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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 
 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni 
program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub 
technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 
narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 
rewitalizacji. 3  Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia 

rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią̨ jej zadania 
własne.4   
 

  „Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023” został 
sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), wytycznymi zawartymi w ustawie 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 2014-20205 oraz Zasadami programowania i 
wsparcia rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (WRPO 2014+).6 

                                                             
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 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 
4 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, op. cit. 
5 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 
6 Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, op. cit. 
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2. DIAGNOZA CZYNNIKÓW ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA  
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

 
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. 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 i Miasta Jastrowie i w 
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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-
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. 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: 
Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Nadarzyce, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo oraz 
miasto Jastrowie. 

 
TABELA NR 1 JEDNOSTKI URBANISTYCZNE GMINY I MIASTA JASTROWIE 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Zasięg wytypowanych jednostek urbanistycznych wraz z gęstością zaludnienia 
poszczególnych obszarów przedstawiono na mapie nr 1. 
 
  

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

 
Opracowanie własne 

 

2.2. 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. 
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2.3. 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 LICZBA LUDNOŚCI GMINY I MIASTA JASTROWIE W LATACH 1995-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

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

w wieku przedprodukcyjnym do 17 roku życia. 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. 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 STRUKTURA WIEKOWA MIESZKAŃCÓW GMINY 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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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: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy (WS1) 

 

Interesariusze w trakcie procesu partycypacji społecznej jako jeden z istotnych 
problemów wskazali starzejące się społeczeństwo, które może stanowić istotną przeszkodę  
w rozwoju gminy, a jednocześnie wymaga podjęcia działań, mających na celu zwiększenie 

atrakcyjności gminy, dostosowanie infrastruktury drogowej do zadowalającego stanu, 
wzbogacenia oferty kulturalno-sportowej oraz podniesienia poziomu integracji mieszkańców. 
Największy udział ludności w wieku poprodukcyjnym charakteryzuje jednostkę Sypniewko. 

Wartości powyżej średniej odnotowane zostały dla jednostek: Budy, Jastrowie i Sypniewko. 
Średnia wartość dla gminy została wyliczona jako liczba ludności w wieku poprodukcyjnym  
w całej gminie w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym gminy. 

 
TABELA NR 2 UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM W STOSUNKU DO LUDNOŚCI W 
WIEKU PRODUKCYJNYM W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH GMINY 
(WS1) 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 21,8% 

Brzeźnica-Kolonia 16,9% 

Budy 24,0% 

Jastrowie 23,2% 
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Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Nadarzyce 21,0% 

Samborsko 16,0% 

Sypniewko 38,1% 

Sypniewo 21,8% 

średnia dla gminy 22,5% 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

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

produkcyjnym, tj. wskaźnik obciążenia demograficznego w poszczególnych jednostkach 
urbanistycznych gminy wyróżniają się pozytywnie 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: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

danej jednostki (WS2) 

 

Liczba osób młodych do 17 roku życia w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej 
jednostki 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 
Nadarzyce. 
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WYKRES NR 5 LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 
MIESZKAŃCÓW DANEJ JEDNOSTKI 

 
Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Przyrost naturalny w Gminie i Mieście Jastrowie w ostatnich latach przyjmował 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: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Z analizy czynników demograficznych, wynika iż zwiększa się liczba osób starszych. 
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym maleje, a osób poprodukcyjnym rośnie, jeśli tendencja 
ta się będzie przez najbliższe lata utrzymywała, może to doprowadzić do obciążenia 

demograficznego. Najliczniejszą grupą jest grupa osób w wieku produkcyjnym, która jest szansą 
na zmianę struktury demograficznej w gminie. Niemniej jednak w przypadku utrzymania się 
tendencji wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do osób  

w wieku przedprodukcyjnym, osób w wieku poprodukcyjnym będzie znacznie więcej niż  
w wieku produkcyjnym. W latach 2010-2016 saldo migracji w Gminie Jastrowie niezmiennie 
przyjmowało wartości ujemne. W związku z zaobserwowanymi zmianami w strukturze wiekowej 

mieszkańców gminy można stwierdzić, że grupą, która stanowi największy udział migrantów są 
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osoby młode. Jest to też grupa wykazująca się największą mobilnością. Należy podjąć wszelkie 

możliwe działania do zatrzymania osób młodych i stworzenia warunków do rozwoju rodziny, 
poprzez poprawę jakości życia i dopasowania usług społecznych dla potrzeb zarówno 

dzieci i młodzieży, jak i osób starszych oraz zmianę przestrzeni publicznych w celu 

wykorzystania potencjału rozwojowego gminy. W przypadku tych pierwszych konieczne 
będzie dostosowanie dostępu do wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji, tym drugim 
trzeba będzie natomiast udzielić stosownej pomocy materialnej i rzeczowej, ułatwić im 

korzystanie z usług medycznych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz różnorodnych form 
aktywnego spędzania czasu wolnego, w zakresie w którym nie są one obecnie oferowane, tj. w 
szczególności opieki i możliwości spędzania wolnego czasu seniorom, w tym osobom 

samotnym. Konieczne są inwestycje infrastrukturalne, tj. zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych, poprzez nadanie im nowych funkcji społecznych i edukacyjnych wraz z poprawą 
infrastruktury drogowej i lokalowej mieszkańców. 

 

2.4. 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 rodzicielskich, 
zaniedbanie kwestii edukacji dzieci i młodzieży.7 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).8 

 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie mieszkańców jednostek 

urbanistycznych Gminy i Miasta Jastrowie  (WS3) 

 
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. 

 

                                                             
7 Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca pod red. Andrzeja Zborowskiego, 
Instytut Rozwoju Miast, tom 5, Kraków, 2009. 
8 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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WYKRES NR 7 UDZIAŁ ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W LICZBIE MIESZKAŃCÓW GMINY I 
MIASTA JASTROWIE  W WIEKU PRODUKCYJNYM W LATACH 2005-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Na koniec grudnia 2016 r. liczba osób bezrobotnych z terenu Gminy i Miasta Jastrowie 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie wynosiła 552 osoby.  
W poszczególnych jednostkach Gminy i Miasta Jastrowie wskaźnik udziału zarejestrowanych 

bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców przyjmuje w roku 2016 wartości od 4,6% do 6,8%. 
Wskaźniki powyżej średniej dla gminy odnotowano dla jednostek: Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, 
Samborsko, Sypniewko. 
 

TABELA NR 3 UDZIAŁ ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH W LICZBIE MIESZKAŃCÓW 
JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH GMINY I MIASTA JASTROWIE (WS3) 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 6,8% 

Brzeźnica-Kolonia 6,3% 

Budy 4,7% 

Jastrowie 4,6% 

Nadarzyce 4,6% 

Samborsko 6,0% 

Sypniewko 6,1% 

Sypniewo 4,7% 

średnia dla gminy 4,8% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 
 

Udział osób starszych w ogólnej liczbie bezrobotnych jednostek urbanistycznych 

Gminy i Miasta Jastrowie (WS4) 

 

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 
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starszą osobę bezrobotną uznano osoby w wieku powyżej 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 4 ODSETEK OSÓB STARSZYCH W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH JEDNOSTEK 
URBANISTYCZNYCH GMINY I MIASTA JASTROWIE (WS4) 

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: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

 
Aktywizacja osób starszych jest przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym.  

W przypadku starszych bezrobotnych istotną kwestią jest bardzo często brak niezbędnych 
umiejętności, co jest istotnym czynnikiem utrudniającym podjęcie pracy zarobkowej.  

 

2.5. 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. 9  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 

                                                             
9  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] 
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czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem.10 

 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 

100 mieszkańców danej jednostki 

 

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.  

 
WYKRES NR 8 ZASIĘG KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW 

GMINY I MIASTA JASTROWIE W LATACH 2010-2015 

   
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

 

Według danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu w 2016 r. 
z pomocy świadczonej przez ośrodek skorzystało 1421 osób.  

 
TABELA NR 5 LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ  
W PRZELICZENIU NA 100 MIESZKAŃCÓW DANEJ JEDNOSTKI (WS5) 

 

Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu 
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Brzeźnica 11,0 
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Budy 14,2 

Jastrowie 11,0 
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średnia dla gminy 12,4 
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Najwyższą liczbą osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób 

według miejsca zamieszania charakteryzują się jednostki Nadarzyce, Sypniewo, Budy oraz 
Brzeźnica-Kolonia, zaś najwięcej osób objętych wsparciem mieszka w Jastrowiu (66%, spośród 
1.421 osób, które skorzystały z pomocy społecznej w roku 2016 w mieście Jastrowie mieszkało 

935 osób). Główną przyczyną przyznawania świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie i 
ubóstwo, przejawiające się dodatkowo bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
Wobec powyższego istnieje konieczność wsparcia mieszkańców gminy zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w zakresie pokonywania bieżących problemów osobistych, 
rodzinnych, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych osób i rodzin oraz zwiększaniu 
kompetencji rodzicielskich w rodzinach dysfunkcyjnych  

 

2.6. PRZESTĘPCZOŚĆ 
 

Zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej należą do zadań własnych gminy. Przestępczość jest 
kolejnym zjawiskiem, umożliwiającym zdefiniowanie obszaru w stanie kryzysowym. Często jest 
powiązana z innymi problemami społecznymi, tj. bezrobocie czy ubóstwo. Mieszkańcy  

w ramach partycypacji wskazywali, iż poczucie bezpieczeństwa jest istotną kwestią  
w odniesieniu do wyprowadzania obszarów ze stanów kryzysowych. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego zobowiązana jest Policja.  

 
TABELA NR 6 LICZBA STWIERDZONYCH WYKROCZEŃ I PRZESTĘPSTW DROGOWYCH OGÓŁEM 
W PRZELICZENIU NA 100 OSÓB DANEJ JEDNOSTKI (WS6) 

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: Komisariat Policji w Jastrowiu 

 
Najwięcej przestępstw w przeliczeniu na 100 osób popełniono w 2016 r. w Jastrowiu. W 

celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach konieczna jest poprawa funkcjonalności  

i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego na terenie Gminy. Największe uciążliwości  
z tym związane występują w Jastrowiu.  
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2.7. EDUKACJA 
 

Edukacja jest istotnym elementem, determinującym rozwój osobisty jednostek,  
a jednocześnie wpływającym istotnie na późniejsze zachowania i możliwości na rynku pracy, 
decyduje o statusie społecznym, a brak wykształcenia może być przyczyną marginalizacji na 

różnych płaszczyznach społecznych. Wskaźnik jakości edukacji mogą stanowić wyniki 
egzaminu gimnazjalnego.11 Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu za rok 201612 
wskazują, iż średnie wyniki uzyskane w gminie to 61,58%. Dla porównania średnia dla powiatu 

złotowskiego wynosi 64,69%, a dla województwa wielkopolskiego – 66,69%. Jedynie 
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrowiu (74,95%) i Publiczne Gimnazjum w 
Sypniewie (66,11%) uzyskały wynik powyżej średniej dla powiatu. W gimnazjach tych zdawało 

egzamin po 13% uczniów zdających egzamin gimnazjalny. 13 
 
 Interpretowanie wyników egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników populacji 

umożliwia metoda analizy tendencji rozwojowej szkoły. 14  Obiektywizowane w ten sposób 
średnie wyniki punktowe szkoły z kolejnych lat umieszczono na jednym wykresie. Powstała na 
ich podstawie linia trendu określa tendencję rozwojową szkoły. Szkoły zarówno o niskich 

wynikach, jak i wysokich mogą potwierdzić tą metodą swoje sukcesy edukacyjne oraz 
monitorować organizację oraz skuteczność pracy dydaktycznej.  

 

W ramach analizy tendencji rozwojowej szkół przez OKE w Poznaniu dla Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu tendencja jest rosnąca dla wszystkich 
przedmiotów, jednak wyniki standaryzowane w kolejnych latach przybierają wartości ujemne na 

poziomie -0,35 - -0,25, co wskazuje na niższe osiągnięcia niż wyniki dla województwa.  
 

  

                                                             
11  Dla ujednolicenia informacji przyjęto wskaźnik opisujący średni wynik z wykorzystaniem średniej ważonej, 
obejmujący część humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą i język nowożytny. 
12 Dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/469/wyn_gim_ghp_172_srednie_kic.pdf. 
13 Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się od roku szkolnego 2017/2018. 
14 https://www.oke.poznan.pl/cms,241,komunikowanie_wynikow_sprawdzianu_i_egzaminu_gimnazjalnego_ 
tendencja_rozwojowa_szkoly_do_roku_2008.htm 
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WYKRES NR 9 TENDENCJA ROZWOJOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ  
W JASTROWIU W LATACH 2010-2014 

  

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

 

Tendencja rozwojowa Publicznej Szkoły Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego  
w Brzeźnicy w latach 2010-2014 malała, a wartości w poszczególnych latach wynosiły od około 
-0,40 do -0,30 co oznacza, że wyniki szkoły są niższe od wyników dla województwa. 
 

WYKRES NR 10 TENDENCJA ROZWOJOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA 
CZARNIECKIEGO W BRZEŹNICY W LATACH 2002-2008 

  
Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu 

 

  W Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrowiu, tendencja rozwojowa 
szkoły jest malejącą, ale wynik standaryzowane przybierają wartości dodatnie, co oznacza, iż 
szkoła ma wyższe osiągnięcia niż wyniki dla województwa. Natomiast w Publicznym Gimnazjum 

im A. Mickiewicza, Gimnazjum nr 2 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu 
oraz Publicznym Gimnazjum w Sypniewie wyniki standaryzowane przybierają wartości ujemne 
odpowiednio -0,34, -0,85, -54 a trend w przypadku Gimnazjum im. A. Mickiewicza jest stały a 

dla Gimnazjum nr 2  i Gimnazjum w Sypniewie malejący.  
 

-0,40

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

W
yn

ik
 s

ta
n

d
ar

yz
o

w
an

y

Wynik standaryzowany

Linia trendu/tendencja rozwojowa

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

W
yn

ik
 s

ta
n

d
ar

yz
o

w
an

y

Wynik standaryzowany

Linia trendu/tendencja rozwojowa



           

18 

 

 
 

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

 

18 | S t r o n a  Jastrowie, luty 2018 r.  

  Wobec powyższego istnieje potrzeba prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 

i pozalekcyjnych dla uczniów, aby tendencje rozwojowe szkół były rosnące oraz w miarę 
możliwości dążyć do uzyskiwania dodatnich wyników standaryzowanych.  
 

2.8. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 
 
Aktywność społeczna to wszystkie unormowane społecznie działania jednostek, 

wykonywane w ramach określonych ról społecznych.15 Działalność organizacji pozarządowych, 

a także udział w wyborach władz lokalnych może stanowić miernik zaangażowania w sprawy 
wspólne, a przez to przejaw zainteresowania problemami, które wykraczają poza sferę osobistą 
i rodzinną. 

 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób danej jednostki (WS7) 

 
Aktywność mieszkańców przejawia się w działalności organizacji pozarządowych, tj. 

ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, stowarzyszenia społeczno-kulturalne. Działające na 
terenie gminy organizacje społeczne wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
stawiając za cel kultywowanie historii, tradycji i kultury, działanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. 
Kluby sportowe promują zdrowy tryb życia i proponują mieszkańcom udział w treningach i 
zawodach sportowych. 

 
TABELA NR 7 LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 100 OSÓB DANEJ JEDNOSTKI (WS7) 

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 

Sypniewo 0,16 

średnia dla gminy 0,15 

Źródło: Rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Największa liczba organizacji pozarządowych 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. W trakcie 

partycypacji społecznej mieszkańcy podnosili, iż pożądanym kierunkiem byłaby bardziej 

                                                             
15 Definicja za encyklopedią PWN. 
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aktywna działalność organizacji pozarządowych. Zwracali także uwagę na fakt, iż w obliczu 

braku przestrzeni wspólnych i miejsc do spotkań, nie jest możliwe ich działanie  
w zamierzonym zakresie. Brakuje ofert i miejsc, umożliwiających integrację mieszkańców  
i wzmacnianie spójności społecznej, zajęć kulturalnych, imprez, festynów czy spotkań,  

w trakcie których starsi mieszkańcy mogliby budować więzi społeczne i przekazywać wiedzę  
i doświadczenie młodszemu pokoleniu, a także zajęć sportowych, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, stanowiących ofertę aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Zajęcia 

sportowe, jak również miejsca do ich realizacji stanowiły istotny wniosek z partycypacji 
społecznej. Dążenie do uporządkowania przestrzeni wspólnej i zagospodarowania przestrzeni 
publicznej, a także odnowa i modernizacja obiektów, w których mogłyby się odbywać zajęcia 

zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, w tym osób starszych, stanowiły dla mieszkańców istotny 
aspekt prowadzenia procesu rewitalizacji. W opinii mieszkańców brakuje działań zmieniających 
centrum Jastrowia, poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, kulturalnych i 

turystycznych. Pożądanym kierunkiem zmian jest więc modernizacja istniejących budynków, a 
także zagospodarowanie centrów miejscowości i przestrzeni do wspólnego spędzania czasu, tj. 
nadbrzeży rzek, placów zabaw dla dzieci czy obiektów sportowych, w trakcie wydarzeń 

kulturalnych, artystycznych, sportowych, edukacyjnych i innych, które będą wspierały integrację 
społeczną, dążącą do zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego, zatrzymania ludzi 
młodych w centrach miejscowości oraz wsparcia rozwoju turystyki, poprzez zwiększenie 

atrakcyjności gminy.  
 

Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r. w poszczególnych 

jednostkach urbanistycznych (WS8)  

 
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%.  
 
WYKRES NR 11 FREKWENCJA WYBORCZA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W LATACH 2006-2014  

W GMINIE I MIEŚCIE JASTROWIE 

 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza  
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Frekwencja wyborcza w gmnie jest niższa niż w skali województwa czy powiatu. Może 

to świadczyć o niewielkim zainteresowaniu mieszkańców sprawami lokalnymi, którzy 
jednocześnie zwracali uwagę na konieczność podejmowania działań na rzecz lokalnej 
społeczności. 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. 

 
WYKRES NR 12 FREKWENCJA WYBORCZA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2014 R.  

W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH URBANISTYCZNYCH (WS8) 

 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza 

 

2.9. 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 następujących wskaźników delimitacyjnych: 

WS1 - Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 
produkcyjnym w poszczególnych jednostkach urbanistycznych; 
WS2 - Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

danej jednostki; 
WS3 – Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie mieszkańców danej 
jednostki; 

WS4 - Udział osób starszych w ogólnej liczbie bezrobotnych danej jednostki; 
WS5 - Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 
100 mieszkańców danej jednostki; 

WS6 - Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej 
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jednostki; 

WS7 - Liczba organizacji pozarządowych na 100 osób danej jednostki; 
WS8 - Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. w poszczególnych 
jednostkach urbanistycznych. 

 
Każdy wskaźnik podlegał analizie w poszczególnych miejscowościach gminy (tj. w danej 

jednostce urbanistycznej). Jako sytuację kryzysową traktowano taką, w której wartość 

wskaźnika w danej jednostce 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 
8 zaznaczone kolorem czerwonym).  

 
TABELA NR 8 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 21,8% 32,8 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% 

Średnia  22,5% 21,8 4,8% 19,6% 12,4 0,7 0,15 42,35% 
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MAPA NR 2 OBSZARY W STANIE KRYZYSOWYM POD WZGLĘDEM WYSTĘPOWANIA NEGATYWNYCH 
ZJAWISK SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
Opracowanie własne 

Obszary w stanie kryzysowym pod względem występowania negatywnych zjawisk 
społecznych zdiagnozowano w jednostkach urbanistycznych, w których przekroczone zostały 
wartości co najmniej 5 wskaźników. Jako obszary w stanie kryzysowym zostały zakwalifikowane 

jednostki Budy, Jastrowie oraz Sypniewko. 
 

2.10. 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. Gmina Jastrowie jest typową gminą rolniczą  
z przewagą gospodarstw indywidualnych, z dużym potencjałem przyrodniczym 67% 

powierzchni stanowią użytki leśne. Na obszarze gmina znajduje się 8 obszarów prawnie 
chronionych w tym 3 Natura 2000. Leży u skraju doliny Gwdy nad rzeką Młynówką,  
w sąsiedztwie tzw. Pagórków Jastrowskich. Gmina jest dobrze skomunikowana, położona jest 

przy drogach krajowych nr 11 i 22 Poznań – Kołobrzeg i Gorzów Wielkopolski – Gdańsk oraz 
linii kolejowej Poznań –Kołobrzeg. Jest to duży potencjał do rozwoju turystyki co ma znaczenie 
dla dalszego kierunku gminy. 
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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. 
 

WYKRES NR 13 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W LATACH 
2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
90% podmiotów działa w sektorze prywatnym, a pozostałe 10% w sektorze publicznym. 

72% podmiotów zarejestrowanych w sektorze prywatnym to osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. 94% podmiotów to mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają nie 
więcej niż 9 osób, 5% zatrudnia między 10 a 49 pracowników, a pozostały 1% to podmioty 

zatrudniające powyżej 50 osób. 71% podmiotów prowadzi pozostałą działalność według 
klasyfikacji PKD, 22% w zakresie przemysłu i budownictwa, a 6% - rolnictwa, leśnictwa, 
łowiectwa i rybactwa. 

 
TABELA NR 9 LICZBA PODMIOTÓW ZAREJESTROWANYCH W REJESTRZE REGON W 
PRZELICZENIU NA 100 OSÓB DANEJ JEDNOSTKI (WG1) 

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: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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mieszkańców wynosi od 0 do 8,9. Wartościami powyżej średniej charakteryzuje się wyłącznie 

miasto Jastrowie z racji pełnienia centrum lokalnego gminy.  
 
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 – było ich 122. 
 

WYKRES NR 14 NOWO ZAREJESTROWANE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO 
REJESTRU REGON W LATACH 2010-2016 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Najwięcej podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób zostało 

zarejestrowanych w Nadarzycach, zaś w Brzeźnicy-Kolonii, Samborsku i Sypniewku nie 
powstała żadna nowa firma.  

 
TABELA NR 10 LICZBA NOWO ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW W REJESTRZE REGON W 
PRZELICZENIU NA 100 OSÓB DANEJ JEDNOSTKI (WG2) 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 0,2 

Brzeźnica-Kolonia 0,0 

Budy 0,7 

Jastrowie 0,6 

Nadarzyce 1,5 

Samborsko 0,0 

Sypniewko 0,0 

Sypniewo 0,3 

średnia dla gminy 0,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Poziom przedsiębiorczości mieszkańców Gminy ma istotny wpływ na ożywienie 

społeczno-gospodarcze, a także umożliwia przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia na 
obszarach zagrożonych patologiami społecznymi. Jako wskaźniki pomocnicze w ocenie sytuacji 
gospodarczej przyjęto liczbę osób w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 osób oraz udział 

osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych, gdyż o 
potencjale gospodarczym decyduje w dużym stopniu przygotowanie i mobilność pracowników. 
Również wykształcenie osób bezrobotnych jest wskaźnikiem potencjału gospodarczego 

regionu. Niskie kwalifikacje lub ich brak, zarówno w przypadku pracowników jak i osób 
bezrobotnych, mogą uniemożliwiać rozwój danego obszaru.  

 
TABELA NR 11 LICZBA OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 
MIESZKAŃCÓW DANEJ JEDNOSTKI (WG3) 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 64,3 

Brzeźnica-Kolonia 63,1 

Budy 70,3 

Jastrowie 63,6 

Nadarzyce 68,3 

Samborsko 65,5 

Sypniewko 63,6 

Sypniewo 63,6 

średnia dla gminy 63,9 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 

W Gminie i Mieście Jastrowie udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w 
ogólnej liczbie bezrobotnych w 2016 r. wyniósł 32,6%. Wartości powyżej średniej przyjmowane 
są w jednostkach: Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia oraz Nadarzyce. 

 
TABELA NR 12 UDZIAŁ OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM GIMNAZJALNYM LUB PONIŻEJ W OGÓLNEJ 
LICZBIE BEZROBOTNYCH DANEJ JEDNOSTKI (WG4) 

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: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie 
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Pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy ma poziom wykształcenia społeczeństwa . 

Działające na obszarze gminy organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę do 
organizowania dodatkowych zajęć, kursów i angażowania mieszkańców w sprawy lokalne  
i tworzenie inicjatyw oddolnych, a tym samym pobudzają aktywność mieszkańców. 

 

2.11. SYTUACJA ŚRODOWISKOWA 
 

Stan środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem, mającym wpływ na jakość 
życia mieszkańców. Bogactwem Gminy są lasy, jeziora, obszary Natura 2000, obszary 
chronionego krajobrazu, oraz rezerwaty przyrody. 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. 

 rezerwat „Kozie Brody”, który obejmuje obszar torfowiska niskiego o powierzchni 
0,72 ha. 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” utworzony 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” 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, siedlisk bobra, 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 
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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 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”. 

 

Ilość wyrobów azbestowo-cementowych w przeliczeniu na powierzchnię danej 

jednostki (WŚ1) 

 

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

jako odpady niebezpieczne.16 Łącznie na terenie Gminy i Miasta Jastrowie wykorzystywanych 
jest 1177 ton wyrobów azbestowo-cementowych, co w przeliczeniu na 1km2 powierzchni 
jednostek daje 3,3 tony. Zdecydowaną większość wykorzystywanych wyrobów zawierających 

azbest stanowią̨ płyty faliste (94%), a najwięcej eternitu znajduje się̨ na budynkach 

gospodarczych. Najwięcej płyt azbestowo-cementowych jest wykorzystywanych  
w Sypniewie, Samborsku, a następnie w Jastrowiu, zaś najmniej w Sypniewku.17 

 
TABELA NR 13 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: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 

Udział powierzchni zielonych w powierzchni jednostek urbanistycznych (WŚ2) 

 
Na terenie gminy znajdują się 3 obszary Natura 2000. Dolina Rurzycy zawiera 

kompleksy unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich wyróżniających się̨ 
w skali ponadregionalnej bogactwem flory i rzadkich fitocenoz torfotwórczych. Puszcza nad 
Gwdą charakteryzuje się bardzo urozmaicona rzeźba terenu i dużym zróżnicowaniem siedlisk 

jeziornych z bardzo cennymi gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi oraz obszarami 
źródliskowymi rzek. Dolina Piławy obejmuje cześć dawnego poligonu Borne Sulinowo oraz 
dolinę̨ rzeki Piławy, w rynnie znajdują̨ się̨ jeziora Generalskie, Brzeźno, Kowal, Dudylany, 

Bagienne i Bobrowe oraz kompleks przedwojennych Zalewów Nadarzyckich. W szacie roślinnej 
występuje około 200 stanowisk zagrożonych w innych regionach wymarciem. Dodatkowo na 
terenie gminy znajdziemy rezerwaty Diabli Skok z cennymi kompleksami ekosystemów leśnych, 

szuwarowych i źródliskowych, Kozie Brody powstał w celu odtworzenia warunków siedliskowych 
pozwalających na restytucję roślinności torfowiska niskiego i rzadkich elementów flory 
naczyniowe. Wielkopolska Dolina Rurzycy – charakteryzuje się unikalnym krajobrazem 

przyrody i urozmaiconą rzeźbą terenu, cennymi zbiorowiskami roślinnymi, rzadkim i chronionymi 
gatunkami roślin, zwierząt i grzybów. Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy – obszar wyróżnia się 
                                                             
16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2014 r., poz. 
1923. 
17 Gminny Program Usuwania Azbestu. Gmina i Miasto Jastrowie. 
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zróżnicowanymi ekosystemami pełniącymi funkcje korytarzy ekologicznych. Teren gminy 

charakteryzuje się idealnymi warunkami miłośników wycieczek rowerowych, pieszych, 
kajakarzy, wędkarzy oraz grzybiarzy. Udział powierzchni zielonych dla Gminy i Miasta Jastrowie 
w 2016 roku wyniósł 74,18%.  

 
TABELA NR 14 UDZIAŁ POWIERZCHNI ZIELONYCH W POWIERZCHNI JEDNOSTEK 
URBANISTYCZNYCH (WŚ2)  

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: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 
Najwyższym udziałem powierzchni zielonych (do których zostały zaliczone lasy, 

zagajniki oraz zadrzewienia) w przeliczeniu na jednostkę powierzchni charakteryzuje się 
jednostka Budy (96,79%), najniższym jednostka Sypniewko (5,81%). Z uwagi na duży potencjał, 

jakim są walory przyrodnicze gminy, ważnym elementem jest kształtowanie postaw 
proekologicznych, systematyczne usuwanie wyrobów azbestowych i uporządkowanie terenów 
nadbrzeży i terenów zielonych. 

 

Jakość powietrza 

 
W „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2016”, 

przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Gmina 

Jastrowie została zaliczone do strefy wielkopolskiej. Pod kątem zawartości dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu i tlenku węgla zaliczono strefę do klasy 
A, pod względem zanieczyszczenia ozonem, pyłem PM 2,5, pyłem PM 10  

i bezno(a)pirenem do klasy C. W przypadku Gminy i Miasta Jastrowie i zabudowy mieszkalnej, 
usługowej oraz obiektów użyteczności publicznej emisja do środowiska związana jest  
z wprowadzeniem do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 

pochodzących z instalacji wykorzystywanych do celów grzewczych. Jednym z problemów jest 
tzw. niska emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z rozproszonych niskich emitorów, 
najczęściej instalacji grzewczych, związana ze stosowaniem paliw o gorszej jakości w 

paleniskach domowych oraz z działalnością małych zakładów niepodlegających obowiązkowi 
posiadania pozwolenia na wprowadzenie substancji do powietrza. Problemem  
w zakresie jakości powietrza jest także ruch drogowy, należałoby podjąć działania zmierzające 
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do częściowej eliminacji wewnątrzgminnego transportu drogowego zastępując go w miarę 

możliwości ruchem rowerowym czy pieszym. 
 

2.12. 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. 18  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. 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. Kultura sportowa rozwijana jest przez kluby sportowe działające na terenie gminy: MZKS 

Polonia Jastrowie, Zryw Sypniewo oraz Korona Brzeźnica. 
 
Potrzeby edukacyjne mieszkańców w zakresie szkolnictwa podstawowego, 

gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego realizowane są przez następujące placówki: 
 Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie, 
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Szkoła w Jastrowiu, 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy, 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu, 
 Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jastrowiu. 19 
 

Na terenie gminy działają ponadto Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Potrzeby w zakresie 
wychowania dzieci w wieku od 3 do wieku szkolnego pełnią Przedszkole Samorządowe im. Marii 

Konopnickiej z oddziałem przy ul. Ludnej w Jastrowiu i Oddziałem w Sypniewie, Przedszkole 
Niepubliczne „Zaczarowana kraina”, Niepubliczne Przedszkole „MOTYLEK”, natomiast dla 

                                                             
18 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2012 r., poz. 647  
z późn. zm. 
19 Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się od roku szkolnego 2017/2018. 
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dzieci młodszych Niepubliczny Żłobek „MOTYLEK”.  

 
Dostęp do placówek służby zdrowia jest zapewniony przez Zespół Lekarzy Rodzinnych 

„MEDJAST”, Przychodnię Lekarską w Jastrowiu i w Sypniewie, Prywatny Gabinet 

Ginekologiczno-Położniczy w Jastrowiu, Laboratorium LABOR-MED w Jastrowiu. W Jastrowiu 
znajdują się także trzy gabinety stomatologiczne, zakład rehabilitacji oraz cztery apteki.  
W Sypniewie znajduje się jeden gabinet stomatologiczny. 

 
Infrastruktura techniczna obejmuje system drogowy, wodociągi i kanalizację, a także 

miejsca przestrzeni wspólnej przeznaczone do rekreacji dla mieszkańców. Na standard  

i jakość zamieszkania duży wpływ ma dostępność infrastruktury technicznej. Siecią 
wodociągową objęte są wszystkie miejscowości gminy. Z sieci wodociągowej korzysta 90% 
mieszkańców gminy.  
 

WYKRES NR 15 LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH 2005-2015 

  
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

 
Woda jest dostarczana z ujęć wody, na które Starosta Złotowski wydał pozwolenia 

wodno-prawne. Eksploatacją sieci wodociągowej w Gminie i Mieście Jastrowie zajmuje się 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jastrowiu. 
 
TABELA NR 15 ODSETEK LUDNOŚCI DANEJ JEDNOSTKI KORZYSTAJĄCEJ Z SIECI 
WODOCIĄGOWEJ (WP1) 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 79% 

Brzeźnica-Kolonia 80% 

Budy 90% 

Jastrowie 99% 

Nadarzyce 99% 

Samborsko 80% 

Sypniewko 94% 
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Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Sypniewo 67% 

średnia dla gminy 93% 

Źródło: 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 16 LUDNOŚĆ KORZYSTAJĄCA Z SIECI KANALIZACYJNEJ W LATACH 2005-2015 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

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

59% mieszkańców gminy korzysta z sieci kanalizacyjnej. 
 

TABELA NR 16 ODSETEK LUDNOŚCI DANEJ JEDNOSTKI KORZYSTAJĄCEJ Z SIECI 
KANALIZACYJNEJ (WP2) 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 15% 

Brzeźnica-Kolonia 0% 

Budy 0% 

Jastrowie 78% 

Nadarzyce 0% 

Samborsko 0% 

Sypniewko 0% 

Sypniewo 11% 

średnia dla gminy 59% 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 
W celu zwiększenia potencjału turystycznego gminy, należy rozwijać sieć kanalizacyjną 

(w przypadkach w których będzie to ekonomicznie zasadne oraz zgodne ze strategicznymi 
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zamierzeniami gminy i koncepcją rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej). Rozwój sieci 

kanalizacji przyczyni się do zwiększenia komfortu turystów odwiedzających Jastrowie, co może 
zwiększyć zainteresowanie potencjalnych odwiedzających tym obszarem.  

 

Głównymi, najważniejszymi szlakami układu drogowego w Gminie są drogi krajowe nr 
11 Kołobrzeg – Bytom i nr 22 – Kostrzyn – Grzechotki oraz droga wojewódzka nr 189, łącząca 
Jastrowie ze Złotowem. Najlepiej skomunikowaną miejscowością Gminy jest jej siedziba – 

Jastrowie, w którym przecinają się wszystkie 3 trakty. Pozostałe miejscowości Gminy natomiast 
posiadają rozwiniętą sieć drogową, wykazującą jednak wiele braków. Drogi służą nie tylko 
mieszkańcom Gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także ruchowi 

tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji inwestycji.  
Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury technicznej, gdyż ich wysoka 
jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną Gminy oraz przyczynia się do poprawy 

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Dlatego też istotne są zadania polegające na budowie, 
przebudowie i remoncie dróg lokalnych, w szczególności przystosowanie do ruchu pieszego  
i rowerowego oraz zaplanowanie miejsc bezpiecznego parkowania. Budowa nowych 

chodników jest istotnym elementem poprawy warunków życia na terenach wiejskich, ponieważ 
zwiększenia zarówno komfort poruszania się, jak i bezpieczeństwo ruchu.  

 

2.13. 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 42% budynków w Gminie i Mieście Jastrowie zostało 
wybudowanych przed 1970 r., kolejne 19% budynków ma więcej niż 28 lat, a pozostałe prawie 
25% zostało wzniesione po 1989 r. 20  Istnieje wobec tego konieczność przeglądu 

technicznego stanu budynków i bieżących remontów, konserwacji i prowadzenia 

procesów kompleksowej termomodernizacji. Podczas partycypacji społecznej respondenci 
zwracali uwagę na konieczność termomodernizacji i zmiany źródeł ciepła w budynkach 

wielorodzinnych. 
 
TABELA NR 17 LICZBA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WYBUDOWANYCH PRZED 1989 R. W 
RELACJI DO OGÓLNEJ LICZBY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DANEJ JEDNOSTCE (WT1) 

Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Brzeźnica 62% 

Brzeźnica-Kolonia 68% 

Budy 49% 

Jastrowie 67% 

Nadarzyce 38% 

Samborsko 56% 

                                                             
20 Dane Banku Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl 
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Nazwa jednostki urbanistycznej 2016 

Sypniewko 41% 

Sypniewo 58% 

średnia dla gminy 61% 

Źródło: 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 
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.21 

Zły stan techniczny budynków jest przyczyną zanieczyszczenia środowiska zwłaszcza 

w obliczu wykorzystywania starych pieców jako źródeł ogrzewania i azbestowo-cementowych 
pokryć dachowych. 

 

Biorąc pod uwagę szansę jaką jest rozwój gminy w kierunku turystyki, potencjałem o 
który należy dbać jest dziedzictwo kulturowe. Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie znajdują 
się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonego przez 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu: 
 Brzeźnica: 

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

− cmentarz  kościelny, nr rej.: A-704 z 17.05.1990; 
 Budy: 

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

− cmentarz kościelny, nr rej.: A-704 z 17.05.1990; 
 Jastrowie: 

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

− kościół par. pw. św. Michała Archanioła, nr rej.: 210/Wlkp/A z 14.12.2004; 
                                                             
21 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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− plebania, nr rej.: j.w. 

− katolicki dom spotkań, nr rej.: j.w. 
− ogrodzenie z bramami, nr rej.: j.w. 
− cmentarz przykościelny, nr rej.: 210/Wlkp/A z 17.05.1990; 

− kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. pw. NMP Królowej Polski, nr rej.: A-791 z 
14.05.1997; 
− cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-616 z 25.07.1989; 

− cmentarz żydowski, nr rej.: A-536 z 16.09.1986; 
− ratusz, ob. dom mieszkalny, ul. Wojska Polskiego 15, nr rej.: A-59 z 8.11.1954; 
− dom, ul. Konopnickiej 71, nr rej.: A-58 z 8.11.1954; 

 Samborsko: 
− cmentarz przykościelny, nr rej.: A-699 z 8.05.1990; 
− cmentarz ewangelicki, nr rej.: A-698 z 8.05.1990; 

 Sypniewo: 
− kościół par. pw. Narodzenia NMP, nr rej.: A-355 z 29.08.1961; 
− cmentarz katolicki, ob. komunalny, nr rej.: A-697 z 8.05.1990; 

− dom nr 58, ob. ul. Mickiewicza, nr rej.: A-613 z 30.08.1966; 
 Trzebieszki: 

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

 
Dbałość o stan techniczny zabytków wpisanych do rejestru zabytków jest przedmiotem 

zainteresowania ich właścicieli zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz władz 

gminy w zakresie działań planowanych w gminnym programie opieki nad zabytkami. 
 

2.14. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 
 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i partycypacji społecznej wyznaczono obszar 
zdegradowany 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. Wykorzystano  
w tym celu następujące, dodatkowe wskaźniki delimitacyjne dla pozostałych sfer:  

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

osób danej jednostki; 
WG2 - Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w przeliczeniu na 
100 osób danej jednostki; 

WG3 - Liczba osób w wieku produkcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej 
jednostki; 
WG4 - Udział osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie 

bezrobotnych danej jednostki; 
WŚ1 – Ilość wyrobów azbestowo-cementowych w przeliczeniu na jednostkę 
powierzchni; 

WŚ2 - Udział powierzchni zielonych w powierzchni jednostek urbanistycznych; 
WP1 - Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w danej jednostce; 
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WP2 – Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w danej jednostce; 

WT1 - Liczba budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r. w relacji do ogólnej 
liczby budynków mieszkalnych w danej jednostce. 

 

TABELA NR 18 WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW, CHARAKTERYZUJĄCYCH SFERĘ GOSPODARCZĄ, 
ŚRODOWISKOWĄ, PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNĄ I TECHNICZNĄ GMINY I MIASTA 
JASTROWIE 

Nazwa jednostki 
urbanistycznej 

WG1 WG2 WG3 WG4 WŚ1 WŚ2 WP1 WP2 WT1 

Brzeźnica 4,0 0,2 64,3 28,9% 4,0 66,2% 79% 15% 62,3% 

Brzeźnica-Kolonia 4,4 0,0 63,1 46,2% 9,6 19,5% 80% 0% 67,9% 

Budy 2,7 0,7 70,3 14,3% 0,1 96,8% 90% 0% 49,3% 

Jastrowie 8,9 0,6 63,6 33,5% 3,7 63,2% 99% 78% 66,9% 

Nadarzyce 3,9 1,5 68,3 75,0% 1,9 63,0% 99% 0% 37,9% 

Samborsko 2,1 0,0 65,5 27,6% 13,8 54,9% 80% 0% 56,1% 

Sypniewko 0,0 0,0 63,6 0,0% 5,3 5,8% 94% 0% 40,7% 

Sypniewo 5,1 0,3 63,6 23,3% 12,9 20,2% 67% 11% 57,7% 

Razem 7,6 0,5 63,9 32,6% 3,3 74,2% 93% 59% 61,4% 

 
Diagnoza stanu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej, wsparta wynikami partycypacji 

społecznej, posłużyła do wyznaczenia obszaru kryzysowego i zdegradowanego w Gminie i 

Mieście Jastrowie. W pierwszym etapie została przeprowadzona analiza sfery społecznej, po 
której wyznaczone zostały obszary w stanie kryzysowym. Są to Budy, Jastrowie oraz 
Sypniewko. Kolejnym etapem było przeprowadzenie analiz sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz delimitacja obszaru zdegradowanego. W 
przypadku, gdy odnotowano przekroczenie średniej wartości dla 3 z 4 wskaźników w sferze 
gospodarczej, a w przypadku sfery środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej 2 z 2 

wskaźników, dana jednostka została zaklasyfikowana jako znajdująca się w negatywnej 
sytuacji. Stwierdzono, że zarówno w jednostce Budy, Jastrowie, jak  
i Sypniewko, na trudną sytuację w sferze społecznej nakłada się trudna sytuacja co najmniej  

w jednej z pozostałych sfer. W związku z tym jako obszar zdegradowany zostały 
zaklasyfikowane te trzy jednostki. 

 

Rozmieszczenie przestrzenne obszaru zdegradowanego na terenie Gminy i Miasta 
Jastrowie zostało przedstawione na mapie nr 3.  
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MAPA NR 3 OBSZAR ZDEGRADOWANY NA TERENIE GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
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”.  
 

TABELA NR 19 LICZBA MIESZKAŃCÓW I POWIERZCHNIA WYZNACZONEGO OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO 

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

Powierzchnia 
[ha] 

1 III Budy 148 16 841 

2 IV Jastrowie 8 489 7 223 

3 VII Sypniewko 33 325 

 Razem  8 670 24 389 
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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. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, a także może być podzielony na 
podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą̨ wspólnych granic. 

 

Na wyznaczonym obszarze zdegradowanym Gminy i Miasto Jastrowie mieszka 76% 
ludności, a ich powierzchnia stanowi 69% łącznej powierzchni gminy. Synteza wyników 
uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badań ilościowych i jakościowych sytuacji 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w gminie, a 
także oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności wyrażone w trakcie konsultacji społecznych 
oraz zamierzenia strategiczne rozwoju gminy w „Strategii Rozwoju Gminy  

i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020”, pozwoliły na wyodrębnienie obszaru rewitalizacji na 
terenie gminy, który jest najbardziej istotny dla rozwoju lokalnego gminy i cechuje się̨ największą 
kumulacją negatywnych zjawisk i problemów.  

 
Wydzielając obszar rewitalizacji z obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę: 

 możliwość realizacji zadań/projektów wpływających na eliminację przyczyn powstawania 

i występowania negatywnych zjawisk, 
 dobór jednostek w których koncentrują się negatywne zjawiska, pod kątem ich 

oddziaływania na obszar rewitalizacji i całego obszaru zdegradowanego, 

 istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy, 
 zasięg oddziaływania realizowanych projektów na społeczność lokalną, 
 możliwość utrzymania spodziewanych efektów, tj. mechanizmów naprawczych także po 

zakończeniu bezpośredniej interwencji. 
 

Wydzielenie obszaru rewitalizacji z obszaru zdegradowanego powinno się odbyć 

poprzez dogłębną analizę, w której uwzględniono poza badaniem wskaźników  
i poszukiwaniem kumulacji negatywnych zjawisk obszaru zdegradowanego, partycypację 
społeczną oraz czynniki wskazane powyżej, z uwagi na fakt, iż jest to proces znacznie bardziej 

złożony, a jego skuteczna realizacja możliwa jedynie pod warunkiem spełnienia ich wszystkich 
razem. Obszar rewitalizacji został wyznaczony zgodnie z przyjętymi kryteriami. Celem 
wydzielenia obszaru jest dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do grupy  

i obszaru, który tego najbardziej wymaga i którego zmiana może oddziaływać także na inne 
tereny zdegradowane, a także będzie istniała możliwość i odpowiednia infrastruktura do 
prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Do dalszej identyfikacji obszaru rewitalizacji wybrano 

teren miasta Jastrowia, ponieważ w jego granicach znajdują się kluczowe dla funkcjonowania 
gminy organy i instytucje, m.in. Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jastrowiu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole 
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Samorządowe, a także Szkoły Podstawowe nr 1 oraz nr 2. Dodatkowo ponad 87% osób 

ankietowanych wskazało Jastrowie jako obszar, który wymaga wsparcia w ramach programu 
rewitalizacji. Na terenie Miasta mieszka 71% osób z łącznej liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych, także 66% z łącznej liczby osób korzystających  

z pomocy społecznej na terenie Gminy i Miasta. W 2016 roku 96% przestępstw zostało 
popełnionych w mieście Jastrowie. Dodatkowo do problemów w sferze społecznej dochodzą 
problemy w sferach środowiskowej i technicznej, m.in. zły stan techniczny budynków (66,9% 

budynków na terenie miasta zostało wybudowanych przed 1989 r. i jest to druga najgorsza 
wartość w gminie). Wybrano obszar miasta Jastrowie, niemniej jednak ze względu na 
konieczność ograniczenia obszaru rewitalizacji, poddano obszar Jastrowia szczegółowej 

analizie w podziale na 5 jednostek o odrębnym charakterze funkcjonalno-przestrzennym, 
zwanych dalej osiedlami. 
 

MAPA NR 4 OSIEDLA MIASTA JASTROWIE 
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TABELA NR 20 LICZBA MIESZKAŃCÓW I POWIERZCHNIA OSIEDLI JASTROWIA 

Lp. Symbol 
Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

Liczba 
mieszkańców [os.] 

Powierzchnia 
[ha] 

1 O.I Osiedle I 1 531 2 086,2 

2 O.II Osiedle II 3 050 64,2 

3 O.III Osiedle III 2 086 1 184,9 

4 O.IV Osiedle IV 978 2 679,4 

5 O.V Osiedle V 844 1 208,7 

 Razem  8 489 7 223,4 

 

Ludność w Jastrowiu 

 
W Jastrowiu mieszka 8489 osób, z czego 22% spośród nich to osoby, które nie 

ukończyły 17 r.ż.  
 
TABELA NR 21 LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM W PRZELICZENIU NA 100 
MIESZKAŃCÓW DANEGO OSIEDLA W JASTROWIU (WSJ2) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 25,7 

Osiedle II 19,1 

Osiedle III 21,4 

Osiedle IV 22,8 

Osiedle V 22,8 

średnia dla Jastrowia 21,6 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 
W celu umożliwienia młodym ludziom poszerzania zdobywanej wiedzy i rozwoju należy 

zaplanować działania edukacyjne i sportowe, które wzmocnią ofertę spędzania wolnego czasu, 
ale także umożliwią rozwój zainteresowań osobistych. Podjęcie tych działań jest istotne ze 
względu na niższe niż średnia dla województwa wyniki egzaminów w szkołach w gminie. 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu 
w szkołach publicznych wyniki standaryzowane przyjmują niższe wartości niż średnie dla 
województwa. 

 
Na terenie miasta Jastrowia obserwowana jest tendencja wzrostu liczby osób starszych 

w populacji mieszkańców. Osoby powyżej 65 r.ż. stanowią 15% wszystkich mieszkańców 

badanego obszaru o 2 p.p. więcej niż średnia dla gminy. Udział seniorów  
w stosunku do osób w wieku produkcyjnym najwyższy jest w na ternie Osiedla II.  
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TABELA NR 22 UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM W STOSUNKU DO LUDNOŚCI  
W WIEKU PRODUKCYJNYM W OSIEDLACH JASTROWIA  (WSJ1) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 23,2% 

Osiedle II 25,1% 

Osiedle III 21,6% 

Osiedle IV 21,6% 

Osiedle V 23,0% 

średnia dla Jastrowia 23,3% 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 
  Należy więc podjąć działania skierowane do seniorów, ponieważ często są to osoby 
samotne, nieaktywne zawodowo, które po zakończeniu pracy zawodowej powinny otrzymać 

ofertę wsparcia od Gminy. Gmina posiada zaplecze techniczne, w którym mogłyby być 
realizowane zajęcia i projekty dedykowane osobom starszym, jednakże obecnie takowe nie są 
realizowane. W tym celu należy zaplanować działania mające na celu integrację społeczną 

mieszkańców poprzez zapewnienie miejsc integracji i dedykowaną ofertę dla osób starszych, 
wykorzystującą potencjał gminy.  
 

  Obszar Jastrowia jest obciążony demograficznie, jest to związane z suburbanizacją czyli 
wyludnianiem się centrum miejscowości i rozwijaniem obszarów podmiejskich. Osoby młode 
wybierają bardziej atrakcyjne miejsca do zamieszkania, o czym świadczy spadek liczby 

zameldowań. W latach 1995-2016 jedynie w roku 1997 saldo migracji w mieście Jastrowie było 
dodatnie (wartość wynosiła +1). W pozostałych latach wartość salda migracji przyjmowała 
wartości ujemne. Liczba zameldowań w omawianym okresie również systematycznie maleje 

(średnio w każdym kolejnym roku melduje się jedna osoba mniej niż w roku ubiegłym).  
W związku z zaobserwowanymi zmianami w strukturze wiekowej mieszkańców gminy można 
stwierdzić, że grupą, która stanowi największy udział osób opuszczających gminę, są osoby 

młode. Jest to też grupa wykazująca się największą mobilnością. 
 
Problemy: zatrzymanie migracji ludzi młodych, przygotowanie oferty dla starszych. 

Działania: poprawa jakości przestrzeni publicznych, odnowa starych budynków, 

atrakcyjna oferta edukacyjna, sportowa i kulturalna. 
 

Bezrobocie i ubóstwo w Jastrowiu 
 

W Jastrowiu mieszka prawie 70% łącznej liczby bezrobotnych, w tym 60% stanowią 
kobiety. Najbardziej liczną grupę stanowi grupa osób w wieku 24-35 lat (29%), kolejną grupą są 
osoby, które ukończyły 55 r.ż. (20%). Prawie 41% łącznej liczby bezrobotnych mieszkających w 

Jastrowiu to osoby długotrwale pozostające bez pracy. Wśród osób pozostających bez pracy 
61% stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Wskaźnik udziału osób 
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korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w liczbie mieszkańców w wieku 

produkcyjnym świadczy, iż tę grupę stanowią osoby, którym w rodzinie przekazane zostały 
wzorce bierności.  
 

TABELA NR 23 UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ Z TYTUŁU 
BEZROBOCIA W LICZBIE MIESZKAŃCÓW W WIEKU PRODUKCYJNYM DANEGO OSIEDLA W 
JASTROWIU (WSJ3) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 0,5% 

Osiedle II 8,8% 

Osiedle III 1,4% 

Osiedle IV 8,8% 

Osiedle V 1,9% 

średnia dla Jastrowia 4,89% 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 
Najwyższy odsetek osób korzystających z pomocy społeczne z tytułu bezrobocia  

w grupie osób w wieku produkcyjnym odnotowano na obszarze Osiedla II i Osiedla IV 8,8%. W 
Gminie i Mieście Jastrowie 12% spośród wszystkich mieszkańców korzysta z pomocy 
świadczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu, z tego 65% 

łącznej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w mieszka w Jastrowiu.  
 
TABELA NR 24 LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZELICZENIU NA 
100 MIESZKAŃCÓW DANEGO OSIEDLA W JASTROWIU (WSJ4) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 4,8 

Osiedle II 36,9 

Osiedle III 4,0 

Osiedle IV 28,1 

Osiedle V 5,8 

średnia dla Jastrowia 11,0 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 
  Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej mieszka na terenie osiedla II prawie 

37% i osiedla IV - 28%. Analizie poddano także liczbę osób korzystających z zasiłków stałych 
w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej na 100 mieszkańców w celu 
określenia natężenia i trwałości problemu ubóstwa.  
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TABELA NR 25 UDZIAŁ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKÓW STAŁYCH W PRZELICZENIU NA 
LICZBĘ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DANEGO OSIEDLA W 
JASTROWIU (WSJ5) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 1,4 

Osiedle II 2,5 

Osiedle III 2,4 

Osiedle IV 2,2 

Osiedle V 0,0 

średnia dla Jastrowia 2,1 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 

 
  Najwyższy odsetek osób pobierających zasiłki stałe w stosunku do osób korzystających 
z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowano na obszarze trzech 

osiedli: Osiedla II (2,5), Osiedla III (2,4) oraz Osiedla IV (2,2). Wobec powyższego istnieje 
konieczność wsparcia mieszkańców obszaru rewitalizacji zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w zakresie pokonywania bieżących problemów osobistych  

i rodzinnych. Ubóstwo nie jest najistotniejszym problemem na terenie gminy, zjawisko to 
ogniskuje się na terenie miasta Jastrowia, szczególnie na terenie Osiedla II i IV.  

 

Problemy: bezrobocie wśród osób w wieku 24-35 lat oraz po 55 r.ż., długotrwałe 

bezrobocie i związane z tym ubóstwo. 

Działania: wsparcie osób bezrobotnych, szczególnie długotrwale bezrobotnych . 

 

Bezpieczeństwo w Jastrowiu 
 

  Na terenie miasta Jastrowia odnotowano 96% przestępstw spośród zgłoszonych dla na 
terenie gminy, z czego 31% to kradzieże, 25% wypadki drogowe i prawie 42% to przemoc  

w rodzinie, z tego w 15% przyczyną jest alkohol. 
 

TABELA NR 26 LICZBA OBJĘTYCH PROCEDURĄ NIEBIESKIEJ KARTY W PRZELICZENIU NA 100 
MIESZKAŃCÓW DANEGO OSIEDLA W JASTROWIU  (WSJ6) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 0,13 

Osiedle II 0,36 

Osiedle III 0,19 

Osiedle IV 0,20 

Osiedle V 0,12 

średnia dla Jastrowia 0,24 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 
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Na obszarze Osiedla II mieszka największa liczba osób w przeliczeniu na 100 

mieszkańców objętych procedurą niebieskiej karty. 
 
Na niski poziom bezpieczeństwa na drogach ma także wpływ brak odpowiedniej 

infrastruktury, w tym ścieżek rowerowych oraz chodników dla pieszych. Przy drogach 
wewnętrznych brak jest ciągów pieszo-rowerowych. 

 

Problemy: ubóstwo i związane z tym kradzieże i przemoc w rodzinie, stosunkowo wysoka 

liczba wykroczeń drogowych spowodowanych prowadzeniem pojazdów w stanie 

nietrzeźwości, brak chodników i ścieżek rowerowych, 

Działania: zajęcia terapeutyczne, poprawa bezpieczeństwa na drogach. 
 

Edukacja w Jastrowiu 

 

W ramach analizy tendencji rozwojowej szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
w Poznaniu dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jastrowiu tendencja jest malejąca 
dla wszystkich przedmiotów, a wyniki standaryzowane w kolejnych latach 2010-2012 

przybierają wartości ujemne na poziomie -0,35, co wskazuje na niższe osiągnięcia niż wyniki 
województwa, w gimnazjach wartości wskaźnika standaryzowanego są ujemne odpowiednio -
0,34 w Publicznym Gimnazjum im A. Mickiewicza i -0,85 Gimnazjum nr 2 przy Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Jastrowiu. Trend w przypadku Gimnazjum im. A. Mickiewicza jest 
stały a dla Gimnazjum nr 2  malejący. Natomiast w Niepublicznym Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Jastrowiu, tendencja rozwojowa szkoły jest malejącą, ale wyniki standaryzowane 

przybierają wartości dodatnie, co oznacza, iż szkoła ma wyższe osiągnięcia niż wyniki dla 
województwa.22 Wyniki egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach, niższe niż średnia 
wojewódzka, wskazują, że liczba oraz zakres prowadzonych w szkołach zajęć jest 

niewystarczająca. Wobec powyższego istnieje potrzeba prowadzenia dodatkowych zajęć 
edukacyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów, aby tendencje rozwojowe szkół były rosnące oraz 
w miarę możliwości dążyć do uzyskiwania dodatnich wyników standaryzowanych. Dodatkowo 

biorąc pod uwagę strukturę osób bezrobotnych gdzie ponad 60% osób bezrobotnych to osoby 
z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 

 

W mieście Jastrowie istnieją obiekty sportowe, w tym m.in. hala widowiskowo-sportowa, 
stadion oraz boisko Orlik, natomiast są one w niezadowalającym stanie technicznym. Obiekty 
te nie są również wystarczająco wyposażone w odpowiednie urządzenia do prowadzenia zajęć 

sportowych. Nie jest także organizowana wystarczająca liczba zajęć sportowych zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych. 

 

Problemy: malejąca tendencja rozwojowa szkoły, ujemne wskaźniki standaryzowane, 

niewystarczająca liczba zajęć edukacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Działania: atrakcyjna oferta edukacyjna, sportowa i kulturalna, dodatkowe zajęcia dla 

uczniów. 

                                                             
22 Proces wygaszania gimnazjów rozpoczął się od roku szkolnego 2017/2018. 
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Aktywność społeczna w Jastrowiu 

 

Na podstawie analizy frekwencji wyborczej w Gminie Jastrowie można stwierdzić, iż 
istnieje wiele do zrobienia w kwestii pobudzenia aktywności społecznej. Odzwierciedleniem 
aktywności społecznej jest frekwencja w wyborach, np. samorządowych gmina Jastrowie miała 

jedną z najniższych frekwencji na tle powiatu 42,35% średnia dla powiatu 47,41, niższą niż 
średnia w województwie 46,94% i w Polsce 47,21%. Na terenie Jastrowia frekwencja wyborcza 
jest nieznacznie wyższa aniżeli dla gminy. Potencjałem rozwoju aktywności społecznej może 

także być liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych  
i funkcjonujących w obszarze rewitalizacji (10 spośród 12 działających w gminie). 

 
TABELA NR 27 LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW DANEGO 
OSIEDLA W JASTROWIU (WSJ7) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 0,20 

Osiedle II 0,16 

Osiedle III 0,14 

Osiedle IV 0,10 

Osiedle V 0,12 

średnia dla Jastrowia 0,14 

Źródło: Rejestr Stowarzyszeń KRS 

 

  Najwyższe wartości wskaźnika liczby organizacji pozarządowych na 100 osób, 
osiągnięto dla Osiedla I, II i III. Wysoka koncentracja organizacji pozarządowych na danym 
terenie to szansa na wprowadzanie zmian oddolnych w tkance społecznej wymagającej 

interwencji. Dodatkowo w Jastrowiu obserwowane jest zjawisko niskiego poziomu uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. Mieszkańcy w ramach ankietyzacji wskazali na konieczność 
zagospodarowania lub poprawy jakości terenów publicznych oraz utworzenia nowych miejsc do 

rekreacji. Działania te były istotne dla 21% ankietowanych i były jednymi z najczęściej 
wskazywanych w procesie ankietyzacji. Konieczne jest zatem prowadzenie działań 
rewitalizacyjnych w celu zwiększenia atrakcyjności miasta, części pełniących ważne funkcje dla 

rozwoju społecznego, podjęcie działań na rzecz integracji społecznej, w tym dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych, a także aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców.  

 

Problemy: niska aktywność społeczna,  

Działania: promowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności edukacyjnej 

i społecznej. 

 

Aktywność gospodarcza w Jastrowiu 
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O przedsiębiorczości mieszkańców świadczy liczba prowadzonych podmiotów  
w ramach własnej działalności gospodarczej. W Jastrowiu prowadzonych jest 86% firm 
zgłoszonych w rejestrze Regon.  

 
TABELA NR 28 LICZBA FIRM NA 100 MIESZKAŃCÓW DANEGO OSIEDLA W JASTROWIU (WGJ1) 

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 5,68 

Osiedle II 5,61 

Osiedle III 4,65 

Osiedle IV 1,84 

Osiedle V 4,98 

średnia dla Jastrowia 4,89 

 
Na obszarze Osiedla III i IV liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób  

jest najniższa, a najwyższa - w obszarze Osiedla I i II. Stanowi to potencjał ożywienia społeczno-
ekonomicznego Osiedli. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz różnicowanie 
prowadzonej na obszarach Jastrowia działalności gospodarczej są postrzegane jako istotne 

wyzwania rozwojowe gminy. Możliwości ożywienia gospodarczego gminy  
w zakresie walorów turystycznych nie są wystarczająco wykorzystane.  

 
TABELA NR 29 LICZBA NOWYCH FIRM NA 100 MIESZKAŃCÓW DANEGO  OSIEDLA W 
JASTROWIU (WGJ2)  

Jednostka o odrębnym charakterze 
funkcjonalno-przestrzennym 

2016 

Osiedle I 0,65 

Osiedle II 0,30 

Osiedle III 0,38 

Osiedle IV 0,10 

Osiedle V 0,59 

średnia dla Jastrowia 0,39 

 

W przypadku podmiotów gospodarczych, które powstały w ostatnim czasie, najniższe 
wartości odnotowano dla Osiedla IV, II i III. Spadek ten świadczy o braku inwestycji, starzejącej 
się infrastrukturze, co nie zachęcało do podjęcia prowadzenia działalności w tych obszarach. 

Potencjalnym rozwiązaniem może być prowadzenie działalności w zakresie agroturystyki oraz 
wykorzystanie w tym celu potencjału, jaki niosą ze sobą obiekty zabytkowe i tereny zieleni 
urządzonej w połączeniu z dobrym jakościowo systemem komunikacji w gminie. Dodatkowym 

atutem jest położenie gminy, przez która przebiegają 2 drogi krajowe i linia kolejowa. Na terenie 
gminy znajdują się liczne obszary chronione, szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Miasto 
Jastrowie powinno stać się centrum gminy, zapewaniającym odpowiednią infrastrukturę 
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drogową, z zadbanymi i uporządkowanymi terenami zielonymi, odpowiednią bazą usługową 

oraz ofertą kulturalną i sportową, co w dłuższej perspektywie powinno doprowadzić do 
powstania nowych miejsc pracy w obsłudze i drobnej działalności usługowej.  

 

Problemy: zmniejszająca się liczba nowych podmiotów gospodarczych, 

Działania: przyciągnięcie kapitału poprzez doinwestowanie przestrzeni atrakcyjnych 

turystycznie. 

 

Jakość środowiska w Jastrowiu 
 

Na terenie miasta Jastrowia wykorzystywanych jest 268 ton pokryć dachowych 

azbestowo-cementowych, co stanowi 23% wszystkich wyrobów w gminie. Ma to negatywny 
wpływ na zdrowie mieszkańców i atrakcyjności turystycznej gminy. W przeliczeniu na 
powierzchnię jednostki urbanistycznej jest wyższa aniżeli średnia dla gminy. Brak jest szerszego 

wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy jako czynnika rozwoju turystyki 
i wypoczynku dla mieszkańców, w tym zagospodarowanie przestrzeni atrakcyjnych dla 
mieszkańców, np. nabrzeży rzeki Młynówki. Wynika to z braku odpowiedniej infrastruktury, tj. 

komunikacyjne ciągi pieszo-rowerowe oraz zagospodarowania nadbrzeży rzek w celu 
rozbudowy usług związanych z turystyka kajakową, a także oferty kulturalnej. W zakresie 
ochrony powietrza najbardziej uciążliwymi, szczególnie w okresie zimowym, są domowe piece 

(opalane węglem czy też ekogroszkiem). W celu eliminacji zanieczyszczenia powietrza 
konieczne jest podjęcie działań zmierzających do modernizacji budynków, w tym użyteczności 
publicznej, oraz ograniczenia ruchu samochodowego na terenie miasta. Istotnym działaniem 

jest także podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony 
środowiska, w szczególności dotyczącego zanieczyszczeń powietrza z domowych palenisk. 
Źródłem niskiej emisji w obszarze rewitalizacji jest również transport drogowy, dlatego też 

istotnym jest poprawa funkcjonalności ruchu pieszego i kołowego w obszarze rewitalizacji. 
 

Problemy: niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych, duktów pieszych oraz 

chodników, zanieczyszczenie powietrza z niskiej emisji, pokrycia dachowe 

azbestowo-cementowe, 

Działania: modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, wymiana pieców na 

efektywne energetycznie, termomodernizacja budynków, wymiana pokryć 

azbestowo-cementowych. 
 

Funkcjonalność przestrzeni w Jastrowiu 

 

Pod względem funkcjonalnym Jastrowie cechuje się niedostatkiem zagospodarowanych 
miejsc wypoczynku w przestrzeni publicznej, tj. ścieżek spacerowych, placów zabaw, miejsc 
rekreacji i kultury fizycznej. Ponadto dla wielu miejsc w gminie charakterystyczna jest 

niewystarczająca estetyka przestrzeni. Składają się na nią zaniedbane elewacje, słabo 
urządzona przestrzeń, liczne reklamy. Zmiany są niezbędne, żeby miasto mogło stanowić 
miejsce rekreacji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, a także 



           

48 

 

 
 

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

 

48 | S t r o n a  Jastrowie, luty 2018 r.  

spowodowały wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. Dostęp do kultury w gminie jest dość 

utrudniony z powodu braku dostępnej infrastruktury kultury. Brakuje miejsca, które oferowałoby 
spójną ofertę wypoczynkowo-kulturalną, atrakcyjne miejsce do spędzania czasu na powietrzu z 
infrastrukturą do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu oraz imprez pod dachem, które 

mogą odbywać się przez cały rok. Miejsce to powinno być otoczone odnowionymi budynkami, 
posiadać zapewnioną odpowiednią infrastrukturę drogową, miejsca parkingowe, ścieżki 
rowerowe i chodniki, połączone ze szlakami rowerowymi, kajakowymi i pieszymi. W Jastrowiu 

ponad 67% stanowią budynki wybudowane przed 1989 r., które wymagają remontu pod kątem 
gospodarki niskoemisyjnej. Na terenie miasta Jastrowia odnotowano najwyższy odsetek osób 
korzystających z wodociągów 99% i kanalizacji 78%. Infrastruktura ta nie stanowi ograniczeń 

do rozwoju agroturystyki i firm usługowych z sektora turystyki.  
 

Problemy: niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych, duktów pieszych oraz 

chodników, niewystarczająca liczba zagospodarowanych przestrzeni 

publicznych 

Działania: modernizacja dróg, budowa ścieżek rowerowych, zagospodarowanie nabrzeży 

rzek oraz innych przestrzeni publicznych. 
 

Istotność Jastrowia w rozwoju lokalnym gminy 

 

Jastrowie pełni funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne, administracyjne i handlowo-
usługowe. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy jest obszarem kluczowym, w którym 
powinny zostać podjęte działania rewitalizacyjne we wszystkich sferach życia gminy, tj. 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Jastrowie 
stanowi jednocześnie ośrodek życia gminy i ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, 
budowania tożsamości oraz miejsc integracji społecznej. Na wyznaczonym obszarze znajdują 

się m.in.: Urząd Gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Straż 
miejska, urząd pocztowy, bank, kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła i pw. Św. 
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, przychodnie zdrowia, apteki, sklepy, szkoły 

podstawowe. Jastrowie zostało wskazane przez mieszkańców w trakcie partycypacji społecznej 
jako miejsce, w którym pożądane jest prowadzenie procesu rewitalizacji. Czynnikami 
sprzyjającymi rozwojowi obszaru rewitalizacji są: 

 stosunkowo wysoka aktywność gospodarcza mieszkańców,  
 wykorzystanie potencjału przyrodniczego do rozwoju turystyki,  
 dobra komunikacja (linia kolejowa i droga krajowa 22 i 11), 

 zwodociągowanie i skanalizowanie posesji większości mieszkańców, 
 największy odsetek osób w wieku produkcyjnym, 
 najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 24-35, które poprzez 

odpowiednie warunki do rozwoju i zakładania własnej działalności gospodarczej 
najłatwiej pobudzić do działania. 

 

Wyniki pogłębionej analizy Osiedli Jastrowia  
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Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej analizy wyznaczono obszar rewitalizacji 

na terenie Miasta Jastrowie, z wykorzystaniem następujących wskaźników delimitacyjnych: 
WSJ1 - Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 
produkcyjnym. 

WSJ2 - Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 mieszkańców 
danego osiedla w Jastrowiu. 
WSJ3 - Udział osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia w liczbie 

mieszkańców w wieku produkcyjnym danego osiedla w Jastrowiu . 
WSJ4 - Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 
mieszkańców danego osiedla w Jastrowiu. 

WSJ5 - Udział osób korzystających z zasiłków stałych w przeliczeniu na liczbę osób 
korzystających z pomocy społecznej dla danego osiedla w Jastrowiu. 
WSJ6 - Liczba objętych procedurą niebieskiej karty w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

danego osiedla w Jastrowiu. 
WSJ7 - Liczba organizacji pozarządowych na 100 mieszkańców danego osiedla w 
Jastrowiu. 

WGJ1 - Liczba firm na 100 mieszkańców danego osiedla w Jastrowiu. 
WGJ2 - Liczba nowych firm na 100 mieszkańców danego osiedla w Jastrowiu. 
 
TABELA NR 30 WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW, CHARAKTERYZUJĄCYCH SFERĘ SPOŁECZNĄ  
I GOSPODARCZĄ, W JASTROWIU 

Osiedle Jastrowia WSJ1 WSJ2 WSJ3 WSJ4 WSJ5 WSJ6 WSJ7 WGJ1 WGJ2 

Osiedle I 23,2% 25,7 0,5% 4,8 1,4 0,13 0,20 5,68 0,65 

Osiedle II 25,1% 19,1 8,8% 36,9 2,5 0,36 0,16 5,61 0,30 

Osiedle III 21,6% 21,4 1,4% 4,0 2,4 0,19 0,14 4,65 0,38 

Osiedle IV 21,6% 22,8 8,8% 28,1 2,2 0,20 0,10 1,84 0,10 

Osiedle V 23,0% 22,8 1,9% 5,8 0,0 0,12 0,12 4,98 0,59 

Średnio 23,3% 21,6 4,89% 11,0 2,1 0,24 0,14 4,89 0,39 

 

Na potrzeby delimitacji przyjęto, że koncentracja negatywnych zjawisk w danej jednostce 
(tj. osiedlu) występuje, gdy odnotowano różnice od średniej wartości dla 5 z 7 wskaźników 
społecznych (WSJ1-WSJ7) oraz różnice od średniej w sferze gospodarczej 1 z 2  wskaźników 

(WGJ1-WGJ2). W przypadku wskaźników WSJ1, WSJ3, WSJ4, WSJ5, WSJ6 negatywne 
zjawiska widoczne są w szczególności na tych osiedlach, gdzie wartości wskaźników 
przekraczają średnie dla miasta Jastrowie. W przypadku wskaźników WSJ2, WSJ7, WGJ1, 

WGJ2 o szczególnym występowaniu negatywnych zjawisk na danym osiedlu mówimy wtedy, 
gdy wartości wskaźników są poniżej średnich dla miasta Jastrowie. W Tabeli 30 wartości te są 
zaznaczone na czerwono.  

 
Największą liczbą negatywnych zjawisk w sferze społecznej charakteryzuje się Osiedle 

II, w niemal wszystkich badanych sferach społecznych występują na tym terenie przekroczenia 

wartości średniej dla miasta. Dodatkowo w sferze gospodarczej spada liczba zakładanych 
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nowych podmiotów gospodarczych. Na podstawie pogłębionej analizy wskaźnikowej oraz 

jakościowej wybrano do rewitalizacji obszar Osiedla II. Wyznaczony obszar rewitalizacji 
charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych, którym towarzyszą także problemy w 
innych sferach życia gminy.  

 
Obszar rewitalizacji obejmuje 0,2 % powierzchni gminy oraz 

zamieszkuje 26,6% mieszkańców. 
  

Obszar rewitalizacji obejmuje centrum Miasta Jastrowia, wyznaczony teren jest zwarty 
zajmuję niewielką powierzchnię, co umożliwi koncentrację działań i efektywne wykorzystanie 
środków i zasobów (mapa nr 5).  

 
MAPA NR 5 OBSZAR REWITALIZACJI 

 
 
Obszar rewitalizacji obejmuje centrum miasta, ograniczone ulicami: Kolejową, 

Kilińszczaków, Gdańską, Konopnickiej, 10 Pułku Piechoty, Poniatowskiego, Wojska Polskiego  
i Mickiewicza.  
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4. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

 
Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, jest zgodna z wizją rozwoju 

Gminy i Miasta Jastrowie i przyjmuje następujące brzmienie: 
 

 

Obszar rewitalizacji to miejsce zamieszkania ludzi młodych i starszych, działających 
wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego  
i przestrzenno-funkcjonalnego. Jest to miejsce bezpieczne, sprzyjające rozwojowi 
turystyki i przyjazne środowisku.  
 
Obszar rewitalizacji w roku 2023 jest atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem 
zamieszkania, pracy, wypoczynku, chętnie odwiedzanym przez turystów. 
 
Ośrodek Kultury wraz otaczającymi bulwarami rzeki Młynówki jest cenionym 
miejscem spotkań z bogatą ofertą kulturalną, z cyklicznymi wydarzenia oraz ofertą 
sportową, dookoła, którego działa mała gastronomia, wypożyczalnia  
rowerów. Rozwój turystyki zapewnia nowe miejsca pracy.  
 

 

Tak sformułowana wizja będzie realizowana przez trzy główne cele strategiczne oraz 
odpowiadające im kierunki działań i konkretne zadania, stanowiące odpowiedź na diagnozę 
stanu, wyniki partycypacji społecznej i potrzeby rewitalizacyjne, zgłaszane przez mieszkańców.  

 
Działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą na zwiększenie atrakcyjności przestrzeni 

publicznych, rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej, poprawę bezpieczeństwa na drogach  

oraz zapewnienie warunków do rozwoju usług turystycznych, pozwalające zmniejszać problem 
poziomu bezrobocia i ubóstwa Obszar rewitalizacji będzie miejscem zapewniającym 
mieszkańcom atrakcyjne warunki do życia, aktywności społecznej  

i zawodowej oraz integracji. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
pozytywnie wpłynie na całą społeczność gminy. Zakładana organizacja przestrzeni publicznych 
powinna zachęcić wszystkie grupy społeczne, tj. rodziny, dzieci i młodzież, seniorów, osoby 

niepełnosprawne do zamieszkania w tym miejscu oraz do integracji społecznej poprzez udział 
w formach aktywności proponowanych na terenie gminy, tj. imprezy kulturalne, sportowe 
i rekreacyjne. 

 
W sferze gospodarczej nastąpi aktywizacja gospodarcza mieszkańców, a obszar 

rewitalizacji będzie miejscem, gdzie istnieją korzystne warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej funkcjonującym i potencjalnym podmiotom gospodarczym, wykorzystującym 
potencjał gminy. 

 

W sferze środowiskowej gmina będzie dążyła do jakościowej poprawy terenów zielonych 
i rekreacyjnych, przechodzenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej na 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy dwutlenkiem węgla, a także 

usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków.  
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W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej gmina będzie cechowała się 
wysokiej jakości strukturą przestrzenną, nastąpi poprawa stanu obiektów mieszkalnych 
i zabytkowych, estetyki przestrzeni, infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni 

publicznej. Odnowione obszary będą atrakcyjne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, 
a odnowiona przestrzeń i infrastruktura będzie stanowiła podstawę do podejmowania działań, 
zmierzających do poprawy estetyki pozostałych obszarów gminy. 
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5. CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 
Głównym celem prowadzenia procesu rewitalizacji jest społeczne i gospodarcze 

ożywienie zdegradowanych obszarów Gminy i Miasta Jastrowie z jednoczesną poprawą sytuacji 

środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Cele rewitalizacji, stanowiące 
odpowiedź na problemy zidentyfikowane przy opracowaniu diagnozy i będące przełożeniem 
wizji stanu obszaru po rewitalizacji oraz wynikiem aktywnej partycypacji społecznej, zostały 

zdefiniowane w niniejszym Programie.  
 

CEL GŁÓWNY: Zniwelowanie różnic wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez 

umożliwienie wszystkim grupom z obszaru rewitalizacji rozwoju, wykorzystanie 

potencjału obszaru rewitalizacji, zapewnienie atrakcyjnych warunków do zamieszkania. 
 

CELE OPERACYJNE 

 
 

 

Uwzględniając postulat spójności działań, programowanie rewitalizacji jest 

komplementarne z planowaniem przestrzennym i gminną polityką społeczną, a także  
z zadaniami z zakresu edukacji, sportu oraz z polityką kulturalną gminy. Postawione cele 
stanowią przełożenie wizji we wszystkich kluczowych obszarach tematycznych i obejmujących 

rozwój społeczny, przestrzenny i gospodarczy na obszarze rewitalizacji, a także wspierającym 
dążenie do polepszenia warunków w pozostałych obszarach gminy. Każdemu z celów 
rewitalizacji przyporządkowano kierunki działań, umożliwiające osiągnięcie pożądanych 

efektów w zakresie rozwiązywania problemów w sferze społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 
 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawa 

stanu technicznego dróg i budynków  

 

Kierunki działań: 

 Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. 
 Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Młynówki. 

 Poprawa stanu technicznego budynków. 

Zwiększenie 

atrakcyjności 

przestrzeni 

publicznych oraz 

poprawa stanu 

technicznego dróg  

i budynków  

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości, 

poprzez nadanie 

nowych funkcji 

terenom o wysokich 

walorach 

turystycznych 

Zwiększenie oferty 

kulturalnej, 

sportowej  

i edukacyjnej 

I II III 
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 Poprawa jakości powietrza poprzez działania efektywne energetycznie 

(termomodernizacje, wymiana pieców, oświetlenia, budowa ścieżek 
rowerowych), itp. 

 Poprawa infrastruktury drogowej. 

 Promowanie porządku w przestrzeniach publicznych. 
 

Cel. 2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nadanie nowych 

funkcji terenom o wysokich walorach turystycznych 

 
Kierunki działań: 

 Rozwój przedsiębiorczości oparty na miejscach atrakcyjnych przyrodniczo  
z ofertą kulturalną i sportową (bulwary Młynówki, Ośrodek Kultury). 

 Adaptacja terenów wokół Młynówki na strefę aktywności gospodarczo-

społecznej. 
 Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej dla osób w wieku 24-35 lat poprzez 

dzierżawę lokali należących do gminy po preferencyjnych stawkach. 

 Wsparcie organizacji społecznych podnoszących kwalifikacje osób 
pozostających bez pracy, oferujących zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

 

Cel 3.Zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 

 
Kierunki działań: 

 Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji. 
 Wspieranie i promowanie działań na rzecz łączenia pokoleń. 
 Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. 

 Wykorzystanie potencjału zagospodarowanej rzeki Młynówki do działań 
kulturalnych, wydarzeń patriotycznych. 

 Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o kulturę i edukację. 

 Wspieranie i promowanie działań skierowanych do seniorów, w tym w 
szczególności osób samotnych i wymagających opieki. 

 

Cele operacyjne i kierunki działań odpowiadają na problemy zdiagnozowane w ramach 
diagnozy stanu. Dla każdego ze zdiagnozowanych problemów zaadresowano odpowiedni 
kierunek działań rewitalizacyjnych, a dla większości problemów adekwatne są kierunki działań 

z różnych celów rewitalizacji, co umożliwia podjęcie kompleksowej interwencji. 
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6. LISTA PLANOWANYCH, PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I 
PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z HARMONOGRAMEM 
REALIZACJI 

 

Rewitalizacja to narzędzie społecznego i gospodarczego ożywiania obszarów 
zdegradowanych, a wynikiem działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu 
kryzysowego, powinien być rozwój kapitału społecznego na rewitalizowanym obszarze. Istotne 

jest więc podejmowanie działań aktywizujących i sprzyjających budowaniu tożsamości lokalnej 
i tworzeniu więzi międzyludzkich. Silne poczucie tożsamości i więzi daje pozytywne efekty 
zarówno w kontaktach międzyludzkich, prowadzących do działań na rzecz lokalnej 

społeczności, ale także w sferze przestrzeni publicznej, wyrażające się podejmowaniem 
inicjatyw na rzecz poprawy jakości otoczenia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa  
i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.  

 
W niniejszym Programie zaplanowane zostały projekty zintegrowane, rozumiane jako 

sekwencje powiązanych ze sobą działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych ze stanów kryzysowych, łączące aspekty społeczne z przedsięwzięciami 
infrastrukturalnymi jako zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji Gminy. 
Kompleksowość ujęcia projektów zapewni osiągnięcie trwałych efektów rewitalizacji, 

przyczyniających się do odnowy i rozwoju obszaru, a w konsekwencji także jego otoczenia. 
Każdy z interesariuszy posiadał możliwość zgłaszania projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych do ujęcia w Programie. Założenia niniejszego Programu będą realizowane 

poprzez konkretne projekty rewitalizacyjne.  
 
Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych nie stanowi zamkniętego katalogu 

działań, ale będzie podlegała corocznemu monitoringowi i aktualizacji, w tym także  
w szczególności w odniesieniu do harmonogramu realizacji projektów i możliwości pozyskania 
finansowania z różnych źródeł. Cele rewitalizacji nie powinny być rozpatrywane rozłącznie, gdyż 

mają charakter komplementarny, a ich realizacja w ramach projektów zintegrowanych umożliwi 
zrealizowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. W zamierzeniach 
zaplanowane działania wspierają dążenie do spójności społecznej obszaru rewitalizacji, ale 

także całego obszaru gminy. 
 

Projekt nr 1: Dodatkowa edukacja dzieci i młodzieży 

Sfera Społeczna, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina i Miasto Jastrowie 

Zakres zadań Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje 
kluczowe, wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, doposażenie szkół 
w sprzęt dydaktyczny i nowoczesny sprzęt ICT, organizacja zajęć 
wyrównawczych dla uczniów posiadających słabsze wyniki w nauce, 
podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli w zakresie 
indywidualizacji nauczania i pracy metodą eksperymentu 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
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Projekt nr 1: Dodatkowa edukacja dzieci i młodzieży 

Lokalizacja Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrowiu, dz. ew. nr 1545 

Szacowana wartość 600 000 zł 

Okres realizacji 2018-2019 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, poddziałanie 
8.1.2 Kształcenie ogólne. Rządowy program rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, środki 
własne gminy. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty prowadzonych działań obejmują m.in.: 
 podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, 
 zwiększenie oferty edukacyjnej, 
 zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
 zajęcia wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w 

nauce, 
 rozwijanie kompetencji nauczycieli, 
 zwiększenie poziomu integracji uczniów 
 doposażenie pracowni przedmiotowych 
 podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

indywidualizacji nauczania i pracy metodą eksperymentu. 
Wskaźniki produktu: liczba wspartych obiektów infrastruktury [szt.] 
liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie (90 os.) 
liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie (35 os.) 
liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (5 os.) 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

Cel 3. Zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 
 Zapewnienie wysokiego poziomu edukacji. 
 Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o kulturę i edukację. 

Komplementarność 
projektów 

Projekt jest powiązany z: 
 Projektem nr 4: Sportowe Jastrowie. 

 

 

Projekt nr 2: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Młynówki 

Sfera Społeczna, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina i Miasto Jastrowie 

Zakres zadań Budowa traktu spacerowego, budowa ścieżki rowerowej, budowa miejsc 
wypoczynku, budowa placu zabaw i siłowni napowietrznych 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Jastrowie Osiedle II, dz. ew. 1436, 1427, 1425/2, 1424, 1438, 1421, 
1423, 1417/2, 1416, 1413, 1411/2, 1410, 1409, 1406, 1443, 1447, 1446, 
1439/2 

Szacowana wartość 1 500 000 zł 

Okres realizacji 2020-2023 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, działanie 9.2. 
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 
powojskowych, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu 
miejskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, priorytet 3: Ochrona przyrody, środki własne gminy 
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Projekt nr 2: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Młynówki 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty prowadzonych działań obejmują m.in.: 
 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez zagospodarowanie 

terenu wokół rzeki, 
 wzbogacenie oferty miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych i starszych mieszkańców obszaru 
rewitalizacji,  

 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez organizowanie zajęć 
dla osób dorosłych i seniorów, poprzez organizację zajęć sportowych 
i konkursów, 

 wzmocnienie więzi społecznych, 
 zapewnienie pracy przy budowie także dla osób bezrobotnych z 

obszaru rewitalizacji, 
 integracja międzypokoleniowa, 
 kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości lokalnej, 
 wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [3 szt.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawa 
stanu technicznego dróg i budynków 

 Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. 
 Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Młynówki. 
 Promowanie porządku w przestrzeniach publicznych. 

Cel. 2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nadanie nowych 
funkcji terenom o wysokich walorach turystycznych 

 Rozwój przedsiębiorczości oparty na miejscach atrakcyjnych 
przyrodniczo z ofertą kulturalną i sportową (bulwary Młynówki, 
Ośrodek Kultury). 

 Adaptacja terenów wokół Młynówki na strefę aktywności 
gospodarczo-społecznej. 

Cel 3. Zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 
 Wspieranie i promowanie działań na rzecz łączenia pokoleń. 
 Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. 
 Wykorzystanie potencjału zagospodarowanej rzeki Młynówki do 

działań kulturalnych, wydarzeń patriotycznych. 
 Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o kulturę i edukację. 

Komplementarność 
projektów 

Projekt jest powiązany z: 
 Projektem nr 3: Bezpieczny i aktywny senior, 
 Projektem nr 4: Sportowe Jastrowie, 
 Projektem nr 5: Aktywizacja osób bezrobotnych. 

 

 

Projekt nr 3: Bezpieczny i aktywny senior 

Sfera Społeczna 

Podmioty realizujące Gmina i Miasto Jastrowie, Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe 

Zakres zadań Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjno-
kulturalnej dla osób starszych, promowanie działań na rzecz zwiększenia 
aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, poprawa dostępu do usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym, w tym w szczególności 
do usług opiekuńczych i asystenckich. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Ośrodek Kultury, Jastrowie, ul. Poznańskiej 50, dz. ew. 1653. 
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Projekt nr 3: Bezpieczny i aktywny senior 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrowie ul. Poznańska 
19, dz. ew. 1612. 

Centrum Usług Społecznych, ul. Kolejowa 5, dz. ew. 1594/2 

Szacowana wartość 700 000 zł 

Okres realizacji 2018-2020 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, działanie 
9.1.2. Infrastruktura społeczna, Rządowy Program Wieloletni „Senior +” 
na lata 2015-2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne 
gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty prowadzonych działań obejmują m.in.: 
 wzbogacenie oferty dla osób starszych,  
 zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i 

asystenckich 
 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez organizowanie zajęć 

dla seniorów w ramach wykorzystania potencjału Ośrodka Kultury i 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 wzmocnienie więzi społecznych, 
 kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości lokalnej, 
 wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [szt.] 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi, świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie (25 os.) 
Liczba miejsc świadczenia usług społecznych (3 szt.)  

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

Cel 3. Zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 
 Wspieranie i promowanie działań na rzecz łączenia pokoleń. 
 Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. 
 Wykorzystanie potencjału zagospodarowanej rzeki Młynówki do 

działań kulturalnych, wydarzeń patriotycznych. 
 Budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o kulturę i edukację. 
 Wspieranie i promowanie działań skierowanych do seniorów, w tym w 

szczególności osób samotnych i wymagających opieki . 

Komplementarność 
projektów 

Projekt jest powiązany z: 
 Projektem nr 2: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Młynówki. 

 
 

Projekt nr 4: Sportowe Jastrowie 

Sfera Społeczna, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina i Miasto Jastrowie 

Zakres zadań Doposażenie infrastruktury w urządzenia sportowe do rekreacyjnego 
uprawiania sportu w tym sportów  siłowych, w tym na terenach nadbrzeża 
rzeki Młynówki. 

Organizacja zajęć sportowych i konkursów dla mieszkańców. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Jastrowie, dz. ew. 1603/2, 1543, 1436 

Szacowana wartość 500 000 zł 

Okres realizacji 2019-2020 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, działanie 9.2. 
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 
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Projekt nr 4: Sportowe Jastrowie 
powojskowych, Rządowy program Sport dla wszystkich  - podzadanie „ 
Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty prowadzonych działań obejmują m.in.: 
 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez wykorzystanie 

zagospodarowanych terenów wokół rzeki, 
 wzbogacenie oferty miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych obszaru rewitalizacji poprzez 
doposażenie ich w infrastrukturę urządzeń sportowych,  

 nadanie nowych funkcji społecznych poprzez organizowanie zajęć 
sportowych dla osób dorosłych, 

 wzmocnienie więzi społecznych poprzez wspólne uczestnictwo w 
zajęciach sportowych i konkursach, 

 integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne uczestnictwo w 
zajęciach sportowych i konkursach, 

 kształtowanie postaw społecznych i budowanie tożsamości lokalnej, 
 wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców. 

Wskaźniki produktu: liczba obiektów, którym nadano nowe funkcje [3 szt.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawa 
stanu technicznego dróg i budynków 

 Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. 
 Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Młynówki. 

Cel. 2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nadanie nowych 
funkcji terenom o wysokich walorach turystycznych 

 Adaptacja terenów wokół Młynówki na strefę aktywności 
gospodarczo-społecznej. 

Cel 3. Zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 
 Wspieranie i promowanie działań na rzecz łączenia pokoleń. 
 Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. 

Komplementarność 
projektów 

Projekt jest powiązany z: 
 Projektem nr 1: Dodatkowa edukacja dzieci i młodzieży, 
 Projektem nr 2: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Młynówki. 

 
 

Projekt nr 5: Aktywizacja osób bezrobotnych 

Sfera Społeczna, gospodarcza 

Podmioty realizujące Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Gmina i Miasto Jastrowie, Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu 

Zakres zadań Aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wsparcie 
w zakresie zakładania działalności gospodarczej (w tym na nowo 
zagospodarowanych terenach nadbrzeża rzeki Młynówki), wsparcie w 
zakresie doradztwa zawodowego, podniesienie kompetencji i kwalifikacji 
zwiększających szansę na zatrudnienie, staże i praktyki zawodowe. 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Centrum Usług Społecznych, Jastrowie, ul. Kolejowa 5, dz. ew. 1594/2 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrowie, ul. Poznańska 
19, dz. ew. 1612 

Szacowana wartość 500 000 zł 

Okres realizacji 2018-2023 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, działanie 7.1. 
Aktywna integracja. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-
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Projekt nr 5: Aktywizacja osób bezrobotnych 
2020 poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość, środki 
własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty prowadzonych działań obejmują m.in.: 
 zwiększenie liczby osób prowadzących działalność gospodarczą,  
 zmniejszenie poziomu bezrobocia, 
 aktywizacja bezrobotnych i biernych zawodowo, 
 zapewnienie pracy przy zagospodarowaniu nabrzeża rzeki Młynówki 

także dla osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji, 
 rozwój sektora pozarolniczego, w szczególności w zakresie oferty 

turystycznej i zagospodarowanej rzeki Młynówki. 
Wskaźniki produktu: liczba nowych podmiotów gospodarczych [10 szt.] 
Liczba osób, które nabyły kompetencje i/lub kwalifikacje zwiększające 
szanse na zatrudnienie [30 os.]. 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawa 
stanu technicznego dróg i budynków 

 Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. 
 Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Młynówki. 

Cel. 2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nadanie nowych 
funkcji terenom o wysokich walorach turystycznych 

 Rozwój przedsiębiorczości oparty na miejscach atrakcyjnych 
przyrodniczo z ofertą kulturalną i sportową (bulwary Młynówki, 
Ośrodek Kultury). 

 Adaptacja terenów wokół Młynówki na strefę aktywności 
gospodarczo-społecznej. 

 Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej , szczególnie dla osób 
młodych, lat poprzez dzierżawę lokali należących do gminy po 
preferencyjnych stawkach. 

 Wsparcie organizacji społecznych podnoszących kwalifikacje osób 
pozostających bez pracy i biernych zawodowo, oferujących zajęcia 
dla dzieci i młodzieży oraz działających na rzecz ekonomii 
społecznej.. 

Komplementarność 
projektów 

Projekt jest powiązany z: 
 Projektem nr 2: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Młynówki. 

 
 

Projekt nr 6: Poprawa gminnej infrastruktury drogowej 

Sfera Środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna 

Podmioty realizujące Gmina i Miasto Jastrowie 

Zakres zadań Remont nawierzchni drogi, miejsc parkingowych, budowa chodników i 
ścieżek rowerowych, modernizacja oświetlenia. 

1. ul. Mickiewicza 
2. ul. Jagiellońska 
3. ul. Kolejowa 
4. ul. M. Konopnickiej 
5. ul. Poniatowskiego 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Jastrowie Osiedle II 

1. dz. ew. 1699 
2. dz. ew. 1564 
3. dz. ew. 1544 
4. dz. ew. 1470 
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Projekt nr 6: Poprawa gminnej infrastruktury drogowej 

5. dz. ew. 1036, 1439/2 

Szacowana wartość 1. 1 500 000 zł 
2. 600 000 zł 
3. 650 000 zł 
4. 1 000 000 zł 
5. 1 500 000 zł 

Okres realizacji 1. 2018-2021 
2. 2019-2021 
3. 2020-2022 
4. 2019-2021 
5. 2020-2023 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, działanie 9.2. 
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i 
powojskowych, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
Poddziałanie 7.2 - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, 
Rządowy „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”, środki własne gminy. 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty prowadzonych działań obejmują m.in.: 
 poprawa bezpieczeństwa drogowego, 
 zmniejszenie niskiej emisji z ruchu drogowego, 
 zwiększenie ruchu rowerowego jako potencjału rozwoju turystyki, 
 lepszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej, w tym bulwarów 

rzeki Młynówki, obiektów sportowych, Ośrodka Kultury, Centrum 
Usług Społecznych 

 zwiększenie atrakcyjności gminnych terenów pod zabudowę 
usługowo-mieszkaniową, 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 
 wzrost spójności komunikacyjnej. 

Wskaźniki produktu: długość zmodernizowanych dróg [10 km] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawa 
stanu technicznego dróg i budynków 

 Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej. 
 Zagospodarowanie terenów wokół rzeki Młynówki. 
 Poprawa jakości powietrza poprzez działania efektywne 

energetycznie (termomodernizacje, wymiana pieców, oświetlenia, 
budowa ścieżek rowerowych), itp. 

 Poprawa infrastruktury drogowej. 
 Promowanie porządku w przestrzeniach publicznych. 

Cel. 2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nadanie nowych 
funkcji terenom o wysokich walorach turystycznych 

 Rozwój przedsiębiorczości oparty na miejscach atrakcyjnych 
przyrodniczo z ofertą kulturalną i sportową (bulwary Młynówki, 
Ośrodek Kultury). 

 Adaptacja terenów wokół Młynówki na strefę aktywności 
gospodarczo-społecznej. 

Komplementarność 
projektów 

Projekt jest powiązany z: 
 Projektem nr 2: Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Młynówki 
 Projektem nr 7: Poprawa stanu technicznego budynków. 

 

Projekt nr 7: Poprawa stanu technicznego budynków 

Sfera Środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna, społeczna 
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Projekt nr 7: Poprawa stanu technicznego budynków 

Podmioty realizujące Gmina i Miasto Jastrowie, mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Zakres zadań Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła  z węglowego na gazowe  
w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym również 
komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, wymiana pokryć dachowych 
wraz z dociepleniem wykonanie elewacji ścian budynków wraz z 
dociepleniem likwidacja pieców węglowych i c.o. wraz z podłączeniem 
lokali do sieci gazowej. Przed podjęciem prac należy przeprowadzić 
inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych 
gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia występowania 
chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin i sposób wykonania 
prac należy dostosować do ich okresów lęgowych i rozrodczych lub jeżeli 
nie będzie to możliwe uzgodnić dalszy tryb postępowania z RDOŚ 

Beneficjenci Mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Lokalizacja Budynki komunalne i wspólnot mieszkaniowych przy ul Jagiellońskiej, 
Poznańskiej, Mickiewicza, Konopnickiej, Gdańskiej, Kilińszczaków,  
Kolejowej -  w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, którym jest Osiedle 
II, dz. ew. 898, 904, 909, 915, 957, 977, 980, 983, 1019/6, 1022, 1103, 
1113, 1409, 1417/1, 1460, 1461/1, 1472, 1493, 1549, 1556, 1559, 1588, 
1602, 1604, 1613/2, 1653, 1696, 1700/2, 1749/8, 2019, 2296 

Szacowana wartość 5 000 000 zł 

Okres realizacji 2018-2023 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.2. 
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Program Priorytetowego Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO - 2017”, Bank 
Gospodarstwa Krajowego Fundusz Termomodernizacji i Remontów, 
środki własne wspólnot mieszkaniowych, środki własne gminy 

Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia  
w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

Prognozowane rezultaty prowadzonych działań obejmują m.in.: 
 zmniejszenie poziomu niskiej emisji,  
 zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez zatrudnienie osób 

bezrobotnych do wykonywania prac termomodernizacyjnych, 
 poprawa jakości środowiska, 
 zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 
 poprawa jakości przestrzeni publicznej, 
 wzrost estetyki przestrzeni. 

Wskaźniki produktu: liczba zmodernizowanych budynków [25 szt.] 

Spójność z celami  
i kierunkami rewitalizacji 

Cel 1. Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawa 
stanu technicznego dróg i budynków 

 Poprawa stanu technicznego budynków. 
 Poprawa jakości powietrza poprzez działania efektywne 

energetycznie (termomodernizacje, wymiana pieców, oświetlenia, 
budowa ścieżek rowerowych), itp. 

 Promowanie porządku w przestrzeniach publicznych.  

Komplementarność 
projektów 

Projekt jest powiązany z: 
 Projektem nr 6: Poprawa gminnej infrastruktury drogowej. 
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7. UZUPEŁNIAJĄCE RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 
Uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowią projekty, które ze 

względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno jest zidentyfikować indywidualnie, a są 

oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Włączenie projektów 
uzupełniających w ramach obszarów tematycznych pozwoli na wsparcie wyników uzyskanych 
w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych. Polegają one na szeroko 

rozumianej aktywizacji społeczności lokalnej i stanowią istotny element realizacji Programu.  
 

Cel 1: Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawa stanu 

technicznego dróg i budynków 

 

 Poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych. W ramach planowanych 
przedsięwzięć zakłada się̨ poprawę̨ stanu budynków mieszkalnych, remonty, naprawy, 
modernizacje, wyposażenie w infrastrukturę̨ techniczną, w tym termomodernizacje 

obiektów. 
 Poprawa stanu technicznego budynków gospodarczych. W ramach działań zakłada się 
remonty, naprawy, modernizacje budynków gospodarczych i uporządkowanie otoczenia. 

 Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej. W ramach 
planowanych przedsięwzięć zakłada się̨ poprawę̨ stanu budynków użyteczności 
publicznej, remonty, naprawy, modernizacje, wyposażenie w infrastrukturę̨ techniczną, 

w tym termomodernizację obiektów (ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki 
okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana/modernizacja instalacji wewnętrznej). 

 Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych.  

 Systematyczne usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych 
i gospodarczych. 

 Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę̨ pieców węglowych na ekologiczne źródła 

ciepła w gospodarstwach domowych.  
 Wymiana źródeł ciepła i sprzętów gospodarstwa domowego na energooszczędne  

i niskoemisyjne. 

 Zagospodarowanie terenów zielonych, stanowiących własność Gminy, na tereny 
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. 

 

Cel 2: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez nadanie nowych funkcji 

terenom o wysokich walorach turystycznych  

 
 Wykorzystanie potencjału zagospodarowanej rzeki Młynówki do rozwoju turystyki  

i sektora usług turystycznych, tj. wypożyczalnia rowerów, gastronomia, itp. 
 Promocja samozatrudnienia. Celem działania w tym obszarze będzie wsparcie 
zaangażowania na rzecz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przy 

realizacji zadań przewidziana jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Złotowie. 
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 Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy. 

 Aktywizacja osób młodych zagrożonych bezrobociem. 
 

Cel 3: Zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 

 

 Integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach działań 
wspierane będą projekty ukierunkowane na: wsparcie rodzin wielodzietnych, rozwój 
dziennych form wsparcia, tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi, usług 

środowiskowych, usług społecznych, pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją, 
wsparcie osób niepełnosprawnych. 

 Opieka nad starszymi. W ramach działania wspierane będą projekty włączające osoby 

starsze w życie lokalnej społeczności.. 
 Organizacje pozarządowe. W ramach działań wspierana będzie działalność organizacji 

pozarządowych, akcje informacyjne i edukacyjne wśród mieszkańców do podejmowania 

działań na rzecz lokalnej społeczności.  
 Modernizacja i rozbudowa gminnych placówek oświatowych, dostosowanie do potrzeb 

edukacji przedszkolnej, wyposażenie w niezbędne pomoce szkolne, sale gimnastyczne, 

w szczególności w zakresie zajęć dodatkowych i sportowych.  
 Rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie dla projektów i inicjatyw w obszarze 

działalności gospodarczej, które łączą cele społeczne i ekonomiczne. Realizacja 

projektów będzie służyła budowaniu potencjału społecznego na rzecz rozwiązywania 
lokalnych problemów społecznych. Istotną kwestią jest współpraca z władzami 
samorządowymi, tworzenie partnerstw dla realizacji określonych przedsięwzięć dla 

rozwoju lokalnego.  
 Rozwój agroturystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy. 
 Włączanie osób wykluczonych społecznie, w tym długotrwale bezrobotnych w prace 

związane z realizacją projektów podstawowych planowanych w ramach niniejszego 
Programu, które umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i podnoszenie 
kwalifikacji do wykonywania pracy.  

 Program stypendialny dla zdolnych uczniów. Opracowanie i wdrożenie programu 
stypendialnego za wyniki w nauce. 
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8. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 

 
Ramy finansowe powinny wskazywać potencjalne źródła finansowe, z których mogą̨ być 

pozyskane środki na realizację projektów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Podstawą do 

określenia ram finansowych powinien być: zakres przedmiotowy i podmiotowy poszczególnych 
projektów i przedsięwzięć, horyzont czasowy obowiązywania programu oraz przegląd 
instrumentów realizacyjnych, występujących na szczeblach: lokalnym, regionalnym, krajowym.  

 
TABELA NR 31 INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 

Lp. Nazwa projektu 
Szacowana 
wartość [zł] 

Proponowane źródła finansowania 

1 Dodatkowa edukacja dzieci 
i młodzieży 

600 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+  
(85%): działanie 8.1.2 – 510 000 zł  
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, środki 
własne Gminy – 90 000 zł 

2 Zagospodarowanie 
nabrzeża rzeki Młynówki 

1 500 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+  
(85%): działanie 9.2, działanie 3.3.1 – 1 275 000 zł 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, środki własne Gminy – 225 000 zł 

3 Bezpieczny i aktywny 
senior 

700 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+  
(85%): działanie 9.1.2 – 595 000 zł 

Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne Gminy – 
105 000 zł 

4 Sportowe Jastrowie 500 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+  
(85%): działanie 9.2 – 425 000 zł 

Rządowy program Sport dla wszystkich  - podzadanie „ 
Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, środki własne 
Gminy – 75 000 zł 

5 Aktywizacja osób 
bezrobotnych 

500 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+  
(85%): działanie 7.1, działanie 6.3.1 – 425 000 zł 

środki własne Gminy – 75 000 zł 

6 Poprawa gminnej 
infrastruktury drogowej 

5 250 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+  
(85%): działanie 9.2 – 4 462 500 zł 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowy „Program 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”, środki własne Gminy – 787 500 zł 

7 Poprawa stanu 
technicznego budynków 

5 000 000 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2014+ 
(85%): działanie 3.2 – 4 250 000 zł 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Bank Gospodarstwa Krajowego 
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, środki własne 
wspólnot mieszkaniowych, środki własne gminy – 750 000 zł 

 

W przypadku projektów uzupełniających, analogicznie jak w przypadku projektów 
podstawowych, zostaną wykorzystane zewnętrzne, wspólnotowe mechanizmy finansowania, tj. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz 

Spójności, fundusze publiczne krajowe, np. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., ale również 
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zostaną zaangażowane środki własne Gminy i fundusze prywatne zarówno osób fizycznych, 

prawnych, jak i organizacji pozarządowych, w tym formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 
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9. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY 

 
Działania wyznaczone w „Programie rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 

2017-2023” są spójne z celami, kierunkami i działaniami, zapisanymi w gminnych dokumentach 
programowych, tj. „Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020”, „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie”, 

„Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-
2020” oraz „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie”. 

 

Misją Gminy, zawartą w „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-
2020”23, jest inwestowanie w infrastrukturę techniczną Gminy, inwestowanie w wykształcenie 
mieszkańców, rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz pozyskiwanie nowych 

mieszkańców i inwestorów. Wskazane działania mają na celu zapewnienie stanu docelowego 
określonego w wizji Gminy, która określa ją jako „Gminę zasobną i bezpieczną,  

z wykształconym społeczeństwem i przyjaznym środowiskiem naturalnym o walorach 

sprzyjających rozwojowi różnych form turystyki. Obszar zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego opartego na małej i średniej przedsiębiorczości”. Z perspektywy realizacji 
„Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023”, istotne znaczenie mają 

następujące cele strategiczne: 
Cel strategiczny 1: Infrastruktura i ochrona środowiska 

 Program operacyjny 1.1. Infrastruktura komunalna. W ramach programu podejmowane 

będą działania obejmujące wodociągowanie wsi Budy oraz nowych osiedli w Jastrowiu, 
rozbudowę systemu kanalizacji i rozwój systemu oczyszczalni przydomowych, 
przygotowanie terenów inwestycyjnych.  

 Program operacyjny 1.2. Drogownictwo. W ramach programu podejmowane będą 
działania obejmujące budowę dróg gminnych, poprawę stanu dróg istniejących oraz 
budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę i poprawę stanu chodników, budowę 

i poprawę stanu parkingów w Jastrowiu, budowę i poprawę stanu oświetlenia, budowę 
obwodnicy Jastrowia.  

 Program operacyjny 1.3. Ochrona środowiska. W ramach programu podejmowane będą 

działania obejmujące rozwój systemu selekcji odpadów stałych oraz rekultywacja 
wysypiska.  
Cel strategiczny 2: Poprawa warunków życia mieszkańców 

 Program operacyjny 2.1. Oświata, kultura i sport. W ramach programu podejmowane 
będą działania obejmujące budowę i modernizacje obiektów sportowych w Jastrowiu 
i na terenach wiejskich, rozbudowę i remonty bazy kulturalnej w Jastrowiu i na obszarach 

wiejskich, poprawę bazy lokalowej przedszkola, poprawę bazy lokalowej szkolnictwa, 
budowę i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych. 

 Program operacyjny 2.2. Zdrowie, pomoc społeczna i bezpieczeństwo. W ramach 

                                                             
23 Uchwała Nr 108/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020”. 
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programu podejmowane będą działania obejmujące profilaktykę zdrowotną dzieci 

i młodzieży oraz dorosłych, zapewnienie mieszkań socjalnych, interwencyjnych 
i chronionych, otwarcie Domu Opieki Społecznej, likwidację barier architektonicznych 
dla niepełnosprawnych, wspieranie OSP, rozwój systemu monitoringu, wyposażenie 

Straży Miejskiej w niezbędny sprzęt. 
Cel strategiczny 3: Turystyka, dziedzictwo kulturowe i promocja 

 Program operacyjny 3.1. Rozwój usług i atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych. 

W ramach programu podejmowane będą działania obejmujące budowę i oznakowanie 
ścieżek i szlaków rowerowych, działania na rzecz wspierania agroturystyki na terenie 
gminy.  

 Program operacyjny 3.2. Rewitalizacja miasta Jastrowie. W ramach programu 
podejmowane będą działania obejmujące przygotowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji.  

 Program operacyjny 3.3. Promocja Miasta i Gminy. W ramach programu podejmowane 
będą działania obejmujące promocję inwestycyjną oraz promocję turystyczną. 

 
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Jastrowie”24 sformułowano podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego 
realizowane w poszczególnych strefach, tj. 

1. strefie planowania przestrzennego obszarów wiejskich, w której przewiduje się: 

 rozwój gospodarczy, rozbudowę lub przebudowę przestrzeni jednostek osadniczych 
w zakresie obsługi rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

 rozwój na terenach wiejskich bazy rekreacyjnej oraz agroturystyki, 

 rozwój, rozbudowę lub przebudowę przestrzeni jednostek osadniczych w celu 
polepszenia jakości życia mieszkańców, 

 ochronę zasobów środowiska kulturowego, 

 ochronę zasobów środowiska przyrodniczego; 
2. strefie przyrodniczej, która obejmuje zwarty kompleks leśny o powierzchni około 70% 

obszaru gminy z łąkami śródleśnymi oraz łąk i łęgów w dolinach rzek; 

3. strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w której obowiązują: 
 zurbanizowany rozwój jednostek osadniczych umożliwiający zastosowanie 

zbiorowego systemu kanalizacji ściekowej, objęcie wszystkich siedlisk systemem 

wodociągowym, 
 ochrona kompleksów glebowych o najwyższej bonitacji poprzez zakaz ich zabudowy 

i zmiany przeznaczenia, 

 ograniczenie zabudowy rozproszonej do uzupełnień istniejących układów 
pasmowych wzdłuż istniejących dróg lub w miejscu istniejących w przeszłości, 
udokumentowanych siedlisk, 

 zakaz tworzenia nowych siedlisk w zabudowie rozproszonej nie związanych z 
tworzeniem gospodarstw rolnych, 

 przekształcenie istniejących ośrodków produkcyjnych w obszary aktywizacji 
                                                             
24 Uchwała nr 104/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i 
Jastrowie. 
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gospodarczej gminy, 

4. strefie zainwestowania miejskiego, w której obowiązują: 
 budowa pasma obwodnicy dla drogi nr 11 i 22 w odległości chroniącej mieszkańców 

przed wynikającej z jej realizacji uciążliwościami, 

 budowa rozwiązań komunikacyjnych umożliwiających włączenie dróg publicznych do 
obwodnicy miasta, 

 strefy ochrony konserwatorskiej historycznej zabudowy miasta, 

 strefy ochrony ekspozycji krajobrazowej miasta, 
 wyznaczone obszary zabudowy dla wspólnot mieszkaniowych, 
 wyznaczone obszary aktywizacji gospodarczej w obszarze stykowym z aktualnymi 

terenami zainwestowania miejskiego włączone do systemu miejskiej kanalizacji 
ściekowej i sieci wodociągowej, 

 działania neutralizujące uciążliwość dla środowiska bazy paliw i wysypiska odpadów, 

 sukcesywna rekultywacja terenów po zakończeniu eksploatacji piasku i żwiru. 
 
W ramach Programu rewitalizacji podejmowane będą działania mające na celu 

zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz poprawę stanu technicznego dróg i 
budynków oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nadanie nowych funkcji terenom 
o wysokich walorach turystycznych. Oba te cele powiązane są z kierunkami zagospodarowania 

przestrzennego zapisanymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie”. 

 

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 
2008-2020”25 sformułowane zostały następujące cele strategiczne: 

 Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 

realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym. Jako cele 
szczegółowe wskazano m.in. zapewnienie podstawowych warunków życia, 
zaspokajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mogą być zaspokajane samodzielnie, 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników 
(problemów), które nie mogą być usunięte lub zmienione, usamodzielnienie poprzez 
wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywania trudności we współpracy z 

rodziną. 
 Wzmacnianie zdolności grup i społeczności do samodzielnego rozwiązywania 

własnych problemów. Jako cele szczegółowe wskazano m.in. inicjowanie integracji 

społeczności lokalnych, wspólne diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności 
lokalnych, wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie idei samopomocy, 
inicjowanie współdziałania pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi a instytucjami rządowymi i samorządowymi, włączenie organizacji 
pozarządowych w system pomocy dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych. 

 Zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia w rodzinie. Jako cele szczegółowe 

                                                             
25  Uchwała Nr 150/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-2020. 
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wskazano m.in. przygotowanie i wspieranie bezrobotnego w trakcie poszukiwania pracy, 

niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia osób pozostających bez pracy i 
ich rodzin, zwiększenie aktywności i zaangażowania osób bezrobotnych w działaniach 
służących usamodzielnieniu, uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do sytuacji na rynku 

pracy, poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, umożliwienie bezrobotnym 
zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, odbudowa i podtrzymanie umiejętności 

uczestniczenia w życiu rodziny, społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych w 
miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, oraz zdolności samodzielnego świadczenia 
pracy na rynku pracy. 

 Zmniejszenie rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych 

i narkotykowych, zapobieganie powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów 

społecznych, wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez 

dzieci i młodzież. Jako cele szczegółowe wskazano m.in. zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, prowadzenie 
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, udzielanie rodzinom pomocy 

psychospołecznej i prawnej, ochrona przed przemocą w rodzinie, wspomaganie 
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkotykowych, wprowadzenie działań związanych z 

integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 
 Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jako cele 

szczegółowe wskazano m.in. zapobieganie oraz powstrzymywanie zjawiska przemocy 

w rodzinie, zapewnienie bezpieczeństwa ofierze i tworzenie warunków kontroli 
społecznej w sytuacjach przemocy, wspieranie osób i rodzin w rozwiązywaniu sytuacji 
kryzysowych i problemu przemocy oraz zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan 

chroniczny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny w sytuacjach kryzysu i przemocy. 
 Reintegracja osób bezdomnych ze środowiskiem. Jako cele szczegółowe wskazano 

m.in. rozwiązywanie indywidualnych problemów, które stały się przyczyną powstawania 

bezdomności, uzyskanie prawa przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych, nabycie 
przez osoby bezdomne umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku, odtworzenie w możliwym zakresie zerwanych więzi 

rodzinnych. 
 Zapewnienie opieki osobom długotrwale chorym, starszym i niepełnosprawnym 

niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Jako cele 

szczegółowe wskazano m.in. zapewnienie odpowiednich form opieki osobom 
wymagającym takiej pomocy, aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do 
udziału w życiu społecznym (usprawnianie osób starszych, niepełnosprawnych, 

aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, promowanie 
aktywnego i zdrowego stylu życia).  
 

W ramach Programu rewitalizacji podejmowane będą działania mające na celu wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nadanie nowych funkcji terenom o wysokich walorach 
turystycznych oraz zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej. Oba te cele 
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operacyjne powiązane są z celami strategicznymi zapisanymi w „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-2020”, tj. ze wzmacnianiem 
zdolności grup i społeczności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz 
zwiększeniem szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom 

społecznym wynikającym z bezrobocia w rodzinie. 
 
Zapisy „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie”26 mają istotny 

wpływ na realizację działań rewitalizacyjnych w gminie, w szczególności w zakresie 
efektywności energetycznej i termomodernizacji. W dokumencie podkreślono, iż zużycie energii 
w gminie w największym stopniu uzależnione jest od gospodarstw domowych,  

w których wykorzystywane są mało efektywne i wysokoemisyjne źródła ciepła oraz występują 
duże straty ciepła spowodowane brakiem ocieplenia budynków i zużytą stolarką okienną  
i drzwiową. Duży wpływ na zużycie energii ma także transport, co związane jest  

z wykorzystywaniem przestarzałych pojazdów oraz niską jakością dróg i niewystarczającą 
ilością ciągów pieszo-rowerowych. Na poziom zużycia energii oraz wielkość emisji dwutlenku 
węgla wpływ mają również inne czynniki, takie jak: nieefektywne źródła ciepła w obiektach 

użyteczności publicznej, przestarzały tabor gminny oraz energochłonne instalacje oświetlenia 
ulicznego. Cele określone w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie 
obejmują wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności 

energetycznej obiektów komunalnych i wielorodzinnych, modernizację źródeł ciepła i wzrost 
wykorzystania OZE w sektorze mieszkalnym, zmniejszenie emisji wywołanej transportem, 
poprawę efektywności energetycznej w sektorach usług i przemysłu, promocję i edukację 

interesariuszy Planu, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach 
strategicznych gminy. Zaplanowane zadania obejmują m.in. termomodernizację obiektów 
użyteczności publicznej, modernizację energochłonnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz innych 
instalacji OZE. Budowę i modernizację dróg, szkolenia z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, 
promocję i edukację w zakresie postaw proekologicznych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i handlowych, wspieranie produktów i usług 
efektywnych energetycznie, tzw. „Zielonych Zamówień Publicznych”, uwzględnianie 
w planowaniu przestrzennym konieczności oszczędzania energii i lokalizacji odnawialnych 

źródeł energii. Tym samym Program pozostaje zgodny z założeniami planu gospodarki 
niskoemisyjnej, a także stanowi istotny wkład w osiągnięcie zdefiniowanych w Planie gospodarki 
niskoemisyjnej wskaźników monitorowania realizacji planu. W ramach Programu rewitalizacji 

podejmowane będą działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych 
oraz poprawę stanu technicznego dróg i budynków. Cel ten powiązany jest z zadaniami 
zaplanowanymi w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie”.  

                                                             
26 Uchwała Nr 241/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie”. 
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10. MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY 
POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI REWITALIZACYJNYMI ORAZ 
POMIĘDZY DZIAŁANIAMI ROŻNYCH PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA 
OBSZARZE OBJĘTYM PROGRAMEM REWITALIZACJI 

 
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich 

komplementarności w rożnych wymiarach:  

 przestrzennej, oznaczającej konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia  
i realizacji Programu wzajemnych powiązań pomiędzy projektami i przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi realizowanymi na obszarze rewitalizacji i znajdujących się poza nim, 

ale oddziałujących na obszar rewitalizacji, 
 problemowej, oznaczającej konieczność realizacji projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, wzajemnie dopełniających się tematycznie, sprawiając, że Program  

będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich aspektach, tj. społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym, 

 proceduralno-instytucjonalnej, tj. konieczność takiego zaprojektowania systemu 

zarządzania Programem, który umożliwi efektywne współdziałanie rożnych instytucji 
oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur, 

 międzyokresowej, czyli konieczności dokonania rozeznania, analizy i oceny oraz 

sformułowania wniosków odnośnie dotychczasowego sposobu wspierania procesów 
rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania Programu, 

 źródeł finansowania zakłada, iż projekty rewitalizacyjne, wynikające z Programu 

zakładają konieczność uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego 
dofinansowania. 

 

Komplementarność przestrzenna 

 
Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych jest efektywne oddziaływanie Programu na cały obszar, dotknięty stanem 

kryzysowym, tak aby poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się 
dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Prowadzone działania 
nie powinny skutkować przenoszeniem problemów na inne obszary, ani wystąpieniem 

negatywnych efektów społecznych. W Programie zaplanowano do realizacji projekty, które są 
ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, gospodarczej, 
środowiskowej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Zakłada się, że ich realizacja w obszarze 

rewitalizacji pozytywnie wpłynie na jego otoczenie i docelowo pozytywne efekty realizacji 
obejmą swym zasięgiem obszar gminy. Istotnym jest podniesienie, iż prawidłowe 
funkcjonowanie sfery społecznej nie jest możliwe bez odpowiedniego urządzenia  

i zagospodarowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Realizacja przedsięwzięć w granicach 
obszaru rewitalizacji, zarówno w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym obiekty budowlane, 
tereny gminnej przestrzeni publicznej, obiekty zabytkowe, jak i społecznej, prowadzącej do 
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zwiększenia aktywności społecznej oraz adresowanie działań do grup społecznych 

zagrożonych wykluczeniem powoduje, że oczekiwane jest kompleksowe oddziaływanie na 
obszar rewitalizacji. Zakłada się, iż wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego 
doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do przenoszenia pozytywnych wzorców na inne 

obszary Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
Ponadto zaplanowano do realizacji szereg komplementarnych projektów, których celem 

jest dopełnienie osiągnięcia zamierzonej wizji rewitalizacji. Zasięg oddziaływania projektów 
dotyczących szeroko pojętej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców 
może wykraczać poza obszar rewitalizacji, obejmując swym zakresem także osoby wykluczone, 

zamieszkujące poza wyznaczonym obszarem.  

 

Komplementarność problemowa 

 

Celem zapewnienia komplementarności problemowej jest przeciwdziałanie 
fragmentaryzacji działań, przy jednoczesnej koncentracji na całościowym spojrzeniu na 
przyczyny występowania kryzysu na danym obszarze. Konieczne jest więc określenie 

pożądanego stanu realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich 
parametryzacja, ułatwiające dobór mierników osiągania celów Programu. Skuteczna 
komplementarność problemowa prowadzi do powiązania działań rewitalizacyjnych ze 

strategicznymi decyzjami gminy na innych polach działania, co skutkuje lepszą koordynacją 
tematyczną i organizacyjną działań jednostki samorządu terytorialnego.  

 

Wszystkie zaplanowane działania w ramach Programu zostały zaprojektowane w taki 
sposób, aby się wzajemnie dopełniały tematycznie. Projekty rewitalizacyjne stanowią 
odpowiedź na problemy zdiagnozowane w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które przyczyniły się do powstania obszarów 
zdegradowanych na terenie Gminy. Całościowe spojrzenie na przyczyny wystąpienia sytuacji 
kryzysowej prowadzi do kompleksowej realizacji projektów przewidzianych w ramach 

Programu, zarówno projektów zintegrowanych, jak i projektów komplementarnych. 
 
Tabela nr 32 Komplementarność problemowa podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

Zdiagnozowany problem /  

Projekt podstawowy 
1 2 3 4 5 6 7 

niewystarczająca liczba zajęć edukacyjnych i sportowych 
dla dzieci i młodzieży X   X    

zatrzymanie migracji ludzi młodych X X  X X   

przygotowanie oferty dla starszych  X X     

bezrobocie wśród osób w wieku 24-35 lat oraz po 55 r.ż. X X   X X  

długotrwałe bezrobocie  X   X X  

stosunkowo duża liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej  X   X   
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Zdiagnozowany problem /  

Projekt podstawowy 
1 2 3 4 5 6 7 

brak chodników i ścieżek rowerowych  X  X  X  

niska aktywność społeczna  X X X    

zmniejszająca się liczba nowych podmiotów 
gospodarczych  X X X X X  

niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych, duktów 
pieszych oraz chodników  X  X  X  

zanieczyszczenie powietrza z niskiej emisji      X X 

pokrycia dachowe azbestowo-cementowe       X 

 
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ujęte w Programie, charakteryzują się 

komplementarnością problemową. Zgłoszone projekty stanowią połączenie działań ze sfery 
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej z działaniami społecznymi, co zostało wykazane 
w charakterystyce planowanych przedsięwzięć. Warta podkreślenia jest komplementarność 

problemowa pomiędzy realizowanymi projektami, tj. poprawa jakości życia oraz wzmocnienie 
kapitału społecznego, zagospodarowanie przestrzenne i rozwój infrastruktury. Wymienione 
projekty wykazują ścisły związek z przedsięwzięciami w zakresie aktywizacji społeczno-

zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

 

W celu zapewnienia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej konieczne jest 
umiejscowienie systemu zarządzania Programem rewitalizacji w przyjętym w Gminie i Mieście 
Jastrowie systemie zarządzania procesami. W zakresie komplementarności proceduralno-

instytucjonalnej należy podkreślić ważną rolę wszystkich interesariuszy rewitalizacji na etapie 
opracowania i wdrażania Programu. Zaprojektowane procedury wdrażania Programu wymagają 
współdziałania w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, którego trzon stanowić będą pracownicy 

Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
którzy wspierać będą proces rewitalizacji, w tym w szczególności w ramach „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Środki finansowe zaplanowane na poszczególne 

działania w ramach Programu rewitalizacji pozostaną w spójności z planami finansowymi gminy, 
w tym w szczególności z WPF. 

 

Komplementarność międzyokresowa 

 

Zachowanie ciągłości programowej, polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia 
z polityki spójności 2007-2013, ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. Istotnym jest, 
aby przedsięwzięcia zrealizowane w latach poprzednich dopełnić projektami 

komplementarnymi, realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020. Projekty 
zaplanowane do realizacji w ramach Programu są komplementarne z dotychczas 
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zrealizowanymi. Poniżej zestawiono najważniejsze działania o charakterze rewitalizacyjnym 

zrealizowane w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w Gminie 
i Mieście Jastrowie. 
 
TABELA NR 33 ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTO JASTROWIE W 
LATACH 2007-2013 

Lp. Nazwa zadania Termin 
realizacji 

Wartość 
całkowita (zł) 

Dofinansowanie 
(zł) 

Wkład 
własny (zł) 

Komplementarn
ość z projektami 
podstawowymi 

1 „AKTYWNE JUTRO” 2008-2013 1 567 402 1 402 659 164 743 Projekt nr 1, nr 
3 oraz nr 5 

2 
Remont budynku 
Wiejski Dom kultury w 
Sypniewie 

2009-2010 726 088 357 921 368 167 Projekt nr 1, nr 
3, nr 5 oraz nr 7 

3 Wodociągowanie wsi 
Budy 2012 385 673 227 135 158 538 Projekt nr 6 

oraz nr 7 

4 
Zajęcia dodatkowe w 
gminie Jastrowie-dużą 
szansą 

2012-2013 251 145 175 734 75 411 Projekt nr 1 

5 
Budowa wiaty 
imprezowej we wsi 
Budy 

2013-2014 19 258 12 901 6 357 Projekt nr 1, nr 
3 oraz nr 4 

6 
Zagospodarowanie 
terenu plaży miejskiej 
w Jastrowiu 

2013 301 463 125 715 175 748 Projekt nr 1, nr 
2, nr 3 oraz nr 4 

7 

Gmina Jastrowie-
historia w kajaku, 
zakup kajaków wraz z 
osprzętem 

2013-2014 33 270 17 900 15 370 Projekt nr 1, nr 
2, nr 3 oraz nr 4 

8 

Rozbudowa i 
przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Brzeźnicy 
Kol. 

2013 533 205 283 205 250 000 Projekt nr 1, nr 
3, nr 5 oraz nr 7 

9 

Komputer nie gryzie-
wyposażenie centrum 
edukacji cyfrowej przy 
Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Jastrowiu 

2013 33 853 11 920 21 933 Projekt nr 1, nr 
3 oraz nr 5 

10 

Zmniejszenie 
nierówności w stopniu 
upowszechniania 
edukacji przedszkolnej 

2013-2015 700 736 595 626 105 110 Projekt nr 1 

Źródło: dane Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Komplementarność źródeł finansowania 

 
Istotna jest zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania. 

Koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych w szczególności w ramach 
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Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest 

konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji. W związku  
z powyższym na liście projektów podstawowych i komplementarnych ujętych w Programie, 
znajdują się przedsięwzięcia dotyczące sfery społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej, 

zapewniając tym samym koncentrację celów, ich wzajemne powiązanie i synergię. Należy 
podkreślić, że ujęte w Programie przedsięwzięcia zakładają spełnienie wymogu 
komplementarności źródeł finansowania, tj. wykorzystanie zewnętrznych, wspólnotowych 

mechanizmów finansowania, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 
Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności, funduszy publicznych krajowych, np. Bank 
Gospodarstwa Krajowego S.A., ale również zaangażowanie środków własnych Gminy  

i funduszy prywatnych zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i organizacji pozarządowych.  
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11. MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW  
I INNYCH PODMIOTÓW W PROCES REWITALIZACJI 

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

wskazują na potrzebę określenia stopnia realizacji zasady partnerstwa i partycypacji  
w odniesieniu do programu rewitalizacji, zarówno na etapie jego przygotowania, jak również na 
etapach wdrażania i oceny jego efektów. 27  Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się  

z zaangażowaniem lokalnej społeczności do działania na różnych poziomach: wytyczania 
kierunków, współpracy partnerskiej, realizacji przedsięwzięć i utrzymanie efektów 
wprowadzanych zmian. Organizowanie społeczności lokalnej to proces wspierania ludzi  

w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ulepszania własnego środowiska, a także metoda 
działania, którego celem jest mobilizowanie społeczności do podejmowania niezbędnych 
wysiłków zmierzających do poprawy jej sytuacji.  

 
Istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja 

społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  

w sposób zapewniający udział interesariuszy, tj.:28  
 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych 
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdujące się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 
budownictwa społecznego,  

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 
 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 
 organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Państwa. 

 
Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji  

w sposób zapewniający aktywny udział wszystkich interesariuszy. Przygotowanie, prowadzenie 

i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na: 
 poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych 
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

 prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym  
o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji oraz o przebiegu tego procesu,  

 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, 
 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących 
rewitalizacji,  

 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy 
                                                             
27 Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, op. cit. 
28 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, op. cit. 
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w przygotowaniu i realizacji programu rewitalizacji, 

 zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 
wypowiedzenia się przez interesariuszy.29 
 

Niniejszy Program został wypracowany przy współudziale interesariuszy przez 
samorząd gminny i poddany dyskusji w oparciu o diagnozę stanu w zakresie sytuacji społecznej, 
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Zakładana jest 

współpraca wszystkich interesariuszy w trakcie realizacji i aktualizacji Programu  
z uwzględnieniem różnych poziomów ich zaangażowania – od informowania poprzez 
konsultacje aż do pełnej partycypacji oznaczającej aktywne uczestnictwo. 

 
Interesariusze zostali zaangażowani we wszystkich etapach opracowania Programu.  
 

Opracowanie Programu 

 
Punktem wyjściowym jest zaangażowanie interesariuszy w ramach procesu wspierania 

zmiany zachowań, który jest niezbędnym uzupełnieniem działań przyjętych w „Lokalnym 

programie rewitalizacji dla Gminy Jastrowie na lata 2017-2023”, a także gwarantem powodzenia 
jego realizacji, zarządzania i monitorowania. Interesariuszami są wszystkie strony, które są 
zainteresowane wdrażaniem Programu, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą 

korzyści z jego wdrażania.  
 
Interesariusze zostali włączeni w proces opracowania diagnozy stanu, jak również 

wyboru obszaru rewitalizacji, mieli możliwość wskazania problemów, które występują w gminie, 
a także wskazania pożądanych kierunków działań w celu wyprowadzenia zdiagnozowanych 
obszarów z sytuacji kryzysowej. Celem konsultacji było poznanie potrzeb oraz oczekiwań 

wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji 
gminy. 

 

Przygotowano ankiety, które zostały rozdystrybuowane wśród interesariuszy. Ankiety 
były dostępne w formie papierowej i elektronicznej. Na etapie opracowania diagnozy stanu były 
również prowadzone dwa wywiady pogłębione z interesariuszami, w tym z przedstawicielami 

mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta i jednostek organizacyjnych, dotyczące 
problemów występujących na terenie Gminy i Miasta Jastrowie i sugerowanych przez nich 
projektach rewitalizacyjnych z jednoczesną diagnozą identyfikowanych przez mieszkańców 

potrzeb rewitalizacyjnych. Ponad 87% z 65 ankiet zostało wypełnionych przez mieszkańców 
Jastrowia jako bezpośrednio zainteresowanych prowadzeniem procesu rewitalizacji na tym 
obszarze. Kolejne 13% ankiet wypełnili mieszkańcy Samborka i Sypniewa. Warte podkreślenia 

jest, że dla prawie 93% obszar rewitalizacji jest miejscem zamieszkania. Dlatego istotne jest 
podjęcie działań, zarówno likwidujących problemy społeczne nam tym obszarze, jak również 
przywrócenie bądź nadanie obszarowi funkcji oczekiwanej przez mieszkańców, tj. miejsca 

                                                             
29 Tamże 
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wypoczynku i lokalnego centrum w celu ożywienia społeczno-gospodarczego. W ramach 

partycypacji społecznej jako najistotniejsze problemy w sferze społecznej wskazano odpływ 
młodych ludzi oraz bezrobocie i ubóstwo. W kontekście zdiagnozowanych problemów 
konieczne jest podjęcie działań podnoszących atrakcyjność Gminy dla młodych rodzin z dziećmi 

oraz przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i ubóstwa. Jako istotne mieszkańcy uznali 
problemy starzejącego się społeczeństwa, natomiast jako nieistotne bądź umiarkowanie istotne 
interesariusze wskazali problemy w sferze przestępczości. 

 
WYKRES NR  17 PROBLEMY W SFERZE SPOŁECZNEJ ZDIAGNOZOWANE PRZEZ INTERESARIUSZY 

 
Opracowanie własne 

 

Dla 36% ankietowanych najbardziej istotnym zjawiskiem w sferze gospodarczej jest brak 
ofert pracy, a dla kolejnych 29% - brak wykwalifikowanej kadry. 71% jako istotny wskazało na 
niską przedsiębiorczość wśród mieszkańców. Za nieistotne bądź umiarkowanie istotne 

interesariusze wskazywali brak wykwalifikowanej kadry oraz małą liczbę i słabą kondycję 
przedsiębiorstw. 

 
WYKRES NR  18 PROBLEMY W SFERZE GOSPODARCZEJ ZDIAGNOZOWANE PRZEZ INTERESARIUSZY 

 
Opracowanie własne 
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W sferze środowiskowej najbardziej istotnym problemem jest mała liczba 

zagospodarowanych terenów zielonych, niewystarczająca liczba przyłączy gazowych oraz 
wodociągowych. Dla ponad połowy umiarkowanie istotnym problemem jest wykorzystywanie 
wyrobów azbestowych w gospodarstwach domowych, zaś dla a dla 57% - niewystarczająca 

liczba przyłączy wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 

WYKRES NR  19 PROBLEMY W SFERZE ŚRODOWISKOWEJ ZDIAGNOZOWANE PRZEZ INTERESARIUSZY 

 
Opracowanie własne 

 

Dla ankietowanych najbardziej istotnym negatywnym zjawiskiem w sferze funkcjonalno-
przestrzennej jest brak lub zły stan zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz 

niewystarczające oświetlenie publiczne na terenie gminy. Dla 71% istotnym problemem jest 
brak lub zła jakość infrastruktury technicznej. Umiarkowanie istotnym problemem jest 
oświetlenie publiczne na terenie gminy. 

 
WYKRES NR  20 PROBLEMY W SFERZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ ZDIAGNOZOWANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

 
Opracowanie własne 
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Dla połowy mieszkańców istotnym problemem jest poprawa stanu technicznego dróg 

oraz zagospodarowanie lub poprawa jakości terenów publicznych i obszarów zielonych.  
W ramach partycypacji społecznej mieszkańcy spośród wskazanych potrzeb i projektów 
rewitalizacyjnych mogli wybrać spośród wskazanych w trakcie warsztatów te, które są 

najbardziej istotne z punktu widzenia interesariuszy. 
 

Wykres nr  21 Proponowane przez mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie rodzaje 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

 
Opracowanie własne 

 
Pożądane kierunki działań rewitalizacyjnych to przede wszystkim zagospodarowanie lub 

poprawa jakości terenów publicznych i obszarów zielonych, poprawa stanu technicznego dróg 
oraz nowe miejsca do rekreacji, wspólnego spędzania czasu i integracji społecznej.  

 
Wykres nr  22 Adresaci wsparcia w ramach projektów rewitalizacyjnych wskazywane przez 

interesariuszy  

 
Opracowanie własne 
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Wśród ankietowanych 57% stanowili mężczyźni, a 43% - kobiety. Połowa badanych to 

mieszkańcy w wieku 25-34 lat, 11% - 35-49 lat, a 14% - 50-64 lat. 71% badanych posiada 
wykształcenie wyższe, a 21% - średnie. 85% badanych jest zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, a 7% to przedsiębiorcy.  

 
Istotny element działań komunikacyjnych w ramach prac nad Programem stanowiły 

działania edukacyjne, dotyczące istoty procesu rewitalizacji, kierunków jej prowadzenia,  

a także możliwych do podjęcia działań rewitalizacyjnych i zasad ich prowadzenia. Wykorzystane 
zostały materiały tekstowe, prezentacje multimedialne oraz infografiki. Celem przeprowadzenia 
warsztatów dla interesariuszy było omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru 

rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji  
i uwag, a także zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
 

W trakcie warsztatów przeprowadzono także 
wywiady pogłębione. W ramach wywiadów 
pogłębionych interesariusze mieli możliwość 

wskazania potencjału gminy i jej atutów, które 
mogłyby wspierać proces rewitalizacji. W trakcie 
spotkań potwierdzona została przez interesariuszy 

istotność wyboru Jastrowia jako obszaru 
rewitalizacji. Jednocześnie interesariusze proszeni o 
wskazanie aspektów, wymagających ich zdaniem 

poprawy, podnosili głównie zagadnienia związane z 
zagospodarowaniem bulwarów rzeki Młynówki oraz 
braku pracy. Istotnym problemem jest jakość 

infrastruktury drogowej i społecznej, a także potrzeba zagospodarowania terenów publicznych 
oraz prowadzenia zajęć dla dzieci w szkołach, mających na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych. Mieszkańcy oczekują także organizacji większej liczby imprez kulturalnych  

i sportowych.  
 

Kluczowym elementem programu 

rewitalizacji jest lista planowanych, podstawowych 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 
charakterystyka pozostałych rodzajów 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących 
kierunki działań, mających na celu eliminację lub 
ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących 

sytuację kryzysową. Wszyscy zainteresowani 
zapisami Programu zostali zaproszeni do składania 
propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia 

w „Programie rewitalizacji Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2017-2023”. Wskazano, iż zgłaszane 
pomysły powinny się przyczyniać do ożywienia 

Fot. 1. Widok na ul. Jagiellońską 
Fotografia własna (z dn. 27.07.2017 r.) 

Fot. 2. Widok na rzekę Młynówkę z ul. 
Wojska Polskiego 
Fotografia własna (z dn. 27.07.2017 r.) 
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społeczno-gospodarczego oraz poprawy warunków i jakości życia w Gminie, a projekty powinny 

dotyczyć kwestii społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych oraz odpowiadać na 
potrzeby lokalnej społeczności. Informację o możliwości zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, 
uwag i wniosków rozpowszechniono również za pośrednictwem plakatów, które zostały 

rozwieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i Miasta, na tablicach informacyjnych 
we wszystkich sołectwach Gminy oraz w wybranych budynkach użyteczności publicznej. 
Zostało zgłoszonych przez interesariuszy 11 projektów. Wszystkie z nich trafiły na listę 

projektów podstawowych (część projektów wpisywała się w jedną tematykę poprawy gminnej 
infrastruktury drogowej, dlatego też te projekty zostały ujęte w ramach Projektu podstawowego 
nr 6).  

 
W ramach partycypacji społecznej w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy i Miasta Jastrowie zorganizowany został spacer studyjny po obszarze 

zdegradowanym przewidzianym do rewitalizacji. W trakcie spaceru można było zapoznać się z 
obszarem wybranym do rewitalizacji oraz wyrazić opinie, co do miejsc wymagających podjęcia 
działań interwencyjnych. Zbierane były także wnioski i uwagi, a także propozycje przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  Wnioski ze spaceru studyjnego pokryły się z wnioskami sformułowanymi w 
trakcie warsztatów oraz oczekiwaniami mieszkańców przekazywanymi w trakcie ankietyzacji 
oraz etapu zgłaszania projektów rewitalizacyjnych. 

 

           
    
  

              

 
Wnioski z partycypacji społecznej, zarówno ankietyzacji, jak i kwestii podnoszonych  

w ramach wywiadów pogłębionych i spaceru studyjnego, zostały uwzględnione  

w opracowanym programie rewitalizacji, po przenalizowaniu ich spójności z celami oraz 
uwzględnieniu możliwości finansowania zgłaszanych projektów, a także ich znaczenia dla 
lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji. Zgodnie z informacjami zebranymi w trakcie procesu 

partycypacji społecznej dla interesariuszy najbardziej istotna jest realizacja projektów 
związanych z poprawą stanu technicznego dróg, zagospodarowaniem lub poprawą jakości 
terenów publicznych i obszarów zielonych, budową nowych miejsc do rekreacji, wspólnego 

spędzania czasu i integracji społecznej, budową ścieżek rowerowych i chodników oraz poprawą 
stanu technicznego budynków komunalnych i socjalnych. W trakcie opracowywania Programu 

Fot. 3. Widok na budynki znajdujące się 
przy ul. Poznańskiej z ul. Kolejowej 
Fotografia własna (z dn. 27.07.2017 r.) 

Fot. 4. Widok na budynek Urzędu Gminy i 
Miasta Jastrowie 
Fotografia własna (z dn. 27.07.2017 r.) 
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wykorzystano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych: 

 zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,  
 spotkania i warsztaty,  
 spacery badawcze w Jastrowiu, 

 ankiety,  
 wywiady,  
 zbieranie uwag ustnych. 

 
Wszelkie informacje odnośnie Programu zostały udostępnione na stronie internetowej 

gminy. W połączeniu z akcją informacyjną zrealizowaną w trakcie opracowywania niniejszego 

dokumentu można przyjąć, że kolejne działania podejmowane przez władze Gminy i Miasta 
Jastrowie będą się spotykały ze zrozumieniem interesariuszy. Na tym etapie udało się 
zbudować podstawę dla społecznego poparcia w procesie podejmowania strategicznych 

decyzji dotyczących wdrażania Programu. 
 

Wdrażanie i okresowa ocena Programu 

 

Istotnym elementem powodzenia realizacji procesu wyprowadzania obszarów ze stanów 
kryzysowych jest włączenie mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie na każdym etapie 
wdrażania i oceny okresowej postępów prac rewitalizacyjnych. Niezbędne jest zatem 

rozpoznanie realnych potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności 
planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami. 

 

Interesariusze rewitalizacji zostaną zaangażowani w proces zarządzania Programem, a 
także w proces monitorowania realizacji jego zapisów, zgodnie z zasadami zarządzania  
i oceny. Szeroko rozumiana partycypacja społeczna stanowi kluczowy element w ramach 

aktualizacji działań i projektowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowany katalog 
działań obejmuje m.in.: 

 powołanie Zespołu ds. rewitalizacji, 

 cykliczne spotkania Zespołu ds. rewitalizacji otwarte dla potencjalnych 
zainteresowanych postępem prac, 

 konsultacje społeczne dotyczące wyboru projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 opracowanie zakładki informacyjnej na stronie internetowej Gminy i Miasta Jastrowie, 
 podnoszenie tematyki rewitalizacji w trakcie spotkań z mieszkańcami, także w ramach 
zebrań sołeckich,  

 udostępnianie wniosków z posiedzeń Zespołu ds. rewitalizacji na stronie internetowej 
gminy, a co za tym idzie umożliwienie zapoznania się z postępami prac wszystkim 
zainteresowanym,  

 udział w realizacji projektów zgłoszonych przez podmioty sektora prywatnego, 
 działalność organizacji pozarządowych i ich wsparcie dla podejmowanego procesu 
rewitalizacji, w tym w szczególności w ramach „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi”, 
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 podejmowanie zadań rewitalizacyjnych w trakcie imprez kulturalnych i sportowych 

organizowanych, 
 organizację konkursów, wystaw, spotkań edukacyjnych, 
 umieszczanie informacji o ogłaszanych przez odpowiednie jednostki naborach wniosków 

na realizację projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych na stronie internetowej Gminy 
i Miasta Jastrowie i w Biuletynie Informacji Publicznej, 

 umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych. 

 
Zaproponowane formy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji obejmują 

zarówno działania informacyjne jak też konsultacje planowanych i podejmowanych działań 

władz lokalnych, a także działania dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak 
współdecydowanie czy kontrola obywatelska, w szczególności w odniesieniu do zgłaszanych  
i realizowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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12. SYSTEM REALIZACJI (WDRAŻANIA) PROGRAMU REWITALIZACJI 

 
Zarządzanie procesem rewitalizacji ma na celu wdrażanie działań, aby możliwe było 

wyprowadzenie obszaru ze stanu degradacji, a tym samym poprawa jakości życia 

mieszkańców, przy zaangażowaniu interesariuszy i środków finansowych, pochodzących  
z różnych źródeł. Niniejszy Program będzie realizowany w strukturach organizacyjnych Urzędu 
Gminy i Miasta. Odpowiedzialnym za realizację „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta 

Jastrowie na lata 2017-2023” w zakresie obszaru administracyjnego gminy jest Burmistrz Gminy 
i Miasta Jastrowie.  

 

We wdrażanie „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023” 
zaangażowane zostaną następujące podmioty:  

 Urząd Gminy i Miasta Jastrowie,  

 jednostki organizacyjne gminy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek 
Kultury, 

 mieszkańcy i sołtysi, 

 przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy,  
 Ochotnicze Straże Pożarne i inne organizacje pozarządowe i społeczne, działające na 
terenie Gminy, 

 inne podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji.  
 
Zaangażowanie różnych podmiotów we wdrażanie Programu prowadzi do wzajemnego 

uzupełniania się działań różnych instytucji zarówno na etapie opracowywania programu, jak  
i jego wdrażania i monitorowania postępów prac. 

 

W ramach zarządzania działaniami, zaprojektowanymi w Programie, zarządzeniem 
Burmistrza zostanie powołany zespół programowo-doradczy, tj. Zespół ds. Rewitalizacji ze 
wskazanym zakresem odpowiedzialności, co do przygotowania i przeprowadzenia naboru 

propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opiniowanie zgłoszonych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, weryfikacji kierunków działań, konsultacji zapisów dokumentów 
strategicznych, zamówień publicznych i finansowania realizacji Programu, a także jego 

promocji. Funkcjonowanie Zespołu jest oparte na partycypacyjnym modelu współpracy 
pomiędzy przedstawicielami samorządu gminnego oraz interesariuszami procesu rewitalizacji. 
Decyzje w ramach prac Zespołu będą podejmowane większością głosów. Uprawnieni do 

głosowania są wszyscy członkowie zespołu rewitalizacji.  
 
W skład Zespołu ds. Rewitalizacji wejdą delegowani przedstawiciele Urzędu Gminy 

i Miasta Jastrowie, zajmujący się problematyką gospodarki komunalnej, edukacji, kultury, 
planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zamówień publicznych oraz finansów,  
a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych, które mają wpływ na realizację zadań 

własnych gminy, m.in. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Przy powoływaniu 
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członków Zespołu zostanie zachowana zasada równowagi i proporcji poszczególnych grup 

społecznych, przedstawicieli Gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 
 
Wyniki prac Zespołu ds. Rewitalizacji będą przedmiotem analizy w ramach cyklicznych 

spotkań, odbywających się raz na kwartał w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
W ramach zespołu wybrany zostanie koordynator. Główne zadania Koordynatora Zespołu ds. 

Rewitalizacji z ramienia Urzędu Gminy i Miasta będą obejmowały:  

 organizowanie spotkań Zespołu ds. Rewitalizacji, 
 przygotowanie sprawozdań i raportów kontrolnych dla Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie, 

 współpraca z wszystkimi interesariuszami Programu, 
 proponowanie aktualizacji zapisów dokumentu, 
 koordynacja zarządzanie zgłaszaniem projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 działania informacyjne, 
 działania edukacyjne. 
 

Wyznaczenie Koordynatora Zespołu ds. Rewitalizacji w ramach struktur Urzędu Gminy 
i Miasta Jastrowie wynika z faktu, iż samorząd gminny koordynuje proces rewitalizacji jako 
zadanie własne gminy i będzie zaangażowany w realizację projektów rewitalizacyjnych. Istotną 

kwestią w realizacji wyznaczonych kierunków działań jest ich implementacja do uchwalanego 
prawa miejscowego oraz uwzględnienie w dokumentach strategicznych.  

 

Działania podejmowane w związku z realizacją zapisów niniejszego Programu powinny 
być upublicznione z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Jastrowie.  

 

Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących 
kanałów informacyjnych, tj. w formie wymiany stanowisk, w tym w formie elektronicznej na 
uprzednio uzgodnione między interesariuszami adresy poczty elektronicznej, poprzez 

zamieszczenie odpowiednich informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta 
Jastrowie, na stronie internetowej gminy („Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na 
lata 2017-2023”, skład Zespołu ds. Rewitalizacji, formularz do zgłaszania wniosków i uwag, 

informacje na temat wdrażania procesu rewitalizacji oraz zaproszenia na wydarzenia dotyczące 
rewitalizacji), elektroniczną skrzynkę pocztową zespołu, a także w trakcie spotkań i wydarzeń, 
organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta oraz organizacje pozarządowe.  
 



           

88 

 

 
 

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

 

88 | S t r o n a  Jastrowie, luty 2018 r.  

13. SYSTEM MONITORINGU SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ I SYSTEM 
WPROWADZANIA MODYFIKACJI W REAKCJI NA ZMIANY  
W OTOCZENIU PROGRAMU 

 

„Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2023” będzie podlegał 
ocenie aktualności i stopnia realizacji. W pierwszej kolejności sprawdzeniu będzie podlegało, 
czy zapisy Programu są aktualne, tj. czy odpowiadają stanowi faktycznemu w zakresie ustaleń, 

mających znaczenie dla realizacji Programu. Następnie zbadane zostanie, w jakim stopniu 
działania zaplanowane w Programie zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym 
harmonogramem.30 Kontrolne wyniki oceny realizacji Programu powinny być opracowywane raz 

na pół roku przez Zespół ds. Rewitalizacji jako „Formularz efektów monitorowania 

programów rewitalizacji”, który przedkładany będzie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 
oraz raportowany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:31  

a) monitorowanie podstawowych parametrów programu rewitalizacji – wypełniane,  
w przypadku gdy w ciągu ostatniego półrocza sprawozdawczego miała miejsce 
aktualizacja dokumentu, 

b) monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w programie rewitalizacji – 
wypełniane z częstotliwością dwuletnią na początku 2018, 2020, 2022 i 2024 roku  
z aktualnością danych według stanu na koniec grudnia roku poprzedniego, 

c) monitorowanie skutków realizacji programu - wypełniane z częstotliwością dwuletnią na 
początku 2018, 2020, 2022 i 2024 roku z aktualnością danych według stanu na koniec 
grudnia roku poprzedniego i dotyczą wskaźników stanu kryzysowego, 

d) bieżące monitorowanie poziomu wdrażania programu rewitalizacji – wypełniane  
z częstotliwością półroczną na początku stycznia i lipca każdego roku w ramach okresu 
2017-2024 z aktualnością danych według stanu na koniec poprzedniego miesiąca  

i dotyczy listy projektów realizujących program rewitalizacji, 
e) monitorowanie programów rewitalizacji na potrzeby sprawozdawczości WRPO 2014+, 

tabele wypełniane z częstotliwością półroczną na początku stycznia i lipca każdego roku 

w ramach okresu 2017-2024 z aktualnością danych według stanu na koniec 
poprzedniego miesiąca (za cały poprzedni okres sprawozdawczy – okresem 
sprawozdawczym jest I półrocze lub II półrocze), gdzie należy krótko, w sposób opisowy, 

przedstawić informację nt. ewentualnych problemów napotkanych przez gminę w 
związku z programowaniem i realizacją programu rewitalizacji. Każdy zidentyfikowany 
problem/barierę/trudność należy potraktować jako osobny punkt  

w dokonywanym zestawieniu.  

 
  

                                                             
30 Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Departament Polityki 
Przestrzennej Warszawa, 2016. Dostępny: https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacji 
praktycznykomentarz.pdf 
31 Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji  w ramach WRPO 2014+, op. cit. 
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Tabela nr 34 Wskaźniki monitorowania realizacji „Programu rewitalizacji Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2017-2023” 

Lp. Cel rewitalizacji Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 
(2017) 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło danych  
i sposób pomiaru 

1 
Cel 1. Zwiększenie 
atrakcyjności 
przestrzeni 
publicznych oraz 
poprawa stanu 
technicznego dróg  
i budynków 

liczba 
zmodernizowanych 
budynków [szt.] 0 25 

Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie, wspólnoty 
mieszkaniowe 
Analiza danych: corocznie 

2 
długość 
wybudowanych dróg 
lokalnych [km] 

0 10 
Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie 
Analiza danych: corocznie 

3 Cel. 2 Wsparcie 
rozwoju 
przedsiębiorczości, 
poprzez nadanie 
nowych funkcji 
terenom o wysokich 
walorach 
turystycznych 

liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury [szt.] 

0 1 
Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie  
Analiza danych: corocznie 

4 
liczba obiektów, 
którym nadano nowe 
funkcje [szt.] 

0 3 
Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie  
Analiza danych: corocznie 

5 
liczba nowych 
podmiotów 
gospodarczych [szt.] 

0 10 
Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie 
Analiza danych: corocznie 

6 

Cel 3. Zwiększenie 
oferty kulturalnej, 
sportowej  
i edukacyjnej 

Liczba dzieci 
biorących udział w 
zajęciach 
dodatkowych [os.] 

100 
130 

(comiesię
cznie) 

Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie 
Analiza danych: corocznie 

7 

Liczba osób 
biorących udział w 
zajęciach dla 
seniorów [os.] 

0 
25 

(comiesię
cznie) 

Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie 
Analiza danych: corocznie 

8 
Liczba dodatkowych 
zajęć sportowych 
[szt.] 

0 
4 

(comiesię
cznie) 

Urząd Gminy i Miasta 
Jastrowie  
Analiza danych: corocznie 

 

Monitorowanie osiąganych wskaźników będzie się odbywało na podstawie danych, 
udostępnionych przez: 

 wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu,  

 jednostki organizacyjne, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury, 
 Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, 
 Posterunek Policji w Jastrowiu, 

 innych interesariuszy, którzy byli zaangażowani w realizację przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.  

 

Procedura sporządzania oceny została określona tak, aby zapewnić partycypacyjny 
charakter tego procesu. Po akceptacji raportu z podjętych działań i jego akceptacji przez 
Burmistrza, zostanie on upubliczniony poprzez jego publikację na stronie internetowej gminy 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasadniczym celem polityki promocji, jest rozwój 
zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, jej udziału w decyzjach oraz 
odpowiedzialności za powodzenie realizacji Programu. W założeniach polityka promocji 
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Programu powinna przybliżać mieszkańcom korzyści, jakie mogą być osiągnięte dzięki 

procesowi rewitalizacji, udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom rewitalizacji 
i partnerom informacje o celach i problemach rewitalizacji, pobudzać partnerów programu do 
wyrażania własnych opinii, zachęcać do przedstawiania własnych projektów. Nowe 

przedsięwzięcia zgłaszane przez interesariuszy będą uwzględniane w Programie. Włączenie 
nowych inicjatyw do Programu jest uwarunkowane możliwościami finansowania, 
uwarunkowaniami formalnymi i faktycznymi, a także stopniem realizacji założenia celów 

rewitalizacji. 
 
Aktualizacja zapisów niniejszego dokumentu w przypadku zmiany warunków 

wewnętrznych bądź zewnętrznych, mających wpływ na realizację zaplanowanych działań  
i wyników podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wymaga zgłoszenia w formie 
raportu zmian do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie przez Koordynatora Zespołu ds. 

Rewitalizacji. Opracowany projekt aktualizacji będzie poddany procesowi partycypacji 
społecznej wraz z uwzględnieniem wymogów przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Wszelkie zmiany w dokumencie, zgłoszone Burmistrzowi, 

zostaną wprowadzone stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu po wypełnieniu 
odpowiednich procedur i uzyskaniu opinii właściwych Organów. 
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14. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

programów rewitalizacji wynika z art. 46 oraz 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. 
zm.). 

 
W ramach opracowania projektu Programu Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie pismami 

o znakach Gk.06060.37.2017 oraz Gk.06060.38.2017 z 06.09.2017 r. wystąpił do właściwych 

organów z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. W odpowiedzi: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 08.11.2017 r. znak 

WOO-III-410.772.2017.AM.2 poinformował, iż nie jest wymagane przeprowadzenie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; 

 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem z dnia  

12.10.2017 r. znak DN-NS.9012.1535.2017 poinformował, iż nie jest wymagane 
przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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15. WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA DANYCH 
 

Akty prawne 

 

1. 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. 

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