozostałych interesariuszy w proces rewitalizacji było
przeprowadzenie badania ankietowego oraz spotkania otwartego połączonego z debatą
i częścią warsztatową. Ankietę na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji przeprowadzono w dniach od 26 stycznia do 13 lutego 2017 r. Spotkanie
otwarte, połączone z debatą i zajęciami warsztatowymi dla wszystkich interesariuszy odbyło
się dnia 7 lutego 2017 r. Szczegółowy opis ankietyzacji oraz wyników spotkania został
uwzględniony przy procedurze wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
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Gminy Krzepice co szczegółowo zostało opisane w podrozdziale 2.8 Udział interesariuszy
rewitalizacji na etapie diagnozowania i programowania rewitalizacji.
Po opracowaniu projektu diagnozy przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące
„Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na
terenie Gminy Krzepice”. Konsultacje odbyły się w dniach od 17 do 27 marca 2017 r.
Konsultacje przeprowadzono w formach:
 spotkania otwartego dnia 23 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krzepicach,
 zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza
zamieszczonego na stronie Urzędu Gminy Krzepice w Biuletynie Informacji
Publicznej.
W trakcie spotkania otwartego dla interesariuszy przedstawiono projekt
wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wyniki
przeprowadzonej diagnozy. Przeprowadzono debatę oraz zebrano uwagi i opinię na temat
przedstawionych obszarów.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji i ankietyzacji potwierdziły prawidłowość
wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ogłoszenie
o wynikach konsultacji społecznych wraz ze sposobem uwzględnienia uwag jest dostępne na
stronie internetowej Gminy Krzepice: www.krzepice.pl, a także na Biuletynie Informacji
Publicznej: bip.krzepice.pl.

IX.

FINANSOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI
I HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Niniejszy rozdział przedstawia harmonogram i indykatywne ramy finansowe
konkretnych projektów rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem wielkości potencjalnego
dofinansowania z różnych źródeł. Termin realizacji danego projektu został podany
w przybliżeniu i wielkość dofinansowania dotyczy całego okresu trwania projektu. Możliwe
źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych zostały przedstawione w poniższych
tabelach wraz ze wskazaniem szacowanej wielkości dofinansowania.
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Tabela 28. Projekty główne – szacunkowe ramy finansowe
Indykatywne ramy finansowe
Projekt

1. Adaptacja historycznego
budynku przy ul. Rynek im.
Powstańców 1683r. nr 3 na cele
społeczne i kulturalne
2. „Sołecki łącznik pokoleń na
świeżym powietrzu”.
Zagospodarowanie i adaptacja
historycznego terenu
podworskiego na miejsce
integracji oraz aktywizacji
kulturalnej i prozdrowotnej
społeczności Dankowic
3. Rozwój infrastruktury
społecznej poprzez poprawę
efektywności energetycznej
budynku OSP w Dankowicach
4. Animacja lokalna na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu
5. Aktywizacja osób bezrobotnych
z obszaru rewitalizacji Gminy
Krzepice
6. Utworzenie świetlicy
środowiskowej w Krzepicach
7. Utworzenie świetlicy
środowiskowej w Dankowicach

Pochodzące ze źródeł
krajowych
publicznych

Pochodzące z
funduszy UE: EFRR,
EFS, FS

Pochodzące ze źródeł
prywatnych/innych

Łączna wartość projektu

135 000

765 000

0

900 000,00

54 455

95 445

0

150 000,00

391 000

0

0

391 000,00

45 000

255 000

0

300 000,00

24 600

139 400

0

164 000,00

170 000

30 000

0

200 000,00

85 000

15 000

0

100 000,00
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Indykatywne ramy finansowe
Projekt

8. Poprawa efektywności
energetycznej budynku domu
kultury przy ul. Częstochowskiej
27 w Krzepicach
9. Modernizacja wnętrza budynku
Gminnego Ośrodka Kultury przy
ul. Częstochowskiej 27 wraz
z zagospodarowaniem
przyległego terenu
10. Remont elewacji XIV
wiecznego kościoła pw. św.
Jakuba Apostoła w Krzepicach
11. Centrum Aktywności –
Senioralni Krzepice
12. Remont ulicy Solnej w
Krzepicach na odcinku od ul.
Dzielnej do ul. Krakowskiej –
wsparciem dla lokalnej
przedsiębiorczości

Pochodzące ze źródeł
krajowych
publicznych

Pochodzące z
funduszy UE: EFRR,
EFS, FS

Pochodzące ze źródeł
prywatnych/innych

Łączna wartość projektu

336 000,00

991 000,00

0

1 327 000,00

500 000

0

0

500 000,00

755 000,00

0

0

755 000,00

150 000

0

50 000

200 000,00

162 000,00

0

0

162 000,00

Źródło: opracowanie własne
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Obecny harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych i przedsięwzięć
przewiduje równomierne rozłożenie zadań na okres obowiązywania programu, czyli do
2023 r. Okres obowiązywania poszczególnych projektów został przedstawiony w formie
graficznej w następnej tabeli. Kolorem zielonym oznaczono lata realizacji poszczególnych
projektów.
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Tabela 29. Harmonogram realizacji głównych projektów i pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Lata realizacji
Nazwa projektu/przedsięwzięcia
2017
projekty główny
1. Adaptacja historycznego budynku przy ul. Rynek im. Powstańców 1683r. nr 3
na Izbę Tradycji i muzeum Ziemi Krzepickiej
2. „Sołecki łącznik pokoleń na świeżym powietrzu”. Zagospodarowanie
i adaptacja historycznego terenu podworskiego na miejsce integracji oraz
aktywizacji kulturalnej i prozdrowotnej społeczności Dankowic
3. Rozwój infrastruktury społecznej poprzez poprawę efektywności energetycznej
budynku OSP w Dankowicach
4. Animacja lokalna na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

5. Aktywizacja osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji Gminy Krzepice

6. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Krzepicach

7. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Dankowicach
8. Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy
ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach
9. Modernizacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy
ul. Częstochowskiej 27 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
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Lata realizacji
Nazwa projektu/przedsięwzięcia
2017
10. Remont elewacji XIV wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła
w Krzepicach
11. Centrum Aktywności – Senioralni Krzepice
12. Remont ulicy Solnej w Krzepicach na odcinku od ul. Dzielnej do ul.
Krakowskiej – wsparciem dla lokalnej przedsiębiorczości
pozostałe przedsięwzięcia
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami
ścieków w gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Pierwsze, Dankowice
Drugie, Dankowice Trzecie
2. Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – budowa placu
zabaw w Dankowicach
3. Rozwój infrastruktury społecznej w obszarze rewitalizacji – budowa siłowni
zewnętrznej w Dankowicach
4. Przebudowa ulicy Częstochowskiej
5. Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 2
6. Dni Jakubowe w Krzepicach
7. Zabezpieczenie ruin Synagogi w Krzepicach
Źródło: opracowanie własne
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OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU
REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 wymaga
odpowiedniego systemu wdrażania i zarządzania, ze względu na swoją złożoność.
Konieczne jest odpowiednie przygotowanie informacyjne i aktywna partycypacja wszystkich
interesariuszy rewitalizacji. LPR jest ważnym narzędziem do uzyskania zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Jednak, żeby jego realizacja przyniosła
oczekiwane efekty potrzebne jest sukcesywne wdrażanie wyznaczonych przedsięwzięć
i stały monitoring ich realizacji. Właściwa realizacja LPR wymaga współpracy wielu instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych, inwestorów oraz mieszkańców Gminy Krzepice.
Za realizację Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzepice odpowiedzialny będzie
Zespół ds. rewitalizacji powołany przez Burmistrza Krzepic. Zespół będzie aktywnie
współpracował i będzie odpowiadał za:
 koordynację wdrażania PR,
 aktualizacje założeń Programu (zmiany granic obszarów zdegradowanych
i rewitalizacji, weryfikacji efektywności prowadzonych przedsięwzięć),
 aktualizacje danych dotyczących sytuacji kryzysowej w mieście,
 organizację i monitoring PR,
 współpracę z partnerami społecznymi,
 opracowywanie raportów z realizacji LPR i przedstawienie ich opinii publicznej,
 promocję projektów rewitalizacyjnych,
 współpracę z interesariuszami rewitalizacji.
Zespół ds. rewitalizacji będzie funkcjonował w strukturze Urzędu Miejskiego. Za
obsługę administracyjną Zespołu będzie odpowiedzialny Referat infrastruktury technicznej,
programowania rozwoju i inwestycji. W skład Zespołu mogą wejść również pozostali
pracownicy Urzędu Miejskiego z pozostałych referatów i stanowisk, a także przedstawiciele
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zespół może zostać powołany na drodze
zarządzenia Burmistrza Krzepic.
Zespół ds. rewitalizacji będzie również odpowiedzialny za aktywną partycypację
społeczną w sprawach dotyczących aktualizacji programu, czy promowania poszczególnych
projektów. Celem dialogu społecznego jest poznanie aktualnych potrzeb lokalnej
społeczności, aby możliwie w najbardziej efektywny sposób realizować PR. Formami dialogu
społecznego będą organizowane przez Zespół ds. rewitalizacji.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025 ma charakter
otwarty i w trackie jego realizacji kluczową rolę będą odgrywali mieszkańcy, lokalni
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni interesariusze zainteresowani aktywnym
uczestnictwem we wdrażaniu programu. Członkowie Zespołu będą zbierać od pozostałych
interesariuszy propozycje zmian dotyczących działań możliwych do ujęcia w dokumencie,
a także występujących problemów. Uwagi będą mogły być zgłaszane bezpośrednio
u członków Zespołu ds. rewitalizacji, ale także do:
 pracowników Urzędu Miejskiego bezpośrednio zaangażowanych w proces
rewitalizacji,
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pracowników MGOPS – zgłaszanie potrzeb i propozycji, w szczególności przez osoby
będące podopiecznymi MGOPS,
 za pośrednictwem Radnych Gminy i Sołtysów, którzy są bezpośrednimi
przedstawicielami mieszkańców.
Interesariusze rewitalizacji będą mogli brać czynny udział w procesie przygotowania,
wdrażania i monitoringu LPR w ramach sporządzanej co najmniej raz na 3 lata ocenie
aktualności i realizacji programu. Dana ocena będzie sporządzana w formie raportu, którego
zakres został opisany w rozdziale XI System monitorowania i oceny programu rewitalizacji.
Raport zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynu Informacji
Publicznej. Umożliwi to aktywny udział interesariuszy, którzy będą mogli zapoznać się oceną
prowadzonego procesu rewitalizacji w gminie i będą mogli zgłaszać swoje uwagi, pomysły
i własne projekty. Taka procedura zarządzania programem umożliwi wpływ interesariuszy na
kształt procesu rewitalizacji, dostosowany do zmieniającej się sytuacji w Gminie Krzepice
i lokalnych potrzeb w zakresie rewitalizacji. Uwagi zgłoszone przez interesariuszy będą
rozpatrzone i brane pod uwagę podczas ewentualnej aktualizacji programu.

XI.

SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY PROGRAMU
REWITALIZACJI

Odpowiedni system monitorowania i oceny LPR to niezbędne narzędzie kontroli
efektywności realizacji programu. Cele rewitalizacji i stopień ich realizacji oraz skuteczności
poszczególnych projektów musi być weryfikowana przez odpowiedni podmiot. Jednostką
odpowiedzialną
za
monitoring
i ocenę
LPR
będzie
wspomniany
wcześniej
Zespół ds. rewitalizacji.
Zespół ds. rewitalizacji będzie odpowiedzialny za systematyczną ocenę stopnia
realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wprowadzenie ewentualnych zmian
w programie oraz kontrolowanie dyspozycji środków finansowych. Zespół będzie
zobowiązany do składania raportów z wdrażania LPR Burmistrzowi Krzepic, a także
sporządzania prognozy realizacji programu w następnych latach wraz z propozycją
ewentualnych zmian do wprowadzenia. Raport powinien zawierać karty oceny
poszczególnych projektów i opis porównania rzeczywistego procesu wdrażania
poszczególnych projektów z założonym dla nich w LPR harmonogramie.
Raport powinien zawierać informacje dotyczące:
 przebiegu procesu wdrażania działań rewitalizacyjnych poprzez poszczególne
projekty główne, opisane za pomocą wybranych wskaźników produktu
i rezultatu przypisanych do konkretnych projektów ujętych w karcie oceny
realizacji danego projektu. Karty zostaną sporządzone przez podmiot/y
realizujące dany projekt i przekazane Zespołowi ds. rewitalizacji,
 przebieg wdrażania sposób monitorowania i oceny pozostałych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zostanie określony za pomocą odpowiednich wartości
wskaźników
produktu
i rezultatu
w trakcie
składania
wniosku
o dofinansowanie z danego wybranego źródła. Na etapie tworzenia
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dokumentu LPR nie wskazano konkretnych wskaźników i ich wartości.
Przedsięwzięcia również będą monitorowane za pomocą karty oceny projektu.
sposób zmierzenia efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych opartych
o monitorowanie wybranych wskaźników rozwoju na etapie sporządzenia
diagnozy, Wskaźniki monitorowania procesu i planowane wartości do
osiągnięcia w 2025 r. zostały przedstawione w dalszej części rozdziału
w formie tabelarycznej.

Prognoza realizacji programu powinna natomiast zawierać:
 przewidywane zagrożenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 wskazanie potrzebnych zmian lub kontynuacji podstawowych założeń LPR,
 sposób rozpatrzenia i uwzględniania ewentualnych uwag.
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Tabela 30. Karta oceny projektu/przedsięwzięcia
Nazwa projektu/przedsięwzięcia

Podmiot/y realizujące

Planowany termin realizacji

Rzeczywisty termin realizacji

Wskaźniki produktu

Wskaźniki
Wartość założona

Wartość osiągnięta

Wskaźniki rezultatu

Wartość założona

Wartość osiągnięta

Opis realizacji projektu i informacje dodatkowe

Sporządził

Data

Zatwierdził

Data

Źródło: opracowanie własne.

Następna tabela przedstawia wskaźniki monitorowania efektów realizacji programu
rewitalizacji, które umożliwią ocenę jego skuteczności. Każda jednostka zostanie poddana
analizie za pomocą wskaźnika dla którego otrzymała średnią gorszą od średniej wartości dla
Gminy Krzepice. Przedstawiony został stan docelowy danych wskaźników planowy do
osiągnięcia w 2025 r.
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Tabela 31. Wskaźniki monitorowania efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2025
Wartość bazowa
Cel rewitalizacji

Nazwa wskaźnika

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Udział (%) osób bezrobotnych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w danej
jednostce analitycznej
Liczba osób korzystających
ze środowiskowej pomocy
społecznej w przeliczeniu na
100 mieszkańców w
jednostce analitycznej
Liczba dzieci, na które
rodzice otrzymują zasiłek
rodzinny w przeliczeniu na
100 mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym
w jednostce analitycznej
Liczba osób ogółem
pobierających zasiłki
w przeliczeniu na 100
mieszkańców w jednostce
analitycznej

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej
z powodu ubóstwa
w przeliczeniu na 100
mieszkańców w jednostce
analitycznej

Wartość docelowa w 2025 r.

Dankowice
Pierwsze

Dankowice
Drugie

Dankowice
Trzecie

Krzepice –
Centrum
z ulicą
Częstochowską

8,5

6

5,6

7

5,9

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

8,9

9,8

9,3

8,1

6,7

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

47,7

50

69,4

54,4

45,9

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

5,1

2,2

3,8

3,1

2,2

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

utrzymanie
obecnego
poziomu lub
ograniczenie
skali
negatywnego
zjawiska

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

Spadek
o 15 %

utrzymanie
obecnego
poziomu lub
ograniczenie

7,3

3,6

8,7

6,8

Krzepice –
Kuźniczka

Dankowice
Pierwsze

Dankowice
Drugie

4,6

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej
z powodu bezrobocia
w przeliczeniu na 100
mieszkańców w jednostce
analitycznej

3,2

3,6

4,4

5,3

3

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej
z powodu niepełnosprawności
w przeliczeniu na 100
mieszkańców w jednostce
analitycznej

1,3

2,2

3,8

3,1

2,3

Liczba osób korzystających
z pomocy społecznej na
dożywianie dzieci w
przeliczeniu na 100

20,5

42,3

13,9

15,5

140

11,5

utrzymanie
obecnego
poziomu lub
ograniczenie
skali
negatywnego
zjawiska
utrzymanie
obecnego
poziomu lub
ograniczenie
skali
negatywnego
zjawiska
Spadek
o 15 %

Dankowice
Trzecie

Krzepice –
Centrum
z ulicą
Częstochowską

Krzepice –
Kuźniczka
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Wartość bazowa
Cel rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Cel 1: Aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców
obszaru rewitalizacji
Cel 2. Rozwój infrastruktury
społecznej
Cel 3. Zmiany w strukturze
przestrzenno-funkcjonalnej
wsparciem pozytywnych
przemian społecznych

Nazwa wskaźnika

mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym
w jednostce analitycznej
Liczba interwencji domowych
przeprowadzonych przez
Policję w przeliczeniu na 100
mieszkańców w jednostce
analitycznej
Liczba niebieskich kart
założonych przez Policję w
przeliczeniu na 100
mieszkańców w jednostce
analitycznej
Udział (%) osób w wieku
poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności na danym
obszarze
Liczba zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
społecznej
Liczba prowadzonych
działalności gospodarczych
(stan na 31.12.2015 r.)

Dankowice
Pierwsze

Dankowice
Drugie

Dankowice
Trzecie

Wartość docelowa w 2025 r.
Krzepice –
Centrum
z ulicą
Częstochowską

Krzepice –
Kuźniczka

Dankowice
Pierwsze

Dankowice
Drugie

Dankowice
Trzecie

Krzepice –
Centrum
z ulicą
Częstochowską

Krzepice –
Kuźniczka
skali
negatywnego
zjawiska

9,5

2,7

2,2

3,1

2,3

Spadek
o 15 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek
o 10 %

Spadek

1,9

0,9

0

0,1

0,4

Spadek

Spadek

utrzymanie
obecnego
poziomu

utrzymanie
obecnego
poziomu lub
ograniczenie
skali
negatywnego
zjawiska

26,3

21

21,9

24,5

22,7

utrzymanie
obecnego
poziomu

utrzymanie
obecnego
poziomu

utrzymanie
obecnego
poziomu

utrzymanie
obecnego
poziomu

utrzymanie
obecnego
poziomu

0

0

0

0

0

1 szt.

-

-

2 szt.

-

10

15

4

124

68

Wzrost o 5 %

Wzrost o 5 %

Wzrost o 5 %

Wzrost o 10 %

Wzrost o 10 %

Źródło: opracowanie własne.

Monitoring i ocena działań prowadzonej rewitalizacji powinna być prowadzona w oparciu o wskaźniki stanu kryzysowego wykorzystane na etapie diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W
związku z tym dane do monitoringu LPR należy pozyskać od następujących instytucji:
 Urząd Miejski w Krzepicach,
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach,
 Komisariat Policji w Krzepicach,
 Głównego Urzędu Statystycznego.
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