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I. WPROWADZENIE
Sporządzone

opracowanie

ma

na

celu

wyznaczenie

obszaru

zdegradowanego

i zaproponowanie obszaru do rewitalizacji, zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji.
Zakres terenowy opracowania obejmuje teren gminy Wadowice, o powierzchni 113 km2.
Zakres problemowy obejmuje zagadnienia wskazane w ustawie o rewitalizacji, na podstawie
których wykonano szczegółową, wieloczynnikową diagnozę obszaru gminy Wadowice pod kątem
potrzeby działań rewitalizacyjnych.
Przeprowadzana delimitacja obszarów kryzysowych wykorzystuje metodykę audytu
miejskiego i jest zgodna z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz ustawą
o rewitalizacji.
Niniejszy raport podsumowuje przeprowadzone analizy i obejmuje cztery części:
1) diagnozę stanu istniejącego (w pięciu podstawowych obszarach: dziedzictwa
kulturowego,

środowiska

przyrodniczego,

zagadnień

demograficznych,

zagospodarowania terenu oraz komunikacji),
2) szczegółową delimitację obszarów kryzysowych, obejmują takie zagadnienia jak:
negatywne zjawiska społeczne (starzenie się populacji, bezrobocie, ubóstwo,
przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego), negatywne
zjawiska środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne,
3) opis procedury delimitacji obszaru zdegradowanego i wskazania obszaru rewitalizacji
oraz,
4) rekomendacje

do

opracowywanego

Gminnego

Programu

Rewitalizacji

Gminy

Wadowice na lata 2016-2023.

Rys. I.1. Obszar analizy – użytkowanie terenów wg bazy BDOO
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CODGIK
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych

Wykonane opracowanie przygotowano w oparciu o zapisy uchwalonej w dniu
9 października 2015 r. ustawy o rewitalizacji.

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności

Zgodnie z ustawą przez rewitalizację rozumiemy proces wyprowadzania ze stanu

w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
Ustawa dopuszcza by obszar zdegradowany był podzielony na podobszary, w tym

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji (art. 2.1. ustawy o rewitalizacji).
W stosunku do poprzedniego okresu programowania nastąpiła istotna zmiana w podejściu
do rewitalizacji obszarów miejskich. Z chwilą uchwalenia ww. ustawy, rewitalizacja stanowi
zadanie własne gminy polegające na: przygotowaniu, koordynowaniu i tworzeniu warunków
do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy. Wskazano
zatem wprost podmiot odpowiedzialny za prowadzenie tych działań.
Pierwszym krokiem niezbędnym do podjęcia działań rewitalizacyjnych jest wyznaczenie
przez radę gminy, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek burmistrza Wadowic,
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (art. 8. 1. ustawy o rewitalizacji).
Zgodnie z ustawą (art. 9.1.) poprzez teren zdegradowany rozumiemy obszar gminy
znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu
edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w
życiu publicznym i kulturalnym.
Może on zostać wyznaczony jednak w przypadku występowania na nim ponadto
co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw, lub
2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym
z podobszarów

występowania

koncentracji

negatywnych

zjawisk

społecznych

oraz

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
Po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego gmina wyznacza obszar rewitalizacji. W myśl
ustawy jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9.1 ustawy, na którym
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Zgodnie z ustawą, obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar
rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą
wspólnych granic.
Wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawiera
wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5 000, sporządzonej
z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści
mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.1)).
Istotnym elementem wniosku jest niniejsza diagnoza, potwierdzająca spełnienie przez
obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia, którą załącza się
do wniosku. W myśl ustawy burmistrz prowadzi analizy, w których wykorzystuje obiektywne
i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub
3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych
do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru
lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 831, 1137 i 1433.
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Sporządzone

opracowanie

ma

na

celu

wyznaczenie

obszaru

zdegradowanego

i zaproponowanie obszaru do rewitalizacji, zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji.

wchodzących dziś w skład Gminy znajduje odzwierciedlenie w dziedzictwie materialnokulturowym.

Zakres terenowy opracowania obejmuje teren gminy Wadowice, o powierzchni 112,8 km2.

Najcenniejsza część dziedzictwa koncentruje się na terenie miasta Wadowice, gdzie

Gmina składa się z części miejskiej (miasto Wadowice) oraz części wiejskiej (wsie sąsiadujące

występuje ponad 70% ogółu zabytków objętych ochroną rejestrową (12 z 17) i 68% ogółu

z Wadowicami). Powierzchnia terenów wiejskich jest dziesięciokrotnie większa od obszaru

wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (303 z 441). Szczególną ochroną objęte jest ścisłe,

zajmowanego przez miasto, przy porównywalnej liczbie mieszkańców. Gęstość zaludnienia na

historyczne

terenie Wadowic wynosi ponad 1800 os/km2, przy zaledwie 332 os/km2 na terenach wiejskich.

(rozplanowanie owalnicowe z siecią ulic i działek oraz zabudową z początku XIX w).

centrum

miasta,

obejmującą

cenny

średniowieczny

układ

urbanistyczny

Zakres problemowy obejmuje zagadnienia wskazane w ustawie o rewitalizacji,

Spośród obszarów wiejskich najwięcej obiektów objętych ochroną można zaobserwować

na podstawie których wykonano szczegółową, wieloczynnikową diagnozę obszaru gminy

na obszarze największej, zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni, miejscowości

Wadowice pod kątem potrzeby działań rewitalizacyjnych.

gminy tj. Choczni. Najmniejszym udziałem w ogóle zabytków wpisanych do GEZ charakteryzują

Przeprowadzone analizy podzielono na dwie grupy. Pierwsza odnosi się do całej gminy
i miałą za zadanie wyodrębnienie z przestrzeni gminy obszarów zdegradowanych. Druga grupa
obejmuje analizy mające na celu pogłębienie wiedzy w wybranych obszarach tematycznych.

się z kolei miejscowości: Babica, Gorzeń Górny, Kaczyna, Roków, Stanisław Górny, Zawadka.
Na terenie Gorzenia Dolnego brak jest jakichkolwiek obiektów objętych ochroną.
Łącznie do gminnego zasobu zabytków nieruchomych wpisano 441 obiekty, co należy

Przeprowadzana delimitacja obszarów kryzysowych wykorzystuje metodykę audytu

uznać za wartość dość dużą. Z tego 17 pozycji wpisanych jest jednocześnie do Wojewódzkiego

miejskiego i jest zgodna z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz ustawą

Rejestru Zabytków. Na obszarze wiejskim gminy zabytki rejestrowe stanowią obiekty

o rewitalizacji. Niniejszy raport podsumowuje przeprowadzone analizy i obejmuje cztery części.

o charakterze sakralnym (Barwałd Dolny, Chocznia) lub też obiekty parkowo-dworskie (Gorzeń

W pierwszej części syntetycznie opisano diagnozę stanu istniejącego (w pięciu
podstawowych obszarach: dziedzictwa kulturowego, środowiska przyrodniczego, zagadnień
demograficznych, zagospodarowania terenu oraz komunikacji).

Górny, Klecza Dolna, Klecza Górna).
W ujęciu wewnątrzmiejskim wyróżniają się jednostki urbanistyczne o bardzo dużej
koncentracji zabytków. Są to obszary o numerach 10 i 11 (podział na jednostki patrz mapa

Położenie gminy w obszarze przejściowym między obszarem nizinnym i górskim, bogata

nr IV.1.1) odpowiadające ścisłemu, historycznemu układowi urbanistycznemu miasta, jak również

rzeźba terenu, znajdują odzwierciedlenie w dużej różnorodności siedlisk, a tym samym

jednostka nr 6. Mniej intensywnie analizowane zjawisko prezentuje się w jednostkach nr 3 oraz 7,

w bogactwie szaty roślinnej.

choć nadal, z punktu widzenia całej gminy udziały w ogóle liczby zabytków w GEZ, kształtujące

Na obszarze Gminy Wadowice brak jest większych obszarów objętych różnymi formami

się na poziomie powyżej 5% należy uznać za ponadprzeciętne. Najniższe wartości

ochrony przyrody. Obserwujemy znaczne przekształcenie środowiska przyrodniczego, pozostały

analizowanego wskaźnika charakteryzują jednostki położone w mieście peryferyjnie tj. jednostkę

jednak fragmenty siedlisk zbliżone do naturalnych, charakterystyczne dla terenów górskich.

nr 1 oraz nr 4.

Cene fragmenty przestrzeni gminy chronione są regulacjami Parku Krajobrazowego

W Gminie Miejsko-Wiejskiej Wadowice zameldowanych jest 37 896 mieszkańców, z czego

Beskidu Małego, powołanego w 1998 (Rozporządzenie Wojewody Bielskiego nr 9/98). Drugim,

51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o

nieporównywalnie mniejszym obszarem ochrony jest obszar Natury 2000 - Obszar Specjalnej

2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosił w 2015 roku 39,2 lat i jest porównywalny do średniego

Ochrony (OSO) Dolina Dolnej Skawy.

wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku

W granicach gminy występują zespoły przyrodniczo-krajobrazowe tj.: „Kaczyny”,
„Jaroszowicka Góra”, „Leskowiec” oraz rezerwaty przyrody: „Ostrawa”, „Grodzisko”, „Górnica”,
Gmina Wadowice obejmuje swoimi granicami obszar wielowiekowego osadnictwa, które
nawet w przypadku obszarów wiejskich sięga okresu średniowiecza. Bogata historia terenów

14
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Starzenie się społeczności Gminy Wadowice potwierdzają współczynniki obciążenia

Gminę dzieli na dwie, podobne pod względem powierzchni części, dolina rzeki Skawy.

demograficznego. Wskaźnik ten jest wysoki i wynosi na podstawie danych z 2015 roku 69,1.

Rzeka Skawa jest także ważnym elementem struktury przestrzennej miasta Wadowice

Potwierdza to również średnia wieku oraz piramida płci i wieku. Udział ludności poniżej 10 roku

przebiegając przez jego wschodnią część.

życia jest niski i wynosi zaledwie 10,9%, przy niemal identycznym udziale ludności powyżej 70

Jedyny większy zbiornik wodny znajduje się w północnej części miasta. W strukturze

roku życia – 10,0%. Kształt piramidy wieku wskazuje na regresywną strukturę ludności

osadniczej wyróżnia się w skali gminy centralnie położony obszar miasta Wadowice z intensywną

zamieszkującej Gminę Wadowice. Ten typ struktury charakteryzuje się malejącą liczbą urodzeń

historyczną zabudową typu śródmiejskiego oraz graniczącą z nią intensywną zabudową

i cechuje społeczności starzejące się. Analizując strukturę ekonomiczną ludności w 2015 r.

wielorodzinną osiedli z okresu po II wojnie światowej.

dostrzec można że w wieku przedprodukcyjnym znajduje się 22,3% populacji Gminy Wadowice,
w wieku produkcyjnym 58,8%, natomiast osób w wieku poprodukcyjnym jest aż 18,9%.

Na układ komunikacyjny gminy składają się dwa główne szlaki drogowe (drogi krajowe:
nr 52 Głogoczów-Bielsko-Biała, nr 28 Zator-Przemyśl) oraz dwa kolejowe (nieczynna 103

Jednocześnie występuje zaawansowany proces starzenia się zasobów siły roboczej
powodowany zwiększaniem się liczby osób w wieku niemobilnym, tj. powyżej 44 roku życia (45 –

Trzebinia-Skawce oraz 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona-Bielsko Biała Główna). W obu
przypadkach ich przebieg w przybliżeniu odpowiada kierunkom E-W oraz N-S.

59 kobiety, 45 – 64 mężczyźni), których liczba na koniec 2014 roku wynosiła 8649 osób co
stanowiło ok. 38% wszystkich osób w wieku produkcyjnym.

Najbardziej obciążoną drogą jest droga nr 52. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu
wykonanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r, obwodnicą

Przeprowadzone analizy wskazują na wewnętrzne zróżnicowanie grup struktury

Wadowic w ciągu drogi nr 52 przejeżdża ponad 17 tys. pojazdów na dobę.

ekonomicznej ludności. Na obszarze gminy w najbardziej niekorzystnej sytuacji znajduje się

Na kierunku północ południe w ciągu drogi krajowej nr 28 natężenie pojazdów jest

obszar miasta (poza dwoma jednostkami udział osób w wieku poprodukcyjnym przewyższa

o połowę niższe i wynosi obecnie średnio 8,5 tys. pojazdów na dobę. Uzupełnieniem sieci dróg

średnią dla gminy).

krajowych jest siec dróg powiatowych zapewniających połączenie Wadowic z wszystkimi

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy tworzą wyraźnie wykształcony, promienisto-

miejscowościami.

koncentryczny układ z miastem Wadowice jako ośrodkiem centralnym. Tereny zabudowy

Łączna długość dróg publicznych w Gminie (w mieście Wadowice i 14 sołectwach) wynosi

wiejskiej to charakterystyczne dla zabudowy wiejskiej Podgórza ciągi usytuowane wzdłuż

227,35 km z czego 54,21 km w mieście i 173,14 na terenie Gminy. Stan techniczny dróg

grzbietów.

w granicach miasta jest zły (60% dróg wymaga działań naprawczych), poza granicami miasta jest

Zabudowa

nie

ma

jednolitego

charakteru

i

wyróżnia

się

bardzo

dużym

rozdrobnieniem.

dobry.

W strukturze użytkowania terenu gminy Wadowice zauważalnych jest kilka prawidłowości.

W obszarze miasta nie wprowadzono strefy wyłączonej z ruchu samochodowego, choć

Zwarte tereny zielone tj. lasy, łąki i pastwiska koncentrują się w skali całej gminy w jej

z uwagi na ruch turystyczny, co w obrębie centrum pozwoliłyby na uporządkowanie zasad

południowo-wschodniej oraz zachodniej części. Do miejscowości o najwyższej lesistości należą:

parkowania.

Ponikiew, Kaczyna i Klecza Dolna. Blisko 31% powierzchni gminy zajmują lasy
Ważnym elementem struktury przestrzennej są grunty użytkowane rolniczo, które zajmują
ponad 53% powierzchni gminy. Tego typu tereny towarzyszą większości sołectw gminy.
Zdecydowana większość sołectw reprezentuje mieszany typ zagospodarowania terenu.
Składają się na niego obszary intensywnego, zwartego osadnictwa typu wiejskiego, tereny

Tereny kolejowe szczególnie na północny wschód od ulicy Piłsudskiego, stanowią istotne
ograniczenie dla rozwoju struktury urbanistycznej śródmieścia. Jednocześnie pełnią one funkcję
granicy rozwoju wschodnich terenów przemysłowych położonych pomiędzy terenami kolejowymi
a doliną Skawy. Szczególnie ważnym wydaje się docelowe doinwestowanie i zmiana
przeznaczenia terenów w rejonie obecnego dworca kolejowego w Wadowicach.

użytkowane rolniczo oraz tereny zielone.
Tereny działalności gospodarczej koncentrują się na obszarze miasta w formie kilku
zwartych stref w wschodniej i południowo-wschodniej części miasta.
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W drugiej części przedstawiono szczegółową delimitację obszarów kryzysowych, obejmują
takie zagadnienia jak: negatywne zjawiska społeczne (starzenie się populacji, bezrobocie,
ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego), negatywne
zjawiska środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne.

10, 11). Warto zwrócić uwagę, że jednostki 10 i 11 to obszary w mieście, w których
zarejestrowanych jest najwięcej osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych.
Kolejny ważny aspekt świadczący o strukturze bezrobocia dotyczy korelacji tego zjawiska
z płcią. Średnia liczba kobiet bezrobotnych przypadająca na 100 kobiet w wieku produkcyjnym

Pierwszym analizowanym problemem była kwestia starzenia się populacji miasta.

w Gminie Wadowice wynosi 6,9 czyli o 0,9 p.p. więcej niż wynosi średnia liczba osób

Na koniec 2014 roku odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w populacji mieszkańców Gminy

bezrobotnych przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Z analiz wynika, że obszary

Wadowice wynosił - 18,9%. Na terenie gminy widać wyraźnie, że obszar miasta wyróżnia się na

największej koncentracji bezrobotnych kobiet przypadają na teren miasta Wadowice (trzy

tle całej jednostki samorządu terytorialnego - poza dwoma jednostkami wydzielonymi na terenie

jednostki, w których wskaźnik minimum dwukrotnie przewyższa średnią). Warto zwrócić uwagę

miasta, wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym przewyższa średnią, a w trzech jednostkach (nr

na jeden obszar w centrum miasta (pokrywający się z jednostką 10), w którym liczba kobiet

9, 8, i 3) przekracza średnią dla populacji o więcej niż 5%. Relatywnie najlepsza sytuacja

bezrobotnych w ogóle kobiet w wieku aktywności zawodowej stanowi blisko 1/3 populacji (32,1).

znajduje się w sołectwach: Stanisław Górny (12,9 osoby w wieku poprodukcyjnym na 100

Jest to ten sam obszar, w którym notujemy zjawisko największej koncentracji osób bezrobotnych,

mieszkańców), Wysoka (wskaźnik na poziomie 13,8%) oraz Klecza Dolna (13,9%)

w tym długotrwale bezrobotnych.

Warto zwrócić uwagę, że odsetek kobiet w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 roku życia)

Z dodatkowych analiz wynika, że obszarami największej koncentracji długotrwale

w liczbie mieszkanek gminy wynosił w 2015 roku 25%, zaś mężczyzn w wieku poprodukcyjnym

bezrobotnych kobiet w ogóle kobiet w wieku produkcyjnym są jednostki zlokalizowane w obrębie

(pow. 65 roku życia) w stosunku do ogółu mężczyzn - 12,3%.

miasta Wadowice o nr 10, 11, 7 i 8 oraz obszar nr 1 (wskaźniki powyżej 4,4 % udziału kobiet

Istotnym elementem prowadzonej analizy była bez wątpienia sytuacja na rynku pracy.
Poziom bezrobocia jest jednym z głównych wskaźników oceny sytuacji społeczno-gospodarczej
bezrobocia

Kolejną cechą demograficzną mającą znaczenie dla faktu znalezienia i utrzymania
zatrudnienia jest wiek. Udział osób w wieku niemobilnym (45+) wśród bezrobotnych ogółem

kraju, regionu czy gminy.
Stopa

długotrwale bezrobotnych w grupie kobiet aktywnych zawodowo.

rejestrowanego

(liczba

osób

bezrobotnych

zarejestrowanych

w PUP/liczba osób aktywnych zawodowo, wyrażona w %) na koniec 2015 roku wynosiła dla

w poszczególnych sołectwach i mieście Wadowice waha się między 1/5 (Gorzeń Dolny) do 2/3
(Roków).

Gminy Wadowice 6%. Obszary największej koncentracji osób bezrobotnych znajdują się na

Z analiz wynika, że największa kumulacja osób bezrobotnych powyżej 40 roku życia

terenie miasta Wadowic w 4 jednostkach o numerach: 4, 9, 10, 11 ze wskaźnikiem na poziomie

przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym znajduje się w obszarze miasta Wadowic

powyżej 8,9%. Poza jednostkami wyróżnionymi w obrębie miasta Wadowice na terenie gminy

w jednostkach miejskich o nr 9,10, 11 oraz dodatkowo jednostce nr 4. Średnia liczba osób

znajdują się trzy sołectwa: Chocznia, Kaczyna i Wysoka, w których wskaźnik bezrobocia jest

bezrobotnych powyżej 40 roku życia w ogóle osób w wieku aktywności zawodowej wynosiła dla

większa od średniej dla gminy.

gminy 10,6 osoby, natomiast w wyróżnionych powyżej obszarach miasta wskaźnik przekraczał

W obrębie problematyki bezrobocia warto zwrócić uwagę na kwestię długotrwałego
pozostawania bez pracy. Długotrwałe bezrobocie to także jeden z ważnych powodów korzystania
z pomocy społecznej. W latach 2011-2015 odsetek klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wadowicach podających, jako powód korzystanie ze świadczeń pomocy
społecznej bezrobocie wynosił: 2011 r. – 28%, 2012 r. -30,5%, 2013 r. -33%, 2014 r. – 27%, a w
2015 r. – 25%.
Średnia liczba osób długotrwale bezrobotnych przypadająca na 100 osób w wieku
produkcyjnym w Gminie Wadowice wynosi 2,6. Obszary o największej koncentracji osób
długotrwale bezrobotnych to również 4 jednostki w obrębie miasta (oznaczone numerami: 7, 8,
16

15,8 osoby.
Również niski wiek osób bezrobotnych – do 25 roku życia jest czynnikiem
zdiagnozowanym, jako niebezpieczny z punktu widzenia trudności ze znalezieniem pracy.

INSTYTUT EKONOMIKI PRZESTRZENI
Odkrywamy wartość przestrzeni

Jak wynika z analiz problem bezrobocia wśród osób młodych dotyczy jednostki Babicy
(47% udziału osób młodych wśród ogółu bezrobotnych) i Gorzenia Górnego (40%, ok. 1/3 osób

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mierzona jako łączną liczbę osób w
rodzinach korzystających z systemu pomocy społecznej wynosi 4,4% mieszkańców gminy.

młodych w ogóle osób bezrobotnych), w dalszej kolejności: Stanisławia Górnego oraz Kleczy

Główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców Gminy Wadowice

Górnej. W relatywnie dobrej sytuacji są sołectwa: Jaroszowice, Barwałd, miasto Wadowice oraz

w latach 2013-2015 była długotrwała lub ciężka choroba, wskazywana jako powód przez ok. 1/3

Klecza Dolna i Ponikiew (mniej niż 15 % udziału osób w wieku do 25 lat w ogóle bezrobotnych).

klientów pomocy społecznej. Ubóstwo, stanowi drugi z najczęstszych powodów korzystania ze

Ważnym wskaźnikiem zjawisk degradacyjnych są informacje o liczbie i formach wsparcia

świadczeń w Gminie Wadowice; warto jednak zauważyć spadek liczby klientów pomocy

mieszkańców przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Liczba osób którym w gminie Wadowice

społecznej w tej kategorii na przestrzeni trzech ostatnich lat – z 32,6% w 2013, do 28,7% w 2014

przyznano świadczenia z pomocy społecznej w 2015 roku wyniosła 868, co stanowi 2,29%

i o kolejne ok. 2 p.p. w 2015 r. (26,6%). Trzecią główną przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

ogólnej liczby mieszkańców Gminy Wadowice. Analizując liczbę świadczeniobiorców w latach

wymagającej wsparcia systemu pomocy społecznej jest bezrobocie. W tej kategorii, podobnie jak

2011-2015, nie można powiedzieć o wyraźnej tendencji (malejącej lub rosnącej) dotyczącej

w przypadku ubóstwa dostrzec można tendencję spadkową – z 34,6% osób korzystających z

liczby klientów pomocy.

tego powodu z pomocy społecznej w 2013 r. do 26,7% w 2014 r. oraz 23,3 % w 2015 r. Warto

Średnia kwota świadczeń pieniężnych w 2015 roku na jednego mieszkańca gminy była

zwrócić uwagę również na znaczny odsetek osób niepełnosprawnych wśród klientów MOPS

równa 31,26 złotych. Kwoty świadczeń ogółem wydane z systemu pomocy społecznej w 2015

w Wadowicach – niepełnosprawność stanowi bowiem ok ¼ powodów przyznawania pomocy

roku w gminie wyniosły 1 184 758 zł i utrzymują się na bardzo podobnym poziomie od roku 2013,

społecznej w latach 2013 -2015. Kolejne dwa powody korzystania ze wsparcia MOPS

w którym to nastąpił znaczny wzrost wydatków gminy na zabezpieczenie systemu pomocy

w Wadowicach dotyczą bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia

społecznej (o ok. 250 000 zł).

gospodarstwa domowego – ok. 15% klientów pomocy społecznej w latach 2013-2014, spadek

Średnia liczba świadczeń MOPS ogółem na 1000 mieszkańców gminy wynosi 25,1.

do 14,2 p.p. w 2015 r. oraz alkoholizmu, który dotykał w 2013 r. 11,7% klientów pomocy

Są jednak miejsca na mapie gminy, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń

społecznej. Od 2014 roku notujemy spadek osób uzależnionych o ok. 3 p.p. (8,5%) do 7,7%

znacznie przekracza średnią dla Gminy Wadowice. Największe nasilenie problemów, na które

w 2015 r.

reaguje lokalny system pomocy społecznej znajduje się w obszarze miasta Wadowice (jednostki:

Liczba osób, którym przyznano w 2015 roku zasiłek stały wynosiła 80, liczba osób

8, 9, 10, 11), w których liczba przyznanych świadczeń wynosiła od 40,1 świadczeń na 1000

w rodzinach tego typu klientów pomocy społecznej - 111. Świadczenia te kosztowały budżet

mieszkańców (obszar nr 9) do 117, 1 (obszar nr 10). Poza miastem, wysokie wskaźniki

gminy 328 524 zł. Średnia liczba osób otrzymujących zasiłki stałe na 1000 mieszkańców

przyznanych świadczeń notujemy w Rokowie – 64,3 oraz w Kaczynie (średnia – 48,8).

w gminie na koniec 2015 roku wynosiła 2,1. Największe nasilenie tego zjawiska, przewyższające

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2015 roku wyniosła 518 nieznacznie
zmniejszając się w stosunku do roku 2014 (o 32 rodziny).

średnią dla gminy ponad sześciokrotnie ma miejsce w Wadowicach, w jednostce nr 10,
co oznacza (nakładając dane dotyczące bezrobocia, w tym długotrwałego) obszar o wysokim

Średnia liczba rodzin utrzymujących się ze świadczeń pomocy społecznej na 1000

natężeniu problemów społecznych. W relatywnie niekorzystnej sytuacji są też rejony miasta o nr

mieszkańców Gminy Wadowice wyniosła w 2015 roku 13. Najwyższy wskaźnik liczby rodzin

7 i 8, w których natężenie zjawiska korzystania z pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ponad trzykrotnie przewyższający średnią dla

przewyższa średnią blisko trzykrotnie.

gminy (47,9), znajduje się w mieście, w jednostce oznaczonej numerem 10. Kolejne jednostki
z wysokimi wskaźnikami znajdują się w mieście (obszar nr 8) – 27,9 rodzin na 1000

W relatywnie najlepszej sytuacji (najmniej osób kwalifikujących się do pobierania zasiłków
stałych) znajduje się Zawadka i Klecza Górna oraz jednostka urbanistyczna nr 2.

mieszkańców, w Rokowie – 22 rodziny na 1000 mieszkańców oraz w jednostkach nr 9 i 10
na terenie miasta. Rodzinay osób korzystających ze świadczeń w Gminie Wadowice obejmują
łącznie 1659 osób.
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Liczba osób, którym przyznano w 2015 roku zasiłek okresowy wynosiła 105, natomiast
liczba osób w rodzinach - 379. Świadczenia te kosztowały budżet gminy 240 549 zł. Średnia

oraz w mieście w jednostkach o nr 2 i 4 i Jaroszowicach (wskaźniki przewyższające średnią
dla gminy o ok. 50%).

liczba osób otrzymująca zasiłki okresowe w 2015 roku w gminie wynosiła 2,5 osoby na 1000

Liczba osób w rodzinach korzystająca z dożywiania z MOPS w 2015 roku w gminie

mieszkańców. Największe nasilenie tego zjawiska dostrzec można w mieście, również w rejonie

wynosiła 8,6 osoby na 1000 mieszkańców. Obszary o największym odsetku osób uprawnionych

nr 10, w którym zjawisko korzystania z zasiłków okresowych przewyższa średnią blisko

do korzystania z dożywiania finansowanego z MOPS, w których wskaźnik jest równy lub większy

sześciokrotnie. Jest to potwierdzenie wcześniejszych analiz świadczących o wyjątkowej

12,9 znajdują się na terenie miasta w jednostkach 4, 10 i 11 oraz w Rokowie,

kumulacji problemów, które sprawiły, że mieszkańcy tej dzielnicy znaleźli się w systemie pomocy

Jaroszowicach, Wysokiej i Kaczynie.

społecznej. Relatywnie duży udział osób korzystających z zasiłków okresowych znajduje się

Na

obszarze

gminy

Wadowice

największe

natężenie

problemów

związanych

również w Wadowicach, w jednostkach: 11, 9 oraz w Kaczynie (blisko dwukrotnie przekroczona

z nadużywaniem alkoholu widoczne jest w ścisłym centrum miasta tj. jednostkach nr 8, 10, 11

średnia dla gminy) i w jednostce nr 8 (o 50% wyższy wskaźnik niż średnia dla gminy).

oraz miejscowościach: Kaczyna, Zawadka, Gorzeń Górny oraz Dolny, Babica i Barwałd Dolny.

Stosunkowo dobra sytuacja, mierzona niską liczbą osób pobierających zasiłki okresowe na 1000

Powyżej wartości dla całego miasta wynoszącej 1,8 wniosku o skierowanie na leczenie

mieszkańców znajduje się w Barwałdzie Dolnym, Ponikwi, Kleczy Dolnej i w jednostce nr 1

wystosowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1 tys.

miasta Wadowic.

mieszkańców znalazła się także jednostka miejska o nr 7 oraz miejscowość Stanisław Górny.

Z zasiłków celowych, w 2015 roku skorzystało 401 osób. Rodziny omawianych klientów

Pozostała część gminy charakteryzuje się niższym natężeniem analizowanego zjawiska.

pomocy społecznej liczyły 1428 osób. Kwota omawianych świadczeń wyniosła w 2015 roku

Najniższe wartości charakteryzują jednostki w centralnej i zachodniej części miasta, w tym

243 483 zł. Średnia liczba osób w gminie pobierająca zasiłek celowy wynosiła 10,6 osoby

miejscowości: Roków, Klecza Dolna oraz Górna i Wysoka; jak również jednostki miejskie o

na 1000 mieszkańców, czyli było to świadczenie wydawane w Gminie najczęściej. Największe

numerach: 1, 3 i 9.

nasilenie tego zjawiska dało się zaobserwować w 2015 roku w Wadowicach, w jednostce nr 10

Jednym z najważniejszych zjawisk kryzysowych, którego znaczenie znalazło bezpośrednie

(czterokrotnie większy wskaźnik natężenia problemu niż średnia dla gminy). W następnej

odzwierciedlenie w tekście Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji jest niski poziom edukacji.

kolejności plasują się jednostki miasta o numerach 8, 9 oraz sołectwo o nazwie Roków

Analiza sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej dotyczy

(dwukrotnie wyższy wskaźnik niż średnia dla gminy).

pierwszego etapu edukacji szkolnej. Wartości obliczone dla poszczególnych jednostek analizy

Średnia liczba osób korzystająca z usług opiekuńczych w 2015 roku w gminie wynosiła 1,5

znalazły się w przedziale pomiędzy 56% a 71%. Zróżnicowanie poziomu edukacji na poziomie

osoby na 1000 mieszkańców. Obszary w gminie o największym odsetku osób uprawnionych do

szkoły podstawowej pokazuje dwa obszary o wysokich wynikach egzaminu przeprowadzonego

świadczeń opiekuńczych znajdują się w mieście: jednostka 8 (wskaźnik trzykrotnie wyższy od

w VI

średniej) oraz jednostkach: 3, 9, (wskaźniki blisko dwukrotnie wyższy od średniej), 10 (1,6 osoby

z miejscowościami: Ponikiew, Zawadka, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny oraz południowa część

na 1000 mieszkańców) oraz w jednostce nr 2 (1,5 osoby na 1000 mieszkańców).

miasta Wadowice. Drugim, są cztery miejscowości we wschodniej części gminy tj.: Barwałd

Ważną

pozycją

w

świadczeniach

niepieniężnych

jest

wspieranie

najmłodszych

mieszkańców poprzez przyznawanie im prawa do korzystania z darmowych posiłków. Średnia

klasie.

Z

jednej

strony

są

to

obszary

południowo-wschodniej

części

gminy

Dolny, Klecza Górna, Stanisław Górny oraz Wysoka. Najwyższy w skali całej gminy wynik
osiągnął Barwałd Dolny z wynikiem na poziomie powyżej 71%.

liczba rodzin korzystających z dożywiania dzieci w 2015 roku w gminie wynosiła cztery na 1000

Najniższe wartości w skali gminy, bo na poziomie 56%, odnotowano w miejscowości

mieszkańców. Obszary w gminie o największym skupieniu rodzin uprawnionych do tego typu

Babica. Wyraźnie wyższa wartość charakteryzowała Chocznię. Pozostałe miejscowości

świadczeń z MOPS znajdują się na terenie miasta w jednostkach 10 (największe skupienie

o wynikach uczniów poniżej wartości przeciętnej dla gminy wynoszącej 64,6 plasowały się

rodzin 4,5 razy przekraczające średnią dla gminy) następnie w Rokowie (wskaźnik o wartości

w przedziale 63%-64%.

15,1)
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Drugim wskaźnikiem odnoszącym się bezpośrednio do poziomu edukacji uczniów gminy
Wadowice

były

wyniki

drugiego

egzaminu

państwowego

–

wysokie wartości, przekraczające trykrotność poziomu gminnego są charakterystyczne

gimnazjalnego

dla dwóch jednostek miejskich o numerach 7 oraz 11. Wyraźnie niższy poziom wskaźnika

przeprowadzanego na zakończenie nauki w gimnazjum (tj. w III klasie gimnazjum). Rozrzut

odnotowują pozostałe jednostki miejskie, a więc obszar ścisłego, historycznego centrum miasta

wartości dla poszczególnych jednostek analizy był w tym przypadku nieznacznie wyższy i mieścił

(jednostka nr 10) oraz jednostka położona na północ od DK52 (jednostka nr 1).

egzaminu

się w przedziale 53,0%-70,5%.

Wśród

obszarów

wiejskich

gminy

najwyższy

poziom

problemów

edukacyjnych

Najniższe wartości charakteryzowały obwody szkolne związane z małymi gimnazjami

reprezentowanych przez analizowany wskaźnik charakteryzuje pojedyncze miejscowości

funkcjonującymi w miejscowościach wschodniej części gminy (Barwałd Dolny, Stanisław Górny).

i w większości peryferyjnie położone w skali gminy. Do grupy tej należą: Kaczyna, Babica,

Średni obliczony wynik egzaminu gimnazjalnego był w tym przypadku na poziomie 53%-55%,

Barwałd Dolny, Stanisław Górny. Szczególnie wysoki poziom problemów edukacyjnych na

a więc względnie niskim. Najliczniejszą grupę analizowanych jednostek stanowiły te, dla których

terenach wiejskich gminy potwierdza poziom analizowanego wskaźnika przekraczający ponad

analizowany wskaźnik przekraczał już 60% i jednocześnie nie osiągał wartości 64%. W tym

dwuipółkrotnie wartość przeciętną zaobserwowany w przypadku Barwałdu Dolnego.

przedziale znalazło się aż 14 jednostek.

Zjawiskiem, które jest silnie powiązane z problemami edukacyjnymi jest rozmieszczenie

Najwyższe wartości egzaminu odnotowano na terenie centralnej, północnej i wschodniej

uczniów ze stwierdzoną dysleksją. Średni udział uczniów z dysleksją w analizowanych latach

części miasta Wadowice. Na tym obszarze wyniki egzaminu gimnazjalnego kształtowały się

wyniósł 14,9%. Z łącznej liczby 765 uczniów, którzy przystąpili na terenie gminy Wadowice do

powyżej progu 67%.

egzaminu gimnazjalnego w roku 2015 oraz sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2016 r.

Kolejnym wskaźnikiem, który pozwala wnioskować o poziomie problemów związanych

114 posiadało zaświadczenia o stwierdzonej dysleksji.

z edukacją jest liczba zajęć wyrównawczo-dydaktycznych w szkołach podstawowych oraz

Najmniej uczniów z takim problemem zidentyfikowano na zwartym obszarze trzech

gimnazjach w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Rozkład przestrzenny analizowanego

miejscowości położonych w centralnej części gminy tj.: Zawadce oraz Gorzeniu Dolnym

wskaźnika wykazuje bardzo interesujące tendencje na obszarze miasta Wadowice. Najniższe

i Górnym. Udział uczniów z dysleksją mieścił się w ich przypadku w przedziale 5,5%-6,5%.

w skali całej gminy wartości świadczące o niskiej intensywności problemów związanych

Jednostki należące do kolejnej grupy wartości charakteryzowały się już wyraźnie wyższymi

z edukacją reprezentuje zwarty obszar obejmujący południową i centralną część miasta. Składają

wartościami wskaźnika tj. przekraczającymi 10%. Grupa jednostek mieszczących się

się na niego jednostki nr 3, 5 oraz 9. Wartości dla tych jednostek plasują się wyraźnie poniżej

w przedziale od 50% do 100% udziału dzieci i młodzieży z dysleksją przystępujących

połowy wartości dla całej gminy. Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia wyrównawczo-

do egzaminów państwowych w szkołach podstawowych i gimnazjach była dość niejednorodna.

dydaktyczne na 100 mieszkańców mieściła się dla tych jednostek w przedziale od 0,8 do 1,2.

Składały się na nią bowiem zarówno jednostki o wyraźnie niższych od wartości przeciętnej

Kolejny przedział wartości wskaźnika również odpowiada za część rozkładu zmiennej

wartościach tj. Babica, Barwałd Dolny oraz jednostka miejska nr 3 (10%-11%), jak również

znajdującą się poniżej wartości dla całej gminy wynoszącej 3,1. Dla miasta Wadowice

jednostki, wyraźnie zbliżone do wartości dla całej gminy tj. jednostki miejskie nr: 2, 9 i 10 oraz

są to jednostki o numerach 4, 6 i 8 bezpośrednio graniczące z wymienionym powyżej obszarem

miejscowości: Roków i Klecza Górna (13,8%-14,6%).

o najniższych wartościach wskaźnika. Z kolei dla obszaru wiejskiego gminy w grupie tej znajdują
się takie miejscowości jak: Chocznia, Ponikiew, Klecza Dolna i Górna oraz Wysoka.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w kolejnym przedziale wartości odpowiadającym od
100% do 150% wartości udziału uczniów z dysleksją w całej gminie. Na grupę tę, liczącą

Jednostki charakteryzujące się wartościami powyżej wartości przeciętnej, ale jeszcze

jedenaście jednostek składały się bowiem zarówno jednostki o udziale uczniów z dysleksją

mniejszymi niż 150% wartości dla całej gminy tworzą zwarty obszar w centralnej części gminy.

zbliżoną do wartości średniej tj. pomiędzy 14,9% a 15,8% (Klecza Dolna oraz jednostki miejskie

W jego skład wchodzą miejscowości: Zawadka, Gorzeń Dolny i Górny, Jaroszowice, Roków oraz

nr: 1, 5, 7, 8, 11) jak również wyraźnie wyższe, przekraczające 16% i w skrajnym przypadku

jednostka miejska o nr 2.

Stanisława Górnego osiągające poziom 22% (Chocznia, Wysoka oraz jednostki miejskie nr 4 i 6).

O największych problemach edukacyjnych świadczą najwyższe wartości analizowanego
wskaźnika, przekraczające przynajmniej o 50% wartość dla całej gminy. W tej grupie skrajnie
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Najwyższą w całej gminie wartością odznaczała się miejscowość Kaczyna, na obszarze której

i w Rokowie oraz w mieście na obszarach 3, 4, 5, 7. Frekwencja poniżej średniej odnotowana

23% uczniów przystępujących do egzaminu w 2015 r., bądź sprawdzianu w 2016 r. posiadało

została natomiast w Ponikwi.

zaświadczenie o stwierdzonej dysleksji.

Frekwencja w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. oraz

W celu podsumowania problemów związanych z niskim poziomem edukacji na podstawie

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. była w Gminie Wadowice również

obliczonych i znormalizowanych w oparciu a wartość dla całej gminy wskaźników cząstkowych

wyższa niż średnia dla kraju i wynosiła odpowiednio: w wyborach parlamentarnych 53,9%, zaś

skonstruowano wskaźnik syntetyczny. Jego rozkład przestrzenny pozwala zidentyfikować

w wyborach prezydenckich 51%. Największa frekwencja (powyżej 56,6 % w wyborach do Sejmu

obszary o najwyższych problemach edukacyjnych dzieci i młodzieży. Najwyższe wartości,

i Senatu oraz 53,5 w wyborach Prezydenta RP) została odnotowana na terenie miasta

przekraczające poziom 125% wartości przeciętnej dla całej gminy odnotowano w trzech

Wadowice.

jednostkach na terenie miasta Wadowice (nr: 1, 7, 11) oraz trzech peryferyjnie położonych
miejscowościach wiejskich tj. Kaczynie, Barwałdzie Dolnym oraz Stanisławiu Górnym.
Podwyższoną wartość wskaźnika syntetycznego problemów edukacyjnych tj. od 1 do 1,25
charakteryzowały się jednostki miejskie nr: 2, 8, 10, a więc obejmujące północną część
śródmieścia miasta; jak również miejscowości: Babica oraz Wysoka.

Analizując poziom frekwencji we wszystkich trzech głosowaniach z natężeniem zjawisk
bezrobocia oraz korzystania z pomocy społecznej, trudno zauważyć wyraźną tendencję, choć
rejony nr 8,9 i 10 wyróżniane jako odstające in minus w kontekście problemów społecznych,
cechują się nieco niższą frekwencją niż pozostała część miasta.
Pierwszym z analizowanych zjawisk pozaspołecznych był wskaźnik przedsiębiorczości.

Zdecydowaną większość obszaru gminy zajmują jednostki o wartościach wskaźnika

Dla Gminy Wadowice, wynosił w 2015 r. 75,3 podmiotów na 1 tys. mieszkańców. Wyraźnie

mieszczących się w przedziale od 90% do 100% średniej wartości dla całej gminy. Są to głównie

widoczna była koncentracja aktywności gospodarczej na terenie samego miasta. Wyjątkiem od

miejscowości wiejskie: Chocznia, Gorzeń Dolny, Jaroszowice, Klecza Dolna i Górna, Roków,

tej reguły są dwie jednostki urbanistyczne o nr 5 oraz nr 9. Pierwsza z nich charakteryzuje się

Zawadka oraz jednostka miejska (nr 6).

wskaźnikiem na poziomie ~51 firm na 1 tys. mieszkańców. Druga bardziej zbliżonym do wartości

Dla odmiany najniższe wartości wskaźnika syntetycznego charakteryzują centralną część

dla całego miasta tj. 69,1. Wyraźnie zarysowują się także pojedyncze jednostki wiejskie

miasta Wadowice o przeważającej, intensywnej zabudowie typu blokowego oraz miejscowość

o ponadprzeciętnych wartościach analizowanego wskaźnika zlokalizowane w zachodniej części

Gorzeń Górny.

gminy. Są to miejscowości: Klecza Dolna oraz Stanisław Górny. Na przeciwnym końcu rozkładu

Podsumowując rozmieszczenie problemów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów na terenie gminy Wadowice wykazuje ich szczególne natężenie na obszarach
miejscowości wiejskich położonych peryferyjnie, w przypadku których można wiązać ten fakt

analizowanej zmiennej znajduje się miejscowość Kaczyna z wartością wskaźnika wynoszącą
29,1 firm na 1 tys. mieszkańców.
W

przypadku

samego

miasta

Wadowice

największy

poziom

przedsiębiorczości

z gorszą dostępnością do szeroko rozumianego systemu edukacji, jednostek miejskich

odnotowano w ścisłym centrum miasta tj. jednostkach nr 10 oraz 11, jak również w jego

o wysokich wskaźnikach problemów społecznych.

bezpośrednim otoczeniu (jednostka nr 8) a także dwóch skrajnie położonych jednostkach o nr 6

Kolejnym elementem analizy była ocena deficytów społecznych. Najwygodniejszą miarą

oraz 2. W pierwszym przypadku, przyczyny tego należy szukać w bliskości centrum miasta

deficytów kapitału pomostowego jest niższa, niż na pozostałym obszarze miasta, frekwencja

i dużym udziale zabudowy jednorodzinnej. W drugim zaś, w wyraźnie przemysłowo-usługowym

w wyborach. Poziom uczestnictwa obywateli w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz

charakterze dzielnicy, któremu towarzyszyła względnie niska liczba mieszkańców.

prezydenckich świadczy zarówno o współodpowiedzialności obywateli za kraj, czy społeczność

Obszarem wykazujących cechy kryzysu z punktu widzenia zjawisk gospodarczych jest

lokalną, ale też jest dobrym miernikiem poczucia sprawstwa - wpływu na otaczającą

teren obejmujący większości powierzchni gminy, w tym dwie jednostki na terenie miasta

rzeczywistość.

Wadowice (nr 5 oraz 9) oraz aż 10 spośród łącznej liczby 14, miejscowości wiejskich. Są to:

Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku wynosiła 50,3% co jest

Babica, Kaczyna, Chocznia, Roków, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Zawadka, Jaroszowice,

wynikiem bardzo dobrym. Ponadprzeciętne wyniki obserwujemy w Kleczy Górnej, Babicy

Ponikiew oraz Klecza Dolna. W przypadku miasta najniższymi wartościami charakteryzują się
jednostki o intensywnej zabudowie wielorodzinnej (blokowej).
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Ważnym, choć ze względu na ograniczoność danych ograniczonym obszarem analiz była

W grupie miejscowości charakteryzujących się koncentracją zabytków wpisanych do GEZ na

sfera ochrony środowiska naturalnego. Do 2015 r. na terenie miasta na Osiedlu pod Skarpą

poziomie poniżej 2% należą: Kaczyna, Zawadka, Gorzeń Górny, Roków, Babica, Wysoka,

funkcjonowała stacja pomiaru pyłu PM10 i benzoalfapirenu w pyle PM10 w Wadowicach. Wyniki

Stanisław Górny. Na terenie miasta taką wartość osiągnęły skrajnie położone jednostki o nr 1

pomiarów pozwoliły zakwalifikować miasto w raporcie WHO z maja 2016 r. jako jedno

oraz 4. Brak jakichkolwiek obiektów zabytkowych był cechą szczególną miejscowości Gorzeń

z pięćdziesięciu miast w UE o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu.

Dolny.

Poziom zanieczyszczenia powietrza jest bez wątpienia pochodną niskiej emisji

Jednym z podstawowych wyznaczników kryzysu w grupie zjawisk o charakterze

z niskoefektywnych indywidualnych palenisk wykorzystujących za źródło opału węgiel kamienny.

przestrzenno-funkcjonalnych jest dostępność do różnego rodzaju podstawowych usług z zakresu

Na terenie miasta zaledwie ok. 10% ogółu budynków korzystało z miejskiego ciepła sieciowego.

kultury, podstawowej opieki zdrowotnej, czy placów zabaw.

W zdecydowanej większości analizowanych jednostek miejskich udział osób niepodłączonych

Obraz dostępności do ośrodków kultury jaki rysuje się w wyniku przeprowadzonej analizy

do ogrzewania MPEC wynosił powyżej 70%. Poniżej tego progu znalazły się jedynie jednostki

pozwala stwierdzić brak problemów w dostępie do ośrodków kultury na terenie całego miasta

nr 3,9 i 11. Na terenie Gminy Wadowice w okresie 2008-2016 nie były przeprowadzane badania

Wadowice. Nieco gorszą dostępnością od większości jednostek miejskich charakteryzowały się

hałasu komunikacyjnego. Jako przybliżenie problemu hałasu musi zatem służyć odsetek

zaledwie dwie jednostki miejskie tj. nr 1 oraz nr 2.

mieszkańców zamieszkałych w odległości 200 m od dróg krajowych. Odległość ta odpowiada

Dominująca większość analizowanych jednostek na terenie wiejskim gminy odznaczała się

wartości przyjętej w planowaniu przestrzennym. W przypadku gminy największe potencjalne

słabą dostępnością do placówek kultury. W ramach tych obszarów można było wyróżnić

natężenie problemu hałasu (>30%) zidentyfikowano w jednostkach miejskich nr 1 oraz 4.

dodatkowo podgrupę, dla której dostępność do analizowanych usług była wyjątkowa niska. Były

Odsetkiem mieszkańców pomiędzy 30% a 40% charakteryzowały się jednostki nr 2, 3, 5 oraz 9.

to miejscowości: tworzące zwarty obszar w południowo-wschodniej części gminy tj.: Kaczyna,

Uciążliwości związane z hałasem komunikacyjnym w dużo mniejszym stopniu występowały na

Zawadka oraz Ponikiew.

obszarach wiejskich gminy. W przedziale 15%-30% znalazły się takie miejscowości jak Chocznia,
Jaroszowice, Klecza Dolna oraz Barwałd Dolny

W

ramach

analizy

dostępności

do

ogólnodostępnych

przestrzeni

publicznych

zdecydowano się na przeanalizowanie dostępności do placów zabaw. Podobnie jak w przypadku

Na potrzeby oceny stopnia natężenia zjawisk kryzysowych związanych ze stanem

pozostałych analiz dostępności przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania wyraźnie

środowiska przyjęto, że musi on jednego z dwóch analizowanych zjawisk tj.: hałasu

in plus wyróżniają się jednostki miejskie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest jednostka nr 2,

komunikacyjnego

lub

niskiego

poziomu

odpowiadającego w przybliżeniu obszarowi

korzystania

z

ciepłownictwa

siecowego,

która w dużej mierze ma charakter dzielnicy przemysłowo-usługowej. W obrębie samego miasta

występowania niskiej emisji. W rezultacie

można wyróżnić obszar centralny o wyraźnie lepszej dostępności do tego rodzaj urządzonych

występowanie kryzysu ograniczyło się do obszaru miasta Wadowice z jednym wyjątkiej w postaci
centralnie położonej jednostki o numerze 11.
Przedmiotem

kolejnego

funkcjonalno-przestrzenne.

W

analizowanego
gminie

przestrzeni publicznych.
Cały obszar wiejski gminy, pomimo lokalizacji placów zabaw także na obszarach

zagadnienia

Wadowice

największa

były

negatywne

koncentracja

zjawiska

wiejskich, odznacza się niższą niż przeciętna dla miasta dostępnością do ogólnodostępnych

dziedzictwa

placów zabaw. W południowo-wschodniej części są to miejscowości: Kaczyna, Ponikiew oraz

materialnego widoczna jest w jednostkach centralnych tzn. nr 10 oraz 11, jak również jednostce

Gorzeń Górny.

nr 6 graniczącej z wymienionymi od zachodu. Udział zabytków wpisanych do GEZ w ogóle

Za przybliżenie zjawisk kryzysowych związanych z niską dostępnością do usług

zabytków na terenie gminy przekracza na tych obszarach 10%. Drugą istotną, z punktu widzenia

zdrowotnych przyjęto średnią ważoną dostępność do placówek POZ dla poszczególnych

dziedzictwa materialnego, grupą obszarów są te mieszczące się w przedziale 5%-10% ogółu

jednostek wyrażoną w metrach. Spośród trzech analizowanych dostępności ta mierzona dla POZ

zabytków. Należą do niej dwie jednostki miejskie tj. nr 3 oraz nr 7 oraz jedyna w tej grupie

była największa. Wynikało to z małej liczby tego rodzaju placówek i ich koncentracji na obszarze

miejscowość wiejska – Chocznia. Pozostałe obszary charakteryzuje niski poziom koncentracji

miasta Wadowice.

dziedzictwa materialnego. W przypadku grupy 9 jednostek można określić go jako bardzo niski.
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Względnie

najwyższa

dostępność

charakteryzowała

cały

obszar

miasta

oraz

miejscowości: Chocznia, Klecza Dolna, Wysoka oraz Barwałd Dolny. Za wyjątkiem tej ostatniej

Kolejna część raportu zawiera opis procedury delimitacji obszaru zdegradowanego
i wskazania obszaru rewitalizacji.

były to sołectwa, w których zlokalizowane były placówki POZ. W obrębie samego miasta można

Analiza zjawisk kryzysowych ze sfer: środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-

zauważyć wyraźnie lepszą dostępność do POZ na obszarze szeroko rozumianego śródmieścia

funkcjonalnej oraz technicznej przeprowadzona dla terenu całej gminy pozwoliła zidentyfikować

miasta.

występowanie zjawisk kryzysowych w co najmniej jednej ze sfer (grupie) dla większości

Większość obszaru wiejskiego odznaczała się wysoką średnią odległością do placówek

jednostek zarówno miejskich, jak również wiejskich. Brak jakichkolwiek oznak kryzysu

POZ. W szczególnie trudnej sytuacji znajdowała się grupa miejscowości o odległościach

odnotowano w przypadku miejscowości Jaroszowice oraz Zawadka. Obraz ten w pewnym

wyższych o 50% od przeciętnej odległości od POZ obliczonej dla całej gminy wynoszącej

stopniu wynika z rozłącznego w przestrzeni charakteru zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych

1337 m. Były to następujące jednostki:

na terenie gminy. Jednocześnie zauważalne są jednostki, na terenie których analizowane

W północnej części gminy: Roków, Babica oraz Stanisław Górny. W południowej części
gminy: Kaczyna, Zawadka, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice.

tj. Gorzeń Górny, Kaczyna, jak również jednostki analizy znajdujące się na terenie miasta

Kolejną analizowaną sferą były negatywne zjawiska techniczne. Analiza zjawisk
o charakterze

technicznym

dotyczyła

dostępności

sieci

wodno-kanalizacyjnej.

zjawiska kryzysowe nakładają się na siebie. W tej grupie znajdują się zarówno obszary wiejskie

Wadowice (nr 3, 6, 7, 11).

Poziom

Takie zróżnicowanie wewnątrzgminne zjawisk kryzysowych sprawia, że szczególnego

korzystania z tego rodzaju infrastruktury oszacowano na podstawie zasięgu aglomeracji wodno-

znaczenia nabiera uprzednio określony i delimitowany obszar kryzysu w sferze społecznej.

ściekowej.

Wyniki badań sfery społecznej będą bowiem, zawężać obszar, który będzie możliwy

W skali całej gminy największym poziomem dostępu do infrastruktury wodno-

do zakwalifikowania jako zdegradowany i rewitalizacji.

kanalizacyjnej charakteryzował się, bez wyjątku teren miasta Wadowice. Na całym jego obszarze

Po nałożeniu na siebie obrazów rozmieszczenia zjawisk kryzysowych w sferze społecznej

analizowany udział kształtował się powyżej poziomu 95%. Zdecydowanie bardziej zróżnicowany

oraz pozostałych sferach tj. środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz

obraz widoczny był w przypadku terenów wiejskich. Na poziomie niewiele tylko niższym od

technicznej możliwe stało się sprawdzenie, czy obszar zidentyfikowany jako kryzysowy

miejskiego znajdowała się miejscowość Jaroszowice

z udziałem liczby mieszkańców

w zakresie zjawisk społecznych odznacza się również występowaniem kryzysu w przynajmniej

zamieszkujących teren aglomeracji wodnej przekraczającym 90%. Próg 80% udziału

w jednej z pozostałych sfer. Innymi słowy, możliwa stała się weryfikacja czy spełnione zostały

przekroczyły trzy miejscowości wiejskie tj.: Chocznia, Zawadka i Ponikiew. W grupie

zapisy zawarte w Ustawie z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji w zakresie wyznaczenia

miejscowości, w których udział osób mieszkających na obszarze aglomeracji wodnej nie

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W ten sposób, na obszarze gminy Wadowice

przekroczył wartości całej gminy (tj. 73%) znalazły się trzy różne typy jednostek: pierwszy

zidentyfikowano obszar zdegradowany obejmujący swoim zasięgiem trzy podobszary: miejski

stanowiły miejscowości o wartościach analizowanego wskaźnika nieznacznie zbliżonym do

składający się ze zwartego obszaru w centrum miasta (jednostki nr: 3, 7, 8, 9, 10, 11),

wartości dla całego miasta. Były to Gorzeń Dolny (70,7) oraz Górny (62,8), drugim, miejscowość

miejscowość Gorzeń Dolny, która graniczy z miastem Wadowice od południa oraz miejscowość

o znikomej wartości analizowanego wskaźnika (5%). Ostatni typ reprezentowały jednostki, na

Kaczyna.

terenie których brak było zamieszkanego obszaru objętego aglomeracją wodną. W przypadku

Przyjęto, że całość obszaru zdegradowanego jest również obszarem rewitalizacji.

gminy Wadowice była to najliczniejsza grupa, na którą składały się miejscowości: Babica,

Wyznaczony obszar rewitalizacji został poddany weryfikacji w zakresie spełnienia ustawowych

Barwałd Dolny, Kaczyna, Klecza Górna, Roków, Stanisław Górny oraz Wysoka.

wymogów dotyczących jego udziału w ogóle liczby ludności gminy (nie więcej niż 30%) oraz
powierzchni (do 20 %). Obszar rewitalizacji w gminie Wadowice objął swoim zasięgiem ok. 10,3
tys. mieszkańców, co stanowiło 27,2% ludności całej gminy oraz blisko 8 tys. ha, co odpowiadało
7,1 % ogółu powierzchni całej gminy.
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Obszar zdegradowany na obszarze gminy Wadowice ze względu na zasadniczą różnicę

Wśród problemów edukacyjnych zauważalny jest wysoki poziom uczniów korzystających

pomiędzy obszarem zurbanizowanym a wiejskim należy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

z zajęć wyrównawczo-dydaktycznych. Poziom egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu

Obszar Rewitalizacji Miejskiej oraz Obszar Rewitalizacji Wiejskiej. Podział ten podyktowany jest

w szkole podstawowej nie odbiegał w znaczący sposób od wartości średniej. Niższy od średniej

inną charakterystyką procesów degradacji przestrzeni obu tych obszarów.

był natomiast udział dzieci i młodzieży przystępujących do egzaminu lub sprawdzianu

Z punktu widzenia procesów demograficznych obszar zdegradowany charakteryzuje się
wyraźnie

wyższym

wskaźnikiem

obciążenia

demograficznego.

Udział

osób

w

i posiadających zaświadczenia o dysleksji. Wyniósł on ~14%.

wieku

Analogicznie jak w przypadku pomocy społecznej, sytuacja rysowała się dla problemów

poprodukcyjnym w ogóle liczby ludności przekracza na min. 25%, przy średniej wartości dla

związanych z nadużywaniem alkoholu. Na obszar rewitalizacji przypadało ok. 41% wszystkich

gminy na poziomie 18,9%. Jednocześnie udział osób wieku poprodukcyjnym był dla tego obszaru

wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wyraźnie, bo o prawie trzy punkty procentowe, niższy niż udział dla całej gminy wynoszący

Obszar zdegradowany korzystnie wygląda z punktu widzenia poziomu przedsiębiorczości.

22,3%. Drugim ważnym wyróżnikiem charakterystyki demograficznej obszaru zdegradowanego

Osiągnięty przezeń wynik wyraźnie in plus odbiega od wartości przeciętnej dla gminy. Zjawisko

jest wyraźna nadwyżka kobiet nad mężczyznami. Współczynnik feminizacji mierzony liczbą

to jest z punktu widzenia procesów rewitalizacji istotne, stanowi bowiem potencjał, który należy

kobiet przypadających 100 mężczyzn przekroczył na tym obszarze wartość 119. Wynosił więc

wykorzystać w ramach planowanej interwencji.

wyraźnie więcej niż wartość dla całej gminy tj. 107,5.

Na terenie tym koncentruje się również pokaźna część dziedzictwa materialno-

Obszar ten odznaczał się wyraźną koncentracją różnych form pomocy społecznej

kulturowego gminy. Łącznie przypada na niego ~40% ogółu zabytków wpisanych do GEZ.

udzielanej jego mieszkańcom. Odpowiadał za 41 % ogółu rodzin otrzymujących wsparcie z OPS

Jednocześnie ponad połowa skupia się na obszarze dwóch tylko jednostek urbanistycznych tj. nr

oraz nawet większy, bo wynoszący ~45%, udział zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

10 oraz 11. Na obszar ten przypada łącznie 23% ogółu zabytków.

Obszar zdegradowany odpowiada za blisko połowę (49%) ogółu świadczeń z OPS na terenie

Obszar rewitalizacji miejskiej położony jest w całości na terenie miasta Wadowice.

gminy. Struktura demograficzna znalazła swoje potwierdzenie w bardzo wysokiej koncentracji

Zamieszkuje go zdecydowana większość, bo 9,5 tys. osób z ogólnej liczby 10,3 tys.,

usług opiekuńczych. Łącznie na obszar zdegradowany przypadało 68% tego rodzaju świadczeń.

mieszkańców całego obszaru zdegradowanego. Teren te zajmuje jednocześnie 26% ogółu

Cały obszar zdegradowany charakteryzował się nieznacznie wyższymi wskaźnikami

powierzchni terenów zdegradowanych w gminie Wadowice, zajmując zaledwie 1,8% powierzchni

bezrobocia ogółem. Wskaźnik bezrobocia ogółem wyniósł 8,0 i był wyższy od wskaźnika dla

całej gminy. Jest to obszar silnie zurbanizowany, obejmujący swoim zasięgiem zarówno

gminy o 33%. Niepokojący był natomiast wyraźnie wyższy wskaźnik bezrobocia długotrwałego.

historyczny układ urbanistyczny miasta, jak również część intensywnej zabudowy wielorodzinnej

Jego wartość wynosiła dla całego obszaru 4,1, przy wartości dla gminy na poziomie 2,6.

z okresu powojennego.

Niezależnie od względnego zróżnicowania wskaźników bezrobocia w skali gminy ich poziom
bezwzględny

wskazywał

na

umiarkowanie

niskie

natężenie

problemów

związanych

obywatelska

ludności. Wskazują na to wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców
oraz zachwianie równowagi struktury płci. Współczynnik feminizacji na tym terenie wyniósł aż

z bezrobociem w gminie.
Aktywność

Struktura demograficzna ORM sugeruje zaawansowane procesy starzenia się jego

mierzona

frekwencją

wyborczą

w

ostatnich

wyborach

119,1.

parlamentarnych, samorządowych oraz prezydenckich była wyższa niż przeciętna wartość

Wyraźnie podwyższone były dla miejskiej części obszaru zdegradowanego wszystkie

zmierzona dla całej gminy. W Wyborach Samorządowych 2014 oraz Wyborach Prezydenckich

wskaźniki odnoszące się do form pomocy społecznej. Szczególnym rodzajem, potwierdzającym

2015 obszar zdegradowany odznaczał się frekwencją wyższą o ok. 1 punkt procentowy, niż

problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa obszaru były usługi opiekuńcze.

przeciętna na terenie gminy. W Wyborach Parlamentarnych różnica ta była już wyższa i wynosiła

Wskaźniki pomocy społecznej kształtują się na zdegradowanym obszarze miasta na

ok. 1,5 punktu procentowego. Podwyższony poziom aktywności obywatelskiej wart jest

wysokim poziomie. W szczególności zauważalny jest bardzo wysoki poziom wskaźnika usług

odnotowania ze względu na potencjał związany z możliwością angażowania mieszkańców

opiekuńczych wynoszący 3,8 świadczeń na 1 tys. mieszkańców. Względnie wysoki poziom

w planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

reprezentowały także wskaźniki dotyczące zasiłków stałych (3,4) oraz okresowych (4,1).
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Poziom bezrobocia ogółem (8,2) był zauważalnie wyższy niż wartość dla gminy (6,0).

rozwojowy, możliwy do wykorzystania w procesie rewitalizacji. Z drugiej jednak, oznacza szereg

Wskaźnik bezrobocia długotrwałego na obszarze zdegradowanym w mieście wynosił 4,3 i był

wyzwań natury technicznej i finansowej związanych z kosztownym remontem tego rodzaju

wyraźnie

obiektów.

wyższy

niż

średnia

dla

miasta

wynosząca

2,6

bezrobotnych

długotrwale

przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jednostką urbanistyczną szczególnie

Obszar rewitalizacja w części wiejskiej obejmuje dwa podobszary: Gorzeń Dolny

zagrożoną bezrobociem długotrwałym była jednostka nr 11 z wartością wskaźnika wielokrotnie

i Kaczynę. Miejscowość Gorzeń Dolny stanowi najludniejszy obszar rewitalizacji na obszarze

przekraczającą wartość dla gminy (16,7) i jeszcze wyższym wskaźnikiem bezrobocia

wiejskim gminy. Obszar ten bezpośrednio od północy graniczy z miastem Wadowice. Łączna

długotrwałego kobiet (18,2).

liczba mieszkańców obszaru wynosi 411, co odpowiada ~1% udziału w ogóle liczby

Wyższe niż poziom referencyjny dla gminy wartości frekwencji wyborczej świadczą
o względnie wysokim poziomie aktywności obywatelskiej. W Wyborach Samorządowych 2014,
Prezydenckich 2015 oraz Parlamentarnych 2015 wyniosła ona odpowiednio: 51,8%, 52,2% oraz

mieszkańców gminy. Powierzchnia Podobszaru wynosi 143 ha, co odpowiada 1,3% udziałowi
w ogóle powierzchni gminy.
Struktura demograficzna obszaru wykazuje cechy pośrednie pomiędzy strukturą
dla miasta oraz obszarów wiejskich. Znajduje to odzwierciedlenie w wyraźnie niższym niż

55,8%.
Na miejskim obszarze zdegradowanym na pierwszy rzut oka brak jest koncentracji

przeciętny udziale osób w wieku produkcyjnym (55,6%) oraz podwyższonym udziale osób

problemów edukacyjnych. Należy jednak mieć w pamięci, że dwie spośród jednostek

w wieku poprodukcyjnym (20,7%). Udział osób w wieku przedprodukcyjnym pozostaje

urbanistycznych wchodzących w jego skład odnotowały najwyższe wartości wskaźnika

na poziomie nieznacznie wyższym od wartości dla gminy (23%).

syntetycznego problemów edukacyjnych. Ich obniżenie dla całego obszaru wynika z obecności

Mieszkańcy Gorzenia Dolnego objęci są w ponadprzeciętnym stopniu różnymi formami

w na tym obszarze zarówno jednostek o bardzo wysokich wartościach wskaźnika (jednostka nr 7

wsparcia z OPS. Wskaźnik syntetyczny pomocy społecznej osiągnął w tym przypadku poziom

– 1,60, nr 11 – 1,54) oraz wyraźnie niższych niż średnia (nr 3 - 0,74, nr 9 – 0,82).

o 30% wyższy niż wartość dla całej gminy. Szczególnie intensywny poziom pomocy społecznej

W sferze gospodarczej, ze względu na centralne położenie obszaru rewitalizacji brak jest
oznak

zjawisk

kryzysowych.

Wskaźnik

przedsiębiorczości

mierzony

liczbą

podmiotów

zarejestrowanych w CEiDG na 1 tys. mieszkańców wynosił 106,5. Sytuacja ta powinna ułatwić
prowadzenie działań rewitalizacyjnych i poprzez włączanie w nie interesariuszy prowadzących na
tym terenie działalność gospodarczą umożliwić uzyskania możliwie wysokiej dźwigni finansowej.
Ważną sferą zjawisk kryzysowych dla zdegradowanej części obszaru miasta jest sfera
środowiskowa.

Zasadniczym

problemem

jest

konieczność

ograniczenia

niskiej

odnosi się do zasiłków stałych (4,4) oraz usług opiekuńczych (2,2). W pierwszym z wymienionych
przypadków jest to poziom odpowiadający ponad dwukrotności wskaźnika dla gminy, w drugim
wyższy o ponad 50%.
Na wysokim poziomie jest również wskaźnik problemów związanych nadużywaniem
alkoholu (4,4). Oba analizowane wskaźniki bezrobocia tj. ogółem oraz długotrwałego mieściły się
poniżej poziomu referencyjnego gminy.

emisji.

Zauważalnie niższy od wartości dla gminy poziom reprezentuje frekwencja wyborcza we

Na analizowanym obszarze zaledwie 22% ogółu budynków jest podłączonych do miejskiej sieci

wszystkich trzech analizowanych wyborach. Dla Wyborów Samorządowych 2014 wyniosła ona

ogrzewania. Drugim, jakkolwiek lokalnie występującym problemem są problemy związane

48,4%, Prezydenckich 2015 - 49,5%, Parlamentarnych 2015 - 51,4%. Wyniki te wskazują

z hałasem komunikacyjnym. W dużej mierze dotykają one dwie jednostki ORM tj. nr 3 oraz 9.

na zauważalny poziom bierności obywatelskiej.

Udział osób zamieszkałych w odległości do 200 m od drogi krajowej wynosiła dla nich ok. 40%.

Na obszarze Gorzenia Dolnego za wyjątkiem niewystarczającego poziomu rozwoju

Analizowany teren odznacza się wyjątkowo wysoką dostępnością do wszystkich typów

infrastruktury kanalizacyjnej nie występują problemy o charakterze kryzysowym natury

analizowanych usług (placówki POZ, ośrodki kultury) oraz przestrzeni (place zabaw).

technicznej, środowiskowej, czy przestrzenno-funkcjonalnej. Wyraźnie obniżony w stosunku

We wszystkich analizowanych przypadkach przeciętna odległość nie przekroczyła wartości 360

do wartości przeciętnej wynoszącej 75,1 firm zarejestrowanych w CEiDG na 1 tys. mieszkańców

m.

jest jednak poziom przedsiębiorczości. Łączna liczba 26 podmiotów gospodarczych przekłada się
Obszar zdegradowany położony na terenie miasta na niewielkiej powierzchni skupia

aż 46% całego zabytkowego zasobu gminy Wadowice. Z jednej strony, stanowi to potencjał
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Podobszar Kaczyna, to dla odmiany względnie izolowana jednostka osadnictwa wiejskiego

specyficznej lokalizacji szczegółowej miejscowości. Poza względnie dobrą dostępnością

położona w silnie zalesionym obszarze Beskidu Małego, objętego w części ochroną w postaci PK

do ośrodków kultury wynoszącej 534 m pozostałe analizowane średnie odległości od placów

Beskidu Małego. Na obszarze 447 ha tj. 4% powierzchni gminy skupia 365 mieszkańców

zabaw oraz placówek POZ pozostają na najwyższym w skali całej gminy poziomie. W przypadku

(1% ogółu ludności). Świadczy to o niskiej intensywności (gęstości) zaludnienia.

średniej odległości od placów zabaw średnia odległość wynosi ponad 2,3 km, zaś do placówek

Miejscowość ta charakteryzuje się wyraźną kumulacją problemów społecznych oraz

POZ mieszkańcy Kaczyny muszą przeciętnie pokonać dystans 5,2 km. W obu wymienionych

nakładających się na nie zjawisk kryzysowych o naturze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej

przypadkach są to wartości czterokrotnie przekraczające wartości przeciętne dla całej gminy.

oraz gospodarczej. Podstawowe zjawiska kryzysowe koncentrują się w przypadku Kaczyny

W efekcie tak wysokich wartości dwóch spośród 3 analizowanych wskaźników Kaczyna

w sferze społecznej. Kaczyna odnotowała najwyższą na terenach wiejskich po Rokowie, wartości

odnotowuje

wskaźnika syntetycznego pomocy społecznej (1,6), jak również kumulacji problemów

to najwyższą przeciętną odległość i tym samym najniższą dostępność do analizowanych usług

edukacyjnych.

i przestrzeni w skali całej gminy.

najwyższy

poziom

wskaźnika

syntetycznego

dostępności

(2,8).

Oznacza

W skali gminy Wadowice charakteryzuje się względnie młodą strukturą demograficzną.

Braki występują także w przypadku infrastruktury technicznej, co ma niebagatelne

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym kształtuje się w jej przypadku na wysokim poziomie

znaczenie ze względu na położenie Kaczyny na obszarze cennym przyrodniczo. W przypadku

26 %, produkcyjnym w okolicy wartości przeciętnej tj. 58% a poprodukcyjnym na niskim

analizowanego w sferze technicznej wskaźnika udziału ludności zamieszkałego w aglomeracji

wynoszącym 15,4%. W strukturze płci wyraźnie zaznacza się nadwyżka mężczyzn względem

wodno-ściekowej ze względu na brak tego rodzaju infrastruktury na obszarze miejscowości

kobiet. W przypadku podobszaru Kaczyna wartość wskaźnika feminizacji jest najniższa spośród

Kaczynę zakwalifikowano do grupy jednostek znajdujących się w stanie kryzysu.

wszystkich jednostek analizy wyznaczonych na obszarze gminy i wynosi 78. Odpowiada
to zaledwie 72% wartości wskaźnika dla całej gminy. Szczególnie wysokie wartości wskaźników

Podsumowaniem opracowanej diagnozy są zebrane rekomendacje do opracowywanego
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023.

związanych z pomocą społeczną przypadają na takie jej formy jak: zasiłki okresowe (5,4), celowe

Analiza występujących na terenie gminy Wadowice zjawisk o charakterze społecznym,

(19,0) czy dożywianie dzieci (10,8). W obu wymienionych przypadkach ich natężenie ponad

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, oraz technicznym wskazuje,

dwukrotnie przekracza wartość przeciętną dla gminy. Liczba świadczeń przyznawanych przez

że przygotowany program nie powinien skupiać się na poszczególnych zagadnieniach

OPS w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniosła 48,8. Odpowiadało to blisko dwukrotności

pojedynczo, lecz wielotorowo podejmować próbę odwrócenia niekorzystnych tendencji, które

wartości dla gminy wynoszącej 25,1.

skoncentrowały się w wyznaczonym obszarze zdegradowanym.

Oba analizowane wskaźniki bezrobocia tj. ogółem oraz długotrwałego mieściły się poniżej
poziomu referencyjnego (gminy).

Obszar historycznego centrum poza wszelkimi wątpliwościami ma kluczowe znaczenie dla
funkcjonowania i tożsamości miasta. To tu zlokalizowanych jest najwięcej obiektów zabytkowych,

W przypadku wskaźnika syntetycznego problemów edukacyjnych Kaczyna zajmuje

o największej wartości, objętych ochroną prawną (wpisy do rejestru i ewidencji zabytków). Atut

pierwsze miejsce spośród jednostek analizy położonych na obszarze wiejskim. Wskaźnik

jakim jest potencjał dziedzictwa kulturowego nie jest jednak w pełni wykorzystany. Niestety

syntetyczny problemów edukacyjnych osiągnął wartości 1,36, co oznacza, że przeciętna skala

rozwojowi gospodarczemu towarzyszą negatywne zjawiska ekonomiczne i społeczne, którym

tego rodzaju problemów jest o 36% większa niż średni ich poziom dla całej gminy.

zapobiec

Kolejnym istotnym zjawiskiem kryzysowym na terenie obszaru Kaczyny jest poziom
przedsiębiorczości. Jego wartość na poziomie 22 podmiotów na 1 tys. mieszkańców stanowi
najniższy wynik na terenie całej gminy. Na obszarze miejscowości odnotowano zaledwie osiem

można

jedynie

przez

aktywne

oddziaływanie

samorządu

miejskiego,

służb

konserwatorskich oraz lokalnej społeczności.
W przyszłości konieczne jest dokonanie waloryzacji zasobu dziedzictwa, uwzględniającej
wartość zabytkową, stan obiektów oraz możliwości ich adaptacji i współczesnego wykorzystania.

podmiotów zarejestrowanych w CEiDG.
Jednym z głównych elementów sprzyjających rozwojowi zjawisk kryzysowych na obszarze
Kaczyny jest niski poziom dostępności do usług oraz przestrzeni publicznych, który wynika ze
25
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Pomimo, że Wadowice posiadają znaczną ilość terenów usługowych, w tym związanych

kluby seniora itp.). Procesy starzenia się społeczeństwa szczególnie widoczne są w centralnej

z realizacją celu publicznego (np. oświatowych i kulturalnych), nie posiadają, za wyjątkiem placu

części miasta. Poza podwyższonym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym, wyrażają się one

Jana Pawła II, przestrzeni publicznych o atrakcyjnym programie funkcjonalnym. Wyznaniem

także silnym zachwianiem struktury płci mieszkańców oraz wysokim natężeniem usług

będzie

opiekuńczych świadczonych przez OPS.

zatem

wykreowanie

nowych

przestrzeni

publicznych,

pozwalających

w sposób

zrównoważony gospodarować tymi obszarami. Wyzwaniem będzie również powiązanie tych

Należy mieć na uwadze, że zmieniająca się struktura demograficzna będzie negatywnie

obszarów w spójną sieć przestrzeni publicznych o wysokiej jakości architektoniczno-

wpływała na zdolność mieszkańców do ponoszenia nakładów na utrzymanie istniejących

urbanistycznej, nowymi ciągami pieszymi.

zasobów mieszkaniowych. Konieczne jest zatem przygotowanie działań osłonowych, tak aby nie

Konieczne jest szukanie rozwiązań, które poprawią jakość istniejących przestrzeni
publicznych oraz zieleni miejskiej (w szczególności parków) i łączących te tereny ciągów

na usługowe lub biurowe.
Zasadniczo ujawnione główne problemy w obszarze zdegradowanym, koncentrują się

pieszych.
Obszar centrum miasta objęty powinien być jednolitą strategią działania – planem
zarządzania tego obszaru w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Wspólna strategia
pozwoliłaby efektywniej zarządzać zasobem dziedzictwa kulturowego i skoncentrować się
na zbudowaniu niezbędnej dla głównego salonu miasta jakości przestrzeni miejskiej.
dziedzictwa materialnego, które pozwalałyby w równy sposób korzystać z tego zasobu przez ich
właścicieli, mieszkańców miasta oraz turystów przy zachowaniu jego walorów historycznych.
Niewątpliwie największym wyzwaniem przed jakim stoją władze Wadowic będzie
istniejących

problemów

związanych

z

zanieczyszczeniem

wokół zagadnień społecznych takich jak problem korzystania z pomocy społecznej czy też
bezrobocia.
Niewątpliwie wyzwaniem w zakresie rynku pracy jest zmiana struktury wykształcenia osób
w wieku produkcyjnym. Dostrzegalna jest bowiem silna korelacja miedzy poziomem

Wyzwaniem dla samorządu będzie poszukiwanie nowych funkcji dla zachowanego

rozwiązanie

doszło do dodatkowych migracji oraz zmiany funkcji istniejących lokali z mieszkaniowych

środowiska.

Ukształtowanie terenu, wciąż duża liczba palenisk węglowych oraz niewystarczająca dynamika

wykształcenia, a odsetkiem osób bezrobotnych. Niezbędne jest zastanowienie się nad
kierunkami kształcenia młodzieży.
Obszar rewitalizacji wykazuje wysoką koncentrację osób korzystających z pomocy
społecznej. Dotyczy szerokiej palety form wsparcia oferowanych przez OPS, w tym: zasiłków
stałych, okresowych, celowych, usług opiekuńczych dożywiania dzieci i in.
Analiza

szczegółowych

Powiatową

zatem aby skutecznie podjąć działania służące w pierwszej kolejności ograniczeniu,

zabudowy typu śródmiejskiego.

emisji

z

wyznaczonego

obszaru

zdegradowanego.

koncentrację

w

przestępczości zarówno w obszarze historycznego centrum miasta oraz obszaru otaczającej go

niskiej

potwierdziła

Komendę

obszaru zdegradowanego, odnotowywane są przekroczenia norm jakości powietrza. Istotne jest
problemu

bezpieczeństwa

przez

Wadowicach

wyeliminowania

stanu

udostępniionych

rozwoju ciepłownictwa sieciowego powodują, że w okresie zimowym, w granicach wyznaczonego

a w przyszłości

dotyczących

danych

zjawiska

Wskaźniki dotyczące edukacji wykazały istotny poziom problemów związanych z edukacją
zarówno w części wiejskiej obszaru zdegradowanego, jak również we fragmencie części

Innym równie istotnym zagadnieniem są zanieczyszczenia komunikacyjne. Odczuwalne są

miejskiej. Na etapie opracowywania programu rewitalizacji, celowe będzie przeprowadzenie

głównie na drogach wylotowych oraz w centrum miasta, gdzie krzyżują się szlaki komunikacyjne

pogłębionych badań (wywiadów) z przedstawicielami systemu edukacji w celu precyzyjniejszego

i tworzą zatory. Zagadnieniu temu towarzyszy wzmożony hałas, który czyni przestrzeń

określenia potrzeb, problemów oraz niezbędnych działań w na obszarze rewitalizacji w tym

w sąsiedztwie takiej drogi nieatrakcyjną do zamieszkania.

zakresie.

Niepokojącym zjawiskiem społecznym są procesy starzenia się lokalnej społeczności.

Ważnym zadaniem stojącym przed autorami planowanego programu rewitalizacji będzie

Regresywna struktura demograficzna Wadowic wskazuje, że miasto staje przed koniecznością

opracowanie dobrej polityki dostępu do przestrzeni publicznych, usług medycznych oraz

zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Proces ten powoduje zmianę potrzeb mieszkańców,

kulturalnych na obszarach wiejskich gminy.

co wymuszać będzie konieczność przedefiniowania np. roli obiektów publicznych tj. szkoły,
ośrodki kultury, tak by wychodziły naprzeciw nowej grupie użytkowników (Uniwersytet III Wieku,
26
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Jednym z kluczowych wyzwań z zakresu programowania działań rewitalizacyjnych
w ramach programu rewitalizacji będzie właściwe zróżnicowanie narzędzi badawczych, metod
partycypacji i wreszcie kierunków działań ze względu na odmienne uwarunkowania
i charakterystykę procesów degradacji zachodzących na obszarze wiejskim oraz miejskim
obszaru rewitalizacji.
W przypadku terenu miejskiego istotnym celem działań rewitalizacyjnych powinna być
aktywizacja osób starszych powiązana z poprawą zakresu i jakości usług świadczonych dla nich
przez określone instytucje oraz dostosowaniem infrastruktury technicznej do ich potrzeb.
Widocznym potencjałem, którego odpowiednie wykorzystanie może zaważyć na sukcesie
planowanej interwencji jest grupa interesariuszy prowadzących działalność gospodarczą
na zdegradowanej części miasta.
Dla obszarów wiejskich jako szczególnie istotne jawią się przedsięwzięcia nakierowane na
poprawę szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i różnego rodzaju formy aktywizacji tej,
najmłodszej grupy wiekowej mieszkańców.
Podsumowując w gminnym programie rewitalizacji należy położyć nacisk zarówno
na poszukiwanie rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, ale również poszukiwanie
lokalnych potencjałów występujących na wyznaczonym obszarze, które mogą stać się motorem
rozwoju dla miasta.
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III. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO
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1. DZIEDZICTWO KULTUROWE
Gmina Wadowice obejmuje swoimi granicami obszar wielowiekowego osadnictwa, które
nawet w przypadku obszarów wiejskich sięga okresu średniowiecza. Bogata historia terenów
wchodzących dziś w skład Gminy znajduje odzwierciedlenie w dziedzictwie materialnokulturowym.
Obszary chronione na podstawie przepisów prawa
Najcenniejsza część dziedzictwa koncentruje się na terenie miasta Wadowice, gdzie
występuje ponad 70% ogółu zabytków objętych ochroną rejestrową (12 z 17) i 68% ogółu
wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (303 z 441). Szczególną ochroną objęte jest ścisłe,
historyczne

centrum

miasta,

obejmującą

cenny

średniowieczny

układ

urbanistyczny

( rozplanowanie owalnicowe z siecią ulic i działek oraz zabudową z początku XIX w).
Spośród obszarów wiejskich najwięcej obiektów objętych ochroną można zaobserwować
na obszarze największej, zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni, miejscowości
gminy tj. Choczni. Najmniejszym udziałem w ogóle zabytków wpisanych do GEZ charakteryzują
się z kolei miejscowości: Babica, Gorzeń Górny, Kaczyna, Roków, Stanisław Górny, Zawadka.
Na terenie Gorzenia Dolnego brak jest jakichkolwiek obiektów objętych ochroną.
Obiekty wpisane do ewidencji i rejestru zabytków (GEZ)
Łącznie do gminnego zasobu zabytków nieruchomych wpisano 441 obiekty, co należy
uznać za wartość dość dużą. Z tego 17 pozycji wpisanych jest jednocześnie do Wojewódzkiego
Rejestru Zabytków. Na obszarze wiejskim gminy zabytki rejestrowe stanowią obiekty
o charakterze sakralnym (Barwałd Dolny, Chocznia) lub też obiekty parkowo-dworskie (Gorzeń
Górny, Klecza Dolna, Klecza Górna).
W ujęciu wewnątrzmiejskim wyróżniają się jednostki urbanistyczne o bardzo dużej
koncentracji zabytków. Są to obszary o numerach 10 i 11 odpowiadające ścisłemu,
historycznemu układowi urbanistycznemu miasta, jak również jednostka nr 6. Mniej intensywnie
analizowane zjawisko prezentuje się w jednostkach nr 3 oraz 7, choć nadal, z punktu widzenia
całej gminy udziały w ogóle liczby zabytków w GEZ, kształtujące się na poziomie powyżej
5% należy

uznać

za

ponadprzeciętne.

Najniższe

wartości

analizowanego

wskaźnika

charakteryzują jednostki położone w mieście peryferyjnie tj. jednostkę nr 1 oraz nr 4.
Jakkolwiek widoczna jest koncentracja zabytków w ścisłym centrum miasta, warto zwrócić
uwagę na pewnego rodzaju rozmycie tej powszechnie występującej w miastach małopolskich

Rys. III.1.1. Zabytkowy układ urbanistyczny centrum Wadowic

tendencji w wyniku skupienia zabytków wpisanych do GEZ wzdłuż promieniście odchodzących

Źródło: http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/ dostęp: 20.05.2016

od centrum miasta ulic.
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Rys. III.1.2. Rozmieszczenie zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Położenie gminy w obszarze przejściowym między obszarem nizinnym i górskim, bogata
rzeżba terenu, znajdują odzwierciedlenie w dużej różnorodności siedlisk, a tym samym
w bogactwie szaty roślinnej.
Gmina

Wadowice

położona

jest

na

obszarze

trzech

mezoregionów

fizyczno-

geograficznych: Beskidu Małego (Kaczyna, Ponikiew, Gorzeń Górny; częściowo: Chocznia,
Jaroszowice, Zawadka), Beskidu Makowskiego (częściowo: Jaroszowice, Klecza Dolna, Klecza
Górna, Barwałd Dolny) oraz Pogórza Wielickiego (większość gminy tj. Babica, Chocznia, Gorzeń
Dolny, Roków, Stanisław Górny, Wadowice, Wysoka; częściowo Jaroszowice, Klecza Górna,
Barwałd Dolny).
Na obszarze Gminy Wadowice brak jest większych obszarów objętych różnymi formami
ochrony przyrody. Obserwujemy znaczne przekształcenie środowiska przyrodniczego, pozostały
jednak fragmenty siedlisk zbliżone do naturalnych, charakterystyczne dla terenów górskich.
Cene fragmenty przestrzeni gminy chronione są regulacjami Parku Krajobrazowego
Beskidu Małego, powołanego w 1998 (Rozporządzenie Wojewody Bielskiego nr 9/98).
Drugim, nieporównywalnie mniejszym obszarem ochrony jest obszar Natury 2000 Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Dolina Dolnej Skawy, który obejmuje swoim zasięgiem część
najbardziej na północ położonej jednostki urbanistycznej miasta o nr 1 oraz niewielkie fragmenty
jednostki nr 2 z miejscowości Roków.
W granicach gminy występują zespoły przyrodniczo-krajobrazowe tj.: „Kaczyny”,
„Jaroszowicka Góra”, „Leskowiec” oraz rezerwaty przyrody: „Ostrawa”, „Grodzisko”, „Górnica”,

fot. fotolia
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Rys. III.2.1. Środowisko przyrodnicze – formy ochrony przyrody na tle podziału fizyczno-geograficznego gminy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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3. ZAGADNIENIA DEMOGRAFICZNE
W Gminie Miejsko-Wiejskiej Wadowice zameldowanych jest 37 896 mieszkańców, z czego

Łącząc te dwie cechy wadowickiego społeczeństwa (wzrastający odsetek osób w wieku

51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. Analizowana jednostka zajmuje powierzchnię 112,8

poprodukcyjnym i w wieku produkcyjnym, ale niemobilnym) należy mieć na uwadze

km2, co oznacza, że gęstość zaludnienia dla gminy jest wysoka i wynosi 336 os./km2 (średnia

niebezpieczeństwo „braku rąk do pracy”, zwłaszcza w zawodach wymagających ustawicznego

gęstość zaludnienia w Polsce wg GUS wynosiła w 2015 r. 123 os./km 2, a w województwie

kształcenia, mobilności przestrzennej czy kompetencji w zakresie technologii informatycznych.

małopolskim 222 os./km2). W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 2,5%.

Przeprowadzone analizy wskazują na wewnętrzne zróżnicowanie grup struktury

Średni wiek mieszkańców wynosił w 2015 roku 39,2 lat i jest porównywalny do średniego

ekonomicznej ludności. Na obszarze gminy w najbardziej niekorzystnej sytuacji znajduje się

wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku

obszar miasta (poza dwoma jednostkami udział osób w wieku poprodukcyjnym przewyższa

mieszkańców całej Polski (w Polsce wg danych GUS średnia wieku wyniosła 39,1 lat, 40,9 lat

średnią dla gminy). Wymaga to podjęcia działań, które będą dostosowały istniejące

wśród kobiet i 37,4 lat wśród mężczyzn) .

zagospodarowanie

do

zmieniających

się

potrzeb

użytkowników

(m.in.

dostosowanie

Starzenie się społeczności Gminy Wadowice potwierdzają współczynniki obciążenia

infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, zmiana typu usług dostępnych „na

demograficznego. Wskaźnik ten, uwzględniający liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym (przed-

miejscu”, zwłaszcza usług opieki zdrowotnej, ale i oferty spędzania wolnego czasu dla seniorów).

i poprodukcyjnym) na 100 osób w wieku produkcyjnym jest wysoki i wynosi na podstawie danych
z 2015 roku 69,1. Wyliczając wskaźnik tylko na podstawie osób w wieku poprodukcyjnym
(mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
wynosi on 30,7 osoby, co potwierdza negatywne procesy demograficzne.
Średnia wieku oraz piramida płci i wieku wskazuje na starzenie się społeczeństwa Gminy.
Udział ludności poniżej 10 roku życia jest niski i wynosi zaledwie 10,9%, przy niemal identycznym
udziale ludności powyżej 70 roku życia – 10,03%. Kształt piramidy wieku wskazuje
na regresywną strukturę ludności zamieszkującej Gminę Wadowice. Ten typ struktury
charakteryzuje się malejącą liczbą urodzeń i cechuje społeczności starzejące się. Jest
to zjawisko charakterystyczne nie tylko dla omawianej jednostki samorządowej, ale cecha całego
społeczeństwa, przy czym ta konstatacja powinna pociągać za sobą strategiczne plany
w zakresie przystosowywania się gminy do wzrastającego z roku na rok udziału osób starszych
i ich specyficznych potrzeb i ograniczeń (choćby ruchowych). Analizując strukturę ekonomiczną
ludności w 2015 r. dostrzec można iż w wieku przedprodukcyjnym znajduje się 22,3% populacji
Gminy Wadowice (przy średniej dla Polski 18% – GUS 2014), w wieku produkcyjnym znajduje
się 58,8% populacji (przy średniej dla Polski 63% – GUS 2014), natomiast w wieku
poprodukcyjnym jest aż 18,9%, (W Polsce wskaźnik ten osiągnął wartość 19% - GUS 2014).
Jednocześnie występuje zaawansowany proces starzenia się zasobów siły roboczej
powodowany zwiększaniem się liczby osób w wieku niemobilnym, tj. powyżej 44 roku życia (45 –
59 kobiety, 45 – 64 mężczyźni), których liczba na koniec 2014 roku wynosiła 8649 osób
co stanowiło ok. 38% wszystkich osób w wieku produkcyjnym.
34

Rys. III.3.1. Piramida wieku i płci dla gminy Wadowice – 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. III.3.2. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice

35

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZANIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Obszar gminy zajmuje powierzchnię 113 km2. Gmina składa się z części miejskiej (miasto
Wadowice) oraz części wiejskiej (wsie sąsiadujące z Wadowicami). Powierzchnia terenów

Zauważalne są trzy zwarte obszary osadnictwa nawiązujące swoim przebiegiem do osi
dolin rzecznych:

wiejskich jest dziesięciokrotnie większa od obszaru zajmowanego przez miasto, przy

1. Pierwszy stanowi miasto Wadowice i graniczące z nim miejscowości: Chocznia,

porównywalnej liczbie mieszkanców. Gęstość zaludnienia na terenie Wadowic wynosi ponad

Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Zawadka oraz wschodnia cześć Jaroszowic.

1800 os/km2, przy zaledwie 332 os/km2 na terenach wiejskich.

2. Drugi, centralnie położony to Babica, Roków, Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy tworzą wyraźnie wykształcony, promienisto-

Dolny.

centryczny układ z miastem Wadowice jako ośrodkiem centralnym. Tereny zabudowy wiejskiej to

3. Najmniejszy z wymienionych, położony w zachodniej części gminy składający się z

charakterystyczne dla zabudowy wiejskiej Podgórza ciągi usytuowane wzdłuż grzbietów.
Zabudowa nie ma jednolitego charakteru i wyróżnia się bardzo dużym rozdrobnieniem.
W strukturze użytkowania terenu gminy Wadowice zauważalnych jest kilka prawidłowości.

Wysokiej i Stanisława Górnego.
Izolowane tereny osadnictwa wiejskiego, położone wśród dużych kompleksów leśnych
stanowią Kaczyna oraz Ponikiew.

Zwarte tereny zielone tj. lasy, łąki i pastwiska koncentrują się w skali całej gminy w jej
południowo-zachodniej oraz wchodniej części. Do miejscowości o najwyższej lesistości należą:
Ponikiew, Kaczyna i Klecza Dolna. Blisko 31% powierzchni gminy zajmują lasy
Ważnym elementem struktury przestrzennej są grunty użytkowane rolniczo, które zajmują
ponad 53% powierzchni gminy. Tego typu tereny towarzyszą większości sołectw gminy.
Szczególnie wysoki ich udział można zaobserwować w przypadku najludniejszej jednostki
wiejskiej gminy tj. Choczni, jak również w mniejszym stopniu także w: Babicy, Barwałdzie
Dolnym, Kleczy Dolnej, Rokowie i Wysokiej.
Zdecydowana większość sołectw reprezentuje mieszany typ zagospodarowania terenu.
Składają się na niego obszary intensywnego, zwartego osadnictwa typu wiejskiego, tereny
użytkowane rolniczo oraz tereny zielone.
Tereny działalności gospodarczej koncentrują się na obszarze miasta w formie kilku
zwartych stref w wschodniej i południowo-wschodniej części miasta.
Gminę dzieli na dwie, podobne pod względem powierzchni części, dolina rzeki Skawy.
Towarzyszą jej nadrzeczne tereny zielone. Jedynie na obszarze sołectwa Jaroszowice dolina
Skawy jest intensywniej wykorzystywana rolniczo. Rzeka Skawa jest także ważnym elementem
struktury przestrzennej miasta Wadowice przebiegając przez jego wschodnią część.
Jedyny większy zbiornik wodny znajduje się w północnej części miasta. W strukturze
osadniczej wyróżnia się w skali gminy centralnie położony obszar miasta Wadowice z intensywną
historyczną zabudową typu śródmiejskiego oraz graniczącą z nią intensywną zabudową
wielorodzinną osiedli z okresu po II wojnie światowej.
fot. fotolia
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Rys. III. 4.1. Zainwestowanie obszaru objętego analizą
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CODGIK
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5. KOMUNIKACJA
Na układ komunikacyjny gminy składają się dwa główne szlaki drogowe (drogi krajowe:
nr 52 Głogoczów-Bielsko-Biała, nr 28 Zator-Przemyśl) oraz dwa kolejowe (nieczynna 103
Trzebinia-Skawce oraz 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona-Bielsko Biała Główna). W obu
przypadkach ich przebieg w przybliżeniu odpowiada kierunkom E-W oraz N-S.
Najbardziej obciążoną drogą jest droga nr 52. Zgodnie z generalnym pomiarem ruchu
wykonanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2015 r, obwodnicą
Wadowic w ciągu drogi nr 52 przejeżdza ponad 17 tys. pojazdów na dobę.
Na kierunku północ południe w ciągu drogi krajowej nr 28 natężenie pojazdów jest
o połowę niższe i wynosi obecnie średnio 8,5 tys. pojazdów na dobę.
Uzupełnieniem sieci dróg krajowych jest siec dróg powiatowych zapewniających
połączenie Wadowic z wszystkimi miejscowościami gminy.
Łączna długość dróg publicznych w Gminie (w mieście Wadowice i 14 sołectwach) wynosi
227,35 km z czego 54,21 km w mieście i 173,14 na terenie Gminy. Stan techniczny dróg
w granicach miasta jest zły (60% dróg wymaga działań naprawczych), poza granicami miasta
jest dobry.
W obszarze miasta nie wprowadzono strefy wyłączonej z ruchu samochodowego, choć
z uwagi na ruch turystyczny, co w obrębie centrum pozwoliłyby na uporządkowanie zasad
parkowania.
Tereny kolejowe szczególnie na północny wschód od ulicy Piłsudskiego, stanowią istotne
ograniczenie dla rozwoju struktury urbanistycznej śródmieścia. Stanowią jednak tradycyjną
granicę rozwoju wschodnich terenów przemysłowych położonych pomiędzy terenami kolejowymi
a doliną Skawy. Szczególnie ważnym wydaje się docelowe doinwestowanie i zmiana
przeznaczenia terenów w rejonie obecnego dworca kolejowego w Wadowicach.

fot. fotolia
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Rys. III.5.1. Układ komunikacyjny w gminie Wadowice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CODGiK
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IV. SZCZEGÓŁOWA DELIMITACJA
OBSZARÓW KRYZYSOWYCH
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1. ZASTOSOWANA METODA
Problematyka analiz strategicznych wynika z zapisów Ustawy z dnia 9 października o

Ich zastosowanie zostało zaproponowane w latach 70-tych XX w. przez Stanisława

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

Liszewskiego w pracy dotyczącej analiz obszarów miejskich (Liszewski S., 1978, Tereny

2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z zapisami tych dokumentów obszar

miejskie. Podział i klasyfikacja).

zdegradowany na terenie gminy można wyznaczyć jeśli spełnia łącznie dwa warunki: po
pierwsze znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji
lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym, po drugie występuje na nim ponadto co najmniej jedno z następujących
negatywnych

zjawisk

gospodarczych,

środowiskowych,

przestrzenno-funkcjonalnych

lub

technicznych.
Zastosowana

w

opracowaniu

metoda

umożliwiła

syntetyczne

przedstawienie

charakterystyki obszarów, na których kumuluje się największa liczba czynników degradujących.
Analiza

ta

koncentruje

się

na

ukazaniu

zróżnicowania

wewnątrzgminnego,

w

tym

wewnątrzmiejskiego, przez co możliwe jest porównanie poszczególnych obszarów i wskazanie
jednostki o największym oddziaływaniu czynników uznanych za kryzysowe.
Pozyskane dane analizowano w obrębie całego miasta, odnosząc je tam gdzie było
to możliwe do wartości odnotowanej dla całej gminy. Opracowane na podstawie uzyskanych
danych wskaźniki odniesione zostały do obszarów ulic, tak by możliwe było w miarę precyzyjne
wskazanie obszarów o największym nasileniu zjawisk.
Delimitacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wadowice wpisuje się w szerszy
rodzaj analiz określanych mianem audytu miejskiego (urban audit), a więc kompleksowych,
wielowskaźnikowych analiz zróżnicowania wewnątrzmiejskiego.

Wyznaczane jednostki urbanistyczne powinny uwzględniać trzy podstawowe cechy
obszarów miejskich takie jak:
1. Intensywność użytkowania terenu zarówno w wymiarze poziomym, jak i pionowym;
2. Struktura przestrzenna i charakter zabudowy;
3. Funkcja obszaru.
Z przyjęciem tych założeń wiąże się konieczność wydzielenia zwartych, większych
powierzchniowo obszarów o następujących funkcjach jak np.: lasy, nieużytki, obszary rekreacji,
tereny infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności kolejowej, tereny przemysłowe, tereny
różnego rodzaju usług, użytki rolne, wody, zieleń urządzona.
Jednostki urbanistyczne dla gminy Wadowice zostały wyznaczone w oparciu o różne
źródła informacji przestrzennych, w tym m.in.:
1. Informacje dot. użytkowania terenu, intensywności zabudowy i in.,
2. Obwody statystyczne (spisowe) Głównego Urzędu Statystycznego,
3. Wizje lokalne i in.
Podział ten w największym możliwym stopniu odzwierciedlał strukturę przestrzenną
miasta, w tym przebieg głównych barier np. rzeki, linie kolejowe, lasy itd. oraz zidentyfikowane
funkcje obszarów. Przebieg granic jednostek starano się również dopasować do granic
obwodów spisowych. Pełniły one przy wyznaczaniu jednostek funkcję najmniejszych jednostek,

1.1. Jednostki referencyjne
Kwestią podstawową dla tego rodzaju analiz jest wybór jednostki podstawowej
(odniesienia). Istniejące metody można podzielić na dwie główne grupy wykorzystujące:
1. jednostki administracyjne np. dzielnice, osiedla, geodezyjne obręby ewidencyjne,
obwody szkolne itd.
2. jednostki geometryczne, z których najbardziej popularne w praktyce są siatki
kwadratów, lub sześciokątów.
Na potrzeby niniejszego opracowania, jako jednostki odniesienia analiz zróżnicowania
wewnątrzmiejskiego przyjęto jednostki urbanistyczne.

które następnie agregowano w większe struktury (tj. jednostki). Przebieg granic tych z kolei,
w razie wystąpienia takiej potrzeby, modyfikowano.
Drugim,

ważnym

z

punktu

widzenia

prowadzenia

analiz

wewnątrzmiejskich,

zagadnieniem jest poprawny dobór wielkości wyznaczanych jednostek. Jest ona identyfikowana
jako udział obszaru w ogóle: powierzchni miasta oraz liczby ludności.
Zalecane

jest,

aby

powierzchnia

poszczególnych

jednostek

w

obszarach

zurbanizowanych nie przekraczała kilku procent powierzchni miasta. Analogiczne zalecenie, jest
sformułowane także w odniesieniu do udziału jednostki w ogóle liczby ludności. W tym
przypadku zalecane wartości kształtują się na poziomie od ok. 1% do ok. 15%. Metoda analiz
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w oparciu o jednostki urbanistyczne podkreśla jednak wyłącznie orientacyjny charakter

jednostką była również Chocznia z udziałem na poziomie 15% liczby mieszkańców gminy.

zaproponowanych wartości i dopuszcza możliwość innego kształtowania się takich udziałów

Najmniejszą liczbą ludności charakteryzowała się natomiast miejscowość Roków z udziałem

m.in. ze względu na specyficzne uwarunkowania wyznaczania jednostek urbanistycznych.

wynoszącym 0,8% - patrz tabela nr IV.1.1.

Jednostki referencyjne na terenach wiejskich

Tab. IV.1.1. Jednostki urbanistyczne w gminie Wadowice

Przykład gminy Wadowice wyraźnie uwidacznia problemy natury metodycznej związane
z koniecznością łączną analiz obszarów miejskich oraz wiejskich. Różny charakter obu typów
obszarów znajduje odzwierciedlenie w wyborze jednostek analizy. Ze względu na różny poziom
intensywności zabudowy i użytkowania terenu konieczne jest zasadniczne zróżnicowanie
powierzchni jednostek analizy dla miasta oraz obszarów wiejskich analogicznie jak w przypadku
opisanego powyżej audytu miejskiego. Tym samym trudne do zastosowania będą metody oparte
o równopowierzchniowe siatki geometryczne kwadratów, sześciokątów i in.
W

przypadku

obszarów

wiejskich

najczęściej

stosowanym

podziałem

analiz

wewnątrzgminnym jest podział na miejscowości statystyczne, które opierają się o podział
administracyjny gminy na sołectwa. Podział na sołectwa ze względu na ich wewnętrzną
spójność zarówno terytorialną, jak i społeczną a także wybieralność ich władz (sołtysa) jest
rozwiązaniem z punktu widzenia analiz wewnątrzgminnych optymalny. Większość danych, poza
podstawowymi danymi dotyczącycmi struktur demograficznych zbieranych przez GUS w ramach
spisów powszechnych, jest udostępniania na poziomie miejscowości statystycznych, które w
dużej mierze pokrywają się z podziałem na sołectwa. W części przypadków są one jednak
konstruowane z dwóch lub większej liczby sołectw. W tym samym ukladzie miejscowości są
udostępniane również inne dane niż dane GUS takie jak np. dane dotyczące bezpieczeństwa
(Policja), bezrobocia (Powiatowy Urząd Pracy) i in. W związku z powyższym na potrzeby
niniejszych analiz dla obszaru wiejskiego przyjęto jednostki referencyjne równe miejscowościom
do

prowadzenia

analiz stał

się

zatem

hybrydowy układ

jednostek

referencyjnych (odniesienia), na który składały się: jednostki urbanistyczne dla obszaru miasta
Wadowice oraz jednostki ruralistyczne - miejscowości statystyczne dla obszaru wiejskiego
gminy.
Na terenie Gminy Wadowice wyznaczono łącznie 25 jednostek referencyjnych. Ich
powierzchnia wahała się od ponad 18% powierzchni gminy w przypadku największej
miejscowości – Choczni, do niespełna 0,1% dla jednostki nr 10 obejmującej swoim zasięgiem
ścisłe, historyczne centrum miasta Wadowice. W przypadku liczby ludności, rozkład udziałów
jednostek w ogóle liczby mieszkańców był wyraźnie mniej zróżnicowany. Najbardziej ludną
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Nazwa / nr jednostki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jednostka miejska nr 1
Jednostka miejska nr 2
Jednostka miejska nr 3
Jednostka miejska nr 4
Jednostka miejska nr 5
Jednostka miejska nr 6
Jednostka miejska nr 7
Jednostka miejska nr 8
Jednostka miejska nr 9
Jednostka miejska nr 10
Jednostka miejska nr 11
Babica
Barwałd Dolny
Chocznia
Gorzeń Dolny
Gorzeń Górny
Jaroszowice
Kaczyna
Klecza Dolna
Klecza Górna
Ponikiew
Roków
Stanisław Górny
Wysoka
Zawadka
Suma

Liczba ludności
Udział
Liczba
[%]
1341
3,5
1211
3,2
3894
10,3
775
2,0
3964
10,5
2023
5,3
1232
3,3
1409
3,7
1986
5,2
352
0,9
674
1,8
922
2,4
679
1,8
5821
15,4
411
1,1
341
0,9
1795
4,7
365
1,0
2453
6,5
853
2,3
1183
3,1
303
0,8
1144
3,0
1915
5,1
852
2,2
37 896
100,0

Powierzchnia
Udział
[ha]
[%]
292,2
2,6
292,0
2,6
90,5
0,8
55,8
0,5
59,4
0,5
145,0
1,3
27,5
0,2
33,4
0,3
31,8
0,3
10,2
0,1
14,9
0,1
562,5
5,0
490,8
4,4
2051,6
18,2
143,3
1,3
212,1
1,9
801,3
7,1
447,4
4,0
1071,4
9,5
562,1
5,0
1708,1
15,2
181,0
1,6
591,0
5,2
1051,1
9,3
342,1
3,0
11 268,4
100,0

Źródło: opracowanie własne.

statystycznym.
Podstawą

L.p.

Tak wyznaczone obszary, obejmujące więcej niż jeden obwód spisowy GUS, zostały
przyjęte za jednostki odniesienia dla gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby
niniejszego dokumentu. Następnie wykorzystano je do wielowskaźnikowej, kompleksowej
analizy porównawczej zróżnicowania wewnątrzgminnego. W konsekwencji możliwe stało się
precyzyjne określenie granic obszarów o wyraźnie gorszej kondycji w zakresie zjawisk
społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych.
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1.2. Zakres i źródła pozyskanych danych
Opracowanie wykonane zostało w dwóch zakresach: statystycznym i przestrzennym.

-

weryfikację i ocenę danych wejściowych,

W pierwszym obszarze zebrane zostały, przetworzone i przeanalizowane dane, których nie

-

konwersję danych wejściowych,

sposób

być

-

przeprowadzenie analiz branżowych w zakresie ustalonych obszarów problemowych,

geolokalizowane. Drugi typ danych objął dane powiązane z przestrzenią lub opisujące

-

normalizacja uzyskanych wartości – opracowanie wskaźników,

tą przestrzeń, które po przetworzeniu zostały odniesione do przyjętej jednostki referencyjnej.

-

wizualizację uzyskanych wyników cząstkowych,

-

wyznaczenie obszaru charakteryzującego się wartościami wskaźników powyżej

odnieść

Zebrane

do

dane

przestrzeni

podzielono

lub

na

z

przyczyn

grupy

formalno-prawnych

tematyczne

nie

odpowiadające

mogą

analizowanym

(stymulanty kryzysu) lub poniżej średniej (destymulanty) średniej dla miasta.

zagadnieniom: społecznym (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub
kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym),
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym.
Po przeanalizowaniu zgromadzonych danych skonstruowano na ich bazie ponad
32 kartogramów, które w dalszej części analizy posłużyły do wykonania wielokryterialnej analizy

1.3.1. Weryfikacja i ocena danych wejściowych
Ogólne wymagania techniczne w odniesieniu do pozyskanych danych zdefiniowane zostały
przez następujące cechy:
-

mającej na celu wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

zawierać się w granicach opracowania, a w przypadku analiz związanych z dostępem

W każdej z grup tematycznych wskazano wskaźniki, w oparciu o które wyznaczono

do obiektów publicznych, pozyskano również informacje o najbliżej położonym

obszar zdegradowany. Informacje, które nie mogły zostać wykorzystane przy wykonaniu analizy

obiekcie w sąsiedztwie analizowanego obszaru),

wielokryterialnej, a niosące istotne dla oceny sytuacji w obszarze opracowania przedstawiono
w tekście raportu lub na dodatkowych opracowaniach kartograficznych. Uzupełniają one obraz

jednoznaczność co do położenia w przestrzeni geograficznej (informacje musiały

-

jednorodność (pomiar zjawiska w identycznej skali pomiarowej dla całego zbioru
danych),

sytuacji w obszarze objętym analizą.
Wykorzystane w opracowaniu materiały pozyskane zostały od jednostek organizacyjnych
Gminy Wadowice. Ponadto skorzystano z materiałów archiwalnych.

-

kompletność (występowanie danych pomiarowych dla całego obszaru opracowania),

-

dokładność (wykonanie pomiaru z identyczną precyzją),

-

aktualność (przyjęto założenie, że poszczególne wskaźniki muszą bazować na
danych opisujących sytuację bieżącą lub dynamikę zmian).

1.3. Etapy metody
Proces delimitacji obszarów zdegradowanych bazuje na zgromadzonych danych

W przypadku wykonanej analizy oznaczało to zebranie danych dla obszaru, w przy

udostępnionych przez Gminę Wadowice i inne instytucje miejskie i powiatowe. W ramach

zachowaniu pełnego pokrycia danymi dla całego zbioru (odrzucano dane fragmentaryczne,

opracowanego raportu przyjęto założenie, że tam gdzie było to możliwe wykonane zostaną

uniemożliwiające porównanie poszczególnych obszarów). Zebrane dane odnoszą się do okresu

zestawienia przedstawiające dany czynnik, zjawisko w przyjętej jednostce referencyjnej.

2015 – 2016.

W przypadku

braku

danych

dla

wszystkich

obszarów,

zgromadzone

dane

nie

były

wykorzystywane do oceny, a jedynie do sygnalizacji pewnych problemów, zjawisk.
Waloryzacja obszarów zdegradowanych, w zakresie przyjętych do analizy danych objęła
siedem etapów tj.:

1.3.2. Konwersja danych wejściowych
Pozyskane dane zostały przetworzone i przekonwertowane do jednego układu odniesienia
(PUWG 1992 – EPSG 2180). Za pomocą narzędzi Geograficznych Sytemów Informacji (GIS)
zbudowano

geobazę

plikową.

Część

danych

ze

względu

na

analogowy

charakter

zdygitalizowano.
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Rys. IV.1.1. Podział analizowanego obszaru na jednostki referencyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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1.3.3. Przeprowadzenie analiz tematycznych w zakresie ustalonych obszarów problemowych
Po uporządkowaniu danych wykonano analizy jakościowe i ilościowe. Z wymienionej
przez K. R. Mazurskiego grupy metod jakościowych wykorzystano:

Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej wymienione w ustawie są w swojej istocie zbyt
złożonymi, aby można było przybliżyć je na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego

1) metodę opisową, połączona z metodą kartograficzną,

i rewitalizacji

za

pomocą

jednego

tylko

wskaźnika.

Zastosowanie

kilku

wskaźników

2) metodę odsiewu dla wyeliminowania tej części przestrzeni, która nie spełniała

do zobrazowania danego zjawiska w ranach audytu miejskiego niesie ze sobą konieczność ich
przekształcenia w celu uzyskania miary syntetycznej umożliwiającej porównania pomiędzy

zadanych kryteriów,
3) metodę kolejnych eliminacji i przybliżeń, w poszukiwaniu przestrzeni najbardziej

poszczególnymi jednostkami. Uwarunkowania te doprowadziły do konieczności normalizacji
analizowanych zmiennych.

odpowiadającej założonej charakterystyce,

Konieczność identyfikacji obszarów koncentracji zjawisk kryzysowych ułatwiła wybór

4) metodę analizy fotogrametrycznej (zdjęć lotniczych) dla oceny ilości i wzajemnego

metody normalizacji. Przegląd metod normalizacji na potrzeby wyznaczenia obszaru

położenia obiektów w terenie,
5) metoda analizy historycznej w poszukiwaniu uwarunkowań dotychczasowego rozwoju

zdegradowanego i rewitalizacji doprowadził do zawężenia ich liczby do: standaryzacji oraz
przekształceń ilorazowych.

i występujących tendencji.

W efekcie rozważań zdecydowano się na zastosowanie przekształcenia ilorazowego,

Spośród metod ilościowych natomiast zastosowano:

które zostało oparte o wartość obliczoną dla całego miasta. Alternatywną metodę

1) metody wskaźnikowe w tym:

tj. standaryzację wykluczono ze wyglądu na bardziej skomplikowany charakter obliczeń jak

- badanie układów sieciowych - w celu określenia wskaźników natężenia zjawisk,
w odniesieniu do liczby mieszkańców, powierzchni,

również trudniejszy do odbioru wynik końcowy. Zawierałby on bowiem zarówno wartości
dodatnie jak i ujemne. Wzór na obliczenie znormalizowanej wartości przedstawiono poniżej:

- badanie układów punktowych (węzłowych), zmierzające do agregacji jednostek
elementarnych, rozkładu statystycznego i modelowanie rozkładu przestrzennego
gdzie:

zjawiska,

–wartość znormalizowana zmiennej zaobserwowana w i-tej jednostce

2) metody statystyczne - szeregi statystyczne, rozkład zmiennych,
3) analizę skupień - w celu powiązania ze sobą różnych czynników i uzyskania

– wartość zmiennej zaobserwowana w i-tej jednostce

syntetycznego wskaźnika prezentującego nasilenie negatywnych zjawisk,

– podstawa normalizacji tj. wartość dla całego miasta
Jako rezultat tak przeprowadzonej normalizacji otrzymano wartości pokazujące rozrzut

4) wielowskaznikową analizę porównawczą.
Otrzymane wyniki oceniono pod względem poprawności zgromadzonych informacji
(weryfikacja ewentualnych odchyleń). Następnie zweryfikowano lokalizację występowania
zjawisk względem elementów zagospodarowania bezpośrednio związanych z prowadzoną
analizą.

Dla wartości powyżej średniej, była większa od 1, dla wartości poniżej średniej, mniejsza
od 1 i większa od 0. W efekcie możliwe stały się obliczenia na otrzymanych wartościach
znormalizowanych wskaźników. Postanowiono potraktować wszystkie analizowane wskaźniki
jako równoważne i nie różnicować ich znaczenia poprzez zastosowanie np. zróżnicowanych wag
dla poszczególnych zmiennych.

1.3.4. Normalizacja uzyskanych wartości – opracowanie wskaźników
Z uwagi na różne jednostki miary poszczególnych wskaźników oraz szerokie spektrum
obszarów

wartości dla poszczególnych jednostek wokół wartości dla całego miasta.

problemowych

w

większości

przypadków

przeprowadzono

normalizację

Brak różnicowania wag dla poszczególnych wskaźników cząstkowych uprościło proces
obliczania wartości wskaźników syntetycznych. W takim przypadku były prostą średnią

analizowanych zmiennych.
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arytmetyczną znormalizowanych wskaźników cząstkowych. Postępowanie takie zastosowano

c. Średni

dla następujących wskaźników syntetycznych i cząstkowych:

wskaźnik

dostępności

do

placówek

Podstawowej

Opieki

Zdrowotnej.

1. Wskaźnik syntetyczny pomocy społecznej:

Zastosowanie takiej metody umożliwiło poprawienie klarowność przekazu. Stało się tak
dzięki

a. Liczba klientów MOPS w 2015 r. na 1 tys. mieszkańców,
b. Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe MOPS w 2015 r. na 1 tys. mieszkańców,
c. Liczba osób otrzymujących zasiłki okresowe MOPS w 2015 r. na 1 tys.
mieszkańców,
d. Liczba osób otrzymujących zasiłki celowe z MOPS w 2015 r. na 1 tys.
mieszkańców,
e. Liczba dzieci otrzymujących wsparcie MOPS w zakresie dożywiania 2015 r. na 1
tys. mieszkańców,

bezpośredniemu

porównaniu

poszczególnych

wskaźników

zarówno

w

ramach

poszczególnych wskaźników syntetycznych, jak również pomiędzy nimi. Na podstawie
wskaźników syntetycznych dla wyszczególnionych w Ustawie z dnia 9 października
o rewitalizacji obliczono również wskaźnik syntetyczny dla całej sfery społecznej, który następnie
wykorzystano przy porównaniach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
1.3.5. Wizualizacja uzyskanych wyników cząstkowych
Uzyskane w trakcie prac wyniki zostały opracowane w formie tabel, wykresów i

f. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych MOPS w 2015 r. na 1 tys.
mieszkańców,

kartogramów. Opracowane dane zwizualizowano, opracowując dla każdego ze wskaźników

g. Liczba świadczeń MOPS ogółem w 2015 r. na 1 tys. mieszkańców.

znormalizowanego w oparciu o wartości referencyjne dla całej gminy. Na większości

2. Wskaźnik syntetyczny problemów edukacyjnych:

kartogram.

Przedziały

klasowe

wyznaczono

na

podstawie

obserwacji

rozkładu

kartogramów uzyskane wyniki podzielone zostały na 4 przedziały wartości, których wartości

a. Średni ważony wynik sprawdzianu sześcioklasisty,

graniczne odnosiły się do wartości 50%, 100% i 150% wartości wskaźnika dla całej gminy. Pod

b. Średni ważony wynik sprawdzianu gimnazjalnego w 2015 r.

legendą umieszczono wartość dla całego analizowanego obszaru lub wielkość zjawiska

c. Udział uczniów z dysleksją przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. i
sprawdzianu sześcioklasisty w 2015 r.
d. Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne w szkołach
podstawowych i gimnazjach w roku 2015

a. Liczba bezrobotnych
produkcyjnym,

zarejestrowanych

odnotowaną w danym roku.
1.3.6. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu kierowano się logiką wyznaczania
obszarów zdegradowanych zawartą w Wytycznych… oraz Ustawie z dnia 9 października

3. Wskaźnik syntetyczny bezrobocia:
ogółem

na

100

osób

w

b. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym,
4. Wskaźnik syntetyczny frekwencji wyborczej:
a. Frekwencja w wyborach samorządowych 2014,
b. Frekwencja w wyborach Prezydenta 2015,
c. Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2015.
5. Wskaźnik syntetyczny dostępności do wybranych usług i przestrzeni publicznych:
a. Średni ważony wskaźnik dostępności do placów zabaw,
b. Średni ważony wskaźnik dostępności do placówek kultury,
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ważony

wieku

o rewitalizacji. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie gminy Wadowice
wykonano w pierwszym etapie analizy zjawisk kryzysowych odnoszących się do sfery
społecznej. W myśl Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji kryzys w sferze społecznej ma
miejsce wówczas, kiedy na danym obszarze występuje 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 (art. 9 ust. 1.).
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Tab. IV.1.2. Zestawienie wskaźników

Zapis ten niesie ze sobą dwie zasadnicze konsekwencje:

Lp.

1. Pierwszą, jest konieczność zdefiniowania pojęcia koncentracji.
2. Drugim, jest konieczność stwierdzenia koncentracji negatywnych zjawisk w przypadku

4.

przekroczenie wartości danego wskaźnika obliczonego dla całej gminy. Wartości te zostały

5.

umieszczone

6.

mapach

ilustrujących

zróżnicowanie

wewnątrzgminnego

Identyfikacja kryzysu w sferze społecznej jest warunkiem koniecznym do wyznaczenia
obszaru zdegradowanego, ale niewystarczającym. Dany obszar może zostać określony jako
zdegradowany dopiero w przypadku kiedy zjawiska kryzysowe występują równocześnie
w następujących sferach zjawisk:
1. Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji
lokalnych przedsiębiorstw lub

8.

SPOŁECZNE

G

GOSPODARCZE

Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEiDG na 1 tys. mieszkańców

ŚRODOWISKOWE

Udział ludności zamieszkałej w strefie do 200 m od dróg krajowych zagrożonej
hałasem komunikacyjnym w ogóle liczby mieszkańców
Udział liczby budynków niepodłączonych do sieci MPEC w liczbie budynków
ogółem w %

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2. Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,

17.
18.

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu

19.
SR

środowiska, lub

20.

3. Przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w
infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu

22.

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi

23.

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

24.
25.

–

w

szczególności

degradacji

stanu

technicznego

obiektów

Średni ważony wskaźnik dostępności do placów zabaw,

21.

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań

4. Technicznych

S

7.

poszczególnych wskaźników.

Wskaźnik
Liczba klientów MOPS w 2015 r. na 1 tys. mieszkańców
Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe MOPS w 2015 r. na 1 tys. mieszkańców
Liczba osób otrzymujących zasiłki okresowe MOPS w 2015 r. na 1 tys.
mieszkańców
Liczba osób otrzymujących zasiłki celowe MOPS w 2015 r. na 1 tys.
mieszkańców,
Liczba dzieci otrzymujących wsparcie MOPS w zakresie dożywiania 2015 r. na 1
tys. mieszkańców,
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych MOPS w 2015 r. na 1 tys.
mieszkańców,
Liczba świadczeń MOPS ogółem w 2015 r. na 1 tys. mieszkańców.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 100 osób w wieku
produkcyjnym
Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym
Frekwencja w wyborach samorządowych 2014
Frekwencja w wyborach Prezydenta 2015
Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2015
Średni ważony wynik sprawdzianu sześcioklasisty,
Średni ważony wynik sprawdzianu gimnazjalnego w 2015 r.
Udział uczniów z dysleksją przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
w 2015 r. i sprawdzianu sześcioklasisty w 2015 r.
Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne
w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku 2015

1.
2.

W pierwszej z wymienionych kwestii przyjęto, że za koncentrację będzie uważane
wszystkich

Negatywne
zjawiska

3.

przynajmniej dwóch z wymienionych zjawisk kryzysowych.

na

Grupa
wskaźników

PF

PRZESTRZENNOFUNKCJONALNE

Średni ważony wskaźnik dostępności do placówek kultury,
Średni ważony wskaźnik dostępności do placówek Podstawowej Opieki
Zdrowotnej.

T

TECHNICZE

Udział ludności zamieszkałej na obszarze aglomeracji wodno-ściekowej w %

Źródło: opracowanie własne

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu
rozwiązań

technicznych

umożliwiających

efektywne

korzystanie

z

obiektów

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska
(art. 9 ust. 1. pkt.1-4).
Zakres

analizowanych

zjawisk

był

warunkowany

ograniczoną

dostępnością

danych

w odpowiednio szczegółowym podziale przestrzennym.
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2. ANALIZY TEMATYCZNE W ZAKRESIE USTALONYCH OBSZARÓW
PROBLEMOWYCH
2.1. Negatywne zjawiska społeczne
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji prowadzone analizy służyć powinny odnalezieniu

Dodatkowo liczba osób w wieku poprodukcyjnym wskazuje na możliwe zmiany w takich

w przestrzeni gminy obszarów znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji

aspektach społeczno-ekonomicznych jak zapotrzebowanie na usługi/produkty wyprofilowane dla

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,

„starszego klienta” (oddziaływanie na rynek), czy funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora,

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu

którego grupą docelową są osoby starsze, nieaktywne zawodowo. W związku z powyższym,

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Warto jednak dodatkowo uwzględnić również

należy brać pod uwagę zmiany potrzeb użytkowników przestrzeni (np. adaptacji pomieszczeń

zjawisko starzenia się polskiej populacji, na które nakładają się migracje zewnętrzne.

na potrzeby osób starszych, często też niepełnosprawnych). Według danych GUS, liczba osób

Ze zjawiskiem tym powiązany jest problem opieki nad osobami starszymi, likwidacji barier,

w wieku poprodukcyjnym w Polsce na koniec 2014 r. wynosiła ponad 7 mln osób, co oznacza

włączenia społecznego seniorów.

19% udział w ogólnej populacji (w 2000 r. - 15%, a w 1990 r. niespełna 13%) . W tym samym
czasie, w Małopolsce odsetek osób w wieku poprodukcyjnym wynosił18,2 % czyli nieco poniżej

2.1.1. Starzenie się populacji
Często omawiany problem starzejącego się społeczeństwa to zjawisko wyraźnie
widoczne na mapie Polski, Małopolski i siłą rzeczy Gminy Wadowice. Wydłuża się przeciętne
trwanie życia przy jednoczesnym spadku współczynnika dzietności.
Jakie zagrożenia niesie ze sobą zjawisko starzejącego się społeczeństwa? Można
je rozpatrywać na wielu poziomach, najbardziej jednak znaczący jest wpływ na sferę społeczną
i gospodarczą kraju, regionu, społeczności lokalnej (zapewnienie opieki zdrowotnej oraz
dziennego i całodobowego wsparcia dla osób starszych, zmiany charakteru infrastruktury,
zmiany popytu na różne usługi - pojawienie się branży tzw. „srebrnej gospodarki”, ale też
możliwy problem związany z brakiem pracowników w gospodarce). W wymiarze gminy to przede
wszystkim problem zabezpieczenia usług społecznych dla osób starszych (np. infrastruktury
opieki dziennej i całodobowej) oraz zapewnienie podstawowych usług opieki zdrowotnej. Coraz
bardziej istotne stają się relacje między poszczególnymi grupami wieku ekonomicznego
ludności, co obrazuje współczynnik obciążenia demograficznego. Na koniec 2014 roku w kraju
na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58,8 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedi poprodukcyjnym), w Małopolsce wskaźnik ten wynosił 59,2 przy czym wyliczając tylko osoby
w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) wynosił 28,9 osoby
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik, jakim jest liczba osób w wieku
poprodukcyjnym

pozwala

analizowany obszar.
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na

ocenę

struktury demograficznej ludności zamieszkującej

średniej dla kraju.
Na tym tle odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w populacji mieszkańców Gminy
Wadowice wynosił w 2015 roku - 18,9%. Na terenie gminy widać wyraźnie, że obszar miasta
wyróżnia się na tle całej jednostki samorządu terytorialnego - poza dwoma jednostkami
wydzielonymi na terenie miasta, wskaźnik osób w wieku poprodukcyjnym przewyższa średnią, a
w 3 jednostkach (nr 9, 8, i 3) przekracza średnią dla populacji o więcej niż 5punktów
procentowych. Relatywnie najlepsza sytuacja znajduje się w sołectwach: Stanisław Górny (12,9
osoby w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców), Wysoka (wskaźnik na poziomie 13,8%)
oraz Klecza Dolna (13,9%)
Warto zwrócić uwagę, że odsetek kobiet w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 roku
życia) w liczbie mieszkanek gminy wynosił w 2015 roku 25%, zaś mężczyzn w wieku
poprodukcyjnym

(pow.

65

roku

życia)

w

stosunku

do

ogółu

mężczyzn

-

12,3%.

Nie uwzględniając na tym etapie zależności pomiędzy wiekiem i sytuacją zdrowotną
(np. niepełnosprawnością), możemy wnioskować, że w gminie mamy całkiem dużą przestrzeń
aktywności, które mogą zagospodarować kobiety w wieku poprodukcyjnym i należy tę grupę
mieszkańców traktować, jako z jednej strony potencjał możliwy do wykorzystania, ale też
uwzględnić ich specyficzne potrzeby (np. związane z profilaktyką zdrowotną).

INSTYTUT EKONOMIKI PRZESTRZENI
Odkrywamy wartość przestrzeni

Rys. IV.2.1. Liczba osób w wieku poprodukcynym na 100 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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2.1.2. Bezrobocie
Poziom bezrobocia jest jednym z głównych wskaźników oceny sytuacji społecznogospodarczej

kraju,

regionu

czy

gminy.

Jest

wypadkową

wielu

czynników

makro

i mikrostrukturalnych. Do najważniejszych z nich na poziomie gminy należy zaliczyć liczbę oraz

klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach podających, jako powód
korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie wynosił: 2011 r. – 28%, 2012 r. 30,5%, 2013 r. -33%, 2014 r. – 27%, a w 2015 r. – 25%.

charakterystykę działających lokalnie i w promieniu kilkudziesięciu kilometrów przedsiębiorstw

Poniższy wykres przedstawia liczbę klientów OPS (w tym mieszkańców wsi) oraz liczbę

tworzących miejsca pracy (czyli popytową stronę rynku pracy) oraz sytuację demograficzną,

osób w rodzinach w Gminie Wadowice, którzy jako powód trudnej sytuacji życiowej (i powód

strukturę wykształcenia i mobilność zawodową mieszkańców (podażową stronę rynku pracy).

przyznania świadczeń) podali bezrobocie. Warto zwrócić uwagę, że są to głównie mieszkańcy

Lokalna

tworzeniu

miasta – udział bezrobotnych klientów pomocy społecznej z terenów wiejskich jest niemal

sprzyjających warunków dla powstawania nowych przedsiębiorstw i rozwoju już istniejących,

trzykrotnie mniejszy. Kolejna rzecz, którą należy zauważyć dotyczy liczby osób w rodzinach

zwłaszcza w dziedzinach zdiagnozowanych, jako priorytetowe w strategii rozwoju gminy.

klientów pomocy społecznej będących w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia –

polityka

Z drugiej strony

prozatrudnieniowa

wsparciu

powinna

powinny podlegać

zatem

koncentrować

się

procesy dostosowania

na

kwalifikacji osób

bezrobotnych czy kształcących się do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

na koniec 2015 roku 55,1%. Średnia liczba osób długotrwale bezrobotnych przypadająca na 100

w PUP/liczba osób aktywnych zawodowo, wyrażona w %) dla Polski na koniec 2015 roku

osób w wieku produkcyjnym w Gminie Wadowice wynosi 2,6. Obszary o największej

wynosiła 9,8%, dla Małopolski 8,5%, a w powiecie wadowickim 8,8%. W przypadku Gminy

koncentracji osób długotrwale bezrobotnych to również 4 jednostki w obrębie miasta (oznaczone

Wadowice, ze względu na brak dostępnych danych dotyczących liczby osób aktywnych

jako obszar: 7, 8, 10, 11). Warto zwrócić uwagę, że jednostki 10 i 11 to obszary w mieście,

zawodowo, możliwe było jedynie obliczenie wskaźnika bezrobocia odniesionego do liczby osób

w których zarejestrowanych jest najwięcej osób bezrobotnych - rys. IV.2.3 oraz długotrwale

w wieku produkcyjnym. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób

bezrobotnych - rys. IV.2.9.

bezrobocia

(liczba

osób

bezrobotnych

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych w Małopolsce wynosił
zarejestrowanych

Stopa

rejestrowanego

na przeciętną rodzinę osoby bez pracy przypada 3,7 osoby w gospodarstwie domowym.

w wieku produkcyjnym wyniosła na terenie całej gminy 6%.
Obszary największej koncentracji osób bezrobotnych znajdują się na terenie miasta
Wadowic w 4 jednostkach o nazwach: 4, 9, 10, 11 ze wskaźnikiem powyżej 8,9%. Poza
jednostkami wyróżnionymi w obrębie miasta Wadowice na terenie gminy znajdują się trzy
sołectwa: Chocznia, Kaczyna i Wysoka, w których wskaźnik bezrobocia jest większy od średniej
dla gminy.
W obrębie problematyki bezrobocia warto uwypuklić kwestię długotrwałego pozostawania
bez pracy. O wpływie tzw. długoterminowego bezrobocia na postawy osób doświadczających
tego stanu napisano niejedną pozycję. Bazując na klasycznym opracowaniu Lazarsfelda
i Jahody warto wspomnieć jedynie, że osoba pozostająca długo bez pracy, równolegle ze
znacznym obniżeniem stopy życiowej i dezorganizacją rytmu dnia, zaczyna odczuwać niewiarę
we własne możliwości i apatię powodujące w efekcie bierność (brak działań zmierzających do
znalezienia pracy), a w kolejnym stadium - wykluczenie społeczne. Długotrwałe bezrobocie to
też jeden z ważnych powodów korzystania z pomocy społecznej. Aby zobrazować korelację
pomiędzy pozostawaniem bez pracy wystarczy powiedzieć, że w latach 2011-2015 odsetek
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Rys. IV.2.2. Statystyki dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Wadowice z
powodu bezrobocia w perspektywie lat 2011 -2015
Źródło: Na podstawie sprawozdań MPiPS -01 dostarczonych z PUP w Wadowicach
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Rys. IV.2.3. Liczba bezrobotnych ogółem na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wadowicach
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Kolejny ważny aspekt świadczący o strukturze bezrobocia dotyczy korelacji tego zjawiska

Również niski wiek osób bezrobotnych – do 25 roku życia jest czynnikiem

z płcią. Odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie, na koniec 2015 roku

zdiagnozowanym, jako niebezpieczny z punktu widzenia trudności ze znalezieniem pracy.

wynosił 53,7 %, w tym samym czasie odsetek kobiet zarejestrowanych w urzędzie pracy w PUP

Często niski wiek osoby, która trafia do rejestru osób bezrobotnych, jest skorelowany z brakiem

Wadowice (dane dla powiatu) wynosił dokładnie tyle samo co średnia dla regionu – 53,7 % .

wykształcenia lub z wykształceniem niedostosowanym do rynku pracy. Niebagatelny jest też

Średnia liczba kobiet bezrobotnych przypadająca na 100 kobiet w wieku produkcyjnym w Gminie

fakt, że pracodawcy szukają osób z praktycznym doświadczeniem, którego bezrobotny

Wadowice wynosi 6,9 czyli o 0,9 p.p. więcej niż wynosi średnia liczba osób bezrobotnych

absolwent, o ile nie pracował w trakcie okresu kształcenia, siłą rzeczy nie posiada.

przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. Z opracowanego kartogramu wynika,
że obszary największej koncentracji bezrobotnych kobiet przypadają na teren miasta Wadowice
(trzy jednostki, w których wskaźnik minimum dwukrotnie przewyższa średnią). Warto zwrócić
uwagę na jeden obszar w centrum miasta (pokrywający się z jednostką 10), w którym liczba
kobiet bezrobotnych w ogóle kobiet w wieku aktywności zawodowej stanowi blisko
1/3 interesującej nas populacji (32,1). Jest to ten sam obszar, w którym notujemy zjawisko
największej koncentracji osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
Z dodatkowych analiz wynika, że obszarami największej koncentracji długotrwale
bezrobotnych kobiet w ogóle kobiet w wieku produkcyjnym (średnia dla gminy 2,9) są
zidentyfikowane wcześniej jednostki w obrębie miasta Wadowice o nr 10, 11, 7 i 8 oraz obszar,
który do tej pory nie był zdiagnozowany jako najbardziej problemowy – nr 1 (wskaźniki powyżej
4,4 % udziału kobiet długotrwale bezrobotnych w grupie kobiet aktywnych zawodowo.
Kolejną cechą demograficzną mającą znaczenie dla faktu znalezienia i utrzymania
zatrudnienia jest wiek. Przyjmuje się, że wiek mobilności zawodowej przejawiającej się
gotowością do zmian miejsca pracy, podnoszenia lub zmiany dotychczasowych kwalifikacji czy
elastycznego dostosowywania się do wymogów zmieniającego się rynku pracy trwa do 45 roku
życia. Udział osób w wieku niemobilnym (45+) wśród bezrobotnych ogółem w poszczególnych
sołectwach i mieście Wadowice waha się między 1/5 (Gorzeń Dolny) do 2/3 (Roków). Poniższy
wykres prezentuje udział osób zarejestrowanych w PUP Wadowice w wieku 45 lat i więcej
w ogólnej liczbie osób bezrobotnych.
Z analiz wynika, że największa kumulacja osób bezrobotnych powyżej 40 roku życia
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym znajduje się w obszarze miasta Wadowic
w jednostkach miejskich o nr 9,10, 11 oraz dodatkowo jednostce nr 4. Średnia liczba osób
bezrobotnych powyżej 40 roku życia w ogóle osób w wieku aktywności zawodowej wynosiła dla
gminy 10,6 osoby, natomiast w wyróżnionych powyżej obszarach miasta wskaźnik przekraczał
15,8 osoby.
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Rys. IV.2.4. Odsetek osób w wieku niemobilnym wśród bezrobotnych ogółem w Gminie Wadowice
Źródło: Na podstawie sprawozdań MPiPS-01 za rok 2015 dla każdego z sołectw i miasta w Gminie
miejsko-wiejskiej Wadowice.

INSTYTUT EKONOMIKI PRZESTRZENI
Odkrywamy wartość przestrzeni

Rys. IV.2.5. Liczba bezrobotnych kobiet ogółem na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wadowicach
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Zjawisko bezrobocia wśród osób w młodym wieku, na starcie kariery zawodowej jest o
tyle niebezpieczne, że może spowodować syndrom wyuczonej bezradności i apatii w zakresie
szukania pracy. Dlatego też „bezrobotnym, do 25 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w okresie
do 4 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej formy pomocy określonej
w ustawie”. Działania te mają charakter prewencyjny – mający uchronić osobę przed
„wpadnięciem” w system wykluczenia z rynku pracy, a co za tym idzie w następstwie wykluczenia społecznego.
Jak wynika z poniższego wykresu problem bezrobocia wśród osób młodych dotyczy
jednostki Babica (47% udziału osób młodych wśród ogółu bezrobotnych) i Gorzeń Dolny (40%,
ok. 1/3 osób młodych w ogóle osób bezrobotnych), w dalszej kolejności: Stanisław Górny oraz
Klecza Górna. W relatywnie dobrej sytuacji są miejscowości: Jaroszowice, Barwałd Dolny,
miasto Wadowice oraz Klecza Dolna i Ponikiew (mniej niż 15 % udziału osób w wieku do 25 lat
w ogóle bezrobotnych).

Rys. IV.2.6. Odsetek osób w wieku do 25 lat wśród bezrobotnych ogółem w Gminie Wadowice
Źródło: Na podstawie sprawozdań MPiPS-01 za rok 2015 dla każdego z sołectw i miasta w Gminie
miejsko-wiejskiej Wadowice
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Rys. IV.2.7. Liczba osób bezrobotnych w wieku poniżej 40 lat i mniej na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wadowicach
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Rys. IV.2.8. Liczba osób bezrobotnych w wieku powyżej 40 lat na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wadowicach
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Rys. IV.2.9. Liczba osób bezrobotnych długotrwale na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wadowicach
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Rys. IV.2.10. Liczba bezrobotnych długotrwale kobiet na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP w Wadowicach
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2.1.3. Ubóstwo
Z wymienionych w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej przesłanek, które mogą być

Średnia liczba rodzin utrzymujących się ze świadczeń pomocy społecznej na 1000

podstawą udzielenia pomocy społecznej w Małopolsce, od lat najczęstszą jest ubóstwo. W 2014

mieszkańców Gminy Wadowice wyniosła w 2015 roku 13. Najwyższy wskaźnik liczby rodzin

r. problem ten dotykał niemal 61,6% klientów pomocy społecznej. Oprócz ubóstwa można

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ponad trzykrotnie przewyższający średnią dla

wyróżnić inne problemy, które w ciągu ostatnich lat są dominujące w naszym regionie:

gminy (47,9), znajduje się w mieście, w jednostce oznaczonej numerem 10. Kolejne jednostki

bezrobocie (45,0% ogółu klientów pomocy społecznej), długotrwała choroba (36,4%),

z wysokimi wskaźnikami znajdują się w mieście (obszar nr 8) – 27,9 rodzin na 1000

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (33,7%) oraz niepełnosprawność (30,7%).

mieszkańców, w Rokowie – 22 rodziny na 1000 mieszkańców oraz w jednostkach nr 9 i 10

Pozostałe przyczyny przyznawania pomocy występują znacznie rzadziej lub w ogóle .

na terenie miasta. W rodzinach osób korzystających ze świadczeń przebywa w Gminie

W Polsce świadczeniami pomocy społecznej w 2014 r. objęto 8,0% ludności kraju,

Wadowice 1659 osób.

w Małopolsce w 2014 r. wskaźnik ten wynosi 6,8% ludności regionu i jest niższy o 1,2%
od średniej dla kraju, co daje województwu małopolskiemu IV miejsce w porównaniu do innych
regionów.
Liczba osób którym w gminie Wadowice przyznano świadczenia z pomocy społecznej
w 2015 roku wyniosła 868, co stanowi 2,29 % ogólnej liczby mieszkańców Gminy Wadowice.
Analizując liczbę świadczeniobiorców w latach 2011-2015, nie można powiedzieć o wyraźnej
tendencji (malejącej lub rosnącej) dotyczącej liczby klientów pomocy.
Średnia kwota świadczeń pieniężnych w 2015 roku na jednego mieszkańca gminy była
równa 31,26 złotych. Kwoty świadczeń ogółem wydane z systemu pomocy społecznej w 2015
roku w gminie wyniosły 1 184 758 zł i utrzymują się na bardzo podobnym poziomie od roku
2013, w którym to nastąpił znaczny wzrost wydatków gminy na zabezpieczenie systemu pomocy

Rys. IV.2.11. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia

społecznej (o ok. 250 000 zł). Zmiany w wydatkach gminy na ten cel w perspektywie lat 2011-

Źródło: Na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS-03 przekazanych przez MOPS Wadowice.

2015 prezentuje wykres IV.2.12.
Średnia liczba świadczeń MOPS ogółem na 1000 mieszkańców gminy wynosi 25,1.
Są jednak miejsca na mapie gminy, w których odsetek osób korzystających ze świadczeń
znacznie przekracza średnią dla Gminy Wadowice. Największe nasilenie problemów, na które
reaguje lokalny system pomocy społecznej znajduje się w obszarze miasta Wadowice (jednostki:
8, 9, 10, 11), w których liczba przyznanych świadczeń wynosiła od 40,1 świadczeń na 1000
mieszkańców (obszar nr 9) do 117, 1 (obszar nr 10). Poza miastem, wysokie wskaźniki
przyznanych świadczeń notujemy w Rokowie – 64,3 oraz w Kaczynie (średnia – 48,8).
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2015 roku wyniosła 518 nieznacznie
zmniejszając się w stosunku do roku 2014 (o 32 rodziny).
Rys. IV.2.12. Kwoty wypłaconych świadczeń
Źródło: Na podstawie danych ze sprawozdań MPiPS-03 przekazanych przez MOPS Wadowice.
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Tab. IV.2.3. Powody przyznania pomocy społecznej w Wadowicach w latach 2013-2015
Liczba rodzin

2013

rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna
Razem:

Liczba osób w rodzinach

Ogółem

Powód trudnej sytuacji życiowej

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – ogółem, w tym:
rodziny niepełne

Liczba rodzin

2014

2015
2013
Liczba beneficjentów
245
907
0
2
12
11
116
404
101
308
215
1013
228
711
320
902

836
1
14
686
603
897
683
835

793
0
13
682
611
804
658
840

32,6%
0,24
1,3%
7,9%

28,7%
0,1%
1,5%
12,2%

2015
2013
Udział w %
26,6%
40,5%
0,0%
0,09%
1,3%
0,5%
12,6%
18%

32,9%
28%
34,6%

26,7%
25,4%
32,6%

23,3%
24,8%
34,7%

45,2%
31,7%
40,2%

35,5%
27,1%
33,1%

31,6%
25,8%
33%

582

589

572

15,2%

14,8%

14,2%

26%

23,3%

22,5%

45

192

163

147

35
21
0
78
1

49
19
0
71
0

219
120
0
300
0

237
101
0
223
1

309
94
0
213
0

3,5%
0,0%
11,7%
0,0%

2,3%
0,0%
8,5%
0,1%

2,1%
0,0%
7,7%
0,0%

5,3%
0,0%
13,4%
0,0%

4,0%
0,0%
8,8%
0,04%

3,7%
0,0%
8,4%
0,0%

5

8

6

9

16

12

0,6%

0,9%

0,6%

0,4%

0,6%

0,5%

0

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1
3
0
838

25
9
0
912

2
4
0
921

5
8
0
2242

65
27
0
2523

11
14
0
2547

0,1%
0,4%
0,0%
*

2,7%
1,0%
0,0%
*

0,2%
0,4%
0,0%
*

0,2%
0,4%
0,0%
*

2,6%
1,1%
0,0%
*

0,4%
0,5%
0,0%
*

273
2
11
66
43
276
235
290

262
1
14
111
90
244
232
296

127

135

131

54

50

30
29
0
98
0

2014

Liczba osób w rodzinach

Ogółem

2015

2013

2014

2014

2015

33,1%
0,04%
0,55%
27,2%

31,1%
0,0%
0,5%
26,9%

* procent nie sumuje się do 100 ponieważ klienci pomocy społecznej mogą podać więcej niż jeden powód trudnej sytuacji życiowej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach
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Mierząc zatem liczbę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (korzystających

Liczba osób, którym przyznano w 2015 roku zasiłek stały wynosiła 80, liczba osób

z systemu pomocy społecznej), jako łączną liczbę osób w rodzinie stanowi ona 4,4%

w rodzinach tego typu klientów pomocy społecznej - 111. Świadczenia te kosztowały budżet

mieszkańców gminy.

gminy 328 524 zł.

Główną przyczyną korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców Gminy

Średnia liczba osób otrzymujących zasiłki stałe na 1000 mieszkańców w gminie na koniec

Wadowice na przestrzeni lat 2013-2015 była długotrwała lub ciężka choroba, wskazywana jako

2015 roku wynosiła 2,1. Największe nasilenie tego zjawiska, przewyższające średnią dla gminy

powód przez ok. 1/3 klientów pomocy społecznej. Ubóstwo, w statystykach województwa

ponad sześciokrotnie ma miejsce w mieście, w jednostce nr 10, co oznacza (nakładając dane

małopolskiego widniejące jako podstawowa przyczyna korzystania z transferów społecznych,

dotyczące bezrobocia, w tym długotrwałego) obszar o wysokim natężeniu problemów

w Gminie Wadowice stanowi drugi z najczęstszych powodów korzystania ze świadczeń; warto

społecznych. W relatywnie niekorzystnej sytuacji są też rejony miasta o nr 7 i 8, w których

jednak zauważyć spadek liczby klientów pomocy społecznej w tej kategorii na przestrzeni trzech

natężenie zjawiska korzystania z pomocy społecznej w postaci zasiłków stałych przewyższa

ostatnich lat – z 32,6% w 2013, do 28,7% w 2014 i o kolejne ok. 2 p.p. w 2015 r. (26,6%).

średnią blisko trzykrotnie.

Trzecią główną przyczyną trudnej sytuacji życiowej, wymagającej wsparcia systemu pomocy

W relatywnie najlepszej sytuacji (najmniej osób kwalifikujących się do pobierania zasiłków

społecznej jest bezrobocie. W tej kategorii, podobnie jak w przypadku ubóstwa dostrzec można

stałych) znajduje się Zawadka i Klecza Górna oraz jednostka miejska o nr 2.

tendencję spadkową – z 34,6% osób korzystających z tego powodu z pomocy społecznej

Zasiłek okresowy

w 2013 r. do 26,7% w 2014 r. oraz 23,3 % w 2015 r. Warto zwrócić uwagę również na znaczny
odsetek osób niepełnosprawnych wśród klientów MOPS w Wadowicach – niepełnosprawność
stanowi bowiem ok ¼ powodów przyznawania pomocy społecznej w latach 2013 -2015. Kolejne
dwa powody korzystania ze wsparcia MOPS w Wadowicach dotyczą:
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – ok. 15% klientów pomocy społecznej w latach 2013-2014, spadek
do 14,2 p.p. w 2015 r.
- alkoholizmu, który dotykał w 2013 r. 11,7% klientów pomocy społecznej. Od 2014 roku
notujemy spadek osób uzależnionych o ok. 3 p.p. (8,5%) do 7,7% w 2015 r.
Pozostałe problemy społeczne występują w Gminie marginalnie. Korelując liczebność
rodzin klientów pomocy społecznej z powodem korzystania ze wsparcia – relatywnie najwięcej
osób znajduje się w rodzinach osób bezrobotnych, ubogich oraz długotrwale bądź ciężko
chorujących.
Zasiłek stały
Jest to świadczenie przysługujące osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym
w rodzinie, niezdolnym do pracy o ile ich dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie
są niższe od kryterium dochodowego (dla osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi
634 zł na miesiąc, zaś dla osoby żyjącej w rodzinie – 514 zł. https://www.mpips.gov.pl).
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Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie w sytuacji nie osiągania przez osobę samotną lub rodzinę ustawowego kryterium
dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy.
Liczba osób, którym przyznano w 2015 roku zasiłek okresowy wynosiła 105, natomiast
liczba osób w rodzinach - 379. Świadczenia te kosztowały budżet gminy 240 549 zł.
Średnia liczba osób otrzymująca zasiłki okresowe w 2015 roku w gminie wynosiła
2,5 osoby na 1000 mieszkańców. Największe nasilenie tego zjawiska dostrzec można
w mieście, również w rejonie nr 10, w którym zjawisko korzystania z zasiłków okresowych
przewyższa średnią blisko sześciokrotnie. Jest to potwierdzenie wcześniejszych analiz
świadczących o wyjątkowej kumulacji problemów, które sprawiły, że mieszkańcy tej dzielnicy
znaleźli się w systemie pomocy społecznej. Relatywnie duży udział osób korzystających
z zasiłków okresowych znajduje się również w mieście, w jednostkach: 11, 9 oraz w Kaczynie
(blisko dwukrotnie przekroczona średnia dla gminy) i w jednostce nr 8 (o 50% wyższy wskaźnik
niż średnia dla JST). Stosunkowo dobra sytuacja, mierzona niską liczbą osób pobierających
zasiłki okresowe na 1000 mieszkańców znajduje się w Barwałdzie Dolnym, Ponikwi, Kleczy
Dolnej i w jednostce urbanistycznej nr 1.
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Rys. IV.2.13. Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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Zasiłek celowy
Może być przyznany w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków i

Średnia liczba rodzin korzystających z dożywiania dzieci w 2015 roku w gminie wynosiła

leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i

4 na 1000 mieszkańców. Obszary w gminie o największym skupieniu rodzin uprawnionych

napraw w mieszkaniu czy kosztów pogrzebu.

do tego typu świadczeń z MOPS znajdują się na terenie miasta w jednostkach 10 (największe

Z zasiłków celowych, w 2015 roku skorzystało 401 osób. Rodziny omawianych klientów
pomocy społecznej liczyły 1428 osób. Kwota omawianych świadczeń wyniosła w 2015 roku 243

skupienie rodzin 4,5 razy przekraczające średnią dla gminy) następnie w Rokowie (wskaźnik
o wartości 15,1) w mieście na obszarze oznakowanym nr 11 (11,1) w Kaczynie (10,8) oraz
w mieście w jednostkach o nr 2 i 4 i Jaroszowicach (wskaźniki przewyższające średnią

483 zł.
Średnia liczba osób w gminie pobierająca zasiłek celowy wynosiła 10,6 osoby na 1000
mieszkańców, czyli było to świadczenie wydawane w Gminie najczęściej. Największe nasilenie
tego zjawiska dało się zaobserwować w 2015 roku w mieście, w znanej już z wcześniejszych
analiz jednostce nr 10 (czterokrotnie większy wskaźnik natężenia problemu niż średnia dla
gminy). W następnej kolejności plasują się jednostki miasta o numerach 8, 9 oraz sołectwo
o nazwie Roków (dwukrotnie wyższy wskaźnik niż średnia dla gminy). Mając na uwadze, że tego
rodzaju świadczenie ma charakter doraźnej pomocy i nie jest dobrym wskaźnikiem przy

dla gminy o ok. 50%).
Liczba osób w rodzinach korzystająca z dożywiania z MOPS w 2015 roku w gminie
wynosiła 8,6 osoby na 1000 mieszkańców. Obszary o największym odsetku osób uprawnionych
do korzystania z dożywiania finansowanego z MOPS, w których wskaźnik jest równy lub większy
12,9 znajdują się na terenie miasta w jednostkach 4, 10 i 11 oraz w Rokowie,
Jaroszowicach, Wysokiej i Kaczynie.
Problemy związane z alkoholem

omawianiu utrwalonych problemów społecznych, warto podkreślić, że w korzystaniu z tego typu

Występowanie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu jest zjawiskiem, które

zasiłków ponadprzeciętnie wybija się rejon nr 10 co może świadczyć o tym, że mamy

można potwierdzić w analizie danych zbieranych przez kilka różnych instytucji. Dane dotyczące

do czynienia z jedną grupą osób, korzystających z transferów społecznych na wielu polach.

osób skierowanych na leczenie i otrzymujących wsparcie z zakresu pomocy społecznej znajdują
się w posiadaniu OPSów, jednak jest to na ogół niezbyt liczna grupa. Innego rodzaju informacje

Usługi opiekuńcze
Wśród wsparcia, jakie ośrodki pomocy społecznej oferują mieszkańcom są usługi
opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy), a także
specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie)
kierowane do osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn. Średnia liczba osób korzystająca z usług opiekuńczych w 2015
roku w gminie wynosiła 1,5 osoby na 1000 mieszkańców.
Obszary w gminie o największym odsetku osób uprawnionych do świadczeń
opiekuńczych znajdują się w mieście: jednostka 8 (wskaźnik trzykrotnie wyższy od średniej) oraz
jednostkach: 3, 9, (wskaźniki blisko dwukrotnie wyższy od średniej), 10 (1,6 osoby na 1000
mieszkańców) oraz w jednostce nr 2 (1,5 osoby na 1000 mieszkańców).

pozycją

w trzeźwości. Najciekawszą grupą danych wydają się jednak te znajdujące się Miejskich
Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące osób co do których do MKRPA
zostały skierowane wnioski o skierowanie na leczenie.
Na

obszarze

gminy

Wadowice

największe

natężenie

problemów

związanych

z nadużywaniem alkoholu widoczne jest w ścisłym centrum miasta tj. jednostkach nr 8, 10, 11
oraz miejscowościach: Kaczyna, Zawadka, Gorzeń Górny oraz Dolny, Babica i Barwałd Dolny.
Powyżej wartości dla całego miasta wynoszącej 1,8 wniosku na 1 tys. mieszkańców znalazła się
także jednostka miejska o nr 7 oraz miejscowość Stanisław Górny. Pozostała część gminy
Najniższe wartości, oznaczające bardzo niskie natężenie analizowanego zjawiska

w

świadczeniach

niepieniężnych

jest

wspieranie

najmłodszych

mieszkańców poprzez przyznawanie im prawa do korzystania z darmowych posiłków.
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wpływem alkoholu, w tym także dotyczących złamania przepisów Ustawy o wychowaniu

charakteryzuje się niższymi wartościami.

Dożywianie dzieci
Ważną

gromadzone są przez Policję. Dotyczą one przestępstw lub wykroczeń dokonanych pod

charakteryzują jednostki w centralnej i zachodniej części miasta, w tym miejscowości: Roków,
Klecza Dolna oraz Górna i Wysoka; jak również jednostki miejskie o numerach: 1, 3 i 9 .
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Rys. IV.2.14. Liczba osób otrzymujących zasiłki okresowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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Rys. IV.2.15. Liczba osób otrzymujących zasiłki celowe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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Rys. IV.2.16. Liczba świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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Rys. IV.2.17. Liczba wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GKRPA
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Rys. IV.2.18. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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Rys. IV.2.19. Liczba rodzin korzystających z akcji dożywiania dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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Rys. IV.2.20. Liczba osób w rodzinach korzystających z akcji dożywiania dzieci przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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Rys. IV.2.21. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 1000 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Wadowicach
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2.1.4. Przestępczość
Dane udostępnione przez Komendę Powiatową Policji przedstawiały liczbę 7 kategorii
przestępstw w podziale na dzielnice stosowanym przez KPP w Wadowicach. Ze względu na
fakt, że nie obejmowały one całości zagadnienia i przedstawiały jedynie fragment obrazu
przestępczości na obszarze Gminy Wadowice zdecydowano się potraktować je jako cenny
materiał uzupełniający przeprowadzoną analizę zróżnicowania wewnątrzmiejskiego. Dlatego też
dla analizowanych danych nie sporządzono kartogramu przedstawiającego rozkład zjawiska
przestępczości w przestrzeni gminy.
Jakkolwiek dane dotyczące przestępczości na terenie Gminy Wadowice nie obejmują
całości kwestii związanych z zagadnieniami poziomu bezpieczeństwa, to jednak już nawet ich
pobieżna analiza dostarcza interesujących wniosków. Tendencją widoczną na wykresie
obrazującym strukturę 7 typów przestępstw jest zdecydowanie mniejsza liczba tego rodzaju
przestępstw na całym obszarze wiejskim gminy. Temu ostatniemu odpowiadają dzielnice KPP w
Wadowicach o numerach 7, 10 oraz 12. Jednocześnie są to jednostki najbardziej ludne, których
liczba mieszkańców wynosi w każdym przypadku po kilka tysięcy. Dla odmiany, w przypadku
wyznaczonych jednostek miejskich liczba ludności z jednym wyjątkiem jednostki nr 3, nie
przekraczała 2 tys. osób. Naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy będzie zatem wysoki
wskaźnik przestępczości na obszarze wiejskim gminy i wyraźnie wyższy na obszarze miasta
Wadowice,
Drugą widoczną kwestią odnoszącą się do poziomu przestępczości na terenie gminy jest
bardzo wyraźna koncentracja tego zjawiska w dzielnicy nr 5, która swoim zasięgiem odpowiada
ścisłemu, historycznemu centrum miasta (jednostki nr 10 i 11) oraz północnej części śródmieścia
(jednostka nr 8, wschodnia cześć jednostki nr 7). Liczba przestępstw odnotowanych na tym
terenie kształtowała się na poziomie prawie dwukrotnie wyższym niż dla następnych w
kolejności liczby analizowanych przestępstw jednostek i wyniosła w 2015 r. ogółem 111 z ponad
500 przestępstw z wybranych kategorii popełnionych ogółem w całej gminie. Na stosunkowo
niewielki teren przypadało więc więcej niż co piąte przestępstwo w popełnione w całej gminie.
Dla pozostałych dzielnic na terenie miasta Wadowice liczba przestępstw wahała się od 53 do 62
przestępstw.
Interesująco przedstawia się również struktura popełnionych przestępstw. W skali całej
gminy najczęściej występowały inne przestępstwa kryminalne niż wyróżnione w przypadku
pozostałych 6 kategorii. W skali miasta na tę kategorię przypadało 163 przestępstwa co staniało
blisko 32% liczby przestępstw w gminie Wadowice ogółem.
fot. fotolia
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Bardzo wysokim udziałem odznaczały się oszustwa, które były drugą najbardziej liczną
kategorią (163). Ta kategoria odpowiadała za co czwarte przestępstwo spośród analizowanych
kategorii. Wynik ten należy uzna za wysoki. Kolejne kategorie do kradzież oraz kradzież z
włamaniem, na które przypadało odpowiednio: 98 (19%) i 64 (12%) przestępstwa. Ostatnie trzy
kategorie przestępstw w skali roku 2015 występowały już pojedynczo i dla wszystkich jednostek
ich liczba nie przekraczała wartości 7. W konsekwencji ich znaczenie , z punktu widzenia
poziomu bezpieczeństwa było niskie. Do tych, najmniej licznie reprezentowanych kategorii
należały: Niszczenie cudzej rzeczy, Bójki i pobicia oraz Przestępstwa narkotykowe.
W skali poszczególnych jednostek, z punktu widzenia analizowanej struktury przestępstw
można było zauważyć następujące prawidłowości:
1.

Niski udział, drugiej co pod względem częstości występowania w skali całej gminy

kategorii przestępstw tj. oszustw, w przypadku dzielnicy nr 6, obejmującą w dużej mierze
zabudowę wielorodzinną o charakterze blokowym.
2.

Bardzo niski udział kategorii kradzież z włamaniem dla dzielnicy nr 2.

3.

Bardzo niski udział kategorii kradzież z włamaniem dla dzielnicy nr 3.

4.

Wysoki udział kradzieży z włamaniem w dzielnicach miejskich o nr: 1,3 oraz 6.

5.

Zauważalne akty niszczenia cudzej rzeczy w dzielnicach nr 2 oraz 6.

Rys. IV.2.22. Struktura przestępstw - głównych kategorii - w podziale na dzielnice
w Gminie Wadowice w 2015 r.
Źródło: KPP w Wadowicach
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2.1.5. Niski poziom edukacji
Jednym

z

najważniejszych

zjawisk

kryzysowych,

którego

znaczenie

znalazło

bezpośrednie odzwierciedlenie w tekście Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji jest niski
poziom edukacji. Na potrzeby niniejszego opracowania zjawisko to przybliżono za pomocą
wskaźnika syntetycznego problemów edukacyjnych. Składał się on z czterech wskaźników
cząstkowych:

potencjalny błąd związany z uczęszczaniem do szkoły podstawowej dzieci spoza rejonu i
związanym z tym nieprzypisaniem ich do właściwej jednostki odniesienia (obwodu szkolnego)
jest względnie niskie i może zostać zaniedbane.
Wczesny etap edukacji
Analiza sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej dotyczy



Średnich wyników sprawdzianu przeprowadzanego w VI klasie szkoły podstawowej



Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego

pierwszego etapu edukacji szkolnej. W związku z tym można spodziewać się większego wpływu



Liczby zajęć wyrównawczo-dydaktycznych na 1 tys. mieszkańców

kontekstu lokalnego niż w przypadku dalszych etapów edukacji.



Udziału uczniów ze stwierdzoną dysleksją w ogóle uczniów przystępujących

Wartości obliczone dla poszczególnych jednostek analizy znalazły się w przedziale

do egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. oraz w VI klasie szkoły podstawowej

pomiędzy 56% a 71%. Zróżnicowanie poziomu edukacji na poziomie szkoły podstawowej

w 2016 r.

pokazuje dwa obszary o wysokich wynikach egzaminu przeprowadzonego w VI klasie. Z jednej

Wszystkie wskaźniki poddano procesowi normalizacji w oparciu o wartości dla całej
gminy. Kolejno na ich podstawie obliczono wskaźnik syntetyczny będący średnią arytmetyczną
wszystkich czterech wskaźników cząstkowych. Wskaźniki cząstkowe nie były różnicowane pod
względem ich wagi, a więc były sobie równorzędne.
Trzy pierwsze wskaźniki odnosiły się wprost do poziomu edukacji. Wskaźnik udziału
uczniów z dysleksją dotyczył kwestii poziomu edukacji pośrednio identyfikując sam niski poziom
edukacji, ale pewien potencjał do kształtowania się tego rodzaju negatywnych zjawisk w
przyszłości.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty
Analizę wyników egzaminu państwowego przeprowadzanego na zakończenie procesu
edukacji w szkole podstawowej (tzw. sprawdzianu szóstoklasisty) wykonano w oparciu o dane
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Ze względu na tryb publikowania danych
przez OKE możliwe było przeprowadzenie wnioskowania w oparciu o najnowsze dane
tj. pochodzące ze sprawdzianu przeprowadzonego w roku 2016.
Z punktu widzenia diagnozy wewnątrzgminnej związanej z wyznaczaniem obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji wyniki sprawdzaniu z VI klasy szkoły podstawowej posiadają,
w porównaniu do innych danych, w tym także w części egzaminu gimnazjalnego, szereg zalet.
Do takich należą bez wątpienia dość szczegółowy poziom przestrzenny odniesienia.
Obwody szkół podstawowych są rozmieszczone w skali gmin oraz większości miast
średnich i większych w sposób pozwalający na wnioskowanie o poziomie edukacji w skali
wewnątrzgminnej.
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Szkoły podstawowe charakteryzują się bardzo silną rejonizacją uczniów. W związku z tym

strony są to obszary południowo-zachodniej części gminy z miejscowościami: Ponikiew,
Zawadka, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny oraz południowa część miasta Wadowice. Drugim są
cztery miejscowości wschodniej części gminy tj.: Barwałd Dolny, Klecza Górna, Stanisław Górny
oraz Wysoka. Najwyższy w skali całej gminy wynik osiągnął Barwałd Dolny z wynikiem na
poziomie powyżej 71%.
Najniższe wartości w skali gminy, bo na poziomie 56%, odnotowano w miejscowości
Babica. Wyraźnie wyższa wartość charakteryzowała Chocznię. Pozostałe miejscowości o
wynikach uczniów poniżej wartości przeciętnej dla gminy wynoszącej 64,6 plasowały się w
przedziale 63%-64%.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Drugim wskaźnikiem odnoszącym się bezpośrednio do poziomu edukacji uczniów gminy
Wadowice

były

wyniki drugiego

egzaminu

państwowego

–

egzaminu

gimnazjalnego

przeprowadzanego na zakończenie nauki w gimnazjum (tj. w III klasie gimnazjum). Rozrzut
wartości dla poszczególnych jednostek analizy był w tym przypadku nieznacznie wyższy i
mieścił się w przedziale 53,0%-70,5%.
Najniższe wartości charakteryzowały obwody szkolne związane z małymi gimnazjami
funkcjonującymi w miejscowościach wschodniej części gminy (Barwałd Dolny, Stanisław Górny).
Średni obliczony wynik egzaminu gimnazjalnego był w tym przypadku na poziomie 53%-55%, a
więc względnie niskim. Najliczniejszą grupę analizowanych jednostek stanowiły te, dla których
analizowany wskaźnik przekraczał już 60% i jednocześnie nie osiągał wartości 64%. W tym
przedziale znalazło się aż 14 jednostek.
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Rys. IV.2.22. Wyniki sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej w % gminie Wadowice.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie
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Najwyższe wartości egzaminu odnotowano na terenie centralnej, północnej i wschodniej
części miasta Wadowice. Na tym obszarze wyniki egzaminu gimnazjalnego kształtowały się
powyżej progu 67%.
Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne

odnotowują pozostałe jednostki miejskie, a więc obszar ścisłego, historycznego centrum miasta
(jednostka nr 10) oraz jednostka położona na północ od DK52 (jednostka nr 1).
Wśród

obszarów

wiejskich

gminy

najwyższy

poziom

problemów

edukacyjnych

reprezentowanych przez analizowany wskaźnik charakteryzuje pojedyncze miejscowości

Kolejnym wskaźnikiem, który pozwala wnioskować o poziomie problemów związanych z

i w większości peryferyjnie położone w skali gminy. Do grupy tej należą: Kaczyna, Babica,

edukacją jest liczba zajęć wyrównawczo-dydaktycznych w szkołach podstawowych oraz

Barwałd Dolny, Stanisław Górny. Szczególnie wysoki poziom problemów edukacyjnych na

gimnazjach w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Pozwala on zidentyfikować obszary, na których

terenach wiejskich gminy potwierdza poziom analizowanego wskaźnika przekraczający ponad

dzieci korzystają z tego rodzaju zajęć w większym stopniu niż w innych. Należy jednak pamiętać,

dwuipółkrotnie wartość przeciętną zaobserwowany w przypadku Barwałdu Dolnego.

że oferta zajęć wyrównawczo-dydaktycznych skierowana jest nie tylko dla uczniów z problemami

Dysleksja

edukacyjnymi, lecz również np. dla tych uzupełniających wiedzę po okresie nieobecności

Interesującym zjawiskiem, które jest silnie powiązane z problemami edukacyjnymi jest

w szkole (np. choroby itp.). Dane dotyczące tego zjawiska zostały udostępnione przez

rozmieszczenie uczniów ze stwierdzoną dysleksją. Jakkolwiek nie należy automatycznie

poszczególne placówki oświatowe w układzie poszczególnych ulic oraz miejscowości

utożsamiać dysleksji z problemami edukacyjnymi, to jednak w praktyce duży udział uczniów

i przedstawiają stan na rok 2015.

z takim problemem stwarza potencjał do występowania problemów edukacyjnych.. Dane

Rozkład przestrzenny analizowanego wskaźnika wykazuje bardzo interesujące tendencje

dotyczące liczby uczniów z dysleksją pochodziły z raportów OKE w Krakowie dotyczących

na obszarze miasta Wadowice. Najniższe w skali całej gminy wartości świadczące o niskiej

wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu szóstoklasisty. W obu przypadkach w

intensywności problemów związanych z edukacją reprezentuje zwarty obszar obejmujący

raportach zamieszczone są informacje o udziale uczniów przystępujących do egzaminu lub

południową i centralną część miasta. Składają się na niego jednostki nr 3, 5 oraz 9. Wartości dla

sprawdzianu ze stwierdzoną dysleksją i odnosiły się do poszczególnych szkół. W przypadku

tych jednostek plasują się wyraźnie poniżej połowy wartości dla całej gminy. Liczba dzieci

egzaminu gimnazjalnego wykorzystano dane z roku 2015, dla sprawdzianu zaś z roku 2016.

uczęszczających na zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne na 100 mieszkańców mieściła się dla
tych jednostek w przedziale od 0,8 do 1,2.
Kolejny przedział wartości wskaźnika również odpowiada za część rozkładu zmiennej
znajdującą się poniżej wartości dla całej gminy wynoszącej 3,1. Dla miasta Wadowice są

Średni udział uczniów z dysleksją w analizowanych latach wyniósł 14,9%. Z łącznej liczby
765 uczniów, którzy przystąpili na terenie gminy Wadowice do egzaminu gimnazjalnego w roku
2015 oraz sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2016 r. 114 posiadało zaświadczenia
o stwierdzonej dysleksji.

to jednostki o numerach 4, 6 i 8 bezpośrednio graniczące z wymienionym powyżej obszarem

Najmniej uczniów z takim problemem zidentyfikowano na zwartym obszarze trzech

o najniższych wartościach wskaźnika. Z kolei dla obszaru wiejskiego gminy w grupie tej znajdują

miejscowości położonych w centralnej części gminy tj.: Zawadce oraz Gorzeniu Dolnym

się takie miejscowości jak: Chocznia, Ponikiew, Klecza Dolna i Górna oraz Wysoka.

i Górnym. Udział uczniów z dysleksją mieścił się w ich przypadku w przedziale 5,5%-6,5%.

Jednostki charakteryzujące się wartościami powyżej wartości przeciętnej, ale jeszcze

Jednostki należące do kolejnej grupy wartości charakteryzowały się już wyraźnie wyższymi

mniejszymi niż 150% wartości dla całej gminy tworzą zwarty obszar w centralnej części gminy.

wartościami wskaźnika tj. przekraczającymi 10%. Grupa jednostek mieszczących się

W jego skład wchodzą miejscowości: Zawadka, Gorzeń Dolny i Górny, Jaroszowice, Roków oraz

w przedziale od 50% do 100% udziału dzieci i młodzieży z dysleksją przystępujących

jednostka miejska o nr 2.

do egzaminów państwowych w szkołach podstawowych i gimnazjach była dość niejednorodna.

O największych problemach edukacyjnych świadczą najwyższe wartości analizowanego
wskaźnika, przekraczające przynajmniej o 50% wartość dla całej gminy. W tej grupie skrajnie
wysokie wartości, przekraczające trykrotność poziomu gminnego są charakterystyczne dla
dwóch jednostek miejskich o numerach 7 oraz 11. Wyraźnie niższy poziom wskaźnika
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Rys. IV.2.23. Wyniki egzaminiu gimnazjalnego w % gminie Wadowice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie
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Składały się na nią bowiem zarówno jednostki o wyraźnie niższych od wartości
przeciętnej wartościach tj. Babica, Barwałd Dolny oraz jednostka miejska nr 3 (10%-11%), jak
również jednostki, wyraźnie zbliżone do wartości dla całej gminy tj. jednostki miejskie nr: 2, 9 i 10

Podsumowując rozmieszczenie problemów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych
oraz gimnazjów na terenie gminy Wadowice wykazuje ich szczególne natężenie na obszarach:
1.

oraz miejscowości: Roków i Klecza Górna (13,8%-14,6%).

ten fakt z gorszą dostępnością do szeroko rozumianego systemu edukacji lub jerj

Analogiczna sytuacja miała miejsce w kolejnym przedziale wartości odpowiadającym od
100% do 150% wartości udziału uczniów z dysleksją w całej gminie. Na grupę tę, liczącą 11
jednostek składały się bowiem zarówno jednostki o udziale uczniów z dysleksją zbliżoną do
wartości średniej tj. pomiędzy 14,9% a 15,8% (Klecza Dolna oraz jednostki miejskie nr: 1, 5, 7,
8, 11) jak również wyraźnie wyższe, przekraczające 16% i w skrajnym przypadku Stanisława
Górnego osiągające poziom 22% (Chocznia, Wysoka oraz jednostki miejskie nr 4 i 6).
Najwyższą w całej gminie wartością odznaczała się miejscowość Kaczyna, na obszarze której
23% uczniów przystępujących do egzaminu w 2015 r., bądź sprawdzianu w 2016 r. posiadało
zaświadczenie o stwierdzonej dysleksji.
Podsumowanie
W celu podsumowania problemów związanych z niskim poziomem edukacji na podstawie
obliczonych i znormalizowanych w oparciu a wartość dla całej gminy wskaźników cząstkowych
skonstruowano wskaźnik syntetyczny. Jego rozkład przestrzenny pozwala zidentyfikować
obszary o najwyższych problemach edukacyjnych dzieci i młodzieży. Najwyższe wartości,
przekraczające poziom 125% wartości przeciętnej dla całej gminy odnotowano w trzech
jednostkach na terenie miasta Wadowice (nr: 1, 7, 11) oraz trzech peryferyjnie położonych
miejscowościach wiejskich tj. Kaczynie, Barwałdzie Dolnym oraz Stanisławiu Górnym.
Podwyższoną wartość wskaźnika syntetycznego problemów edukacyjnych tj. od 1 do 1,25
charakteryzowały się jednostki miejskie nr: 2, 8, 10, a więc obejmujące północną część
śródmieścia miasta; jak również miejscowości: Babica oraz Wysoka.
Zdecydowaną większość obszaru gminy zajmują jednostki o wartościach wskaźnika
mieszczących się w przedziale od 90% do 100% średniej wartości dla całej gminy. Są to głównie
miejscowości wiejskie: Chocznia, Gorzeń Dolny, Jaroszowice, Klecza Dolna i Górna, Roków,
Zawadka oraz jednostka miejska (nr 6).
Dla odmiany najniższe wartości wskaźnika syntetycznego charakteryzują centralną część
miasta Wadowice o przeważającej, intensywnej zabudowie typu blokowego oraz miejscowość
Gorzeń Górny.
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Miejscowości wiejskich położonych peryferyjnie, w przypadku których można wiązać
niższym poziomem.

2.

Jednostek miejskich o wysokich wskaźnikach problemów społecznych.
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Rys. IV.2.24. Liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć wyrównawczo-dydaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum na 100 mieszkańców w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.25. Udział uczniów z dyslekcją przystępujących do sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. w % w Gminie Wadowice.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Krakowie
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Rys. IV.2.26. Wskanik syntetyczny problemów związanych z edukacją w Gminie Wadowice w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne
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2.1.6. Niski poziom kapitału społecznego
Kapitał społeczny – sieć społecznych relacji zaufania, lojalności i solidarności – ma dwie

Organizacje pozarządowe

zupełnie różne postacie. Opisując relacje wewnątrz danej społeczności mówimy o spajającym

Na stronie ems.ms.gov.pl znajduje się 121 stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

kapitale społecznym. Z kolei, charakteryzując relacje tej społeczności ze światem zewnętrznym

i zawodowych, fundacji, ZOZ działających na terenie Gminy Wadowice. Na stronie głównej

mówimy o tak zwanym pomostowym kapitale społecznym. Charakterystyczną cechą obszarów

gminy Wadowice, w zakładce pn. organizacje pozarządowe znaleźć można bazę 44 organizacji

zdegradowanych jest najczęściej niski kapitał pomostowy. Natomiast obszary te charakteryzują

pozarządowych, w tym 7 posiadających status organizacji pożytku publicznego. Charakter tych

się równolegle bardzo wysokim – zdecydowanie wyższym niż w innych dzielnicach – poziomem

organizacji jest bardzo różny – od klubów sportowych, ZHP, PCK po organizacje działające

spajającego kapitału społecznego.

na rzecz określonych grup np. osób niepełnosprawnych. W gminie funkcjonuje też lokalna grupa

Najwygodniejszą miarą deficytów kapitału pomostowego jest niższa, niż na pozostałym
obszarze miasta, frekwencja w wyborach. Poziom uczestnictwa obywateli w wyborach

działania "WADOVIANA" i jedna spółdzielnia socjalna „Edu-Projekt”.
W 2014 roku, jak wynika ze sprawozdania z realizacji Programu współpracy

zarówno

z organizacjami pozarządowymi, wzięły w nim udział (złożyło oferty) 52 organizacje

o współodpowiedzialności obywateli za kraj czy społeczność lokalną, ale też jest dobrym

pozarządowe przedstawiając 106 ofert, głównie na działania z zakresu kultury fizycznej

miernikiem poczucia sprawstwa - wpływu na otaczającą rzeczywistość.

(48 ofert), przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym (20) oraz kultury (14). Gmina

samorządowych,

parlamentarnych

oraz

prezydenckich

świadczy

Udział w wyborach samorządowych jest najlepszym miernikiem tego, czy mieszkańcy
mają poczucie wpływu na swoje otoczenie. Po pierwsze

- znają potrzeby swojej

gminy/województwa i mogą je zestawić z propozycjami programu wyborczego, po drugie – znają

na działania pożytku publicznego (określone w art. 4 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie) przeznaczyła w 2014 roku 1 861 880 zł.
Gmina każdorazowo określa priorytety w zakresie działań pożytku publicznego, które

w wyborach

chce realizować we współpracy lub zlecając je organizacjom pozarządowym w rocznych

samorządowych w 2014 roku wynosiła 50,3% co jest wynikiem bardzo dobrym. Ponadprzeciętne

i wieloletnim programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2016 r. za priorytet

wyniki obserwujemy w Kleczy Górnej, Babicy i w Rokowie oraz w mieście na obszarach 3, 4, 5,

uznane zostały zadania w sferze:

kandydatów

na

stanowiska,

nierzadko

osobiście.

Średnia

frekwencja



wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta RP w 2015 r. była



turystyki i krajoznawstwa,

w Gminie Wadowice również wyższa niż średnia dla kraju i wynosiła odpowiednio: w wyborach



kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

parlamentarnych 53,9%, zaś w wyborach prezydenckich 51%. Największa frekwencja (powyżej



ochrony i promocji zdrowia,

56,6 % w wyborach do Sejmu i Senatu oraz 53,5 w wyborach Prezydenta) została odnotowana



działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

na terenie miasta Wadowice.



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,



pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

7. Frekwencja poniżej średniej odnotowana została natomiast w Ponikwi.

Analizując poziom frekwencji we wszystkich trzech głosowaniach z natężeniem zjawisk
bezrobocia oraz korzystania z pomocy społecznej, trudno zauważyć wyraźną tendencję, choć

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

rejony nr 8,9 i 10 wyróżniane jako odstające in minus w kontekście problemów społecznych,



wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

cechują się nieco niższą frekwencją niż pozostała część miasta.



ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,



działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy” .
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Rys. IV.2.27. Frekwencja w wyborach samorządowychw 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.28. Frekwencja w Wyborach Prezydenta RP w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.29. Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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2.2. Negatywne zjawiska gospodarcze
Podstawowym wskaźnikiem wskazującym na problemy natury gospodarczej jest poziom
przedsiębiorczości mierzony liczbą zarejestrowanych firm w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców.
Miara, jakkolwiek posiada pewne wady związane choćby np. z oparciem się o adres rejestracji
podmiotu, a nie faktycznego miejsca prowadzenia działalności, pozwala w większości
przypadków wskazać obszary odpowiadające rzeczywistemu zasięgowi kryzysu.
Wskaźnik przedsiębiorczości dla Gminy Wadowice wynosi 75,3 podmiotów na 1 tys.
mieszkańców. Wyraźnie widoczna jest jego koncentracja na terenie samego miasta. Wyjątkiem
od tej reguły są dwie jednostki urbanistyczne o nr 5 oraz nr 9. Pierwsza z nich charakteryzuje się
wskaźnikiem na poziomie ~51 firm na 1 tys. mieszkańców. Druga bardziej zbliżonym do wartości
dla całego miasta tj. 69,1. Wyraźnie zarysowują się także pojedyncze jednostki wiejskie
o ponadprzeciętnych wartościach analizowanego wskaźnika zlokalizowane w zachodniej części
gminy. Są to miejscowości: Klecza Górna oraz Stanisław Górny. Na przeciwnym końcu rozkładu
analizowanej zmiennej znajduje się miejscowość Kaczyna z wartością wskaźnika wynoszącą
29,1 firm na 1 tys. mieszkańców.
W

przypadku samego miasta Wadowice największy poziom przedsiębiorczości

odnotowano w ścisłym centrum miasta tj. jednostkach nr 10 oraz 11, jak również w jego
bezpośrednim otoczeniu (jednostka nr 8) a także dwóch skrajnie położonych jednostkach o nr 6
oraz 2. W pierwszym przypadku przyczyny tego należy szukać w bliskości centrum miasta
i dużym udziale zabudowy jednorodzinnej. W drugim zaś w wyraźnie przemysłowo-usługowym
charakterze dzielnicy, któremu towarzyszyła względnie niska liczba mieszkańców.
Obszarem wykazujących cechy kryzysu z punktu widzenia zjawisk gospodarczych jest
teren obejmujący większości powierzchni gminy, w tym dwie jednostki na terenie miasta
Wadowice (nr 5 oraz 9) oraz aż 10 spośród łącznej liczby 14, miejscowości wiejskich. Są to:
Babica, Kaczyna, Chocznia, Roków, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Zawadka, Jaroszowice,
Ponikiew oraz Klecza Dolna. W przypadku miasta najniższymi wartościami charakteryzują się
jednostki o intensywnej zabudowie wielorodzinnej (blokowej).

fot. fotolia
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Rys. IV.2.30. Liczba firm zarejestrowanych w CEiDG na 1000 mieszkańców w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.31. Obszary kryzysowe w sferze gospodarczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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2.3. Negatywne zjawiska środowiskowe
Zanieczyszczenie powietrza
Do 2015 r. na terenie Wadowic na Osiedlu pod Skarpą funkcjonowała stacja pomiaru pyłu

Podsumowanie

PM10 i benzoalfapirenu w pyle PM10 w Wadowicach. Wyniki pomiarów pozwoliły zakwalifikować

Na potrzeby oceny stopnia natężenia zjawisk kryzysowych związanych ze stanem

miasto w raporcie WHO z maja 2016 r. jako jedno z pięćdziesięciu miast w UE o najbardziej

środowiska przyjęto, że musi on jednego z dwóch analizowanych zjawisk tj.: hałasu

zanieczyszczonym powietrzu.

komunikacyjnego lub występowania niskiej emisji. Ograniczyło to występowanie kryzysu do

Poziom zanieczyszczenia powietrza jest bez wątpienia pochodną niskiej emisji
z niskoefektywnych indywidualnych palenisk wykorzystujących za źródło opału węgiel kamienny.

obszaru miasta Wadowice z wyłączenim jednostki nr 11. Oba zjawiska kryzysowe
zidentyfikowano w jednostkach nr 1, 2, 5 oraz 4.

Bazując na inwentaryzacji źródeł ogrzewania przeprowadzonych na terenie miasta przez Gminę
Wadowice możliwe było oszacowanie liczby mieszkańców korzystających z ciepłownictwa
sieciowego. Na terenie miasta zaledwie ok. 10% ogółu budynków korzystało z miejskiego ciepła
sieciowego. W zdecydowanej większości analizowanych jednostek miejskich udział osób
niepodłączonych do ogrzewania MPEC wynosił powyżej 70%. Poniżej tego progu znalazły się
jedynie jednostki nr 3,9 i 11.
Hałas
Na terenie Gminy Wadowice w okresie 2008-2016 nie były przeprowadzane badania
hałasu komunikacyjnego. Jako przybliżenie problemu hałasu musi zatem służyć odsetek
mieszkańców zamieszkałych w odległości 200 m od dróg krajowych. Odległość ta odpowiada
wartości przyjętej w planowaniu przestrzennym. W przypadku gminy największe potencjalne
natężenie problemu hałasu (>30%) zidentyfikowano w jednostkach miejskich nr 1 oraz 4.
Odsetkiem mieszkańców pomiędzy 30% a 40% charakteryzowały się jednostki nr 2, 3, 5 oraz 9.
Uciążliwości związane z hałasem komunikacyjnym w dużo mniejszym stopniu występowały
na obszarach wiejskich gminy. W przedziale 15%-30% znalazły się takie miejscowości jak
Chocznia, Jaroszowice, Klecza Dolna oraz Barwałd Dolny
Odpady.
Brak

jest

informacji

o

występowaniu

na

terenie

gminy

składowisk

odpadów

niebezpiecznych.

Rys. IV.2.32. Źródła ciepła budynków w Wadowicach w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.33. Udział mieszkańców w odległości do 200 m od dróg krajowych w ogóle ludności w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.34. Udział budynków niepodłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.35. Zjawiska kryzysowe w sferze środowiskowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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2.4. Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne
Jedną z podstawowych kwestii świadczących o roli danej jednostki w strukturze
funkcjonalnej miasta jest jej udział w ogólnej liczbie zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków. Wskaźnik taki wprost określa potencjał danej jednostki związany z występowaniem
na jego obszarze nagromadzenia obiektów dziedzictwa kulturalnego i materialnego. Obszary
takie, często związane z historycznymi układami urbanistycznymi miast stanowią klucz
do właściwego zaprogramowania działań rewitalizacyjnych. Z zagadnieniem tym wiążą się
zarówno wyzwania w zakresie utrzymania takich obiektów w odpowiednim stanie technicznym,
jak również potencjał możliwości jego optymalnego wykorzystania.
W gminie Wadowice największa koncentracja dziedzictwa materialnego widoczna jest
w jednostkach centralnych tzn. nr 10 oraz 11, jak również jednostce nr 6 graniczącej
z wymienionymi od zachodu. Udział zabytków wpisanych do GEZ w ogóle zabytków na terenie
gminy przekracza na tych obszarach 10%. Drugą istotną, z punktu widzenia dziedzictwa
materialnego, grupą obszarów są te mieszczące się w przedziale 5%-10% ogółu zabytków.
Należą do niej dwie jednostki miejskie tj. nr 3 oraz nr 7 oraz jedyna w tej grupie miejscowość
wiejska – Chocznia. Pozostałe obszary charakteryzuje niski poziom koncentracji dziedzictwa
materialnego. W przypadku grupy 9 jednostek można określić go jako bardzo niski. W grupie
miejscowości charakteryzujących się koncentracją zabytków wpisanych do GEZ na poziomie
poniżej 2% należą: Kaczyna, Zawadka, Gorzeń Górny, Roków, Babica, Wysoka, Stanisław
Górny. Na terenie miasta taką wartość osiągnął skrajnie położone jednostki o nr 1 oraz 4.
Brak jakichkolwiek obiektów zabytkowych był cechą szczególną miejscowości Gorzeń Dolny.
Dostępność do wybranych usług i przestrzeni publicznych
Jednym z podstawowych wyznaczników kryzysu w grupie zjawisk o charakterze
przestrzenno-funkcjonalnych jest dostępność do różnego rodzaju podstawowych usług
z zakresu kultury, podstawowej opieki zdrowotnej, czy placów zabaw. We wszystkich
analizowanych przypadkach obliczono średnią ważoną odległość od:
 miejsc świadczenia danej usługi,
 przestrzeni publicznych (placów zabaw).
Obliczona odległość została wyrażona w metrach i została ważona liczbą ludności.

fot. fotolia
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Dostępność do ośrodków kultury

Dostępność podstawowej opieki zdrowotnej

Określenie dostępności do instytucji kultury w przypadku gmin wiejsko-miejskich rodzi

Za przybliżenie zjawisk kryzysowych związanych z niską dostępnością do usług

pewnego rodzaju problemy związane z faktem różnego poziomu potrzeb w tym zakresie

zdrowotnych przyjęto średnią ważoną dostępność do placówek POZ dla poszczególnych

na obszarach zurbanizowanych oraz obszarach wiejskich. Ponadto, na terenach wiejskich

jednostek wyrażoną w metrach. Spośród trzech analizowanych dostępności ta mierzona dla

funkcje ośrodków życia kulturalnego pełnią powszechnie i zamiennie: domy ludowe oraz remizy

POZ była największa. Wynikało to z małej liczby tego rodzaju placówek i ich koncentracji na

OSP. W przypadku miast, są to najczęściej większe placówki kulturalne takie jak np. domy

obszarze miasta Wadowice.

kultury, zlokalizowane centralnie, lub też na większych osiedlach mieszkaniowych.

Względnie

najwyższa

dostępność

charakteryzowała

cały

obszar

miasta

oraz

Obraz dostępności do ośrodków kultury jaki rysuje się w wyniku przeprowadzonej analizy

miejscowości: Chocznia, Klecza Dolna, Wysoka oraz Barwałd Dolny. Za wyjątkiem tej ostatniej

pozwala stwierdzić brak problemów w dostępie do ośrodków kultury na terenie całego miasta

były to sołectwa, w których zlokalizowane były placówki POZ. W obrębie samego miasta można

Wadowice. Nieco gorszą dostępnością od większości jednostek miejskich charakteryzowały się

zauważyć wyraźnie lepszą dostępność do POZ na obszarze szeroko rozumianego śródmieścia

zaledwie dwie jednostki miejskie tj. nr 1 oraz nr 2.

miasta.

Nieco ponad połowa większość analizowanych jednostek na terenie wiejskim gminy

Większość obszaru wiejskiego odznaczała się wysoką ważoną odległością do placówek

odznaczała się słabą dostępnością do placówek kultury. W ramach tych obszarów można było

POZ. W szczególnie trudnej sytuacji znajdowała się grupa miejscowości o odległościach

wyróżnić dodatkowo podgrupę, dla której dostępność do analizowanych usług była wyjątkowa

wyższych o 50% od przeciętnej odległości od POZ obliczonej dla całej gminy wynoszącej

niska. Były to miejscowości: we wschodniej części gminy tj.: Roków, Klecza Górna i Barwałd

1337 m. Były to następujące jednostki:

Dolny.

 W północnej części gminy: Roków, Babica oraz Stanisław Górny.
Do grupy miejscowości wiejskich o względnie dobrym dostępie do usług kulturalnych

zaliczały się: pojedyncze miejscowości: Kaczyna i Babica oraz zwarty obszar wiejski w centrum
gminy: Gorzeń Dolny i Górny, Jaroszowice oraz Zawadka.

 W zachodniej części gminy: Kaczyna, Zawadka,
 W centralnej: Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice.
Podsumowanie

Dostępność do placów zabaw

Ze względu na odmienny charakter analizowanych zjawisk tj. rozmieszczenia dziedzictwa
publicznych

materialno-kulturowego oraz dostępności do wybranych usług i przestrzeni publicznych

zdecydowano się na przeanalizowanie dostępności do placów zabaw. Podobnie jak

zdecydowano, że stan kryzysu w sferze przestrzenno-funkcjonalnej spełniają jednostki

w przypadku pozostałych analiz dostępności przeprowadzonych w ramach niniejszego

o wyraźnie słabszej przeciętnej dostępności do analizowanych usług i przestrzeni lub wysokim

opracowania wyraźnie in plus wyróżniają się jednostki miejskie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły

potencjale dziedzictwa materialnego. W pierwszym przypadku przeprowadzono procedurę

jest jednostka nr 2, która w dużej mierze ma charakter dzielnicy przemysłowo-usługowej.

normalizacji poszczególnych wskaźników dostępności w oparciu o przeciętną wartość dla całej

W obrębie samego miasta można wyróżnić obszar centralny o wyraźnie lepszej dostępności

gminy a następnie na podstawie otrzymanych wartości obliczono średnią arytmetyczną.

do tego rodzaj urządzonych przestrzeni publicznych.Cały obszar wiejski gminy, pomimo

W drugim przypadku za poziom referencyjny przyjęto udział jednostki w ogóle zabytków w GEZ

lokalizacji placów zabaw także na obszarach wiejskich, odznacza się niższą niż przeciętna dla

na poziomie powyżej 5 %. Za poziom szczególnie niskiej dostępności do wszystkich

miasta dostępnością do ogólnodostępnych placów zabaw.

analizowanych usług oraz przestrzeni publicznych przyjęto w drodze oceny eksperckiej poziom

W

ramach

analizy

dostępności

do

ogólnodostępnych

przestrzeni

W południowo-zachodniej części są to miejscowości: Kaczyna, Ponikiew oraz Gorzeń
Górny.

150% średniej wartości znormalizowanej dla całej gminy.
Zastosowanie takiej procedury pozwoliło wyodrębnić następujące jednostki kryzysowe:
w południowo-zachodniej

części

gminy:

Ponikiew,

Kaczyna

oraz

Gorzeń

Górny,

a w centralnej części gminy: Klecza Dolna i Babica.
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Rys. IV.2.36. Średnia ważona odległość od placówek POZ, Ośrodków Kultury oraz Placów Zabaw w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.37. Średnia ważona odległość od placówek POZ w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.38. Średnia ważona odległość od placówek kultury w metrach w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.39. Średnia ważona odległość od placów zabaw w 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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2.5. Negatywne zjawiska techniczne
Analiza zjawisk o charakterze technicznym dotyczyła dostępności sieci wodnokanalizacyjnej. Poziom korzystania z tego rodzaju infrastruktury oszacowano na podstawie
zasięgu aglomeracji wodno-ściekowej. Na tej podstawie obliczono ilość mieszkańców budynków
znajdujących się na jej terenie, a następnie obliczono ich udział w ogóle ludności
poszczególnych jednostek.
W skali całej gminy największym poziomem dostępu do infrastruktury wodnokanalizacyjnej charakteryzował się, bez wyjątku teren miasta Wadowice. Na całym jego
obszarze analizowany udział kształtował się powyżej poziomu 95%. Zdecydowanie bardziej
zróżnicowany obraz widoczny był w przypadku terenów wiejskich. Na poziomie niewiele tylko
niższym od miejskiego znajdowała się miejscowość Jaroszowice z udziałem liczby mieszkańców
zamieszkujących teren aglomeracji wodnej przekraczającym 90%. Próg 80% udziału
przekroczyły 3 miejscowości wiejskie tj.: Chocznia, Zawadka i Ponikiew. W grupie miejscowości,
w których udział osób mieszkających na obszarze aglomeracji wodnej nie przekroczył wartości
całej gminy (tj. 73%) znalazły się 3 różne typy jednostek:
 Pierwszy stanowiły miejscowości o wartościach analizowanego wskaźnika
nieznacznie zbliżonym do wartości dla całego miasta. Były to Gorzeń Dolny (70,7)
oraz Górny (62,8).
 Drugim, miejscowość o znikomej wartości analizowanego wskaźnika (5%)
 Ostatni typ reprezentowały jednostki, na terenie których brak było zamieszkanego
obszaru objętego aglomeracją wodną. W przypadku gminy Wadowice była to
najliczniejsza grupa, na którą składały się miejscowości: Babica, Barwałd Dolny,
Kaczyna, Klecza Górna, Roków, Stanisław Górny oraz Wysoka.
Podsumowanie
Do wyznaczenia obszarów objętych zjawiskami kryzysowymi o charakterze technicznym
wobec braku innych dostępnych danych dotyczących jak np. wieku zabudowy posłużono się
wyłącznie wynikami powyższej analizy. Jako przybliżenie obszaru objętego kryzysem przyjęto
więc obszar o wartościach udziału liczby ludności zamieszkałej na obszarze aglomeracji wodnej
tj. wszystkie trzy grupy miejscowości opisane powyżej.

fot. fotolia
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Rys. IV.2.40. Udział liczby mieszkańców znajdujących się w graniacach aglomeracji kanalizacyjnej 2016 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.2.41. Zjawiska kryzysowe w sferze technicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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3. OBSZAR ZDEGRADOWANY
Analiza zjawisk kryzysowych ze sfer: środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-

3.1. Obszar zdegradowany

funkcjonalnej oraz technicznej przeprowadzona dla terenu całej gminy pozwoliła zidentyfikować

Obszar zdegradowany na obszarze gminy Wadowice ze względu na zasadniczą różnicę

występowanie zjawisk kryzysowych w co najmniej jednej ze sfer (grupie) dla większości

pomiędzy obszarem zurbanizowanym a wiejskim należy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

jednostek zarówno miejskich, jak również wiejskich. Brak jakichkolwiek oznak kryzysu

Obszar Rewitalizacji Miejskiej oraz Obszar Rewitalizacji Wiejskiej. Podział ten podyktowany jest

odnotowano w przypadku miejscowości Jaroszowice oraz Zawadka. Obraz ten w pewnym

inną charakterystyką procesów degradacji przestrzeni obu tych obszarów.

stopniu wynika z rozłącznego w przestrzeni charakteru zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych

Z punktu widzenia procesów demograficznych obszar zdegradowany charakteryzuje się

na terenie gminy. Jednocześnie zauważalne są jednostki, na terenie których analizowane

wyraźnie

wyższym

wskaźnikiem

obciążenia

demograficznego.

Udział

osób

w

wieku

zjawiska kryzysowe nakładają się na siebie. W tej grupie znajdują się zarówno obszary wiejskie

poprodukcyjnym w ogóle liczby ludności przekracza na min. 25%, przy średniej wartości dla

tj. Gorzeń Górny, Kaczyna, jak również jednostki analizy znajdujące się na terenie miasta

gminy na poziomie 18,9%. Jednocześnie udział osób wieku poprodukcyjnym był dla tego

Wadowice (nr 3, 6, 7, 11).

obszaru wyraźnie, bo o prawie 3 punkty procentowe, niższy niż udział dla całej gminy

Takie zróżnicowanie wewnątrzgminne zjawisk kryzysowych sprawia, że szczególnego

wynoszący 22,3%. Drugim ważnym wyróżnikiem charakterystyki demograficznej obszaru

znaczenia nabiera uprzednio określony i delimitowany obszar kryzysu w sferze społecznej.

zdegradowanego jest wyraźna nadwyżka kobiet nad mężczyznami. Współczynnik feminizacji

Wyniki badań sfery społecznej będą bowiem, zawężać obszar, który będzie możliwy do

mierzony liczbą kobiet przypadających 100 mężczyzn przekroczył na tym obszarze wartość 119.

zakwalifikowania jako zdegradowany i rewitalizacji.

Wynosił więc wyraźnie więcej niż wartość dla całej gminy tj. 107,5.

Po nałożeniu na siebie obrazów rozmieszczenia zjawisk kryzysowych w sferze społecznej

Obszar ten odznaczał się wyraźną koncentracją różnych form pomocy społecznej

oraz pozostałych sferach tj. środowiskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz

udzielanej jego mieszkańcom. Odpowiadał za 41 % ogółu rodzin otrzymujących wsparcie z OPS

technicznej możliwe stało się sprawdzenie, czy obszar zidentyfikowany jako kryzysowy

oraz nawet większy, bo wynoszący ~45%, udział zasiłków stałych, okresowych oraz celowych.

w zakresie zjawisk społecznych odznacza się również występowaniem kryzysu w przynajmniej

Obszar zdegradowany odpowiada za blisko połowę (49%) ogółu świadczeń z OPS na terenie

w jednej z pozostałych sfer. Innymi słowy, możliwa stała się weryfikacja czy spełnione zostały

gminy. Struktura demograficzna znalazła swoje potwierdzenie w bardzo wysokiej koncentracji

zapisy zawarte w Ustawie z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji w zakresie wyznaczenia

usług opiekuńczych. Łącznie na obszar zdegradowany przypadało 68% tego rodzaju świadczeń.

obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W ten sposób, na obszarze gminy Wadowice

Cały obszar zdegradowany charakteryzował się nieznacznie wyższymi wskaźnikami

zidentyfikowano obszar zdegradowany obejmujący swoim zasięgiem trzy podobszary:
•

bezrobocia ogółem. Wskaźnik bezrobocia ogółem wyniósł 8,0 i był wyższy od wskaźnika dla

miejski składający się ze zwartego obszaru w centrum miasta (jednostki nr: 3, 7, 8, 9,

gminy o 33%. Niepokojący był natomiast wyraźnie wyższy wskaźnik bezrobocia długotrwałego.

10, 11),

Jego wartość wynosiła dla całego obszaru 4,1, przy wartości dla gminy na poziomie 2,6.

•

miejscowość Gorzeń Dolny, która graniczy z miastem Wadowice od południa,

Niezależnie od względnego zróżnicowania wskaźników bezrobocia w skali gminy ich poziom

•

miejscowość Kaczyna.

bezwzględny

Przyjęto, że całość obszaru zdegradowanego jest również obszarem rewitalizacji.
Wyznaczony obszar rewitalizacji został poddany weryfikacji w zakresie spełnienia

wskazywał

na

umiarkowanie

niskie

natężenie

problemów

wyborczą

w

związanych

z bezrobociem w gminie.
Aktywność

obywatelska

mierzona

frekwencją

ostatnich

wyborach

ustawowych wymogów dotyczących jego udziału w ogóle liczby ludności gminy (nie więcej niż

parlamentarnych, samorządowych oraz prezydenckich była wyższa niż przeciętna wartość

30%) oraz powierzchni (do 20 %). Obszar rewitalizacji w gminie Wadowice objął swoim

zmierzona dla całej gminy. W wyborach samorządowych 2014 oraz Wyborach Prezydenta RP

zasięgiem ok. 10,3 tys. mieszkańców, co stanowiło 27,2% ludności całej gminy oraz blisko 8 tys.

2015 obszar zdegradowany odznaczał się frekwencją wyższą o ok. 1 punkt procentowy, niż

ha, co odpowiadało 7,1 % ogółu powierzchni całej gminy.

przeciętna na terenie gminy. W wyborach parlamentarnych różnica ta była już wyższa i wynosiła
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ok. 1,5 punktu procentowego. Podwyższony poziom aktywności obywatelskiej wart jest
odnotowania ze względu na potencjał związany z możliwością angażowania mieszkańców

Struktura demograficzna ORM sugeruje zaawansowane procesy starzenia się jego
ludności. Wskazują na to:

w planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Wśród problemów edukacyjnych zauważalny był wysoki poziom uczniów korzystających z
zajęć wyrównawczo-dydaktycznych. Poziom egzaminu gimnazjalnego oraz sprawdzianu

•

wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców,

•

zachwianie równowagi struktury płci. Współczynnik feminizacji na tym terenie

wyniósł aż 119,1.

w szkole podstawowej nie odbiegał w znaczący sposób od wartości średniej. Niższy od średniej

Wyraźnie podwyższone były dla miejskiej części obszaru zdegradowanego wszystkie

był natomiast udział dzieci i młodzieży przystępujących do egzaminu lub sprawdzianu

wskaźniki odnoszące się do form pomocy społecznej. Szczególnym rodzajem, potwierdzającym

i posiadających zaświadczenia o dysleksji. Wyniósł on ~14%.

problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa obszaru były usługi opiekuńcze.

Analogicznie jak w przypadku pomocy społecznej, sytuacja rysowała się dla problemów

Wskaźniki pomocy społecznej kształtują się na zdegradowanym obszarze miasta na

związanych z nadużywaniem alkoholu. Na obszar rewitalizacji przypadało ok. 41% wszystkich

wysokim poziomie. W szczególności zauważalny jest bardzo wysoki poziom wskaźnika usług

wniosków skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

opiekuńczych wynoszący 3,8 świadczeń na 1 tys. mieszkańców. Względnie wysoki poziom

Obszar zdegradowany korzystnie wygląda z punktu widzenia poziomu przedsiębiorczości.

reprezentowały także wskaźniki dotyczące zasiłków stałych (3,4) oraz okresowych (4,1).

Osiągnięty przezeń wynik wyraźnie in plus odbiega od wartości przeciętnej dla gminy. Zjawisko

Poziom bezrobocia ogółem (8,2) był zauważalnie wyższy niż wartość dla gminy (6,0).

do jest z punktu widzenia procesów rewitalizacji istotne, stanowi bowiem potencjał, który należy

Wskaźnik bezrobocia długotrwałego na obszarze zdegradowanym w mieście wynosił 4,3 i był

wykorzystać w ramach planowanej interwencji.

wyraźnie

wyższy

niż

średnia

dla

miasta

wynosząca

2,6

bezrobotnych

długotrwale

Na terenie tym koncentruje się również pokaźna część dziedzictwa materialno-

przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jednostką urbanistyczną szczególnie

kulturowego gminy. Łącznie przypada na niego ~40% ogółu zabytków wpisanych do GEZ.

zagrożoną bezrobociem długotrwałym była jednostka nr 11 z wartością wskaźnika wielokrotnie

Jednocześnie ponad połowa skupia się na obszarze dwóch tylko jednostek urbanistycznych tj. nr

przekraczającą wartość dla gminy (16,7) i jeszcze wyższym wskaźnikiem bezrobocia

10 oraz 11. Na obszar ten przypada łącznie 23% ogółu zabytków.

długotrwałego kobiet (18,2).

Zjawiska kryzysowe w sferach technicznej oraz środowiskowej, ze względu na odmienne

Wyższe niż poziom referencyjny dla gminy wartości frekwencji wyborczej świadczą

przyczyny występowania na terenach wiejskich i miejskich zostały opisane szczegółowo poniżej,

o względnie wysokim poziomie aktywności obywatelskiej. W wyborach samorządowych 2014,

w części dotyczącej poszczególnych podobszarów.

Prezydenta RP 2015 oraz do Sejmu i Senatu RP 2015 wyniosła ona odpowiednio: 51,8%, 52,2%
oraz 55,8%.

3.2. Obszar Rewitalizacji Miejskiej
Obszar rewitalizacji położony jest w całości na terenie miasta Wadowice. Zamieszkuje
go zdecydowana większość, bo 9,5 tys. osób z ogólnej liczby 10,3 tys., mieszkańców całego
obszaru zdegradowanego. Teren te zajmuje jednocześnie 26% ogółu powierzchni terenów
zdegradowanych w gminie Wadowice, zajmując zaledwie 1,8% powierzchni całej gminy.
Jest to obszar silnie zurbanizowany, obejmujący swoim zasięgiem zarówno historyczny układ

Na miejskim obszarze zdegradowanym na pierwszy rzut oka brak jest koncentracji
problemów edukacyjnych. Należy jednak mieć w pamięci, że dwie spośród jednostek
urbanistycznych wchodzących w jego skład odnotowały najwyższe wartości wskaźnika
syntetycznego problemów edukacyjnych. Ich obniżenie dla całego obszaru wynika z obecności
w na tym obszarze zarówno jednostek o bardzo wysokich wartościach wskaźnika (jednostka nr 7
– 1,60, nr 11 – 1,54) oraz wyraźnie niższych niż średnia (nr 3 - 0,74, nr 9 – 0,82).

urbanistyczny miasta, jak również część intensywnej zabudowy wielorodzinnej z okresu
powojennego.

W sferze gospodarczej, ze względu na centralne położenie obszaru rewitalizacji brak jest
oznak

zjawisk

kryzysowych. Wskaźnik przedsiębiorczości

mierzony liczbą

podmiotów

zarejestrowanych w CEiDG na 1 tys. mieszkańców wynosił 106,5. Sytuacja ta powinna ułatwić
prowadzenie działań rewitalizacyjnych i poprzez włączanie w nie interesariuszy prowadzących
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Rys. IV.3.1. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej - podsumowanie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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na tym terenie działalność gospodarczą umożliwić uzyskania możliwie wysokiej dźwigni

odnosi się do zasiłków stałych (4,4) oraz usług opiekuńczych (2,2). W pierwszym

finansowej.

z wymienionych przypadków jest to poziom odpowiadający ponad dwukrotności wskaźnika dla

Ważną sferą zjawisk kryzysowych dla zdegradowanej części obszaru miasta jest sfera
środowiskowa.

Zasadniczym

problemem

jest

konieczność ograniczenia

gminy, w drugim wyższy o ponad 50%.

niskiej emisji.

Na wysokim poziomie jest również wskaźnik problemów związanych nadużywaniem

Na analizowanym obszarze zaledwie 22% ogółu budynków jest podłączonych do miejskiej sieci

alkoholu (4,4). Oba analizowane wskaźniki bezrobocia tj. ogółem oraz długotrwałego mieściły się

ogrzewania. Drugim, jakkolwiek lokalnie występującym problemem są problemy związane

poniżej poziomu referencyjnego gminy. Wyjątkowo wysoki jest natomiast wynoszący ok. 40%

z hałasem komunikacyjnym. W dużej mierze dotykają one dwie jednostki ORM tj. nr 3 oraz 9.

udział osób młodych w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych.

Udział osób zamieszkałych w odległości do 200 m od drogi krajowej wynosiła dla nich ok. 40%.

Zauważalnie niższy od wartości dla gminy poziom reprezentuje frekwencja wyborcza we

Analizowany teren odznacza się wyjątkowo wysoką dostępnością do wszystkich typów

wszystkich trzech analizowanych wyborach. Dla wyborów samorządowych 2014 wyniosła ona

analizowanych usług (placówki POZ, ośrodki kultury) oraz przestrzeni (place zabaw).

48,4%, Prezydenta RP 2015 - 49,5%, do Sejmu i Senatu RP 2015 - 51,4%. Wyniki te wskazują

We wszystkich analizowanych przypadkach przeciętna odległość nie przekroczyła wartości 360

na zauważalny poziom bierności obywatelskiej.
Wyraźnie

m.

obniżony

w

stosunku

do wartości

przeciętnej

wynoszącej

75,1

firm

Obszar zdegradowany położony na terenie miasta na niewielkiej powierzchni skupia

zarejestrowanych w CEiDG na 1 tys. mieszkańców jest jednak poziom przedsiębiorczości.

aż 46% całego zabytkowego zasobu gminy Wadowice. Z jednej strony, stanowi to potencjał

Łączna liczba 26 podmiotów gospodarczych przekłada się na wskaźnik przedsiębiorczości na

rozwojowy, możliwy do wykorzystania w procesie rewitalizacji. Z drugiej jednak, oznacza szereg

poziomie 63,3.

wyzwań natury technicznej i finansowej związanych z kosztownym remontem tego rodzaju

Podobszar Kaczyna

obiektów.

3.3. Obszar Rewitalizacji Wiejskiej
Podobszar Gorzeń Dolny
Miejscowość Gorzeń Dolny stanowi najludniejszy obszar rewitalizacji na obszarze
wiejskim gminy. Obszar ten bezpośrednio od północy graniczy z miastem Wadowice. Łączna
liczba mieszkańców obszaru wynosi 411, co odpowiada ~1% udziału w ogóle liczby
mieszkańców gminy. Powierzchnia Podobszaru wynosi 143 ha, co odpowiada 1,3% udziałowi
w ogóle powierzchni gminy.
Struktura demograficzna obszaru wykazuje cechy pośrednie pomiędzy strukturą
dla miasta oraz obszarów wiejskich. Znajduje to odzwierciedlenie w wyraźnie niższym niż
przeciętny udziale osób w wieku produkcyjnym (55,6%) oraz podwyższonym udziale osób
w wieku poprodukcyjnym (20,7%). Udział osób w wieku przedprodukcyjnym pozostaje
na poziomie nieznacznie wyższym od wartości dla gminy (23%).
Mieszkańcy Gorzenia Dolnego objęci są w ponadprzeciętnym stopniu różnymi formami
wsparcia z OPS. Wskaźnik syntetyczny pomocy społecznej osiągnął w tym przypadku poziom
o 30% wyższy niż wartość dla całej gminy. Szczególnie intensywny poziom pomocy społecznej

Względnie izolowana jednostka osadnictwa wiejskiego położona w silnie zalesionym
obszarze Beskidu Małego, objętego w części ochroną w postaci PK Beskidu Małego.
Na obszarze 447 ha tj. 4% powierzchni gminy skupia 365 mieszkańców (1% ogółu ludności).
Świadczy to o niskiej intensywności (gęstości) zaludnienia.
Miejscowość ta charakteryzuje się wyraźną kumulacją problemów społecznych oraz
nakładających się na nie zjawisk kryzysowych o naturze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej
oraz gospodarczej. Podstawowe zjawiska kryzysowe koncentrują się w przypadku Kaczyny
w sferze społecznej. Kaczyna odnotowała najwyższą na terenach wiejskich po Rokowie,
wartości wskaźnika syntetycznego pomocy społecznej (1,6), jak również kumulacji problemów
edukacyjnych.
W skali gminy Wadowice charakteryzuje się względnie młodą strukturą demograficzną.
Udział osób w wieku przedprodukcyjnym kształtuje się w jej przypadku na wysokim poziomie
26 %, produkcyjnym w okolicy wartości przeciętnej tj. 58% a poprodukcyjnym na niskim
wynoszącym 15,4%. W strukturze płci wyraźnie zaznacza się nadwyżka mężczyzn względem
kobiet. W przypadku podobszaru Kaczyna wartość wskaźnika feminizacji jest najniższa spośród
wszystkich jednostek analizy wyznaczonych na obszarze gminy i wynosi 78. Odpowiada
to zaledwie 72% wartości wskaźnika dla całej gminy.
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Rys. IV.3.2. Zjawiska kryzysowe w sferach: środoiwskowej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Szczególnie wysokie wartości wskaźników związanych z pomocą społeczną przypadają
na takie jej formy jak: zasiłki okresowe (5,4), celowe (19,0) czy dożywianie dzieci (10,8). W obu
wymienionych przypadkach ich natężenie ponad dwukrotnie przekracza wartość przeciętną dla
gminy. Liczba świadczeń przyznawanych przez OPS w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców
wyniosła 48,8. Odpowiadało to blisko dwukrotności wartości dla gminy wynoszącej 25,1.
Oba analizowane wskaźniki bezrobocia tj. ogółem oraz długotrwałego mieściły się poniżej
poziomu referencyjnego (gminy).
W przypadku wskaźnika syntetycznego problemów edukacyjnych Kaczyna zajmuje
pierwsze miejsce spośród jednostek analizy położonych na obszarze wiejskim. Wskaźnik
syntetyczny problemów edukacyjnych osiągnął wartości 1,36, co oznacza, że przeciętna skala
tego rodzaju problemów jest o 36% większa niż średni ich poziom dla całej gminy.
Kolejnym istotnym zjawiskiem kryzysowym na terenie obszaru Kaczyny jest poziom
przedsiębiorczości. Jego wartość na poziomie 22 podmiotów na 1 tys. mieszkańców stanowi
najniższy wynik na terenie całej gminy. Na obszarze miejscowości odnotowano zaledwie osiem
podmiotów zarejestrowanych w CEiDG.
Jednym

z

głównych

elementów

sprzyjających

rozwojowi

zjawisk

kryzysowych

na obszarze Kaczyny jest niski poziom dostępności do usług oraz przestrzeni publicznych, który
wynika ze specyficznej lokalizacji szczegółowej miejscowości. Poza względnie dobrą
dostępnością do ośrodków kultury wynoszącej 534 m pozostałe analizowane średnie odległości
od placów zabaw oraz placówek POZ pozostają na najwyższym w skali całej gminy poziomie.
W przypadku średniej odległości od placów zabaw średnia odległość wynosi ponad 2,3 km, zaś
do placówek POZ mieszkańcy Kaczyny muszą przeciętnie pokonać dystans 5,2 km. W obu
wymienionych przypadkach są to wartości czterokrotnie przekraczające wartości przeciętne dla
całej gminy. W efekcie tak wysokich wartości dwóch spośród 3 analizowanych wskaźników
Kaczyna odnotowuje najwyższy poziom wskaźnika syntetycznego dostępności (2,8). Oznacza
to najwyższą przeciętną odległość i tym samym najniższą dostępność do analizowanych usług
i przestrzeni w skali całej gminy.
Braki występują także w przypadku infrastruktury technicznej, co ma niebagatelne
znaczenie ze względu na położenie Kaczyny na obszarze cennym przyrodniczo. W przypadku
analizowanego w sferze technicznej wskaźnika udziału ludności zamieszkałego w aglomeracji
.

wodno-ściekowej ze względu na brak tego rodzaju infrastruktury na obszarze miejscowości
Kaczynę

zakwalifikowano

do

grupy

jednostek

znajdujących

się

w

stanie

kryzysu.

Rys. IV.3.3. Procedura wyznaczenia obszaru zdegradowanego
Źródło: J. Jeżak, W. Kłosowski, A. Jadach-Sepioło, Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji,
prezentacja opracowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu pt.: „Modelowa rewitalizacja
miast”.
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Rys. IV.3.4. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Gminie Wadowice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.3.5. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Gminie Wadowice – podobszar Wadowice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice

115

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZANIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Rys. IV.3.6. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Gminie Wadowice – Gorzeń Dolny
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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Rys. IV.3.7. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Gminie Wadowice – Kaczyna
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wadowice
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V. REKOMENDACJE
DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
GMINY WADOWICE NA LATA 2016-2023
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Analiza występujących na terenie gminy Wadowice zjawisk o charakterze społecznym,

rozwoju

ciepłownictwa

sieciowego

powodują,

że

w

okresie

zimowym,

w

granicach

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, oraz technicznym wskazuje, że

wyznaczonego obszaru zdegradowanego, odnotowywane są przekroczenia norm jakości

przygotowany program nie powinien skupiać się na poszczególnych zagadnieniach pojedynczo,

powietrza. Istotne jest zatem aby skutecznie podjąć działania służące w pierwszej kolejności

lecz wielotorowo podejmować próbę odwrócenia niekorzystnych tendencji, które skoncentrowały

ograniczeniu, a w przyszłości wyeliminowania problemu niskiej emisji z wyznaczonego obszaru

się w wyznaczonym obszarze zdegradowanym.

zdegradowanego.

Obszar historycznego centrum poza wszelkimi wątpliwościami ma kluczowe znaczenie

Innym równie istotnym zagadnieniem są zanieczyszczenia komunikacyjne. Odczuwalne

dla funkcjonowania i tożsamości miasta. To tu zlokalizowanych jest najwięcej obiektów

są głównie na drogach wylotowych oraz w centrum miasta, gdzie krzyżują się szlaki

zabytkowych, o największej wartości, objętych ochroną prawną (wpisy do rejestru i ewidencji

komunikacyjne i tworzą zatory. Zagadnieniu temu towarzyszy wzmożony hałas, który czyni

zabytków). Atut jakim jest potencjał dziedzictwa kulturowego nie jest jednak w pełni

przestrzeń w sąsiedztwie takiej drogi nieatrakcyjną do zamieszkania.

wykorzystany.

Niestety

rozwojowi

gospodarczemu

towarzyszą

zjawiska

Niepokojącym zjawiskiem społecznym są procesy starzenia się lokalnej społeczności.

ekonomiczne i społeczne, którym zapobiec można jedynie przez aktywne oddziaływanie

Regresywna struktura demograficzna Wadowic wskazuje, że miasto staje przed koniecznością

samorządu miejskiego, służb konserwatorskich oraz lokalnej społeczności.

zmierzenia się z nowymi wyzwaniami. Proces ten powoduje zmianę potrzeb mieszkańców,

negatywne

W przyszłości konieczne jest dokonanie waloryzacji zasobu dziedzictwa, uwzględniającej

co wymuszać będzie konieczność przedefiniowania np. roli obiektów publicznych tj. szkoły,

wartość zabytkową, stan obiektów oraz możliwości ich adaptacji i współczesnego wykorzystania.

ośrodki kultury, tak by wychodziły naprzeciw nowej grupie użytkowników (Uniwersytet III Wieku,

Mimo, iż Wadowice posiadają znaczną ilość terenów usługowych, w tym związanych

kluby seniora itp.). Procesy starzenia się społeczeństwa szczególnie widoczne są w centralnej

z realizacją celu publicznego (w tym oświatowych i kulturalnych), nie posiadają, za wyjątkiem

części miasta. Poza podwyższonym udziałem osób w wieku poprodukcyjnym wyrażają się one

placu Jana Pawła II, przestrzeni publicznych o atrakcyjnym programie funkcjonalnym.

także silnym zachwianiem struktury płci mieszkańców oraz wysokim natężeniem usług

Wyznaniem będzie zatem wykreowanie nowych przestrzeni publicznych, pozwalających

opiekuńczych świadczonych przez OPS.

w sposób

zrównoważony gospodarować tymi obszarami. Wyzwaniem

będzie

również

Należy mieć na uwadze, że zmieniająca się struktura demograficzna będzie negatywnie

powiązanie tych obszarów w spójną sieć przestrzeni publicznych o wysokiej jakości

wpływała na zdolność mieszkańców do ponoszenia nakładów na utrzymanie istniejących

architektoniczno-urbanistycznej, nowymi ciągami pieszymi.

zasobów mieszkaniowych. Konieczne jest zatem przygotowanie działań osłonowych, tak aby nie

Konieczne jest szukanie rozwiązań, które poprawią jakość istniejących przestrzeni
publicznych oraz zieleni miejskiej (w szczególności parków) i łączących te tereny ciągów
Obszar centrum miasta objęty powinien być jednolitą strategią działania – planem
zarządzania tego obszaru w wymiarze strategicznym i operacyjnym. Wspólna strategia
pozwoliłaby efektywniej zarządzać zasobem dziedzictwa kulturowego i skoncentrować się
na zbudowaniu niezbędnej dla głównego salonu miasta jakości przestrzeni miejskiej.
dziedzictwa materialnego, które pozwalałyby w równy sposób korzystać z tego zasobu przez ich
właścicieli, mieszkańców miasta oraz turystów przy zachowaniu jego walorów historycznych.
Niewątpliwie największym wyzwaniem przed jakim stoją władze Wadowic będzie
istniejących

problemów

związanych

z

zanieczyszczeniem

wokół zagadnień społecznych takich jak problem korzystania z pomocy społecznej czy też
bezrobocia.
Niewątpliwie wyzwaniem w zakresie rynku pracy jest zmiana struktury wykształcenia osób
w wieku produkcyjnym. Dostrzegalna jest bowiem silna korelacja miedzy poziomem

Wyzwaniem dla samorządu będzie poszukiwanie nowych funkcji dla zachowanego

środowiska.

Ukształtowanie terenu, wciąż duża liczba palenisk węglowych oraz niewystarczająca dynamika
120

usługowe lub biurowe.
Zasadniczo ujawnione główne problemy w obszarze zdegradowanym, koncentrują się

pieszych.

rozwiązanie

doszło do dodatkowych migracji oraz zmiany funkcji istniejących lokali z mieszkaniowych na

wykształcenia, a odsetkiem osób bezrobotnych. Niezbędne jest zastanowienie się nad
kierunkami kształcenia młodzieży.
Obszar rewitalizacji wykazuje wysoką koncentrację osób korzystających z pomocy
społecznej. Dotyczy szerokiej palety form wsparcia oferowanych przez OPS, w tym: zasiłków
stałych, okresowych, celowych, usług opiekuńczych dożywiania dzieci i in.
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Udostępnione przez Komendę Powiatową w Wadowicach szczegółowe dane dotyczące
stanu bezpieczeństwa potwierdzają koncentrację przestępczości na wyznaczonym miejskiej
części obszaru zdegradowanego, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego śródmieścia.
Wskaźniki dotyczące

edukacji wykazały istotny poziom

problemów związanych

z edukacją zarówno w części wiejskiej obszaru zdegradowanego, jak również we fragmencie
części

miejskiej.

Na

etapie

opracowywania

programu

rewitalizacji,

celowe

będzie

przeprowadzenie pogłębionych badań (wywiadów) z przedstawicielami systemu edukacji w celu
precyzyjniejszego określenia potrzeb, problemów oraz niezbędnych działań na obszarze
rewitalizacji w tym zakresie.
Ważnym zadaniem stojącym przed autorami planowanego programu rewitalizacji będzie
opracowanie dobrej polityki dostępu do przestrzeni publicznych, usług medycznych oraz
kulturalnych na obszarach wiejskich gminy.
Jednym z kluczowych wyzwań z zakresu programowania działań rewitalizacyjnych
w ramach programu rewitalizacji będzie właściwe zróżnicowanie narzędzi badawczych, metod
partycypacji i wreszcie kierunków działań ze względu na odmienne uwarunkowania
i charakterystykę procesów degradacji zachodzących na obszarze wiejskim oraz miejskim
obszaru rewitalizacji.
W przypadku terenu miejskiego istotnym celem działań rewitalizacyjnych powinna być
aktywizacja osób starszych powiązana z poprawą zakresu i jakości usług świadczonych dla nich
przez określone instytucje oraz dostosowaniem infrastruktury technicznej do ich potrzeb.
Widocznym potencjałem, którego odpowiednie wykorzystanie może zaważyć na sukcesie
planowanej interwencji jest grupa interesariuszy prowadzących działalność gospodarczą
na zdegradowanej części miasta.
Dla obszarów wiejskich z kolei, jako szczególnie istotne jawią się przedsięwzięcia
nakierowane na poprawę szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i różnego rodzaju formy
aktywizacji tej, najmłodszej grupy wiekowej mieszkańców.
Podsumowując w gminnym programie rewitalizacji należy położyć nacisk zarówno
na poszukiwanie rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów, ale również poszukiwanie
lokalnych potencjałów występujących na wyznaczonym obszarze, które mogą stać się motorem
rozwoju dla miasta.
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