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1. Wprowadzenie 

 

  Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.1 

 

Celem prowadzenia procesu rewitalizacji zdegradowanych i zmarginalizowanych 

obszarów wskazanych jako problemowe jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych,  

a także stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi 

obszarach. W swych założeniach działania naprawcze będą prowadziły do polepszenia 

jakości życia mieszkańców, w tym również zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto 

umożliwią one trwałą odnowę̨ obszaru, poprawę̨ ładu przestrzennego, stanu środowiska  

i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych  

i urbanistycznych. Przyczynią się̨ również do podnoszenia atrakcyjności stref rozwojowych  

w miastach i pozwolą̨ na odnowienie lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów 

wiejskich. Rezultatem prowadzonych działań powinna także być zmiana wizerunku obszaru 

poddanego rewitalizacji, a co za tym idzie zwiększenie zainteresowania inwestorów tym 

obszarem. 2 

 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,  

a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią̨ jej zadania własne.3 

 

  „Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023. Diagnoza 

stanu” obejmuje swym zakresem obszar administracyjny położony w granicach 

administracyjnych Gminy i Miasta Jastrowie. 

 

  Celem opracowania „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 

2017-2023. Diagnoza stanu” jest opracowanie diagnozy stanu, w wyniku której wyłonione 

zostaną obszary gminy, znajdujące się̨ w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, a także występowania negatywnych zjawisk 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Opracowanie 

diagnozy stanu Gminy i Miasta Jastrowie wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji jest działaniem inicjującym proces rewitalizacji. 

 
  

                                                           
1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 
2 Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+: 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady_programowania_i_wsp
arcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252 
3 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, op. cit. 
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Podstawa prawna 

 

  Dokument sporządzony został zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023), Wytycznymi Ministra Rozwoju  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20204 oraz Zasadami 

programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).5 

 

  

                                                           
4 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, dostępne: 
https://www.mr.gov.pl/media/23916/Wytyczne_dot_rewitalizacji_po_aktualizacji-zatwierdzone02082016clear.pdf 
5 Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, op. cit. 
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2. Metodyka prac 

 

Gmina i Miasto Jastrowie jest gminą miejsko-wiejską położoną w północnej części 

województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim. Od północy graniczy z gminami Borne 

Sulinowo (powiat szczecinecki) i Okonek (powiat złotowski), od wschodu z gminą Złotów 

(powiat złotowski), od południowego-wschodu z gminą Tarnówka (powiat złotowski), od 

południa z gminą Szydłowo (powiat pilski), od południowego-zachodu z gminą Wałcz (powiat 

wałecki), natomiast od zachodu z gminą Czaplinek (powiat drawski). Powierzchnia gminy 

wynosi 353,12 km2, a liczba mieszkańców – 11 459 osób.  

 

Pod względem administracyjnym gminę tworzy 12 miejscowości podstawowych, w tym 

miasto Jastrowie, podzielonych na 7 sołectw: Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Nadarzyce, 

Samborsko, Sypniewko, Sypniewo oraz miasto Jastrowie. Największą miejscowością gminy 

jest miasto Jastrowie, które pełni rolę administracyjną, usługową i przemysłową dla 

okolicznych miejscowości.  

 

Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie znajdują się następujące obszary prawnie 

chronione:  

 rezerwat „Diabli Skok”, który obejmuje fragment głębokiej rynny erozyjnej 

w sąsiedztwie jeziora Krępsko Małe, o stromych zboczach z licznymi źródłami 

o powierzchni 20,98 ha. Głębokość rynny dochodzi miejscami do 20 m. Celem ochrony 

przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu ekosystemów leśnych, 

szuwarowych i źródliskowych wykształconych na stokach wzniesień morenowych oraz 

brzegu jeziora (Rozporządzenie nr 51/2003 wojewody wielkopolskiego z dnia 25 maja 

2003 r. – Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 157, poz.298). 

 rezerwat „Kozie Brody”, który obejmuje obszar torfowiska niskiego o powierzchni 0,72 

ha. (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 

1965 r. – M.P. z 1965; Nr65 poz. 372). Utworzony został w roku 1965 w celu 

odtworzenia warunków siedliskowych pozwalających na restytucję roślinności 

torfowiska niskiego i rzadkich elementów flory naczyniowej. 

 rezerwat „Wielkopolska Dolina Rurzycy” uznany rozporządzeniem Nr 30/08 Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 07 lipca 2008 r., w celu zachowania cennych zbiorowisk 

roślinnych, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz 

unikatowych krajobrazów przyrody wraz z urozmaicona rzeźbą terenu – naturalnych 

lasów rosnących na stromych zboczach, czystych jezior tworzących długie ciągi rynien 

oraz pagórkowatego terenu z meandrująca rzeką w głębokiej dolinie. Obszar rezerwatu 

ma powierzchnię 896,06 ha – w tym 763,59 ha gruntów leśnych oraz 132,47 ha wód 

płynących). W roku 2012 Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Poznaniu Nr 5/12 z dnia 17 kwietnia 2012 wyznaczone zostały na terenie rezerwatu 

szlaki piesze, rowerowy i wodny. 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”, który powstał na 

mocy Rozporządzenia nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r. – w sprawie 

ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Woj. 
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Pil. Nr 13, poz.83). Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokojenia potrzeb związanych z wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych. Jego krajobraz tworzą doliny rzek, torfowiska i jeziora. Cechą 

charakterystyczną obszaru jest duże bogactwo przyrodnicze, obecność głęboko 

wciętych dolin rzecznych, urozmaicona rzeźba terenu. Dominują tu dwa typy 

krajobrazu: leśno-wodny oraz leśno-polny. Osobliwością przyrodniczą całego obszaru 

chronionego są miejsca reintrodukcji żubra i konika polskiego, a także stanowiska 

lęgowe ptaków w tym bielika, rybołowa, dzięcioła czarnego. 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Puszcza nad Gwdą (PLB300012) 

obejmujący rozległy kompleks leśny borów sosnowych, a na dnie i zboczach doliny – 

lasy liściaste i mieszane. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu przyczynia się do dużego 

zróżnicowania siedlisk: jeziornych – z bardzo cennymi gatunkami i zbiorowiskami 

roślinnymi, w obniżeniach terenu wzdłuż rzek zasadowymi torfowiskami oraz 

obszarami źródliskowymi rzek. Występuje tu co najmniej 28 gatunków ptaków z 

Załącznika Nr I Dyrektywy Ptasiej, a co najmniej 10 gatunków to gatunki z Polskiej 

Czerwonej Księgi. Bardzo ważna ostoja lęgowa lelka, lerki i włochatki. Rozległy i 

zwarty kompleks leśny z dobrze zachowanymi naturalnymi zbiorowiskami wodno-

błotnymi stanowi siedlisko rzadkich i zagrożonych gatunków. Funkcjonuje tu jedno z 5 

wolno żyjących stad żubra (ok. 25 os). Czyste, o wartkim nurcie rzeki, sprzyjają 

rozwojowi ryb w tym pstrągowych. Zachowane na terenie ostoi umocnienia Wału 

Pomorskiego są potencjalnym zimowiskiem nietoperzy.  

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Rurzycy (PLH300017) 

obejmujący dolinę rzeki Rurzycy, która płynie w rynnie odpływowej dawnych wód 

lodowcowych. Dno rynny wypełnione jest torfami oraz mułami i piaskami jeziornymi. 

Rzeka łączy 6 jezior. Obszar porośnięty jest przez las iglasty oraz naturalne lasy 

mieszane na stromych zboczach doliny a także olszyny źródliskowe. Obszar zawiera 

kompleksy unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich 

wyróżniających się w skali ponadregionalnej bogactwem flory i rzadkich fitocenoz 

torfotwórczych. Wyróżniono to 12 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmujących ponad 50 % obszaru są to źródliska 

wapienne, torfowiska zasadowe a także zbiorowiska włosienniczków. 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Piławy (PLH320025) 

obejmujący część dawnego poligonu Borne Sulinowo oraz dolinę rzeki Piławy 

wykorzystującej rynnę wyciętą w osadach sandru związanego z lobem Parsęty. W 

rynnie znajdują się jeziora Generalskie, Brzeźno, Kowal, Dudylany (zwane tez 

lipowym), Bagienne i Bobrowe oraz kompleks przedwojennych Zalewów Nadarzyckich. 

Towarzyszą im cenne torfowiska. W szacie roślinnej występuje około 200, w znacznym 

stopniu naturalnych zespołów roślinnych z wieloma niezagrożonymi stanowiskami 

zbiorowisk regionalnie zagrożonych wymarciem. Łącznie stwierdzono występowanie 

15 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 9 gatunków z Załącznika II. 

Jest tu znacząca ostoja bobra i wydry oraz bezkręgowców. Pozostałości umocnień 

Wału Pomorskiego są siedliskiem nietoperzy. Występuje tu co najmniej 16 gatunków 
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ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. 

Możemy to spotkać kanię czarną i rudą, czarną rybitwę, w okresie wędrówek łabędzia 

czarnodziobego oraz gęsi. Teren jest dostępny dla turystyki pieszej kajakowej 

i rowerowej. Ważne dla Europy typy siedlisk to m.in.: wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi, starorzecza, suche wrzosowiska, torfowiska wysokie oraz przejściowe. 

 użytki ekologiczne: „Uroczysko nad Gwdą”, „Kozie Bagno”, „Nad Jeziorem Busino”, 

„W Dolinie Płytnicy”, „Mokradła Brzeźnickie”, „W Dolinie Samborki”, W Dolinie Piławy, 

„W Dolinie Oski”. 

 

20,3% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, obszary zabudowane to 2,6%,  

a grunty leśne stanowią 73,7%. 

 

Metodyka prac 

 

Zarys metodyki prac przedstawiono na poniższym schemacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diagnoza stanu została przeprowadzona w trzech etapach. Najpierw przeanalizowano 

dokumenty strategiczne i planistyczne gminy, potem zebrano opinie interesariuszy,  

a następnie przeprowadzono analizę wskaźnikową zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej na terenie Gminy Przemyśl  

i w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy. Na tej podstawie wyznaczono 

obszary w stanie kryzysowym i obszary zdegradowane, uwzględniając we wszystkich 

analizach potrzeby zgłaszane przez mieszkańców w ramach uspołecznienia procesu.  

W ostatnim etapie skoncentrowano się na wskazaniu obszaru rewitalizacji, istotnego z punktu 

widzenia rozwoju lokalnego gminy, charakteryzującego się niekorzystnymi zjawiskami 

zdiagnozowanymi w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej czy przestrzenno-
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funkcjonalnej i technicznej oraz definiowanymi przez mieszkańców. Obszar zidentyfikowany  

w wyniku przeprowadzonej analizy stanowi najbardziej problemową część gminy, w granicach 

której podejmowane będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne, dla którego przeprowadzono 

pogłębioną diagnozę stanu kryzysowego. 

 

2.1. Obszar w stanie kryzysowym, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

 

Niniejsza Diagnoza została opracowana zgodnie z kierunkami i wytycznymi zawartymi 

w następujących dokumentach:  

 ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023), zwana 

także w dalszej części dokumentu „ustawą”,  

 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na 

lata 2014-20206, zwane także w dalszej części dokumentu „Wytycznymi”, 

 Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),7 zwane  

w dalszej części niniejszego dokumentu „Instrukcją”. 

 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym 

 

Zgodnie z zapisami art. 9 ustawy jako obszar gminy znajdujący się̨ w stanie 

kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła 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.  

 

Obszar zdegradowany 

 

Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można wyznaczyć jako obszar 

zdegradowany w przypadku wystąpienia na nim co najmniej jednego z następujących 

negatywnych zjawisk: 

1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub  

2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub  

3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę̨ techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

                                                           
6 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, op. cit. 
7 Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+), op. cit. 



           

9 

 

 
 

Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023. 

Diagnoza stanu 

 

 

 

9 | S t r o n a  Milanówek, lipiec 2017 r.  

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się̨ funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  

4. 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 zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym  

z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz 

przynajmniej jednego negatywnego zjawiska z obszaru gospodarczego, środowiskowego, 

przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego. 

 

Obszar rewitalizacji 

 

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się̨ 

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

rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się̨ jako obszar 

rewitalizacji (art. 10 ustawy). 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 sobą̨ wspólnych 

granic. 

 

2.2. Analiza wskaźnikowa 

 

Zgodnie z Instrukcją wybór wskaźników powinien uwzględniać możliwość pozyskania 

informacji, a jednocześnie możliwość porównania otrzymanych wartości z danymi dla powiatu, 

województwa, czy kraju. Ponadto podstawą decyzji o wyborze konkretnych danych powinna 

być ocena potrzebnej szczegółowości diagnozy i potwierdzenia intensywności negatywnych 

zjawisk w rożnych materiałach. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy, analizy w ramach diagnozy stanu Gminy i Miasta 

Jastrowie i wytypowania obszarów w stanie kryzysowym zostały wykonane z wykorzystaniem 

obiektywnych i weryfikowalnych mierników i metod badawczych dostosowanych do lokalnych 

uwarunkowań. 

 

Pierwszym etapem w przeprowadzonej analizie było wytypowanie zmiennych, które 

zostały wykorzystane do diagnozy stanu Gminy i Miasta Jastrowie. Przy formułowaniu 

diagnozy, wykorzystano rekomendowane wskaźniki podstawowe do wyznaczania obszarów 

kryzysowych w poszczególnych sferach, tj.: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 
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przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej (tabela nr 1). 

 

Tabela nr 1 Zestawienie wykorzystanych wskaźników 

Sytuacja Obszar Wskaźniki 

Społeczna Demografia udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 
ludności w wieku produkcyjnym, liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Bezrobocie udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie 
mieszkańców, udział osób starszych w ogólnej liczbie 
bezrobotnych 

 Ubóstwo liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 Przestępczość liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

 Aktywność społeczna liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 
100 mieszkańców, frekwencja w wyborach 
samorządowych w 2014 r. 

Gospodarcza Przedsiębiorczość liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 
w przeliczeniu na 100 osób, liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 
Regon w przeliczeniu na 100 osób 

Środowiskowa Tereny zielone ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest 
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni [Mg/km2], 
udział powierzchni zielonych w powierzchni jednostek 
urbanistycznych 

Przestrzenno-
funkcjonalna 

Miejska infrastruktura 
techniczna 

odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej, 
odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

Techniczna Stan techniczny 
budynków 

liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 
1989 r. w relacji do ogólnej liczby budynków 
mieszkalnych 

 

Spośród wytypowanych obszarów zdegradowanych dokonano wyboru obszaru 

rewitalizacji. Proces ten został wsparty procesem partycypacji społecznej, tj. ankietyzacji 

wśród wszystkich zainteresowanych interesariuszy, a także wnioskami ze spotkań 

z mieszkańcami i wywiadami z przedstawicielami lokalnych organizacji. Celem prowadzonego 

badania było zgromadzenie informacji i pozyskanie opinii zainteresowanych stron odnośnie do 

obszarów gminy szczególnie wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych.  

 

2.3. Porównywalne jednostki przestrzenne 

 

Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych  

w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Do diagnozy stanu 

przyjęto jednostki urbanistyczne gminy, zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie”, przyjętym uchwałą Nr 220/2001 

Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 września 2001 r., obejmujące następujące miejscowości: 



           

11 

 

 
 

Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023. 

Diagnoza stanu 

 

 

 

11 | S t r o n a  Milanówek, lipiec 2017 r.  

Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Drzewiec, Nadarzyce, Piaski, Prądy, Samborsko, 

Sypniewko, Sypniewo, Trzebieszki oraz miasto Jastrowie. 

 

Tabela nr 2 Jednostki urbanistyczne Gminy i Miasta Jastrowie 

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Zasięg wytypowanych jednostek urbanistycznych wraz z gęstością zaludnienia 

poszczególnych obszarów przedstawiono na mapie nr 1. 
 

Mapa nr 1 Gęstość zaludnienia w jednostkach urbanistycznych Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Źródło danych: Opracowanie własne 

Lp. Nazwa Symbol liczba mieszkańców [os.] powierzchnia [ha] 

1 Brzeźnica I 555 2 532 

2 Brzeźnica-Kolonia II 206 976 

3 Budy III 148 16 841 

4 Jastrowie IV 8 489 7 223 

5 Nadarzyce V 259 2 704 

6 Samborsko VI 487 2 241 

7 Sypniewko VII 33 325 

8 Sypniewo VIII 1 282 2 440 
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2.4. Wykorzystane źródła danych 

 

Do opracowania diagnozy stanu Gminy i Miasta Jastrowie, mającej na celu 

identyfikację potencjalnych obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym, 

wykorzystane zostały dane pozyskane z następujących źródeł: 

 Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, 

 Komisariat Policji w Jastrowiu, 

 Krajowy Rejestr Sądowy, 

 Narodowy Instytut Dziedzictwa, 

 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

 Państwowa Komisja Wyborcza, 

 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 

 wyniki partycypacji społecznej. 

 

2.5. Demografia 

 

W Gminie i Mieście Jastrowie według stanu na 31.12.2016 r. zameldowanych było 

11 459 osób. W latach 1995-2016 liczba mieszkańców gminy malała (wykres nr 1).  
 

Wykres nr 1 Liczba ludności Gminy i Miasta Jastrowie w latach 1995-2016 

 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Analizując strukturę wiekową mieszkańców gminy od 1995 r. maleje liczba osób  

w wieku przedprodukcyjnym do 17 roku życia. Równocześnie obserwowany jest wzrost liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym. Liczba osób w wieku produkcyjnym rosła do roku 2010, 

obecnie trend ten odwrócił się i liczba ludności w tej grupie nieznacznie maleje (wykres nr 2).  
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Wykres nr 2 Struktura wiekowa mieszkańców gminy 

 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wiek przedprodukcyjny to wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do 

pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat. Wiek produkcyjny to okres zdolności do pracy, tj. dla 

mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat, a wiek poprodukcyjny, w którym 

osoby zazwyczaj kończą̨ pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej oraz dla kobiet - 

60 lat i więcej. 

 

W zakresie udziału mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w 

wieku produkcyjnym najwyższy współczynnik odnotowano dla 2016 r. (ponad 28%). Udział 

ludności w wieku poprodukcyjnym utrzymywał się na stosunkowo niezmiennym poziomie do 

roku 2010 r., osiągając wartości od 18,7% do 20,3%, a od tego okresu wzrasta do poziomu 

obserwowanego obecnie.  

 
Wykres nr 3 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym w Gminie i Mieście Jastrowie w latach 1995-2016 

  

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Interesariusze w trakcie procesu partycypacji społecznej jako jeden z istotnych 

problemów wskazali starzejące się społeczeństwo. Wzrost liczby osób w wieku 
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poprodukcyjnym jest istotną przeszkodą w rozwoju gminy, a jednocześnie według 

interesariuszy wymaga podjęcia działań, mających na celu integrację mieszkańców. 

Największy udział ludności w wieku poprodukcyjnym charakteryzuje jednostkę Sypniewko. 

Wartości powyżej średniej odnotowane zostały dla jednostek: Budy, Jastrowie i Sypniewko. 

 
Tabela nr 3 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 
produkcyjnym w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 21,8% 

Brzeźnica-Kolonia 16,9% 

Budy 24,0% 

Jastrowie 23,2% 

Nadarzyce 21,0% 

Samborsko 16,0% 

Sypniewko 38,1% 

Sypniewo 21,8% 

średnia dla gminy 22,5% 

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Analizując udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy pozytywnie wyróżniają 

się jednostki Samborsko oraz Brzeźnica-Kolonia. 
 

Wykres nr 4 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 
produkcyjnym w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy 

  

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

Liczba osób młodych do 17 roku życia w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest 

najniższa w jednostce Sypniewko. W 2016 r. wartości poniżej średniej zostały zaobserwowane 

w 4 spośród 8 jednostek gminy, tj.: Brzeźnica, Budy, Jastrowie, Sypniewko. Największa liczba 

osób młodych w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest w jednostce Brzeźnica-Kolonia. 
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Wykres nr 5 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

  

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Wartości przyrostu naturalnego w Gminie i Mieście Jastrowie w ostatnich latach 

przyjmowały wartości dodatnie. Można zaobserwować, że po gwałtownym spadku w roku 

2011 liczba urodzeń żywych przyjmuje trend wzrostowy. W 2016 r. przyrost naturalny wyniósł 

+26 osób. 
 

Wykres nr 6 Przyrost naturalny w latach 2002-2015 

  

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

2.6. Bezrobocie 

 

  Brak zatrudnienia albo wykonywania pracy zarobkowej, zwłaszcza w perspektywie 

długoterminowej może być przyczyną problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także 

prowadzić do szeregu negatywnych zjawisk prowadzących do degradacji społecznej. Do tego 

rodzaju zjawisk można zaliczyć utrwalanie niekorzystnych wzorców postaw społecznych, tj. 

bierność, bezczynność czy bezradność i dziedziczenie ich przez kolejne pokolenia. Brak pracy 

może także prowadzić do wzrostu przestępczości na danym terenie, albo rodzić innego 

rodzaju negatywne czy patologiczne zachowania, tj. niewywiązywanie się z obowiązków 
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rodzicielskich, zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i młodzieży.8 

 

  W statystyce urzędów pracy osobą bezrobotną jest osoba niezatrudniona  

i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, 

zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym 

urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, natomiast stopa 

bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie 

ludności aktywnej zawodowo (ogółem lub danej grupy).9 

 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie mieszkańców 

 

Na koniec grudnia 2016 r. liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy i Miasta Jastrowie 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie wynosiła 552 osoby. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego od 2005 do 2007 r. udział zarejestrowanych 

bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym spadał, następnie w latach 2007-

2009 wzrastał, osiągając poziom 13,0%, by spaść do wartości 7,0% w 2016 r. 

 
Wykres nr 7 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców Gminy i Miasta 

Jastrowie  w wieku produkcyjnym w latach 2005-2016 

  

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

W poszczególnych miejscowościach Gminy i Miasta Jastrowie wskaźnik przyjmuje w 

roku 2016 wartości od 6,7% do 10,6%. Wskaźniki powyżej średniej dla gminy odnotowano dla 

jednostek: Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Samborsko, Sypniewko. 

 
 

                                                           
8 Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. Andrzeja Zborowskiego, 
Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009. 
9 Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2008 
[dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zasady-
metodyczne-statystyki-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,1.html] 
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Tabela nr 4 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców jednostek 
urbanistycznych Gminy i Miasta Jastrowie w 2016 roku  

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 10,6% 

Brzeźnica-Kolonia 10,0% 

Budy 6,7% 

Jastrowie 7,2% 

Nadarzyce 7,4% 

Samborsko 9,1% 

Sypniewko 9,5% 

Sypniewo 7,4% 

średnia dla gminy 7,6% 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

 

Udział osób starszych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

 

Istotne znaczenie w diagnozie społecznej sytuacji gminy posiada poziom natężenia  

i przestrzennej koncentracji wskaźnika, ukazującego odsetek osób starszych w liczbie 

bezrobotnych ogółem. Jest to grupa wymagająca szczególnej pomocy na rynku pracy. Za 

starszą osobę bezrobotną uznano osoby w wieku od 55 roku życia. 

 

Wskaźnik udziału osób starszych w liczbie bezrobotnych ogółem w poszczególnych 

sołectwach przyjmuje wartości od 7,7% do 50,0%. Wskaźniki powyżej średniej dla Gminy 

odnotowano dla jednostek: Jastrowie, Samborsko oraz Sypniewko. 
 

Tabela nr 5 Odsetek osób starszych w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2016 roku 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 15,8% 

Brzeźnica-Kolonia 7,7% 

Budy 14,3% 

Jastrowie 20,5% 

Nadarzyce 16,7% 

Samborsko 24,1% 

Sypniewko 50,0% 

Sypniewo 16,7% 

średnia dla gminy 19,6% 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

 

Aktywizacja osób starszych jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym.  

W przypadku bezrobotnych starszych istotną kwestią jest bardzo często brak niezbędnych 
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umiejętności, co jest istotnym czynnikiem utrudniającym znalezienie zatrudnienia bądź 

podjęcia pracy zarobkowej.  

 

2.7. Ubóstwo 

 

Ubóstwo to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej 

strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Jest 

zjawiskiem wielowymiarowym, a dla polityki społecznej podstawowe znaczenie mają 

informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego.10 Czynnikiem istotnie decydującym  

o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy. 

Ubóstwem zagrożone są̨ przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych. 

 

Zasięg ubóstwa jest zróżnicowany w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej, 

określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji 

znajdowały się̨ osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się̨ z tzw. innych 

niezarobkowych źródeł, w tym przede wszystkim w gospodarstwach, których podstawę̨ 

utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury. Obniżaniu się stopy 

życiowej sprzyja także wykonywanie nisko płatnej pracy, a dotyczy to głównie osób o niskim 

poziomie wykształcenia, pracujących na stanowiskach robotniczych. Wykształcenie jest 

jednym z najważniejszych czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem.11 

 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

 

Według danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu w 2016 r. 

z pomocy świadczonej przez ośrodek skorzystało 1 421 osób. Zasięg korzystania ze 

środowiskowej pomocy społecznej to udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej 

w liczbie ludności ogółem. Od roku 2009 obserwowany jest nieznaczny spadek wartości 

wskaźnika.  

 
  

                                                           
10 Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa [dostępne: 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-latach-2013-i-
2014,1,6.html] 
11 Tamże 
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Wykres nr 8 Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej mieszkańców w latach 
2010-2015 

  

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Problem bezrobocia i ubóstwa był wskazywany przez mieszkańców w ramach 

partycypacji społecznej jako istotna przeszkoda w rozwoju gminy, która wymaga podjęcia 

działań naprawczych.  

 
Tabela nr 6 Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2016 roku 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 11,0 

Brzeźnica-Kolonia 13,1 

Budy 14,2 

Jastrowie 11,0 

Nadarzyce 31,7 

Samborsko 9,0 

Sypniewko 3,0 

Sypniewo 19,5 

średnia dla gminy 12,4 

Źródło danych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu 

 

Najwyższą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

osób według miejsca zamieszania charakteryzują się jednostki Nadarzyce, Sypniewo, Budy 

oraz Brzeźnica-Kolonia. 

 

2.8. Przestępczość 

 

Kolejnym zjawiskiem, umożliwiającym zdefiniowanie obszaru w stanie kryzysowym, 
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jest przestępczość. Często jest powiązana z innymi problemami społecznymi, tj. bezrobociem 

czy ubóstwem. Mieszkańcy w ramach partycypacji wskazywali, iż poczucie bezpieczeństwa 

jest istotną kwestią w odniesieniu do wyprowadzania obszarów ze stanów kryzysowych. 

Najwięcej przestępstw w przeliczeniu na 100 osób popełniono w 2016 roku w jednostce 

Jastrowie. Wartościami powyżej średniej charakteryzuje się wyłącznie ta jednostka. 

 
Tabela nr 7 Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób  
w 2016 roku 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 0,36 

Brzeźnica-Kolonia 0,00 

Budy 0,68 

Jastrowie 0,78 

Nadarzyce 0,00 

Samborsko 0,21 

Sypniewko 0,00 

Sypniewo 0,62 

średnia dla gminy 0,68 

Źródło danych: Komisariat Policji w Jastrowiu 

 

2.9. Aktywność społeczna 

 

Aktywność społeczna to wszystkie unormowane społecznie działania jednostek, 

wykonywane w ramach określonych ról społecznych.12 Aktywność mieszkańców przejawia się 

w działalności organizacji pozarządowych, tj. ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, 

stowarzyszenia społeczno-kulturalne. 

 
Tabela nr 8 Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 0,00 

Brzeźnica-Kolonia 0,49 

Budy 0,00 

Jastrowie 0,14 

Nadarzyce 0,77 

Samborsko 0,00 

Sypniewko 0,00 

                                                           
12 Definicja za encyklopedią PWN. 
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Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Sypniewo 0,16 

średnia dla gminy 0,15 

Źródło danych: Rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Największa ilość organizacji samorządowych w przeliczeniu na 100 osób jest 

w jednostce Nadarzyce. W jednostkach: Brzeźnica, Budy, Jastrowie, Samborsko i Sypniewko 

liczba organizacji na 100 osób jest niższa niż średnia dla Gminy, która wynosi 0,15. 

 

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.  

 

Istotnym aspektem aktywności społecznej mieszkańców jest także frekwencja 

wyborcza w wyborach lokalnych. W 2006 r. wyniosła ona ponad 54%, w 2010 r. była niższa 

o 6 punktów procentowych, a w kolejnych wyborach wynosiła 42,35%. Frekwencja wyborcza 

w gmnie jest niższa niż w skali województwa czy powiatu. Może to świadczyć o niewielkim 

zainteresowaniu mieszkańców sprawami lokalnymi, jednocześnie zwracanli oni uwagę 

w ramach partycypacji społecznej na konieczności podejmowania działań na rzecz lokalnej 

społeczności. 
 

Wykres nr 9 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w latach 2006-2014  
w Gminie i Mieście Jastrowie 

 

Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza  

 

Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w poszczególnych obwodach 

wyborczych wynosiła od 40,04% w jednostkach Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, 

Samborsko do 42,74% w jednostkach Nadarzyce, Sypniewko, Sypniewo. 
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Wykres nr 10 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r.  
w poszczególnych jednostkach urbanistycznych 

 

Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza  

 

2.10. Identyfikacja obszarów w stanie kryzysowym pod względem 

występowania negatywnych zjawisk społecznych 

 

Jako obszar gminy znajdujący się̨ w stanie kryzysowym pod względem 

występowania negatywnych zjawisk społecznych można uznać taki, w którym nastąpiła 

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. Do oceny 

sytuacji społecznej przyjęto wyniki partycypacji społecznej oraz wartości wskaźników 

delimitacyjnych (tabela nr 9). 
 

Tabela nr 9 Zestawienie wskaźników wykorzystanych do diagnozy stanu w sferze 
społecznej 

Symbol wskaźnika Nazwa wskaźnika 

WS1 
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w 
wieku produkcyjnym 

WS2 
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

WS3 Udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców 

WS4 Udział osób starszych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

WS5 
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 
przeliczeniu na 100 mieszkańców 

WS6 Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

WS7 Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób 

WS8 Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. 

 

Każdy wskaźnik podlegał analizie w poszczególnych miejscowościach gminy. Jako 

sytuację kryzysową traktowano taką, w której wartość wskaźnika w danej jednostce 
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urbanistycznej była wyższa od średniej dla wskaźników WS1, WS3, WS4, WS5 i WS6 oraz 

niższa od średniej dla wskaźników WS2, WS7 i WS8 (w tabeli nr 10 zaznaczone kolorem 

czerwonym). Im więcej wskaźników osiągnęło wartości odpowiednio wyższe lub niższe od 

średniej, tym większe natężenie problemów społecznych w jednostkach urbanistycznych 

gminy. 

 
Tabela nr 10 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę społeczną Gminy 
i Miasta Jastrowie 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

Symbol WS1 WS2 WS3 WS4 WS5 WS6 WS7 WS8 

Brzeźnica I 21,8% 21,6 6,8% 15,8% 11,0 0,4 0,00 40,04% 

Brzeźnica-Kolonia II 16,9% 26,2 6,3% 7,7% 13,1 0,0 0,49 40,04% 

Budy III 24,0% 12,8 4,7% 14,3% 14,2 0,7 0,00 40,04% 

Jastrowie IV 23,2% 21,6 4,6% 20,5% 11,0 0,8 0,14 42,73% 

Nadarzyce V 21,0% 24,3 4,6% 16,7% 31,7 0,0 0,77 42,74% 

Samborsko VI 16,0% 24,0 6,0% 24,1% 9,0 0,2 0,00 40,04% 

Sypniewko VII 38,1% 12,1 6,1% 50,0% 3,0 0,0 0,00 42,74% 

Sypniewo VIII 21,8% 22,5 4,7% 16,7% 19,5 0,6 0,16 42,74% 

razem   22,5% 21,8 4,8% 19,6% 12,4 0,7 0,15 42,35% 

 

Obszary w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk 

społecznych, zdiagnozowano w jednostkach urbanistycznych, w których przekroczone zostały 

wartości więcej niż 3 wskaźników (oznaczone kolorem czerwonym w tabeli nr 11), tj. 

Brzeźnica, Budy, Jastrowie, Samborsko oraz Sypniewko. 

 
Tabela nr 11 Jednostki urbanistyczne w stanie kryzysowym pod względem 
występowania negatywnych zjawisk społecznych 
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Mapa nr 2 Obszary w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk 
społecznych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 

 
Źródło danych: Opracowanie własne 

 

2.11. Sytuacja gospodarcza 

 

Niski poziom przedsiębiorczości na danym terenie może stanowić jedną z przyczyn 

stanu kryzysowego. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest związana  

z potencjałem kapitału ludzkiego w zakresie podejmowania ryzyka działalności na własny 

rachunek, ale także jest wypadkową takich zmiennych jak lokalizacja czy wsparcie władz 

lokalnych w sferze rozwoju przedsiębiorczości.  
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Wykres nr 11 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru Regon w latach 2010-2016 

 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie od 2009 r. wzrastała, 

począwszy od 809 podmiotów do 898 w 2013 r, następnie zaczęła maleć by osiągnąć poziom 

874 zarejestrowanych podmiotów w roku 2016. Również dla liczby nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w gminie można zaobserwować trend malejący. W roku 2009 w 

Gminie i Mieście Jastrowie zarejestrowano 85 nowych podmiotów gospodarki narodowej, w 

roku 2016 wartość spadła do 58 nowo zarejestrowanych podmiotów rocznie. Najwięcej 

nowych podmiotów zarejestrowano w roku 2010 – 122. 

 
Wykres nr 12 Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru 

Regon w latach 2010-2016 

 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie w przeliczeniu na 100 

mieszkańców wynosi od 0 do 8,9. Wartościami powyżej średniej charakteryzuje się wyłącznie 

miasto Jastrowie. 
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Tabela nr 12 Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu 
na 100 osób w roku 2016 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 4,0 

Brzeźnica-Kolonia 4,4 

Budy 2,7 

Jastrowie 8,9 

Nadarzyce 3,9 

Samborsko 2,1 

Sypniewko 0,0 

Sypniewo 5,1 

średnia dla gminy 7,6 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Poziom przedsiębiorczości mieszkańców Gminy ma istotny wpływ na ożywienie 

rozwoju społeczno-gospodarczego, a także pozwala na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

na obszarach zagrożonych patologiami społecznymi. 

 

Jako wskaźnik pomocniczy w ocenie sytuacji gospodarczej przyjęto udział osób z 

wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wartości powyżej 

średniej przyjmowane są w jednostkach: Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia oraz Nadarzyce. 

 
Tabela nr 13 Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie 
bezrobotnych w 2016 roku  

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 36,8% 

Brzeźnica-Kolonia 46,2% 

Budy 14,3% 

Jastrowie 31,5% 

Nadarzyce 75,0% 

Samborsko 31,0% 

Sypniewko 0,0% 

Sypniewo 30,0% 

średnia dla gminy 32,6% 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 
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2.12. Sytuacja środowiskowa 

 

Stan środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem, mającym wpływ na jakość 

życia mieszkańców. Diagnoza sytuacji środowiskowej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 

powiązana jest ze standardami jakości środowiska, w tym gospodarką odpadami 

stanowiącymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub stanu środowiska. W celu zdiagnozowania 

sytuacji środowiskowej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie przyjęto wskaźnik ilości wyrobów 

zawierających azbest w przeliczeniu na powierzchnię jednostki. Wskaźnikiem uzupełniającym 

diagnozę w sferze środowiskowej jest udział powierzchni zielonych w powierzchni jednostek 

urbanistycznych.  

 

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 

r., poz. 1232 z późn. zm.) azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla 

środowiska. Po demontażu wyrobów zawierających azbest, powstałe odpady są traktowane 

jako odpady niebezpieczne.13 Diagnoza stanu w odniesieniu do ilości wykorzystywanych 

wyrobów zawierających azbest w jednostkach urbanistycznych została przedstawiona w tabeli 

nr 14. 

 
Tabela nr 14 Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na 
jednostkę powierzchni [Mg/km2] 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 4,0 

Brzeźnica-Kolonia 9,6 

Budy 0,1 

Jastrowie 3,7 

Nadarzyce 1,9 

Samborsko 13,8 

Sypniewko 5,3 

Sypniewo 12,9 

średnia dla gminy 3,3 

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Najwyższą ilością wyrobów azbestowych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 

charakteryzują się jednostki: Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Jastrowie, Samborsko, 

Sypniewko, Sypniewo. 

 

 

 

                                                           
13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2014 r., poz. 1923. 
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Udział powierzchni zielonych dla Gminy i Miasta Jastrowie w 2016 roku wyniósł 

74,18%. 

 
Tabela nr 15 Udział powierzchni zielonych w powierzchni jednostek urbanistycznych 
w 2016 roku  

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 66,18% 

Brzeźnica-Kolonia 19,47% 

Budy 96,79% 

Jastrowie 63,17% 

Nadarzyce 63,03% 

Samborsko 54,85% 

Sypniewko 5,81% 

Sypniewo 20,17% 

średnia dla gminy 74,18% 

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Najwyższym udziałem powierzchni zielonych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni 

charakteryzuje się jednostka Budy (96,79%), najniższym jednostka Sypniewko (5,81%). 

 

2.13. Sytuacja przestrzenno-funkcjonalna 

 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna odgrywa istotną rolę w ocenie komfortu jakości życia 

mieszkańców danego obszaru. Obszary przestrzeni publicznej to obszary o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne.14 

 

Jednym z zadań samorządu gminy jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. 

Rozwój gminy zależy także od umiejętności gospodarowania zasobami i od tego, jak władze 

gminy będą wykorzystywały swoje mocne strony w tym zakresie. Infrastruktura społeczna 

obejmuje zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu, 

niezbędne do funkcjonowania lokalnej społeczności. 

 

Życie kulturalne mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie organizują lokalne instytucje 

kultury, tj. Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrowiu, Filia 

Biblioteczna w Sypniewie, Wiejski Dom Kultury w Sypniewie oraz świetlice wiejskie 

w Brzeźnicy, Brzeźnicy-Kolonii, Nadarzycach i Samborsku. 

                                                           
14 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2012 r., poz. 647  
z późn. zm. 
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W gminie działają w ramach Ośrodka Kultury w Jastrowiu m.in.: Dziecięcy Zespół 

Folklorystyczny Dziordanki, Szkoła Tańca Top Toys oraz Klub Twórców „AKANT”. Natomiast 

przy Wiejskim Domu Kultury w Sypniewie działa Zespół Folklorystyczny „Morowe Teściowe” i 

Klub Honorowych Dawców Krwi.  

 

Potrzeby edukacyjne mieszkańców w zakresie szkolnictwa podstawowego, 

gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego realizowane są przez następujące placówki: 

 Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Szkoła w Jastrowiu, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, 

 Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrowiu, 

 Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu. 

 

Dostęp do placówek służby zdrowia jest zapewniony przez Zespół Lekarzy Rodzinnych 

"MEDJAST", Przychodnię Lekarską Macieja Woźniakowskiego w Jastrowiu, Przychodnię 

Lekarską Macieja Woźniakowskiego w Sypniewie, Prywatny Gabinet Ginekologiczno-

Położniczy Zofia Stefankiewicz w Jastrowiu, Laboratorium LABOR-MED Jolanta Łopuszyńska 

w Jastrowiu. W Jastrowiu znajdują się także trzy gabinety stomatologiczne, zakład rehabilitacji 

oraz cztery apteki. W Sypniewie znajduje się jeden gabinet stomatologiczny. 

 

W celu oceny sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej Gminy i Miasta Jastrowie diagnozie 

poddano obszary gminnej infrastruktury technicznej. 
 

Wykres nr 13 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w latach 2005-2015 

  

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Siecią wodociągową objęte są wszystkie miejscowości gminy. Z sieci wodociągowej 

korzysta 74% mieszkańców gminy.  
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Tabela nr 16 Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w 2016 roku 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 100% 

Brzeźnica-Kolonia 89% 

Budy 35% 

Jastrowie 65% 

Nadarzyce 86% 

Samborsko 100% 

Sypniewko 100% 

Sypniewo 83% 

średnia dla gminy 74% 

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Oczyszczalnia ścieków obsługująca sieć kanalizacyjną na terenie Gminy i Miasta 

Jastrowie położona jest w granicach miasta Jastrowie. Maksymalna ilość ścieków, jaka może 

być przyjęta wynosi 1200 m3/d. 
 

Wykres nr 14 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w latach 2005-2015 

 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Do sieci kanalizacyjnej są podłączone jednostki Brzeźnica, Jastrowie oraz Sypniewo. 

57% mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej. 
 

Tabela nr 17 Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 2016 roku 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 8% 

Brzeźnica-Kolonia 0% 

Budy 0% 

Jastrowie 51% 
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Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Nadarzyce 0% 

Samborsko 0% 

Sypniewko 0% 

Sypniewo 3% 

średnia dla gminy 32% 

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

2.14. Sytuacja techniczna 

 

Stan techniczny budynków jest związany z datą budowy budynków, obowiązujących 

wówczas norm i przepisów, a także z prowadzonymi pracami remontowymi czy 

termomodernizacyjnymi. Ponad 48% budynków w Gminie i Mieście Jastrowie zostało 

wybudowanych przed 1970 r., kolejne 22% budynków ma więcej niż 28 lat, a pozostałe prawie 

30% zostało wzniesione po 1989 r.15 Istnieje wobec tego konieczność przeglądu technicznego 

stanu budynków i bieżących remontów, konserwacji i prowadzenia procesów kompleksowej 

termomodernizacji.  
 

Tabela nr 18 Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w relacji do 
ogólnej liczby budynków mieszkalnych 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 79,6% 

Brzeźnica-Kolonia 78,3% 

Budy 58,7% 

Jastrowie 69,5% 

Nadarzyce 53,4% 

Samborsko 73,3% 

Sypniewko 68,8% 

Sypniewo 76,8% 

średnia dla gminy 70,3% 

Źródło danych: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Zużycie energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej  

w budynkach jest istotną częścią łącznego zużycia energii finalnej w gminie. W związku  

z powyższym istnieje znaczny potencjał zaoszczędzenia energii cieplnej w budownictwie 

poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

                                                           
15 Dane Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl 
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środowiska. Jednym z możliwych działań do podjęcia jest termomodernizacja, prowadząca do 

zwiększenia efektywności wykorzystania energii finalnej, a co za tym idzie do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne obejmują: 

 ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania 

do budynków,  

 ulepszenia, w wyniku których następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej  

w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,  

 wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku  

z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów 

pozyskania ciepła dostarczanego do budynków, 

 całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub 

zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.16 

 

Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie znajdują się obiekty dziedzictwa kulturowego. Do 

rejestru zabytków nieruchomych prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu wpisane zostały następujące zabytki: 

 Brzeźnica: 

o kościół fil. pw. św. Piotra i Pawła, nr rej.: A-356 z 29.08.1961 

o cmentarz  kościelny, nr rej.: A-704 z 17.05.1990 

 Budy: 

o kościół fil. pw. św. Jana Chrzciciela, nr rej.: 562/Wlkp/A z 4.12.2007 

o cmentarz kościelny, nr rej.: A-704 z 17.05.1990 

 Jastrowie: 

o historyczny układ urbanistyczny miasta, nr rej.: 684/Wlkp/A z 15.07.2008 

o kościół par. pw. św. Michała Archanioła, nr rej.: 210/Wlkp/A z 14.12.2004 

o plebania, nr rej.: j.w. 

o katolicki dom spotkań, nr rej.: j.w. 

o ogrodzenie z bramami, nr rej.: j.w. 

o cmentarz przykościelny, nr rej.: 210/Wlkp/A z 17.05.1990 

o kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP Królowej Polski, nr rej.: A-791 

z 14.05.1997 

o cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-616 z 25.07.1989 

o cmentarz żydowski, nr rej.: A-536 z 16.09.1986 

o ratusz, ob. dom mieszkalny, ul. Wojska Polskiego 15, nr rej.: A-59 z 8.11.1954 

o dom, ul. Konopnickiej 71, nr rej.: A-58 z 8.11.1954 

 Samborsko: 

o cmentarz przykościelny, nr rej.: A-699 z 8.05.1990 

o cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-698 z 8.05.1990 

 Sypniewo: 

                                                           
16 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. 2008, nr 223, poz. 1549  
z późn. zm. 
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o kościół par. pw. Narodzenia NMP, nr rej.: A-355 z 29.08.1961 

o cmentarz katolicki, ob. komunalny, nr rej.: A-697 z 8.05.1990 

o dom nr 58, ob. ul. Mickiewicza, nr rej.: A-613 z 30.08.1966 

 Trzebieszki: 

o park, pocz. XX, nr rej.: A-414 z 12.03.1982 

 

2.15. Delimitacja obszarów zdegradowanych 

 

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 

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

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

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

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.  
 

Tabela nr 19 Zestawienie wskaźników wykorzystanych do diagnozy stanu w sferze 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Symbol wskaźnika Nazwa wskaźnika 

WG1 
Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu 
na 100 osób 

WG2 
Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej 
liczbie bezrobotnych 

WŚ1 
Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu 
na jednostkę powierzchni [Mg/km2] 

WŚ2 Udział obszarów zielonych w ogólnej powierzchni jednostek 

WP1 Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

WP2 Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

WF1 
Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w relacji 
do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i partycypacji społecznej wyznaczono obszary 

zdegradowane na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, w których oprócz negatywnych zjawisk 

społecznych, zdiagnozowano występowanie negatywnych zjawisk w co najmniej jednej ze 

sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej (tabela nr 20).  

 
Tabela nr 20 Wartości wskaźników, charakteryzujących sferę gospodarczą, 
środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną Gminy i Miasta Jastrowie 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

Symbol WG1 WG2 WŚ1 WŚ2 WP1 WP2 WF1 

Brzeźnica I 4,0 36,8% 4,0 66,2% 100% 8% 79,6% 

Brzeźnica-Kolonia II 4,4 46,2% 9,6 19,5% 89% 0% 78,3% 

Budy III 2,7 14,3% 0,1 96,8% 35% 0% 58,7% 

Jastrowie IV 8,9 31,5% 3,7 63,2% 65% 51% 69,5% 



           

34 

 

 
 

Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023. 

Diagnoza stanu 

 

 

 

34 | S t r o n a  Milanówek, lipiec 2017 r.  

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

Symbol WG1 WG2 WŚ1 WŚ2 WP1 WP2 WF1 

Nadarzyce V 3,9 75,0% 1,9 63,0% 86% 0% 53,4% 

Samborsko VI 2,1 31,0% 13,8 54,9% 100% 0% 73,3% 

Sypniewko VII 0,0 0,0% 5,3 5,8% 100% 0% 68,8% 

Sypniewo VIII 5,1 30,0% 12,9 20,2% 83% 3% 76,8% 

razem   7,6 32,6% 3,3 74,2% 74% 32% 70,3% 

 

Negatywne zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej, zdiagnozowano we wszystkich jednostkach urbanistycznych. W 

tabeli nr 21 zestawiono jednostki urbanistyczne, w których zdiagnozowano sytuację kryzysową 

w sferze społecznej oraz współwystępowanie zjawisk negatywnych w sferze gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

 
Tabela nr 21 Jednostki urbanistyczne w stanie kryzysowym pod względem sytuacji 
społecznej i współwystępowania negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

Symbol 
Obszar w stanie 
kryzysowym pod względem 
sytuacji społecznej 

Obszar zdegradowany 

Brzeźnica  I tak tak 

Budy III tak tak 

Jastrowie IV tak tak 

Samborsko VI tak tak 

Sypniewko VII tak tak 

 

 

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, tj. 

Brześnica, Budy, Jastrowie, Samborsko, Sypniewko, gdzie negatywne zjawiska w sferze 

społecznej występują wspólnie z negatywnymi zjawiskami w pozostałych sferach. 

Rozmieszczenie przestrzenne obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 

zostało przedstawione na mapie nr 3.  
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Mapa nr 3 Obszary zdegradowane na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Źródło danych: Opracowanie własne 

 

Diagnoza stanu i wyniki partycypacji społecznej posłużyły do wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych w Gminie i Mieście Jastrowie, które mają zostać objęte „Programem 

rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023”. Łączna liczba mieszkańców i 

powierzchnia obszarów zdegradowanych została zestawiona w tabeli nr 22. 
 
Tabela nr 22 Liczba mieszkańców i powierzchnia wyznaczonych obszarów zdegradowanych 

Lp. Symbol Nazwa jednostki urbanistycznej 
Liczba 
mieszkańców [os.] 

Powierzchnia 
[ha] 

1 I Brzeźnica  555 2 532 

2 III Budy 148 16 841 

3 IV Jastrowie 8 489 7 223 

4 VI Samborsko 487 2 241 

5 VII Sypniewko 33 325 

 Razem  9 712 29 162 
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3. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji i zasięg przestrzenny 

obszaru rewitalizacji 

 

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się̨ 

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

rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się̨ jako obszar 

rewitalizacji (art. 10 ustawy). 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 sobą̨ wspólnych 

granic. 

 

Na wyznaczonych obszarach zdegradowanych Gminy i Miasta Jastrowie mieszka 85% 

ludności, a ich powierzchnia stanowi 83% łącznej powierzchni gminy.  

 

Niniejsza diagnoza stanowi podstawę do dyskusji w ramach partycypacji społecznej do 

określenia obszaru rewitalizacji Gminy i Miasta Jastrowie, biorąc pod uwagę oczekiwania  

i potrzeby lokalnej społeczności, a także istotność obszaru dla rozwoju lokalnego gminy. 
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4. Wykorzystane źródła danych 

 

Akty prawne 

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2016 r., poz. 446. 

2. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2017 r. poz. 1023. 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 

2012 r., poz. 647 z późn. zm. 

4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 

2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm. 

5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. 2008, 

nr 223, poz. 1549 z późn. zm. 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Dz.U 2011, nr 209, poz. 

1245. 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1923. 

 

Pozostałe źródła 

 

1. Dane Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dostępne: http://www. 

http://poznan.wuoz.gov.pl/rejestr-zabytkow. 

2. Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/441/wyn_gmin_162.pdf. 

3. Dane Państwowej Komisji Wyborczej dostępne: http://parlament2015.pkw.gov.pl. 

4. Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. 

Andrzeja Zborowskiego, Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009. 

5. Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl. 

6. Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+: 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/004/063/original/Zasady

_programowania_i_wsparcia_rewitalizacji_w_ramach_WRPO_2014__.pdf?1475840252. 

7. Parysek J. J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania 

regionalnego, Studia KPZK PAN, t. 69, Państwowe Wydawn. Nauk. 

8. Pluta W., 1986. Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, 

PWN, Warszawa. 

9. Szymla Z., 2000. Determinanty rozwoju regionalnego. Zakład Narodowy imienia 

Ossolińskich, Wrocław. 

10. Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2015 

[dostępne: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-
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