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Wprowadzenie 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 stanowi kluczowy element gminnej 

polityki rewitalizacji w perspektywie do roku 2020.  

Zgodnie z definicją rewitalizacji przyjętą na potrzeby programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

za rewitalizację uważa się proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, 

uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej 

i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, 

inicjowanym i sterowanym przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), prowadzonym w ścisłej 

współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. 

Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu rewitalizacji 

konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób 

skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami interesariuszy tego procesu. Takim instrumentem jest 

niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020. 

Przedmiotowego opracowanie dedykowane jest dla dwóch wyznaczonych obszarów zdegradowanych: 

podobszar zdegradowany Siedlec, podobszar zdegradowany Szczodre.  

Podstawą do opracowania niniejszego dokumentu są Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.) zatwierdzone przez Ministra Rozwoju, 

jak również wytyczne regionalne. 

Przedmiotowe opracowanie realizuje wyznaczoną wizję oraz dwa wyodrębnione cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze dysfunkcjonalnym 

na obszarze rewitalizacji w gminie Długołęka. 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Niniejszy program skupia się na określeniu problemów i potrzeb w zakresie realizacji interwencji 

publicznej z punktu widzenia specyfiki rewitalizacji. W perspektywie określonego horyzontu czasowego 

w dokumencie kluczowym elementem są zidentyfikowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

przewidziane do realizacji do roku 2020. 
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1. Podstawa prawna 

Korzystając z Art. 52. 1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, samorząd Gminy Długołęka 

skorzystał z zapisu wskazującego, że „do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć 

wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego 

ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu 

rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, Strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie jest dopuszczalne”.  

W związku z przedstawionymi uwarunkowaniami prawnymi przedmiotowy dokument został 

opracowany na podstawie: 

− Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446); 

− Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 2 

sierpnia 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, 

− Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-

2020 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przyjętych 28 grudnia br. Uchwałą nr 

1622/V/15 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

Powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 zostaną poddane 

szczegółowej analizie w kolejnym podrozdziale niemniej należy podkreślić, że zakres przedsięwzięć 

i działań rewitalizacyjnych ściśle koresponduje z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
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2. Zgodność dokumentu  

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze operacyjnym, którego podstawowym 

założeniem jest wyznaczenie ram dla skutecznej interwencji publicznej ukierunkowanej na wyznaczony 

obszar zdegradowany. W ramach wypracowanych założeń planistycznych dokonywano identyfikacji 

celów i metod pozwalających na zniwelowanie kluczowych deficytów obszarów problemowych, które 

w ramach polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej powinny korespondować z założeniami 

na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym. Należy podkreślić, że niniejszy Program jest 

zgodny z podstawowymi dokumentami o charakterze planistycznym i programowym. LPR jest 

komplementarny w odniesieniu do następujących dokumentów o charakterze programowym 

i strategicznym, obowiązujących na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym: 

2.1 Spójność dokumentu w skali makro 

Tabela 1 Spójność dokumentu w skali makro 

Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

Strategia Europa 2020 

Cel główny: „Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom 
w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy 
i ograniczanie ubóstwa”. Dokument wpisuje się w następujące obszary strategiczne: 

– Bezrobocie wśród młodzieży, poziom zatrudnienia kobiet i osób starszych, 
– Środowisko: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii    

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 

Zgodność dokumentów wyraża się w następujących celach tematycznych: 
– Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 
– Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 
– Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 

zasobami, 
– Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej, 
– Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 
– Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
– Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 
– Cel tematyczny    11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron 

oraz sprawności administracji publicznej.    

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Spójność wyraża się w następujących celach: 
– Cel 3 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w równych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury, 
– Cel 4 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska 

przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 
– Cel 5 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa, 
– Cel 6 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego    

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

Spójność wyraża się w następujących obszarach i celach: 
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 
I.1.1. Uporządkowanie kompetencji umożliwiające realizację działań rozwojowych 
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego 
 
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego  
II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej  
II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego  
II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej 
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
II.6.4. Poprawa stanu środowiska 
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych 
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich 
 
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 
Cel III.1. Integracja społeczna 
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych  wykluczeniem społecznym 
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania 
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych 
III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Dokument jest zgodny z nadrzędnym celem: 
„Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych 
regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i 
spójności w horyzoncie długookresowym”. KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku, które wpisują się w specyfikę 
przedmiotowego opracowania: 

– Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 
– Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych,  
– Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych 

terytorialnie.    

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

Przedmiotowe opracowanie jest zgodne w zakresie następujących celów szczegółowych: 
– Cel szczegółowy 1: Rozwój niskoemisyjnych  źródeł energii, 
– Cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności energetycznej, 
– Cel szczegółowy 3: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 
– Cel szczegółowy 4: Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
– Cel szczegółowy 5: Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 
– Cel szczegółowy 6: Promocja nowych wzorców konsumpcji.    

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

Dokument wpisuje się w cele: 
– Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu 

i poprawa poziomu bezpieczeństwa 
– Cel 7. Włączenie społeczne i podniesienie poziomu i jakości życia 

Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego na lata 2012-2020  

Spójność dokumentu stwierdza się w następującym zakresie: 

− Cel strategiczny: Optymalne zagospodarowanie wytwarzanych odpadów; 
Cel operacyjny nr 3. Pozyskiwanie energii; działanie 1. Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz  
technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii 

− Cel strategiczny: Powiat w zgodzie z naturą; 
Cel operacyjny nr 1 Wysoka świadomość mieszkańców w zakresie ekologii  
Działanie 1. Wspieranie, inicjowanie i promocja proekologicznych rozwiązań  
Działanie 2. Wspieranie i realizacja projektów w zakresie edukacji ekologicznej 

− Cel strategiczny: Optymalne wykorzystanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych; 
Cel operacyjny nr 1 Ochrona środowiska przyrodniczego; 
Działanie 1. Wspieranie działań chroniących istniejący drzewostan  
Działanie 2. Promocja walorów przyrodniczych powiatu  
Działanie 3. Współpraca regionalna w zakresie planowania przestrzennego    

− Cel strategiczny: Spójna polityka gospodarki przestrzennej  
Cel operacyjny nr 1 Współdziałanie na rzecz racjonalnego zagospodarowania przestrzeni  
Działanie 1. Koordynacja rozwiązań w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   
Działanie 2. Koordynacja rozwiązań komunikacyjnych w zakresie inwestycji 

− Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury technicznej  
Cel operacyjny nr 1 współpraca powiatu i gmin  
Działanie 1. Współpraca i koordynacja w zakresie planowania przestrzennego 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym 

− Cel strategiczny: Ograniczenie obszarów wykluczenia społecznego i likwidacja barier  
Cel operacyjny nr 2 przełamywanie bariery izolacji społecznej i budowanie systemu lokalnego wsparcia społecznego  
Działanie 1. Wspieranie i promowanie idei wsparcia społecznego i samopomocy  
Działanie 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami i samorządami pod kątem utworzenia spójnego 
systemu oddziaływania  
Działanie 3. Dostosowanie infrastruktury społecznej do uwarunkowań społeczno-demograficznych, w szczególności dla 
osób starszych i niepełnosprawnych 

− Cel strategiczny: Edukacja prozdrowotna mieszkańców  
Cel operacyjny nr 1 zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki prozdrowotnej  
Działanie 1. Wspieranie działań w zakresie edukacji prozdrowotnej 

Źródło: opracowanie własne 

 

2.2 Opis powiązań aktualizacji LPR z dokumentami strategicznymi gminy 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka jest zgodny z poszczególnymi dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi gminy z różnych dziedzin funkcjonowania społeczności lokalnej. 

Tabela 2 Zgodność z dokumentami gminnymi 

Komplementarność z dokumentami na poziomie gminnym 

Strategia rozwoju gminy Długołęka na lata 2011-2020 

Przedmiotowy dokument realizuje następujące założenia: 

– Cel strategiczny S1: Zwiększenie udziału produkcji i usług w gospodarce lokalnej 

Cel operacyjny O4: Rozwój infrastruktury technicznej. 

Priorytet P10: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury  

 

– Cel strategiczny S2: Podniesienie poziomu jakości życia społeczności lokalnej  

Cel operacyjny O6: Rozwój systemów opieki i edukacji 

Priorytet P19: Ochrona  dzieci i młodzieży przed negatywnymi zjawiskami społecznymi. 

Cel operacyjny O7: Rozwój systemu pomocy społecznej 

Priorytet P21: Rozbudowa bazy materialnej pomocy społecznej. 

Priorytet P22: Profilaktyka problemów społecznych. 

Priorytet P23: Trwałe rozwiązywanie problemów społecznych i eliminacja ich skutków. 

Priorytet P24: Angażowanie grup/zbiorowości/związków mieszkańców gminy w rozwiązywanie problemów społecznych 

innych grup/zbiorowości/związków mieszkańców gminy. 

Cel operacyjny O10: Rozwój systemu opieki zdrowotnej  

Priorytet P35: Edukacja i profilaktyka zdrowotna. 

– Cel strategiczny S3: Użytkowanie zasobów lokalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju  

Cel operacyjny O13: Rozwój systemów ochrony środowiska 

Priorytet P41: Ograniczanie niskiej emisji. 

Priorytet P43: Wspieranie procesów wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

Cel operacyjny O15: Rozwój systemów zarządzania zasobami środowiska naturalnego  

Priorytet P47: Rozbudowa i rewitalizacja założeń zielonych. 

Priorytet P48: Doskonalenie funkcji zarządzania środowiskiem. 

Priorytet P49: Sanacja ekosystemów lub/i ich fragmentów. 

Cel operacyjny O16: Rozwój systemów zarządzania informacją o środowisku  

Priorytet P51: Edukacja ekologiczna 
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Komplementarność z dokumentami na poziomie gminnym 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 dla Gminy Długołęka 

Proponowany dokument wpisuje się w priorytety oraz następujące cele szczegółowe: 

– I Cel strategiczny: Zintegrowana Polityka Społeczna 

Cel szczegółowy I: Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne 

1.1.2 Wdrażanie programów i projektów mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych 

1.1.6 Przeciwdziałanie  uzależnieniu  świadczeniobiorców  od  świadczeń  pomocy społecznej.  

Cel szczegółowy II: Budowanie szerokiego partnerstwa społecznego 

1.2.1 Budowanie  szerokiej  sieci  partnerstwa  poprzez  współpracę  z  instytucjami  i organizacjami działającymi w 

obszarze pomocy społecznej 

 

– II Cel strategiczny: Skuteczny system opieki nad rodziną 

Cel szczegółowy I: Skuteczny system opieki nad rodziną i dzieckiem 

2.1.1 Organizowanie  warsztatów  podnoszących  umiejętności  opiekuńczo-wychowawcze rodziców. 

2.1.4 Organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży 

2.1.8 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

 

– III Cel strategiczny: Promocja zdrowego stylu życia 

Cel szczegółowy I:Poprawa zdrowia mieszkańców 

3.1.1 Organizowanie kampanii zdrowotnych i profilaktycznych związanych z poprawą stanu zdrowia mieszkańców gminy. 

3.1.2.Wdrażanie programów promujących zdrowy styl życia. 

3.1.3 Działania  profilaktyczne  dla  mieszkańców,  ze  szczególnym  uwzględnieniem kobiet i mężczyzn w wieku 50+.+.+.+.    

    

− IV Cel strategiczny: Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel szczegółowy II: Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz starszych 

4.2.5    Wzmacnianie pozycji osób starszych poprzez promocję aktywnego starzenia się  

ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu świadczonego przez seniorów na rzecz innych. 

4.2.6. Wsparcie dla osób starszych i chorych, poprzez pomoc w tworzeniu warunków dla grup samopomocowych np. kluby 

seniora 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 

Charakteryzowany dokument wskazuje kierunki ochrony środowiska. Przedstawiono sfery oraz cele strategiczne, 

wpisujące się w konstrukcję LPR: 

− Cel strategiczny:    ochrona dobrej jakości powietrza 

Zapobieganie i stopniowe ograniczanie emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji w tym stopniowy wzrost wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii 

− Cel strategiczny:    ochrona przed hałasem 

Budowa  i  modernizacja  sieci  dróg  gminnych  wraz  z  towarzyszącą infrastrukturą, w tym tworzenie  sieci  tras  

rowerowych  w  ramach  istniejącej  sieci  dróg 

− Cel strategiczny ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

Rozwój terenów zieleni na terenach wiejskich, w tym odtworzenie   istniejących,   tworzenie   nowych   parków   na   

terenach  

zabudowanych, zapobieganie degradacji wiejskich parków,  

Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych, w tym utrzymanie  i  odnawianie  istniejących  

szlaków  turystycznych  oraz  tworzenie nowych. 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długołęka 

Przedmiotowy dokument wpisuje się w następujące cel: 

− Przygotowanie terenów rekreacyjnych dla rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej odpowiadającej potrzebom 

turystki weekendowej i agroturystyki. 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę scharakteryzowane powyżej dokumenty wraz z celami, należy stwierdzić, iż Lokalny 

Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 jest zintegrowany oraz komplementarny, 

wobec planistycznej i strategicznej dokumentacji gminy. 
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3. Charakterystyka gminy 

3.1 Położenie i układ funkcjonalny gminy Długołęka 

Gmina Długołęka położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego. Znajduje 

się na terenie powiatu wrocławskiego. Posiada powierzchnię prawie 213 km2 co powoduje, że jest 

jedną z największych gmin wiejskich na terenie Dolnego Śląska. Swoim zasięgiem obejmuje 41 wsi 

sołeckich co w sposób bezpośredni przekłada się na jej zasięg i układ przestrzenny. Graniczy z 

gminami: Wrocław, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, Dobroszyce, Oleśnica i Czernica. Pod względem 

fizycznogeograficznym położona jest w zasięgu Równiny Oleśnickiej, Pradoliny Odry 

oraz  a południowych zboczach Wzgórz Trzebnickich. Na jej obszarze znajdują się cenne ekosystemy 

objęte prawnymi formami ochrony przyrody takimi jak obszary Natura 2000: „Kumaki Dobrej”, „Lasy 

Grędzińskie” i „Stawy Borowej”, a także pomniki przyrody. Prócz tego, ochronnym restrykcjom 

podlegają obszary szczególnego zagrożenia powodziowego ze strony rzeki Widawy (która jest 

najważniejszym ciekiem wodnym gminy) oraz „Zbiornika Oleśnica”. Prócz wyżej wymienionych 

do cennych walorów środowiskowych gminy należy zaliczyć liczne stawy (na obszarze gminy jest 

ok.  28 ha wód stojących w tym ok. 200 ha stawów hodowlanych), a także bogatą faunę. Ważną rzeką 

jest również Oleśnica, która przecina gminę w kierunku na południowy zachód. Pozostałe cieki wodne 

to rzeka Topór oraz potok Węgrowski i potok Krakowianka. Najwyższy punkt gminy wznosi się w jej 

północnej części, na 235 m n.p.m., natomiast najniższy ma 117 m n.p.m. i jest położony na granicy 

z Wrocławiem przy brzegu Widawy, k. Wilczyc.  

Na poniższej grafice prezentuje się położenie gminy Długołęka z uwzględnieniem podziału 

administracyjnego. Kluczowe w tym kontekście jest wertykalne usytuowanie pomiędzy dwoma 

miastami: Oleśnicą oraz Wrocławiem, determinującymi rozwój całego regionu, a tym samym gminy 

Długołęka. Wrocław należy definiować w kategoriach miasta o europejskim znaczeniu, natomiast 

Oleśnicę jako ponadlokalny ośrodek wzrostu. 
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Grafika 1 Gmina Długołęka na tle bezpośredniego otoczenia administracyjnego   

 

Źródło: opracowanie własne  

W pobliżu gminy Długołęka znajdują się znane miasta, takie jak: Wrocław (15 km – odległość do 

centrum miasta, natomiast tylko 8 km do granic administracyjnych), Oleśnica (14 km), W niewielkiej 

odległości od gminy znajdują się również takie ośrodki miejskie, a zarazem gospodarcze województwa 

dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego jak: Kalisz (103 km), Leszno (92 km), Legnica (87 km), 

Wałbrzych (104 km) czy Opole (98 km). Rozpatrując uwarunkowania komunikacyjne gminy Długołęka, 

warto zwrócić uwagę na schemat prezentujący kluczowe szlaki przebiegające przez gminę. Poza drogą 

S8 oraz DK98, ważnym aspektem, a zarazem atutem jest relatywna bliska odległość dzieląca gminę 

od autostrady A4.  
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Grafika 2 Szlaki komunikacyjne przebiegające przez teren gminy Długołęka  

 

Źródło: opracowanie własne  

W kolejnych podrozdziałach prezentuje się tło społeczno-gospodarcze gminy Długołęka oraz diagnozę 

zjawisk kryzysowych w gminie, co ma bezpośredni związek z metodyką i ostatecznym wyłonieniem 

obszarów zdegradowanych.  
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3.2 Tło społeczno-gospodarcze gminy Długołęka  

Szczegółowa diagnoza strategiczna Gminy Długołęka zawarta jest w dokumencie pn. „Strategia 

Rozwoju 

Gminy Długołęka na lata 2011 – 2020”, przyjętym Uchwałą nr XII/198/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 

14 grudnia 2011 roku. Na podstawie powyższego opracowania, a także bieżącej działalności instytucji 

publicznych funkcjonujących na terenie gminy oraz diagnozy negatywnych zjawisk społecznych w 

gminie Długołęka (rozdział 1.3), wytypowano dwa obszary o charakterze kryzysowym. W 

przedmiotowym rozdziale w syntetyczny sposób zostaną przedstawione podstawowe zmienne 

determinujące charakter gminy Długołęka. W ramach analizy strategicznej SWOT Plus wyznaczono 

zasadnicze problemy rozwojowe gminy. Biorąc pod uwagę specyfikę opracowania poniżej wskazuje się 

najistotniejsze zagadnienia z tej perspektywy. 

Tabela 3 Zidentyfikowane problemy strategiczne Gminy Długołęka 

ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY STRATEGICZNE GMINY DŁUGOŁĘKA 

PROBLEMY SFERY GOSPODARCZEJ 

kryzys gospodarczy o zasięgu globalnym 

wysokie koszty pracy 

PROBLEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

zły stan części dróg gminnych oraz ich infrastruktury okołodrogowej, szczególnie w zakresie chodników 

zły stan większości dróg powiatowych oraz zły stan lub brak ich infrastruktury okołodrogowej, szczególnie  
w zakresie oświetlenia i chodników 

transport ciężarowy powodujący poważne uszkodzenia części dróg w krótkim okresie czasu 

brak bezkolizyjnych przejazdów kolejowych 

niedrożność i zły stan techniczny urządzeń melioracji szczegółowej 

niski standard utrzymania brzegów rzek 

niski stopień wyposażenia gminy w kanalizację sanitarną 

niski stopień wyposażenia gminy w kanalizację deszczową 

stosunkowo niska dostępność gazu sieciowego 

niedostatek i wysoki stopień dekapitalizacji infrastruktury elektroenergetycznej 

dysproporcje między tempem osadnictwa i tempem przyrostu infrastruktury komunalnej przeznaczonej  
do obsługi nowych obiekt w mieszkalnych 

zły stan techniczny infrastruktury kolejowej 

PROBLEMY SFERY SPOŁECZNEJ 

rodziny niewydolne społecznie 
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ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY STRATEGICZNE GMINY DŁUGOŁĘKA 

Alkoholizm 

Narkomania 

przemoc w rodzinie 

rosnące materialne zróżnicowanie społeczne 

problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą 

niedostatek mieszkań socjalnych i komunalnych 

PROBLEMY PRZESTRZENNE 

nieład przestrzenny w wielu miejscowościach gminy 

brak gminnych przestrzeni publicznych (placów, rynków, skwerów itp.) w centralnych częściach większości 
miejscowości gminy 

wysoki poziom zróżnicowania rozwoju poszczególnych miejscowości gminy 

konflikty przestrzenne między funkcjami przemysłową, mieszkalną i rolniczą 

wysoki stopień rozproszenia osadnictwa 

PROBLEMY ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH: 

niesatysfakcjonujący poziom rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej hotelarskiej, gastronomicznej, 
rozrywkowej i rekreacyjnej 

niedostatek terenów rekreacyjnych o standardzie i wyposażeniu spełniających 
współczesne wymagania w tym zakresie 

niedostatek szlaków turystycznych i brak ich integracji ze ścieżkami zlokalizowanymi 
na terenie gmin ościennych 

niedostatek ścieżek i dróg rowerowych i brak ich integracji ze ścieżkami zlokalizowanymi 
na terenie gmin ościennych 

niesatysfakcjonujący system promocji turystycznej gminy i brak samorządowego 
programu promocji turystyczno-rekreacyjnej gminy 

zły stan techniczny i postępująca degradacja części obiektów zabytkowych 

wysoki poziom zaniedbania części terenów „zielonych” o przeznaczeniu rekreacyjnym (tereny parków) 

brak określonego produktu turystycznego gminy, systemu jego tworzenia i docelowej 
grupy jego konsumentów 

brak samorządowego programu rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych 
gminy 

PROBLEMY SFERY ŚRODOWISKOWEJ 

niski poziom świadomości ekologicznej znaczącej części mieszkańców gminy 

przedostawanie się do środowiska dużego wolumenu stałych i ciekłych odpadów komunalnych 

niska emisja, w tym powodowana spalaniem odpadów w indywidualnych paleniskach 

nielegalne wysypiska odpadów komunalnych 

nielegalne zrzuty ścieków komunalnych do wód i ziemi 

nieszczelne zbiorniki bezodpływowe 
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Źródło: „Strategia Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2011 – 2020” 

Biorąc pod uwagę skalę wymienionych problemów uznaje się za celowe, przed zasadniczą analizą 

pogłębioną obszaru zdegradowanego w gminie Długołęka, zaprezentować podstawowe zmienne 

statystyczne definiujące aktualną sytuację społeczno-gospodarczą. W gminie na stałe zamieszkuje 

27 531 osób (dane GUS za rok 2014), przy czym liczba mieszkańców dynamicznie wzrasta za sprawą 

silnych procesów migracyjnych. Wywołane są one wysoką atrakcyjnością osiedleńczą jej obszaru 

mającą swoje źródło w sąsiedztwie Wrocławia, a także w dążeniach jego mieszkańców do 

zamieszkiwania w jego strefie aglomeracyjnej. Dla porównania w 2004 roku liczba mieszkańców 

wynosiła 20 274 osoby, zatem w analizowanym okresie odnotowano wzrost o ponad jedną czwartą 

(26,3%). Saldo migracji w 2014 r. wyniosło 2 656 osób. Jest to sytuacja rzadko spotykana w 

samorządach wiejskich. Podkreślenia wymaga też dodatni przyrost naturalny. W roku 2014 wyniósł on 

156 osób.  

Większość mieszkańców gminy pracuje poza jej obszarem, w szczególności na terenie Wrocławia. 

Spośród wszystkich osób w wieku produkcyjnym jedynie co czwarta znalazła pracę na jej terenie, z 

czego dwie trzecie stanowią mężczyźni. Z punktu widzenia ilościowego bezrobocie nie jest istotnym 

problemem omawianej gminy. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w 2014 roku wyniósł 2,5%.  

Zgodnie z danymi agregowanymi przez GUS – sukcesywnie wzrasta poziom wyposażenia 

infrastrukturalnego gminy. Na koniec 2014 r. z sieci wodociągowej w gminie Długołęka korzystało 

100% ludności, a odnotowany wzrost w latach 2006-2014 wyniósł 28,9%. Z kanalizacji sanitarnej w 

2014 roku korzystało 43,0% mieszkańców, dla porównania w 2006 roku odsetek korzystających 

wynosił tylko 23%. W zakresie dostępu do sieci gazowej również obserwuje się wzrastający poziom 

dostępności – w 2014 roku 32,9% mieszkańców gminy Długołęka posiadało dostęp do sieci gazowej, co 

w porównaniu do roku 2006 stanowi wzrost o 53,7%. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dla 

społeczności lokalnej nie infrastruktura techniczna stanowi o atrakcyjności otoczenia (ta jest 

traktowana jako podstawowa i obligatoryjna), a dostęp do obiektów i terenów użyteczności publicznej. 

W tym przypadku wyraźnie rysuje się wspomniany wcześniej problem rozproszonego osadnictwa, a co 

za tym idzie braku dostępu do zagospodarowanych zgodnie z potrzebami przestrzeni wspólnych. Na 

terenie gminy funkcjonują umowne przestrzenie, w tym parki, zieleńce, jednak nie posiadają one 

adekwatnej infrastruktury, co umniejsza ich znaczenie w oczach mieszkańców. 

W zakresie infrastruktury drogowej w pierwszej kolejności zasygnalizować należy, że Gmina Długołęka 

leży na szlaku komunikacyjnym Praga - Wrocław - Warszawa, w ciągu którego, częściowo na obszarze 

tej gminy, wybudowana została Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Podkreślenia wymaga fakt, 

że na terenie gminy znajduje się kilka zjazdów z niej. Układ komunikacyjny obejmuje również: drogę 

ekspresową S8 i drogę wojewódzką oraz łącznik „Długołęka”. Docelowo zostanie również 
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wybudowana, na części obszaru gminy, Wschodnia Obwodnica Wrocławia. Na terenie gminy znajdują 

się również drogi powiatowe stanowiące jej ważne osie komunikacyjne. Mowa tu przede wszystkim 

o drogach 1453D (granica gminy – Węgrów – Bierzyce – Łozina – Bąków – granica gminy), 1920D 

(granica gminy – Kiełczów – Śliwice – Pietrzykowice – Brzezia – Łąka – Kątna – Oleśniczka – granica 

gminy) oraz 1371D (granica gminy – Godzieszowa– Siedlec – Pasikurowice – granica gminy) o łącznej 

długości ok 30 km. Prócz nich układ ten wzbogacają pozostałe drogi powiatowe o łącznej długości ok 

77 km. Całości dopełniają liczne drogi gminne. Stan większości dróg powiatowych jest zły. Podobnie 

jeśli chodzi o ich infrastrukturę okołodrogową – występują w tym zakresie poważne braki lub 

konieczność modernizacji. Szczególnie dotyczy to oświetlenia i chodników. Wskazać należy brak 

bezkolizyjnych przejazdów kolejowych. Stan dróg gminnych jest lepszy, choć i one w części wymagają 

modernizacji. Układ kolejowy gminy tworzą dwie linie: nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów oraz 

nr 326 relacji Wrocław Psie Pole – Trzebnica. Na trasie ich przebiegu przez gminę zlokalizowane są 4 

stacje kolejowe: Borowa Oleśnicka, Długołęka, Pasikurowice, Siedlec Trzebnicki. Ich rola w 

infrastrukturze komunikacyjnej jest znaczna, ponieważ obsługują ruch pasażerski. Stan techniczny 

infrastruktury kolejowej jest zły lub średni. Obecnie na terenie gminy kursują autobusy komunikacji 

podmiejskiej zapewniając stałe połączenia z Wrocławiem.  

Gospodarka gminy opiera się przede wszystkim na mikroprzedsiębiorstwach (1-9 zatrudnionych) 

i małych podmiotach gospodarczych (10-49 zatrudnionych), ich łączna liczba wynosi 3 442. 

Pozostałych 12 podmiotów to firmy średnie i duże, i mimo że ich jednostkowe zatrudnienie jest 

zdecydowanie większe to jednak większość osób zatrudnionych w gminie pracuje w 

przedsiębiorstwach należących do pierwszej grupy. Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów 

gospodarczych mają firmy prowadzące działalność w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych). Na drugim miejscu znajduje się grupa przedsiębiorstw prowadzących 

działalność w sekcji F (budownictwo). Pozostałe, istotne w gospodarce gminy branże to przetwórstwo 

przemysłowe (sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H), działalność profesjonalna i 

naukowo-techniczna (sekcja M), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q) oraz pozostała 

działalność usługowa (sekcja S). Tak ukształtowana struktura gospodarcza jest silną pochodną 

położenia gminy w aglomeracji wrocławskiej. Struktura funkcjonalna gminy jest zdywersyfikowana - 

brak wyraźnej dominacji jednego sektora wytwórczości lub usług. Występują tu bardzo atrakcyjne 

logistycznie tereny, które mogą zostać wykorzystane w działalności gospodarczej i stanowią 

najważniejszy czynnik jej dalszego rozwoju gospodarczego. Na terenie gminy nie jest prowadzona 

działalność gospodarcza istotnie uciążliwa dla środowiska naturalnego.  

Przedstawiona powyżej charakterystyka gminy – jej swoisty portret terytorialny, wskazuje na 

zasobność i dynamiczny rozwój, niemniej ze względu na wrastającą liczbę ludności oraz konieczność 
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szeroko zakrojonych inwestycji w podstawową infrastrukturę sieciową, dostrzega się również 

strefy/tereny wymagające rewitalizacji. Wiąże się to m.in. z degradacją części ogólnodostępnych 

przestrzeni publicznych, w tym parków. Dodatkowo zespoły parkowe podlegają stopniowej dewastacji 

i stanowią enklawę, w której odnotowuje się negatywne zjawiska społeczne o charakterze 

patologicznym. Jednocześnie identyfikowane obszary kryzysowe promieniują na pozostałe części 

gminy wpływając negatywnie, ograniczając jej atrakcyjność osiedleńczą, co z punktu widzenia 

potencjałów gminy jest zjawiskiem zdecydowanie negatywnym.   
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3.3 Diagnoza zjawisk kryzysowych w gminie Długołęka  

Zgodnie z założeniami metodologicznymi, w trakcie prac dokonano analizy komparatystycznej 

poszczególnych miejscowości wchodzących w skład gminy Długołęka. Ze względu na ich liczność, 

zdecydowano się na przedstawienie części zjawisk za pomocą kartogramów ilustrujących następujące 

sfery: 

− sferę społeczną: natężenie przestępczości, bezrobocia, wykluczenia społecznego, 

− sferę środowiskową: uszkodzenia lasów,  

− sferę techniczną: poziom azbestu, stopień dewastacji budynków, 

− sferę przestrzenno-funkcjonalną: dostęp do przedszkoli publicznych oraz usług publicznych 

mierzonych oddaleniem od lokalizacji instytucji publicznych. 

W podsumowaniu rozdziału, syntetycznie zestawiono wszystkie omawiane wskaźniki w 

porównywanych miejscowościach, w rezultacie czego wyłoniono miejscowości noszące znamiona 

zdegradowania.   
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3.3.1 Sfera społeczna 

Wskaźnik bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w gminie Długołęka wynosi 1,36. Tylko 

w przypadku dwóch miejscowości mamy do czynienia z wskaźnikiem powyżej dwóch procent. 

Te miejscowości to Szczodre oraz Siedlec. 

Grafika 3 Wskaźnik bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Długołęka 

 

Źródło: opracowanie własne  
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Trzecia, a zarazem ostatnia z grafik w niniejszym podrozdziale prezentuje wskaźnik wykluczenia 

społecznego w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wartość średnia dla całej gminy kształtuje 

się na poziomie 2,6. W trzech miejscowościach zaobserwowano najwyższy wskaźnik wykluczenia 

społecznego, tj: Szczodre, Stępin oraz Budziwojowice.  

Grafika 4 Wskaźnik wykluczenia społecznego w przeliczeniu na 100 mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy 
Długołęka 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Wskaźnik przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców dla gminy Długołęka wynosi 1,72. W trzech 

miejscowościach zaobserwowano najwyższe natężenie omawianej zmiennej. Są to miejscowości 

Siedlec, Szczodre oraz Krakowiany. 

Grafika 5 Wskaźnik przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Długołęka 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.3.2 Sfera środowiskowa 

W sferze środowiskowej wzięto pod uwagę wskaźnik uszkodzenia lasów występujący w gminie 

Długołęka. Lasy i grunty leśne zajmują 3 656 ha gminy Długołęka, co stanowi 17,2 % jej powierzchni. 

Udział lasów w zagospodarowaniu powierzchni gminy jest zatem niewielki, znacznie mniejszy 

od średniego zalesienia obszaru kraju (ponad 28%). Grunty leśne komunalne zajmują 9 ha, a grunty 

leśne we władaniu indywidualnym 185 ha. Pozostałe grunty leśne administracyjnie należą 

do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwa Oleśnica, obrębu Oleśnica. 

Wszystkie lasy występujące na obszarze gminy należą do lasów szczególnie chronionych. Poniższy 

diagram przedstawia poziom drzewostanu uszkodzonego na terenie gminy. Do miejscowości o 

najwyższym wskaźniku uszkodzeń należą Siedlec i Pasikurowice. 

Grafika 6 Wskaźnik uszkodzeń lasów w gminie Długołęka 

 

Źródło: opracowanie własne  
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3.3.3 Sfera techniczna 

W sferze technicznej wzięto pod uwagę wskaźnik ilości azbestu (w m2) przypadającą na mieszkańca. 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku nakłada obowiązek wyeliminowania zagrożeń związanych z tym 

materiałem i całkowitego usunięcia go z wszystkich obiektów, urządzeń, instalacji i miejsc 

magazynowania do końca 2032 r. Programu Usuwania Azbestu z Gminy Długołęka potwierdza 

stosunkowo dużą ilość występowania azbestu na terenie gminy zarówno na posesjach prywatnych, jak 

i będących w posiadaniu podmiotów prawnych. Problem pokryć azbestowych należy traktować jako 

poważne wyzwanie, jednocześnie jak wynika ze sprawozdania zamieszczonego na rządowej stronie 

bazaazbestowa.gov.pl w Gminie Długołęka azbest jest na bieżąco usuwany. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Długołęka  
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Innym wskaźnikiem obrazującym stan sfery technicznej jest poziom dewastacji budynków, będących 

własnością gminy, mierzony potrzebami remontowymi istniejących budynków. Poziom uszkodzeń 

w gminie zilustrowano za pomocą kartogramu, zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Gminy 

w Długołęce. Najwyższymi wartościami w tym wskaźniku charakteryzują się miejscowości: Siedlec, 

Pasikurowice, Łozina, Stępin, Kiełczów oraz Mirków. 
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3.3.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Dostępność wychowania przedszkolnego jest jedną z podstawowych potrzeb społeczności, jakie ma 

za zadanie zaspokoić gmina. Zapewnienie dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to 

najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Dostęp do przedszkoli traktowany 

jest jako ważny wyznacznik jakości życia, zwłaszcza w kontekście ułatwiania powrotu do pracy 

kobietom po urodzeniu dziecka. Na terenie Gminy Długołęka istnieje 6 przedszkoli publicznych (w 

tym oddziały przy Szkołach Podstawowych), mające swoją siedzibę w Długołęce, Mirkowie, 

Borowej, Kiełczowie, Szczodrem, Łozinie oraz Brzeziej Łące. Oferta podmiotów publicznych jest 

uzupełniona znaczną liczbą podmiotów prywatnych. Poniżej przedstawiono stan dostępności do 

przedszkoli publicznych mierzony poziomem odległości jaką trzeba pokonać by dotrzeć do przedszkola 

publicznego. Tylko 4 miejscowości, umiejscowione na obrzeżach gminy, cechują się stosunkową 

większą odległością od przedszkoli publicznych, są to: Węgrów, Skała, Jaksonowice, Krakowiany, 

Ramiszów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne   
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Innym wskaźnikiem obrazującym stan sfery przestrzenno-funkcjonalnej jest dostęp do usług 

publicznych rozumiany jako dostępność do instytucji publicznych, w tym przypadku: Urzędu Gminy, 

Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii, Gminnego Ośrodka Kultury wraz z przyległymi do niego 

świetlicami, oraz dodatkowo, świetlic wiejskich. Poniżej przedstawiono kartogram ilustrujący ten 

wskaźnik na terenie gminy. Lokalizacja instytucji nie wskazuje na obszary będące w szczególnie trudnej 

sytuacji w tej sferze. Sieć filii bibliotek i świetlic jest rozmieszczona po terenie całej gminy i jeśli dana 

miejscowość nie dysponuje omawianą instytucją, to jednak zawsze leży w jej sąsiedztwie.  

 

 

Źródło: opracowanie własne   
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3.3.5 Podsumowanie 

Powyżej zaprezentowane obszary zostały podsumowane w formie zbiorczej tabeli obrazującej poziom 

natężenia negatywnych zjawisk w Gminie Długołęka. Stanowiły one podstawę do wyłonienia obszaru 

zdegradowanego. W tabeli wymienione zostały w kolejności alfabetycznej te miejscowości, które 

w omawianych obszarach, odznaczały się wysokim, znacznie powyżej średniej dla gminy, wskaźnikiem. 

W zestawieniu nie brano pod uwagę kryterium dostępności do usług społecznych ponieważ trudno 

w tym obszarze mówić o szczególnie wysokim natężeniu negatywnego zjawiska dla którejś 

z miejscowości. 

Tabela 4 Podsumowanie analizy obszarów 

Miejscowość 

Wskaźniki 

Suma 

sfera społeczna 
sfera 

środowi-
skowa 

sfera techniczna 
sfera 

przestrzenno
-funkcjonalna 

przestę-
pczość 

bezrobocie 
wykluczenie 
społeczne 

uszkodzenia 
lasów 

poziom 
azbestu 

dewasta-
cja 

budyn-
ków 

dostęp do 
przedszkoli 
publicznych 

Budziwojowice 
  

1 
    

1 

Byków 
    

1 
  

1 

Dobroszów 
    

1 
  

1 

Jaksonowice 
      

1 1 

Kiełczów  
     

1 
 

1 

Kiełczówek 
    

1 
  

1 

Krakowiany 1 
      

1 

Łosice 
    

1 
  

1 

Łozina 
     

1 
 

1 

Mirków 
     

1 
 

1 

Pasikurowice 
   

1 
 

1 
 

2 

Ramiszów 
      

1 1 

Siedlec 1 1 
 

1 
 

1 
 

4 

Skała 
      

1 1 

Stępin 
  

1 
  

1 
 

2 

Szczodre 1 1 1 
    

3 

Węgrów 
      

1 1 

Źródło: opracowanie własne 

Szczególną uwagę należy poświęcić sferze społecznej, gdyż jest ona kluczowa z punktu widzenia 

delimitacji obszaru zdegradowanego. W ramach analizy skupiono się łącznie na trzech kryteriach 

obrazujących czynniki związane z pomocą społeczną, sytuacją na rynku pracy (bezrobocie) 

oraz naruszeniami prawa. Analiza wskaźnikowa wskazuje na szczególnie wysokie natężenie zjawisk 

kryzysowych w miejscowościach Szczodre i Siedlec. Jednocześnie dane z tej sfery zostały poddane 

szczegółowej analizie w ramach kolejnych podrozdziałów. 
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Zgodnie z powyższym, a także w ramach prowadzonych prac oraz konsultacji wyłoniono dwie 

miejscowości jako cechujące się najwyższym stopniem występowania zjawisk kryzysowych, które 

na etapie przystępowania do diagnozy nosiły znamiona zdegradowania. W konsekwencji miejscowości 

Szczodre oraz Siedlec zostały poddane wizjom lokalnym, w efekcie których wytyczono obszar 

zdegradowany przewidziany do pogłębionej analizy oraz docelowo rewitalizacji, w ramach 

prowadzenia tego procesu w gminie Długołęka.  

Zawężenie granic obszaru zdegradowanego wynika z dwóch zasadniczych przesłanek, pierwszą z nich 

jest znaczna zasobność gminy. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest ciągły napływ nowych 

mieszkańców, którzy cechują się ponadprzeciętnym statusem społecznym i ekonomicznym. W 

rezultacie na etapie diagnostycznym powstała konieczność precyzyjnej delimitacji obszarów, które 

rzeczywiście borykają się z problemami natury społecznej, ale również przestrzennej i technicznej, 

kwalifikującym tym samym wyznaczony (w wąski sposób) obszar jako zdegradowany i przewidziany do 

poddania procesowi rewitalizacji. Drugim elementem wartym podkreślenia była analiza potencjałowa. 

W trakcie prac badawczych zdecydowano o ukierunkowaniu działań na obszary, które cechują się 

największym potencjałem w zakresie możliwości dokonania zmiany (przeobrażenia społeczno-

gospodarczego oraz skutecznej rewitalizacji). Ze względu na przyjęcie przedstawionych założeń, 

uznano, iż zdelimitowane podobszary Siedlca i Szczodrego cechują się znacznymi potencjałami 

osiedleńczymi i turystycznymi, które predestynują do objęcia ich programem rewitalizacji.  

W rezultacie prowadzonych prac dokonano ostatecznego wyznaczenia obszaru zdegradowanego. 

Poniższe tabele prezentują powierzchnie i ludność poszczególnych stref zdegradowanych 

w miejscowości Siedlec oraz Szczodre, natomiast kolejny podrozdział stanowi analizę pogłębioną tych 

terenów. 

Tabela 5 Wskaźniki obligatoryjne dla obszarów zdegradowanych – powierzchnia oraz ludność  

 Powierzchnia  
% powierzchni 

gminy 
Ludność  

% ludności 
gminy 

podobszar zdegradowany – Siedlec 27,0909 0,12% 113 0,41 

podobszar zdegradowany – Szczodre 313,35 1,47% 184 0,66 

Łącznie  340,4409 1,59% 297 1,07 

Źródło: opracowanie własne  

Zgodnie z właściwym przeprowadzeniem delimitacji obszaru zdegradowanego, należy uwzględnić 

wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni – maksymalnie 20% udział oraz ludności – limit 30% 

wszystkich zamieszkujących gminę. Wytyczony obszar rewitalizacji wpisują się w te wymagania. Ogólna 

powierzchnia obszaru wynosi 340,4409 ha, co stanowi 1,59% całej powierzchni gminy. Natomiast 

ogólna liczba ludności wynosi 297 osób, co stanowi 1,07% liczby ludności gminy Długołęka. 
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4. Diagnoza obszaru zdegradowanego – wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji  

W przedmiotowym rozdziale zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza zidentyfikowanego obszaru 

zdegradowanego w gminie Długołęka. 

Punktem wyjścia do niniejszej analizy jest świadomość panującej na terenach sytuacji oraz wnioski 

władz samorządowych oraz interesariuszy o istotnym zdegradowaniu i potrzebach rewitalizacyjnych 

wyznaczonych dwóch podobszarów: Siedlec oraz Szczodre (ze względu na czytelność analizy oba 

tereny zostają określone nazwą miejscowości, w której się znajdują).  

Wyznaczone tereny zostały poddane analizie uwzględniającej następujące elementy: 

1. Charakterystyka obszaru – obejmująca m.in. stan aktualny, w tym skalę zjawisk, istniejących 

potrzeb oraz uwarunkowań wewnętrznych, jak również zewnętrznych. 

2. Delimitacja obszaru – w ramach tej części wskazuje się granice terytorialne obszaru, 

obejmujące ulice wchodzące w skład terenu zdegradowanego oraz wyznaczające jego granice. 

Dodatkowo podrozdział jest wzbogacony ilustracją graficzną prezentującą obszar. 

3. Sytuacja społeczna – tę część należy uznać za kluczową z punktu widzenia prowadzenia 

efektywnej rewitalizacji, ukierunkowanej na osiągnięcie rzeczywistej zmiany. W rozdziale 

korzysta się z danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Prace we Wrocławiu, Komisariat 

Policji w Długołęce oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce. 

4. Podsystem gospodarczy – obejmujący analizę poziomu wskaźnika aktywności gospodarczej 

na terenie obszarze w porównaniu do sytuacji odnotowanej na terenie gminy. 

5. Podsystem funkcjonalno-przestrzenny – w ramach tego podrozdziału przedstawia się 

uwarunkowania związane ze stanem oraz możliwymi kierunkami zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zdegradowanego. 

6. Sfera techniczna – ta część ogniskuje się w szczególności na ocenie poziomu degradacji stanu 

technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, 

oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 

7. Sfera środowiskowa – obejmuje analizę jakości środowiska naturalnego na obszarze 

zdegradowanym, wskazuje na potencjalne występowanie odpadów stwarzających zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, jak również odnosząc się do standardów jakości 

środowiska (głównie czystości powietrza). 
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8. Wyniki badania ankietowego – część koncentrująca się na opiniach i ocenach respondentów, 

mieszkańców gminy Długołęka, w zakresie zasadności rewitalizacji wskazanego obszaru 

oraz oceny poszczególnych aspektów jakości życia na jego terenie. 

9. Potencjał obszaru zdegradowanego – to element, który jest szczególnie istotny z punktu 

widzenia efektywności prowadzonej rewitalizacji. W tych częściach opracowania wskazuje się 

czynniki uzasadniające i wpływające korzystnie na skuteczność planowanej interwencji 

publicznej. Tym samym wybrane i rzeczywiste potencjały obszaru to elementy 

uwiarygadniające skuteczne i trwałe przeobrażenie obszaru rewitalizacji.  

Niniejszy rozdział w sensie zawartości treściwej to rdzeń opracowania. Pogłębiona analiza obszaru 

zostaje dopełniona rozdziałem 4., gdzie prezentuje się zastosowane mechanizmy partycypacyjne. 

Opracowanie kończy się dwuczęściowym podsumowaniem, które zawiera w sobie elementy analizy 

SWOT, jak również wnioski płynące z diagnozy oraz zrealizowanych badań społecznych.  

W pierwszej kolejności prezentuje się analizę podobszaru zdegradowanego Siedlec, następnie 

podobszaru zdegradowanego Szczodre.  
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4.1 Obszar Siedlec 

4.1.1 Charakterystyka i rys historyczny podobszaru  

Siedlec jest jedną z 41 miejscowości wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy Długołęka, 

położonej w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego i sąsiadującej od 

południowego-zachodu z wrocławską dzielnicą Psie Pole, od zachodu z gminą Wisznia Mała, od 

południowego-zachodu z gminą Trzebnica, od północy z gminą Zawonia, od północnego-zachodu z 

gminą Dobroszyce, od wschodu z gminą Oleśnica. Leży ona na terenie Równiny Oleśnickiej, pradoliny 

Odry zwanej też pradoliną Wrocławską oraz na południowych zboczach Wzgórz Trzebnickich. 

Miejscowość Siedlec sąsiaduje bezpośrednio z miejscowościami gminy Długołęka tj. Godzieszowa, 

Tokary, Bukowina oraz Pasikurowice i zlokalizowana jest na skraju północno- zachodniej części gminy. 

Pierwsza historyczna wzmianka o wsi Siedlec pochodzi z połowy XIII wieku. W końcu XIV wieku Siedlec 

był własnością Peregryna Wezenborga. Protoplastą czyli założycielem rodu Wezenborgów był żyjący 

na przełomie Xll i XIII wieku Peregryn, stolnik wrocławski. W 1227 roku wsławił się on bohaterskim 

czynem podczas zjazdu trzech książąt piastowskich w Gąsawie. Na zjeździe tym miało dojść do 

porozumienia pomiędzy księciem krakowskim Leszkiem Białym, księciem wielkopolskim Władysławem 

Laskonogim i księciem śląskim Henrykiem Brodatym. Na obradujących książąt napad zorganizował 

Świętopełk Pomorski, zaś Peregryn własnym ciałem zasłonił Henryka Brodatego i uratował mu życie, 

ale sam zginął. Żyjący na przełomie XIV i XV wieku Peregryn Wezenborg, potomek i imiennik 

bohaterskiego stolnika wrocławskiego, kupił Siedlec prawdopodobnie w 1357 roku i był jego 

właścicielem przez kilkadziesiąt lat. W XIV stuleciu Siedlec należał najpierw do Siggismunda 

von Priselwitz i Nikolausa von Rhediger. W roku 1617 Siedlec nabył Baltazar von Rothkirch 

i gospodarował tu przez prawie ćwierć wieku. W latach 1641 - 1651 wieś była własnością Georga von 

Lowe. W drugiej poiowie XVII wieku przez kilkanaście lat (1651-1664) Siedlec należał do śląskiego 

szlachcica o swojsko brzmiącym nazwisku von Jaloski. Na początku następnego stulecia, w roku 1701, 

w wyniku koligacji małżeńskich, Siedlec przeszedł na własność Sylwiusza Friedricha von Frankenberg. 

Wywodząca się prawdopodobnie z Miśni rodzina von Frankenberg do wieków osiadła na Śląsku, 

należała do średniozamożnej szlachty. W roku 1777, w następstwie podziałów rodzinnych, Siedlec stał 

się własnością wdowy po Mikołaju von Poser. W połowie XIX wieku wsią władał major Friedrich 

von Poser. W dobrach rodziny von Poserów Siedlec pozostał do roku 1945. Po II wojnie światowej 

miejscowość wróciła do Polski. Pierwsi osadnicy przyjechali tutaj w 1945 r. Wieś nosiła wtedy nazwę 

Siedlice, później zmieniono ją na Siedlec. Po rodzinie Poserów we wsi pozostał piękny dwór otoczony 

parkiem krajobrazowym, który dziś, niestety, pozostaje niezagospodarowany. Siedlec bardzo szybko 

doczekał się posiadania szkoły, już w XVll wieku. Uczęszczały do niej dzieci z pobliskich wsi 

Godzieszowa i Tokar. Istnienie szkoły zawdzięcza się ofiarności darczyńców Sylwiusza Fridricha Von 
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Frankenberga i pani von Poser, która w swoim testamencie zapisała szkole niemałe pieniądze. W 

drugiej połowie XIX wieku szkoła przeżywała trudny okres kiedy to skończyły się fundusze ze spadku. 

Po wojnie organizacją szkoły zajęło się małżeństwo Zofii i Stanisława Krzysiów. Do 1950 roku klasy 

lekcyjne siedleckiej szkoły mieściły się w domach prywatnych jak również w niewielkim budynku szkoły 

poniemieckiej. Później budynek szkoły usytuowano w starym pałacu. W międzyczasie podejmowano 

próby budowy nowego gmachu szkoły, który ukończono ostatecznie w roku 1999. Do roku 2002 

zajęcia odbywały się równolegle w obu budynkach, aż do wybuchu pożaru w pałacu. Do zabytkowych 

obiektów wsi Siedlec zalicza się również oborę, stajnię, stodołę i spichlerz pochodzące z XIX wieku. W 

miejscowości znajdują się ponadto zabytkowe domy z XIX i XX wieku.  

Obszar zdegradowany obejmuje swym zasięgiem tylko część miejscowości Siedlec. Wynika to z chęci 

objęcia skoordynowanym procesem rewitalizacji obszaru rzeczywiście zdegradowanego – cechującego 

się istotnym nasileniem problemów i zarazem potrzeb rewitalizacyjnych. 

Na potrzeby opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji dla Gminy Długołęka, przeprowadzono wizje lokalną na podstawie której powstała 

dokumentacja zdjęciowa. Poniżej prezentuje się kilka wybranych zdjęć ilustrujących i zarazem 

komentujących degradację przestrzenną, techniczną oraz funkcjonalną obszaru zdegradowanego 

Siedlec. Materiał zdjęciowy koncentruje się na zaniedbanych terenach zielonych 

oraz zdewaloryzowanym obiekcie dziedzictwa kulturowego, jakim jest Pałac w Siedlcu (pozostałość 

po XVIII wiecznych właścicielach wsi: rodzinie von Paserów). 

Zdjęcie 1 Podobszar zdegradowany Siedlec (1) 
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Źródło: materiały własne  

Zdjęcie 2 Podobszar zdegradowany Siedlec (2) 

 

Źródło: materiały własne  

Zdjęcie 3 Podobszar zdegradowany Siedlec (3) 

 

Źródło: materiały własne 
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Zdjęcie 4 Podobszar zdegradowany Siedlec (4) 

 

Źródło: materiały własne  
 

4.1.2 Delimitacja podobszaru 

Powierzchnia miejscowości Siedlec wynosi 8,7 km2 (870 ha), co stanowi 4,1% powierzchni całej gminy 

(212,9 km2). Natomiast wyznaczony (zdelimitowany) podobszar wynosi 27,0909 ha, co stanowi 0,12% 

powierzchni gminy oraz 3% powierzchni miejscowości Siedlec. 

Cała miejscowość Siedlec jest zamieszkiwana przez 777 osób., natomiast podobszar zdegradowany 

Siedlec zamieszkuje 113 osób.  

Zasięg terytorialny podobszaru zdegradowanego ograniczają następujące ulice: 

– ul. Cicha nr 1 i 5,  

– ul. Wrocławska nr 16, 18a, 18 i 20,  

– ul. Parkowa nr 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 8a, 8c, 8d, 10, 10e, 12 i 14). 

Dodatkowo zachodnią granicę podobszaru zdegradowanego wyznacza linia kolejowa. 

Na poniższej mapie prezentuje się schematycznie oznaczony zasięg terytorialny podobszaru 

zdegradowanego Siedlec.  
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Grafika 7 Schematyczne granice podobszaru zdegradowanego Siedlec  

 

Źródło: opracowanie własne  
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4.1.3 Sytuacja społeczna 

Sytuacja społeczna na podobszarze zdegradowanym została poddana analizie w oparciu o trzy 

kategorie zmiennych opisujących zjawiska: bezrobocia, przestępczości oraz wykluczenia społecznego 

(definiowanego z punktu widzenia korzystania z usług oraz świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Długołęce). Poza danymi uzyskanymi z GOPS w analizie wykorzystano dane pozyskane 

z Komisariatu Policji w Długołęce oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Dla czytelności 

oraz przejrzystości prezentacji danych – poszczególne wskaźniki prezentuje się na tle wartości 

odnotowywanych w gminie Długołęka. Podobszar zdegradowany Siedlec zamieszkuje 113 osób, tym 

samym wskaźniki skalkulowane dla omawianego podobszaru bazują na podanej liczbie ludności.  

Uwagi metodologiczne: 

Na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dokonano przeliczeń danych 

zbiorczych pozyskanych z Policji, PUP oraz GOPS. Dane sprowadzono do postaci wskaźnikowej 

umożliwiającej porównanie wartości osiąganych przez obszar zdegradowany z wartościami 

ogólnogminnymi. Tym samym analiza ma postać benchmarkingu sprowadzającego się do porównania 

wskaźników do wartości referencyjnych. 

W zakresie danych udostępnionych przez Policję ogólna liczba przestępstw nie jest równoznaczna 

z sumą wyszczególnionych kategorii przestępstw. Wynika to po pierwsze ze sposobu sformułowania 

pytań do KP Policji w Długołęce oraz otrzymanych odpowiedzi, po drugie wyznaczone 

skategoryzowane rodzaje przestępstw nie stanowią wszystkich identyfikowanych zjawisk 

kryminalnych, a te wyszczególnione mają na celu przedstawienie natężenia zjawiska z punktu widzenia 

specyfiki rewitalizacji (przytoczone omówienie znajduje zastosowanie zarówno dla podobszaru Siedlec, 

jak również Szczodre). 

Przestępczość: 

Ogólna liczba przestępstw na podobszarze zdegradowanym wahała się i w 2015 roku wyniosła 8 i była 

wyższa w porównaniu do roku 2013.  

Tabela 6 Ogólna liczba przestępstw na podobszarze zdegradowanym Siedlec na tle całej gminy 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Ogólna liczba przestępstw 

Podbszar Siedlec 13 27 5 9 8 

Gmina Długołęka 661 592 464 439 475 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Długołęce  

Przeliczając dane na wskaźniki dostrzega się wyższy wskaźnik przestępczości na terenie podobszaru 

zdegradowanego Siedlec w porównaniu do całości obszaru gminy. Wskaźnik dla Siedlca był wyższy 

o 5,36 punktu procentowego. 
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Tabela 7 Wskaźnik przestępczości – podobszar zdegradowany Siedlec  

Wyszczególnienie 2015 

Podobszar Siedlec 7,08% 

Gmina Długołęka 1,72% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Długołęce  

W poniższej tabeli prezentuje się wskaźniki dotyczące poszczególnych wykroczeń odnotowywanych 

na terenie obszaru zdegradowanego. W Siedlcu częściej niż przeciętnie w skali gminy miały miejsce 

takie zdarzenia jak: ogólna liczba przestępstw, liczba kradzieży, liczba kradzieży z włamaniem, jak 

również zjawiska oszustw oraz częściej zatrzymywano nietrzeźwych kierowców. 

Tabela 8 Wskaźnik dotyczący liczby wykroczeń na podobszarze Siedlec-1 [%] 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar 
Ogólna liczba 
przestępstw 

Kradzież 
Kradzież  

z włamaniem 
Rozbój 

Uszkodzenie 
ciała 

Pobicie 

Podobszar Siedlec 7,08 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 

Gmina Długołęka 1,72 0,33 0,24 0,01 0,04 0,01 

Tabela 9 Wskaźnik dotyczący liczby wykroczeń na podobszarze Siedlec-2 [%] 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar Zniszczenie mienia 
Przestępstwa 
narkotykowe 

Oszustwo 
Nietrzeźwi 
kierujący 

Przeciwko 
funkcjonariuszom 

Podobszar Siedlec 2,65 0,00 1,77 0,88 0,00 

Gmina Długołęka 0,08 0,03 0,21 0,21 0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Długołęce  

W zakresie korzystania z pomocy społecznej, na podstawie pozyskanych danych liczbowych z GOPS 

w Długołęce nie odnotowano osób będących klientami pomocy społecznej.  

Bezrobocie: 

Na podobszarze zdegradowanym Siedlec odnotowuje się wskaźnik bezrobocia wyższy od średniej 

osiąganej w tym zakresie przez całą gminą Długołęka.  
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Tabela 10 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby ludności podobszaru zdegradowanego Siedlec [%] 

Wyszczególnienie 2015 

Obszar 
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  

w stosunku do liczby ludności podobszaru zdegradowanego Siedlec 

Podobszar Siedlec 1,77% 

Gmina Długołęka 1,36% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 

W odniesieniu do podobszaru Siedlec należy zwrócić uwagę na kategorię bezrobotnych 

z wykształceniem  policealnym i średnim zawodowym, która jest znacząco wyższa od średniej dla 

gminy. 

Tabela 11 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców -1 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar 
Liczba 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

W tym liczba bezrobotnych  
z wykształceniem wyższym 

W tym liczba bezrobotnych  
z wykształceniem policealnym 

 i średnim zawodowym 

Podobszar Siedlec 1,77 0,00 0,88 

Gmina Długołęka 1,36 0,34 0,29 

Tabela 12 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców -2 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar 
Liczba 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

W tym liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem 
średnim 

ogólnokształcącym 

W tym liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem ZSZ 

W tym liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej 

Podobszar Siedlec 1,77 0,00 0,00 0,00 

Gmina Długołęka 1,36 0,13 0,31 0,28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 

4.1.4 Podsystem gospodarczy 

Gospodarka Siedlca opiera się głównie na rolnictwie, którym zajmuje się większość jego mieszkańców. 

W Siedlcu prowadzonych jest 37 gospodarstw rolnych (12 z nich stanowi głównie źródło utrzymania 

właścicieli). Większość z nich prowadzona jest przez osoby między 40 a 64 rokiem życia.  

W poniższej tabeli zaprezentowano wskaźnik aktywności gospodarczej dla podobszaru 

zdegradowanego Siedlec. Jest on niższy od wartości uzyskanej przez gminę i kształtuje się na poziomie 

4,42%.  

Tabela 13 Podsystem gospodarczy – podobszar zdegradowany Siedlec na tle gminy Długołęka  

PODSYSTEM GOSPODARCZY Liczba podmiotów  
Wskaźnik aktywności 

gospodarczej 
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Podobszar Siedlec 5 4,42% 

Gmina Długołęka 3 672 13,32% 

Źródło: opracowanie własne  

4.1.5 Podsystem funkcjonalno-przestrzenny  

Siedlec (Siedlec Trzebnicki) to wieś o układzie wielodrożnicy z zespołem folwarcznym i jest położona 

na wysokości 142 - 147 m n.p.m. Zespół folwarczno - pałacowy wraz z zabytkowym parkiem i szkołą 

mieści się przy głównej drodze we wsi - przy ulicy Wrocławskiej. Większość zabudowań mieszkalnych 

znajduje się północnej części wsi przy ulicy Leśnej, Miłej i Różnej. We wsi znajduje się kilkanaście 

domów z początku XX wieku. Cechą charakterystyczną tych obiektów jest murowana zabudowa 

parterowa z mieszkalnym poddaszem i dwuspadowym dachem krytym karpiówką. Obszar kryzysowy 

to przede wszystkim sam park i jego bezpośrednie otoczenie, które ma charakter przestrzeni 

zdegradowanej. Obręb Siedlca obejmują tereny przeznaczone, co do zasady, do kontynuacji 

istniejącego zagospodarowania, z uwzględnieniem rozszerzonej oferty terenów aktywności 

gospodarczej. Dla obrębu Siedlec dopuszcza się lokalizację parku wiejskiego i funkcji zieleni urządzonej, 

minimalny udział terenów biologicznie czynnych kształtuje się na poziomie 50%. Identyfikowany 

podsystem przestrznno-funkcjonalny wymaga podjęcia kroków naprawczych, które umożliwią 

przywrócenie obszarowi zdegradowanemu pierwotnej jakości i przede wszystkim funkcjonalności.  

4.1.6 Sfera techniczna 

Infrastruktura drogowa w miejscowości Siedlec jest stosunkowo słabo rozwinięta. Główna droga 

przechodząca przez ulicę Wrocławską (długość ok. 1740 m) będąca drogą powiatową wykonana jest 

z nawierzchni bitumicznej. Większość dróg gminnych, w tym m.in. ul. Miła (długość ok. 1000 m) 

oraz ul. Leśna (920 m) to również drogi asfaltowe (nawierzchnie bitumiczne). Pozostałe ulice 

w miejscowości są drogami gminnym, aktualnie nawierzchnie tych dróg są tylko miejscami 

wzmocnione, przeważają nawierzchnie gruntowe naturalne. Reaktywowano również starą linię 

kolejowa na trasie Trzebnica-Wrocław. Trasą wyremontowano i udostępniono szynobusom. Pierwszy 

pojazd wyruszył 20 września 2009 roku i nie zatrzymywał się na wszystkich stacjach. Obecnie Siedlec 

może poszczycić się również i tą formą komunikacji, dzięki czemu można dotrzeć w ten sposób do 

Trzebnicy, jak i stolicy Dolnego Śląska.  

W wykazie zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków znajduje się m.in. zespół 

pałacowy (nr 61), poł. XIX, nr rej.: A/3802/639/W z 16.05.1990. Pałac w Siedlcu to pozostałość po XVIII 

wiecznych właścicielach wsi -rodzinie von Paserów. Początkowo był to drewniany dwór, który powstał 

już w XVIlI wieku, w wieku XX zamieniony został on na murowany pałac. Przez lata budynek ten pełnił 

różne funkcje. Początkowo był rezydencją dla władającej rodziny, następnie służył jako gmach szkolny 

(w latach 1949-1999). Obecnie jest on niestety posiadłością opuszczoną w bardzo złym stanie (podczas 
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prac remontowych w roku 2002 wybuchł pożar dachu, uszkodzeń powstałych w jego następstwie 

nigdy nie naprawiono). 

Powierzchnia użytkowa pałacu wynosi 1363,13 m2, powierzchnia zabudowy 444,87 m2. Dojazd 

do nieruchomości odbywa się drogą gruntową utwardzoną. Nieruchomość posiada uzbrojenie: 

zasilanie energetyczne, instalację wodociągową i instalacją telefoniczną. Pałac znajduje się 150 m od 

centrum wsi, w otoczeniu dwustuletniego parku zabytkowego. Park ten zawiera unikatowe okazy 

drzew: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, sosna wejmutka.  

W miejscowości Siedlec znajduje się rozległy obszar ok. 17 ha należący do Gminy Długołęka 

przeznaczony na miejsce sportu i rekreacji. Aktualnie opisywany teren nie posiada warunków 

do pełnienia jakiejkolwiek funkcji społecznej czy też kulturowej. Całość jest bardzo zaniedbanym, 

zanieczyszczonym i nieuporządkowanym obszarem bez jakichkolwiek wartości estetycznych. 

Występująca tutaj zieleń stanowi dziko rosnący, nieuporządkowany drzewostan zlokalizowany w części 

zachodniej. Spora część parku jest gruzowiskiem stanowiącym pozostałości po budynkach 

inwentarskich oraz gospodarczych. Ponadto występujące tutaj śmieci, beton, odpady, fundamenty czy 

też podziemne zbiorniki, które czynią ten teren mało atrakcyjnym, jak również trudnym do 

zagospodarowania i bezpiecznego użytkowania.  

W celu zagospodarowania posiadanych terenów Gmina Długołęka opracowała koncepcję 

zagospodarowania terenu jako parku wiejskiego, miejsca sportu i rekreacji. Założenia koncepcyjne 

zagospodarowania parku w Siedlcu zakładają:  

– uzupełnienia nasadzeń zieleni o gatunki drzew nawiązujące do pierwotnego założenia 

parkowego na podstawie materiałów archiwalnych, 

– uzupełnienie roślinności parku o niższe piętro, w formie grup krzewów liściastych i iglastych 

(min. osłona ujęcia wód, granica parku z ul. Wrocławską), 

– regulację przebiegu ścieżek z poprawą jakości nawierzchni i wprowadzeniem obrzeży, 

– wymianę małej architektury (ławki, kosze na śmieci, altana, balustrady nad przepustami 

łączącymi stawy, tablice informacyjne) z wprowadzeniem nowych elementów (pomosty 

na południowym stawie), 

– rozmieszczenie oświetlenia w formie wysokich latarni. 

Ze względu na rozległość tego terenu w przedstawianej koncepcji udało się zawrzeć wiele elementów, 

dzięki którym park ma szanse zaspokajać potrzeby różnych grup społecznych jak np. rodzin z małymi 

dziećmi, jak również innych osób spragnionych wypoczynku na świeżym powietrzu. W związku 

z powstałą koncepcją rozpoczęto prace związanie z wyrównaniem i oczyszczeniem terenu. Wszystkie 

działania aktualnie prowadzone są sposobem gospodarczym. 
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4.1.7 Sfera środowiskowa  

Podobszar zdegradowany Siedlec cechuje się pofałdowanym terenem, charakteryzującym się dużą 

ilością lasów i stawów, a łąki i pola sprawiają, że możliwy jest tutaj odpoczynek i relaks. W 

miejscowości znajduje się zabytkowy park koło pałacu. Został on założony w XIX wieku przez panią von 

Poser. Jest to miejsce wypełnione starymi drzewami o charakterze pomnikowym (dąb szypułkowy i 3 

lipy drobnolistne). Duża część miejscowości jest zalesiona (ponad 30 % Siedlca). W części wschodniej 

głównie występuje bór mieszany świeży oraz w mniejszych kompleksach bór świeży i las mieszany. 

Przeważający drzewostan to sosna w domieszkach dęby, buki, topole, jesiony i brzozy. Lasy nadają się 

do celów rekreacji i zbieractwa. Na pozostałym terenie drzewostan występuje fragmentarycznie. 

Przeważają topola, dąb, jesion i brzoza. W obrębie Siedlca występują cztery gatunki roślin chronionych: 

Kalina koralowa, Konwalia majowa, Kruszyna pospolita, Wiciokrzew pomorski. Ponadto występuje tutaj 

gatunek bociana białego, który również jest pod ochroną.  

4.1.8 Wyniki badania ankietowego  

W celu poszerzenia informacji zawartych w diagnozie obszaru zdegradowanego podjęto decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, aby poznać opinie mieszkańców na temat wytyczonych 

terenów rewitalizacji. Konsultacje obszaru zaplanowanego do objęcia procesem rewitalizacji odbyły 

w  terminie od 20.04.2016 r. do 4.05.2016 r. i obejmowały zbadanie opinii mieszkańców odnośnie 

podobszaru Siedlec oraz podobszaru Szczodre. Poruszane w trakcie konsultacji problemy dotyczyły 

aspektów ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, a także najbardziej pożądanych według 

respondentów rezultatów procesu rewitalizacji. W konsultacjach społecznych prowadzonych drogę 

elektroniczną, jak również tradycyjną (dystrybucja ankiety w wersji papierowej) wzięło łącznie udział 

202 osoby. Poniżej przedstawiono wyniki badania wyłącznie dla podbszaru Siedlec. 

Nieco ponad połowa respondentów ocenia wybrany do rewitalizacji podobszar jako poprawny. Biorąc 

pod uwagę jego ściśle wytyczone granice obejmujące tylko część miejscowości Siedlec, należy odsetek 

ocen pozytywnych ocenić jako wysoki. 

Wykres 1 Opinie mieszkańców na temat wytyczonego podobszaru Siedlec  

Źródło: badanie ankietowe, n=73  
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Wśród osób oceniających negatywnie granice podobszaru zdegradowanego tylko 44,1% badanych 

przedstawiło alternatywną przestrzeń proponowaną do rewitalizacji. Tym samym należy podkreślić, 

że grupa osób wskazująca na konieczność modyfikacji podobszaru zdegradowanego tylko w 

mniejszości wskazywała alternatywną i umotywowaną lokalizację (ulice lub teren ograniczony 

np. ulicami).  

Wykres 2 Struktura odpowiedzi „należy go zmodyfikować” w odniesieniu do podobszaru Siedlec 

Źródło: badanie ankietowe, n=73  

Dla blisko 70% badanych wyznaczony i oceniany podobszar zdegradowany to miejsce wypoczynku 

oraz teren rekreacyjny. Dla blisko co czwartego respondenta Siedlec to miejsce zamieszkania. Dla 5,5% 

podobszar zdegradowany to miejsce pracy, a 1,4% deklaruje, że zdelimitowany teren to miejsce 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

Wykres 3 Proszę podać Pana(i) związek z tym terenem (można wskazać kilka odpowiedzi) – podobszar Siedlec [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=73  

Respondentów biorących udział w badaniu poproszono o ocenę wymienionych elementów związanych 

z jakością życia na podobszarze zdegradowanym. Analiza podobszarów zdegradowanych na etapie 

diagnostycznym skupia się na dostrzeganiu deficytów i słabych stron, których identyfikacja umożliwi 

przeprowadzenie skutecznej rewitalizacji. Tym samym warto zwrócić uwagę na najgorzej oceniane 

sfery. Pierwszym z nich jest infrastruktura drogowa oraz ciągi dla pieszych, na drugim miejscu plasują 

się zdewastowane i opuszczone obiekty, a na trzecim szeroko rozumiana samoorganizacja społeczna. 

Wskazane elementy cechują się niską jakością. 
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Wykres 4 Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) obszarze rewitalizacji  
– podobszar Siedlec [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=73 

Kolejnym istotnym elementem badania ankietowego było pytanie odnoszące się bezpośrednio do 

oceny poszczególnych problemów, ich skali natężenia. W istocie poniższy wykres ilustruje obszary, 

co do których respondenci odczuwają pewien stan zagrożenia. Poza stanem dróg, wysokie zagrożenie 

wiąże się z przestępczością, alkoholizmem oraz przestępczością młodocianych (wysokie zagrożenie 

wskazanymi problemami kształtuje się na poziomie pomiędzy 21,9% a 20,5%). Warto również zwrócić 

uwagę na odnotowywanie przez ankietowanych złego stanu zabytków oraz zanieczyszczenie 

środowiska. Odczuwany dyskomfort w tych obszarach świadczy o konieczności podjęcia działań 

rewitalizacyjnych.  

Wykres 5 Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) podobszarze? – podobszar Siedlec [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=73  
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Poniższy wykres ilustruje poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji w działania wskazane 

poniżej na wybranym obszarze. Główne deficyty są związane z bazą gastronomiczną oraz noclegową 

jak również z niedostatkiem oferty kulturalnej oraz turystycznej. Ten stan rzeczy wiąże się m.in. 

z niewykorzystaniem położenia Siedlca, zwłaszcza renty położenia w bezpośrednim sąsiedztwie 

metropolii wrocławskiej.  

Wykres 6 Jak ocenił(a)by Pan(i) poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji w działania wskazane poniżej na 
wybranym podobszarze –podobszar Siedlec [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=73  

Respondentom biorącym udział w badaniu ankietowym zadano pytanie dotyczące miejsc i form 

aktywności, z prośbą o wskazanie tych rodzajów aktywności, których brakuje na ocenianym terenie 

zdegradowanym. Na tak postawione pytanie respondenci oceniający podobszar zdegradowany Siedlec 

wskazywali na brak imprez integrujących społeczność lokalną oraz na brak miejsc spędzania czasu 

wolnego. Wyniki te wskazują również pośrednio na nieadekwatną jakość parku zlokalizowanego 

na terenie zdegradowanym (jego dewaloryzacja).  
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Wykres 7 Jakich miejsc i form aktywności brakuje we wskazanych przez Pana(ią) miejscach? – podobszar Siedlec [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=73  

4.1.9 Potencjał obszaru zdegradowanego  

Podobszar zdegradowany Siedlec – co zostało wskazane w przeprowadzonej szczegółowej diagnozie, 

boryka się z wieloma problemami, które w zasadniczy sposób wpływają na obniżenie jakości życia jego 

mieszkańców, jak również wpływają na ograniczenie atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej 

i gospodarczej całej gminy. Głównie należy wskazać istotne nasilenie oraz koncentrację negatywnych 

zjawisk społecznych. Drugim ważnym elementem jest dewastacja zespołu parkowego i otaczającej go 

przestrzeni. Trzecim negatywnym czynnikiem jest relatywnie niska funkcjonalność przestrzeni 

publicznej i zatracenie przez nią funkcji symbolicznych, integracyjnych czy też turystycznych. 

Przeprowadzona diagnoza uzasadnia konieczność objęcia programem rewitalizacji całości terenu 

poddanego analizie. 

Do najważniejszych potencjałów podobszaru zdegradowanego Siedlec należy: 

1. Duży potencjał wypoczynkowo-rekreacyjny terenu. Dla blisko 70% badanych wyznaczony 

i oceniany podobszar zdegradowany to miejsce wypoczynku oraz teren rekreacyjny. Tereny 

zielone składające się w zasadniczej części na strefę aktywnego wypoczynku posiadają 

adekwatny potencjał do pełnienia istotnej roli z punktu widzenia całego obszaru. 

2. Drugim elementem istotnym z punktu widzenia rewitalizacji jest znaczny potencjał osiedleńczy 

podobszaru Siedlec wynikający z renty położenia, skuteczna rewitalizacja wzmocni potencjał 

osiedleńczy terenu, a biorąc pod uwagę charakter napływającej ludności, uznaje się, że zmiana 

dokonana w ramach działań naprawczych będzie miała charakter trwały.  

3. Na podobszarze bardzo popularne jest jeździectwo. W miejscowości Siedlec cyklicznie 

odbywają się imprezy miłośników koni i jeździectwa: „Święto Konia” oraz „Ogólnopolskie 

Zawody w Powożeniu”. Funkcjonowanie imprez wpływa pozytywnie na wizerunek obszaru, 

który dzięki temu w powszechnej świadomości nie jest stygmatyzowany i postrzegany z 

punktu widzenia dewastacji części przestrzeni publicznej obszaru zdegradowanego.  
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4. Potencjałem podobszaru jest brak problemów związanych z pomocą społeczną, na 

podobszarze nie odnotowano osób korzystających z świadczeń oraz oferty GOPS. Zatem 

rewitalizacja w zakresie podobszaru Siedlec nie będzie obejmowała działań związanych z 

ograniczaniem ubóstwa.  
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4.2 Podobszar Szczodre 

4.2.1 Charakterystyka i rys historyczny podobszaru 

Miejscowość Szczodre jest jedną z 41 miejscowości wyodrębnionych w podziale administracyjnym 

gminy Długołęka, położonej w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego i sąsiaduje 

od południowego-zachodu z wrocławską dzielnicą Psie Pole, od zachodu z gminą Wisznia Mała, 

od północnego-zachodu z gminą Trzebnica, od północy z gminą Zawonia, od północnego-zachodu 

z gminą Dobroszyce, od wschodu z gminą Oleśnica. Leży ona na terenie Równiny Oleśnickiej, Pradoliny 

Odry zwanej też Pradoliną Wrocławską oraz na południowych zboczach Wzgórz Trzebnickich. Szczodre 

jest usytuowane na Nizinie Śląskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia. Szczodre powstało 

z połączenia dwóch odrębnych wsi. Jedna z nich o nazwie Rostelwitz - istniała już w XIII wieku; drugą  

- Neudorf wymienia się w dokumentach z 1516 r. Połączone Rostelwitz i Neudorf otrzymały w 1693 

roku nazwę Sybillenort. Nazwa ta wywodzi się od imienia Sybilli - żony księcia Krystiana  

Wirtemberskiego  

– księcia oleśnickiego, który wybudował w Szczodrem pałac w stylu renesansowym. Po II wojnie 

światowej nazwę spolszczono na Sybilin i dopiero Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych nadała wsi obecną nazwę Szczodre. Szczodre w XIX i XX wieku stanowiło miejsce 

turystycznych wędrówek. Do dziś przetrwały fragmenty kompleksu pałacowego. Pałac powstał na wzór 

zamku Windsor - głównej rezydencji królów angielskich, zresztą nazwano go „Śląskim Windsorem". 

Do Szczodrego przybywały tysiące turystów, aby podziwiać bezcenne obrazy i rysunki oraz inne cenne 

przedmioty, w tym pamiątki z czasów Napoleona I i porcelanę miśnieńską. W latach 1792-1802 książę 

oleśnicki Fryderyk August von Braunschweig-Oels rozbudował pałac, dodając cztery nowe skrzydła, 

postawił dwie wieże z kopułami, urządził teatr, kawiarnię i wozownię w której znalazły się wspaniałe 

wozy i karety. Za Fryderyka Augusta rozpoczął się okres świetności Sybillenort. Pałac otoczony został  

75-hektarowym ogrodem krajobrazowo - botanicznym, sięgającym od Szczodrego po Długołękę. 

Wokół pałacu ciągnęły się stawy połączone śluzami. Obok pałacu zbudowano oranżerię, gdzie 

hodowano rzadkie rośliny kwiatowe i palmy. W okresie II wojny światowej majątek przejęło wojsko 

hitlerowskie. W 1945 r. spalono część pałacu, aby nie oddać go w ręce Polaków. Tę cześć spaloną, jak i 

fragmenty nie spalone, rozebrano w roku 1957. Pałac aż do 1990 roku nie podlegał ochronie 

konserwatorskiej. Cegły z rozbiórki przez dwa lata wywożono do wagonów towarowych na stacji 

kolejowej Szczodre (obecnie stacja PKP Długołęka). Najwyższa wieża neogotycka zburzona została w 

1970. Fragmenty pałacu rozbierano jeszcze w 1989 roku, przed oddaniem zamku pod zarząd gminie 

Długołęka. Obecnie oglądać tam można tylko oficyny pałacowe w stanie ruiny. Obecnie pałac wraz  

z przyległym terenem stanowi własność osoby prywatnej, która nie zajmuje się renowacją pałacu,  

a ocalały budynek ulega dewastacji. Park w Szczodrem znajduje się w Rejestrze Zabytków i podlega 
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ochronie konserwatorskiej. W okresie świetności w Szczodrem doskonale prosperował browar.  

Z rozbiórki ocalał niewielki fragment całości- północna część wschodniego skrzydła.  

Planistą parku przypałacowego w Szczodrem odpowiedzialnym za projekt był Ebert, ogrodnik samouk 

z Braunschweig. Jego talent, doceniony przez księcia Fryderyka Wilhelma przyczynił się do 

ufundowania mu podróży do Bad Muskau, Poczdamu oraz Berlina, w celu inspiracji oraz poznania 

warsztatu pracy ogrodowych mistrzów. Podróż przyniosła wymierne efekty w postaci rozbudowanej 

kompozycji terenów parkowych. Centralny element założenia rezydencjonalnego w postaci pałacu 

otoczony został stawem o zaprojektowanej podłużnej, 2,5 km linii brzegowej. Kompozycja parkowa 

została zaplanowana w ten sposób, by w części położonej najbliżej pałacu zachwycać gości 

zróżnicowanym programem rzeźbiarskim oraz różnorodnością gatunkową drzew i krzewów, a w 

dalszych partiach w przemyślanym układzie łączyć się niepostrzeżenie z naturalnym krajobrazem. 

Część przypałacowa została otoczona wysokim ogrodzeniem z prowadzącą na jej teren główną bramą 

zdobioną odlewami leżących lwów. Zewnętrzny, bardzo rozległy fragment parku obejmował 

kompleksy leśne i zabudowę wsi. Wśród osobliwości założenia pałacowo-parkowego w Szczodrem, 

prócz samej bryły pałacu wyróżnić należy także wspomniany staw oraz zdobiący jego przewężenie, 

niezachowany do dzisiaj tzw. Most Caroli. Uwagę zwracały także liczne furty bramne wprowadzające 

na teren rezydencji. Znane z archiwalnej ikonografii była Brama Jeleni, z towarzyszącą jej kordegardą, 

Brama Lwów prowadząca na dziedziniec honorowy i teren ogrodu wewnętrznego oraz Brama Orłów. 

Oprócz zwartego kompleksu zabudowań pałacowych i oficyn, na terenie parku wewnętrznego 

znajdowała się także okazała oranżeria zdobiona ogrodem różanym skomponowanym na kształt 

regularnego parteru kobiercowego. Zmiany w kompozycji założenia pałacowo-parkowego 

wprowadzono także po 1892 r., w chwili przejęcia majątku przez króla Alberta von Sachsen. Dotyczyły 

one ukształtowania grup drzew w wewnętrznej części parku jak również wprowadzenia w obręb 

całego obiektu większych połaci murawy. Koordynatorem oraz autorem prac był saksoński dyrektor 

ogrodów królewskich, Bertram. To według jego pomysłu wzniesiono wspomniany wcześniej Most 

Caroli upamiętniający żonę króla Alberta oraz zaaranżowano miejsce pod oranżerię i zdobiący ją ogród 

różany. Kompozycja parkowa zyskała na czytelności, a w partiach przypałacowych została wzbogacona 

o kwiatowe kompozycje. Na brzegu parkowego stawu ulokowano kamienny przyczółek, gdzie 

cumowały łodzie. Na terenie parku do dzisiaj można odnaleźć niewielkie wzniesienie z krzyżem 

wotywnym poświęconym królowi Albertowi von Sachsen. 

Podobszar zdegradowany obejmuje swym zasięgiem tylko część miejscowości Szczodre. Wynika 

to z chęci objęcia skoordynowanym procesem rewitalizacji obszaru rzeczywiście zdegradowanego –

 cechującego się istotnym nasileniem problemów i zarazem potrzeb rewitalizacyjnych. 
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Na potrzeby opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji dla Gminy Długołęka, przeprowadzono wizję lokalną na podstawie której, powstała 

dokumentacja zdjęciowa. Poniżej prezentuje się kilka wybranych zdjęć ilustrujących i zarazem 

komentujących degradację przestrzenną, techniczną oraz funkcjonalną podobszaru zdegradowanego 

Szczodre. Materiał zdjęciowy koncentruje się na zaniedbanych terenach zielonych 

oraz zdewaloryzowanym obiekcie dziedzictwa kulturowego, jakim jest Pałac Sybilli w Szczodrem. 

Zdjęcie 5 Podobszar zdegradowany Szczodre (1) 

 

Źródło: materiały własne 
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Zdjęcie 6 Podbszar zdegradowany Szczodre (2) 

 

Źródło: materiały własne 

Zdjęcie 7 Podbszar zdegradowany Szczodre (3) 

 

Źródło: materiały własne 
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Zdjęcie 8 Podbszar zdegradowany Szczodre (4) 

 

Źródło: materiały własne 
 
 

4.2.2 Delimitacja podobszaru  

Powierzchnia sołectwa Szczodre wynosi 9,7 km2(970 ha), tj. 4,56 % powierzchni gminy. Natomiast 

wyznaczony (zdelimitowany) podobszar wynosi 313,35 ha, co stanowi 1,47% powierzchni gminy oraz 

32,2% powierzchni miejscowości Szczodre. 

Cała miejscowość Szczodre jest zamieszkiwana przez 1 103 osoby, natomiast podobszar zdegradowany 

Szczodre zamieszkuje 184 osoby.  

Zasięg terytorialny podobszaru zdegradowanego ograniczają następujące ulice: 

– ul. Spacerowa od nr 1 do nr 4,  

– ul. Stawowa od nr 1 do nr 6,  

– ul. Świerkowa od nr 1 do nr 5,  

– ul. Trzebnicka nr 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70).  

Na poniższej mapce prezentuje się schematycznie oznaczony zasięg terytorialny podobszaru 

zdegradowanego Szczodre.  
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Grafika 8 Schematyczne granice podobszaru zdegradowanego Szczodre  

 

Źródło: opracowanie własne 
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4.2.3 Sytuacja społeczna 

Sytuacja społeczna na podobszarze zdegradowanym została poddana analizie w oparciu o trzy 

kategorie zmiennych opisujących zjawiska: bezrobocia, przestępczości oraz wykluczenia społecznego 

(definiowanego z punktu widzenia korzystania z usług oraz świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Długołęce). Poza danymi uzyskanymi z GOPS w analizie wykorzystano dane pozyskane 

z Komisariatu Policji w Długołęce oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Dla czytelności 

oraz przejrzystości prezentacji danych – poszczególne wskaźniki prezentuje się na tle wartości 

odnotowywanych w gminie Długołęka. Podobszar zdegradowany Szczodre zamieszkują 184 osoby, 

tym samym wskaźniki skalkulowane dla omawianego podobszaru bazują na podanej liczbie ludności.  

Przestępczość 

Ogólna liczba przestępstw na podobszarze zdegradowanym wahała się i w 2015 roku wyniosła 27 i 

była wyższa w porównaniu do lat 2011, 2013 i 2014. Jednocześnie kształtowała się na takim samym 

poziomie jak w roku 2012. 

Tabela 14 Ogólna liczba przestępstw na podobszarze zdegradowanym Szczodre na tle całej gminy 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Ogólna liczba przestępstw 

Podobszar Szczodre 22 27 20 23 27 

Gmina Długołęka 661 592 464 439 475 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Długołęce  

Przeliczając dane dostrzega się znacząco wyższy wskaźnik przestępczości na terenie podobszaru 

zdegradowanego Szczodre w porównaniu do całości obszaru gminy. Wskaźnik dla Szczodrego był 

wyższy od gminnego o 12,95 punktu procentowego. 

Tabela 15 Wskaźnik przestępczości – podobszar zdegradowany Szczodre  

Wyszczególnienie 2015 

Podobszar Szczodre 14,67% 

Gmina Długołęka 1,72% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Długołęce  

W poniższej tabeli prezentuje się wskaźniki dotyczące poszczególnych wykroczeń odnotowywanych 

na terenie podobszaru zdegradowanego. W zakresie analizowanych czynów w Szczodrem jedynie 

w czterech kategoriach dostrzega się wskaźniki korzystniejsze od ogólnogminnych, są to: rozboje, 

pobicia, oszustwa oraz przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę 

na wysoki wskaźnik nietrzeźwych kierujących, który w 2015 roku kształtował się na poziomie 3,26, 

natomiast w skali gminy wynosił tylko 0,21.  
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Tabela 16 Wskaźnik dotyczący liczby wykroczeń na podobszarze Szczodre -1 [%] 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar 
Ogólna liczba 
przestępstw 

Kradzież 
Kradzież  

z włamaniem 
Rozbój 

Uszkodzenie 
ciała 

Pobicie 

Podobszar Szczodre 14,67 1,09 1,09 0,00 1,09 0,00 

Gmina Długołęka 1,72 0,33 0,24 0,01 0,04 0,01 

Tabela 17 Wskaźnik dotyczący liczby wykroczeń na podobszarze Szczodre-2 [%] 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar 
Zniszczenie 

mienia 
Przestępstwa 
narkotykowe 

Oszustwo 
Nietrzeźwi 
kierujący 

Przeciwko 
funkcjonariuszom 

Obszar Szczodre 2,17 0,54 0,00 3,26 0,00 

Gmina Długołęka 0,08 0,03 0,21 0,21 0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Długołęce  

Korzystanie z pomocy społecznej: 

Drugą analizowaną zmienną w zakresie sytuacji społecznej jest pomoc społeczna. Na podobszarze 

zdegradowanym liczba świadczeń udzielonych w 2015 roku wynosiła 17, natomiast ich kwota 

kształtowała się na poziomie blisko 15 tysięcy złotych.  

Tabela 18 Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających ze świadczeń ogółem w 2015 roku 

DANE WEJŚCIOWE 2015 

PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających ze świadczeń ogółem 

Obszar 

Liczba klientów ośrodków 
pomocy społecznej 
korzystających ze 
świadczeń ogółem 

Liczba udzielonych 
świadczeń ogółem 

Kwota udzielonych 
świadczeń ogółem 

Podobszar Szczodre 18 17 14 946 

Gmina Długołęka 716 11 457 403 134 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce 

Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających ze świadczeń ogółem na podobszarze 

Szczodre jest wyższa od średniej dla całej gminy i wynosi 9,78%. Tym samym jest wyższa od wskaźnika 

obliczonego dla całej Gminy Długołęka o 7,18 punktu procentowego.   
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Tabela 19 Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających ze świadczeń ogółem 

DANE WEJŚCIOWE 2015 

PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Liczba klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających ze świadczeń ogółem 

Obszar 

Liczba klientów ośrodków 
pomocy społecznej 
korzystających ze 
świadczeń ogółem 

Liczba udzielonych 
świadczeń ogółem 

Kwota udzielonych 
świadczeń ogółem [zł/os.] 

Podobszar Szczodre 9,78% 9,24% 81,23 

Gmina Długołęka 2,60% 41,57% 14,63 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce 

Osoby bezdomne mogą liczyć na pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce 

oraz uzyskać schronienie w schronisku dla osób bezdomnych w Szczodrem, które świadczy pomoc 

osobom bezdomnym w gminie. W nocy z 7/8 lutego 2013 roku zostało przeprowadzone badanie liczby 

osób bezdomnych. W tym czasie w schronisku w Szczodrem przebywało 204 bezdomnych, w tym 3 

mieszkańców gminy.  

Bezrobocie:  

Na podobszarze zdegradowanym Szczodre odnotowuje się wskaźnik bezrobocia wyższy od średniej 

osiąganej w tym zakresie przez całą gminą Długołęka – kształtuje się on na poziomie 2,17%. 

Tabela 20 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do liczby ludności podobszaru zdegradowanego Szczodre [%] 

Wyszczególnienie 2015 

Podobszar Szczodre 2,17% 

Gmina Długołęka 1,36% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 

W odniesieniu do podobszaru zdegradowanego Szczodre należy zwrócić szczególną uwagę 

na następujące kategorie bezrobotnych z wykształceniem wyższym, policealnym i średnim 

zawodowym oraz zasadniczym zawodowym. Wśród wzmiankowanych kategorii na podobszarze 

Szczodre dostrzega się wyższe natężenie zjawiska w porównaniu do całości gminy. 

Tabela 21 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców na podobszarze Szczodre-1 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar 
Liczba 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

W tym liczba bezrobotnych  
z wykształceniem wyższym 

W tym liczba bezrobotnych  
z wykształceniem policealnym 

 i średnim zawodowym 

Podobszar Szczodre 2,17 0,54 0,54 

Gmina Długołęka 1,36 0,34 0,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 
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Tabela 22 Wskaźniki dotyczące bezrobocia w przeliczeniu na 100 mieszkańców na podobszarze Szczodre -2 

DANE WEJŚCIOWE 2015 PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Obszar 
Liczba 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

W tym liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem 
średnim 

ogólnokształcącym 

W tym liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem ZSZ 

W tym liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej 

Podobszar Szczodre 1,77 0,00 0,54 0,54 

Gmina Długołęka 1,36 0,13 0,31 0,28 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu 

4.2.4 Podsystem gospodarczy 

W Szczodrem nie ma ulokowanych większych zakładów przemysłowych, główną rolę odgrywają firmy 

jednoosobowe lub tzw. rodzinne. Brak jest odpowiednich instrumentów i narzędzi wspierających 

i stymulujących rozwój przedsiębiorczości, umożliwiających dostępność do zewnętrznych źródeł 

finansowania, wzrostu aktywności inwestycyjnej oraz wzrostu aktywności do podejmowania 

działalności gospodarczej. Barierą dla powstawania nowych podmiotów gospodarczych jest też słaba 

infrastruktura komunikacyjna. Część mieszkańców sołectwa nie mogąc znaleźć pracy w pobliżu miejsca 

zamieszkania szuka swego miejsca oraz lepszych zarobków poza granicami kraju. 

Obecnie na terenie podobszaru zdegradowanego Szczodre zarejestrowanych jest 19 podmiotów 

gospodarczych głównie w branżach budowlanej, stolarskiej, związanej z leśnictwem oraz handlowej. 

W poniższej tabeli zaprezentowano wskaźnik aktywności gospodarczej dla omawianego podobszaru. 

Jest on nieznacznie niższy od wartości uzyskanej przez gminę i kształtuje się na poziomie 10,33%.  

Tabela 23 Podsystem gospodarczy – podobszar zdegradowany Szczodre na tle gminy Długołęka 

PODSYSTEM GOSPODARCZY Liczba podmiotów  
Wskaźnik aktywności 

gospodarczej 

Podobszar Szczodre 19 10,33% 

Gmina Długołęka 3 672 13,32% 

Źródło: opracowanie własne  

4.2.5 Podsystem funkcjonalno-przestrzenny  

W podobszarze zdegradowanym Szczodre kluczową role odgrywa zespół parkowy. W Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka w zakresie kierunków 

zagospodarowania wskazuje się na konieczność: 

– zachowanie historycznego układu przestrzennego, 

– dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej, 

– lokalizację zabudowy usługowej, 

– lokalizację urządzeń sportu i rekreacji, 

– lokalizację pól biwakowych i pól kempingowych, 
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– likwidację obiektów dysharmonizujących, 

– jednocześnie – dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, 

– budowę dróg dojazdowych niezbędnych do obsługi terenów, 

– kompleksowe uzbrojenie terenu w obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

niezbędnej do obsługi terenów, 

– uwzględnienie zasad ochrony konserwatorskiej, w tym stanowisk archeologicznych. 

Minimalny udział terenów biologicznie czynnych został wyznaczony na poziomie 40%. Zapisy Studium 

wskazują na istotną rolę terenu Szczodre w gminnej polityce rozwojowej i planistycznej. Dodatkowo 

wymienione zapisy wskazują wprost na konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych. Zagadnienia 

związane z niską funkcjonalnością terenu zdegradowanego (utratą pierwotnej jakości) w połączeniu 

z negatywnymi zjawiskami społecznymi uzasadniają potrzebę przeprowadzenia skoordynowanej 

interwencji publicznej.  

4.2.6 Sfera techniczna 

Miejscowość Szczodre jest wyposażone w infrastrukturę telekomunikacyjną, każde gospodarstwo 

korzysta z sieci elektrycznej i wodociągowej. Mankamentem jest relatywnie niski poziom 

skanalizowania, jednak w latach 2016-2017 realizowana będzie na terenie tej miejscowości inwestycja 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie wsi funkcjonują trzy sklepy spożywczo-przemysłowe 

i jeden punkt apteczny. 

Przez teren wsi przebiega droga powiatowa asfaltowa nr 1341D o łącznej długości 10,203 km. 

Większość dróg jest asfaltowa i posiada chodniki dla pieszych. Wieś Szczodre; stale „rozrasta się” – 

korzystając ze zjawiska suburbanizacji Wrocławia. Ze względu na niewielką odległość do stolicy 

województwa dolnośląskiego, dużą ilość lasów i zbiorników wodnych, tereny te stają się atrakcyjnym 

miejscem do osiedlenia się. Przybywa wiele nowych domów oraz mieszkańców. Niemniej aktualny stan 

(zdewastowanie) zespołu parkowego oraz terenów zielonych ogranicza potencjał osiedleńczy 

miejscowości. Kluczowym obiektem na zdelimitowanym podobszarze jest pałac, stanowiący 

pozostałość po dawnym zespole pałacowo-parkowym, zwanym „Śląskim Windsorem”. Neogotycki 

pałac wzniesiony w latach 1851-67 przez C. H. W. Wolfa, nadwornego architekta księcia oleśnickiego 

Wilhelma, wg planów wzorowanych na zamku w Windsorze; powstał na miejscu renesansowego 

dworu - letniej rezydencji Sybilli Marii, żony księcia oleśnickiego Krystiana Ulryka von Wiirttenberg. 

Ocalał niewielki fragment całości - północna część wschodniego skrzydła. Drugim istotnym elementem 

jest park przypałacowy o powierzchni 9,75 ha.  

4.2.7 Sfera środowiskowa  

Okolice Szczodrego to największy naturalny park w sąsiedztwie Wrocławia. Tutejsze lasy to "zielone 

płuca" stolicy Dolnego Śląska, chronią przed szkodliwymi zanieczyszczeniami atmosfery. Przed wojną 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 

 

 

 

Strona 59 

w Szczodrem znajdowało się sanatorium (budynek ten stoi do dziś - tzw. "Jedenastka"). Kuracjusze 

przyjeżdżali leczyć się świeżym leśnym powietrzem, klimat był korzystny dzięki lasom otaczającym 

Szczodre. Przyroda Szczodrego to bogactwo o dużym znaczeniu dla mieszkańców zarówno Gminy 

Długołęka, jak i Wrocławia. Jego bliskość daje dobrą sposobność do poznania flory i fauny różnych 

środowisk. Na zespół przyrodniczo-krajobrazowy składa się wiele obiektów o wyróżniających walorach 

przyrodniczych m.in. śródleśne wilgotne łąki, stawy i mokradła z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. 

Stawy, dość malowniczo położone w rejonie wsi, są częściowo użytkowane w celach hodowlanych. 

Park krajobrazowy w Szczodrem, rozciągający się na wschód od drogi z Długołęki założony został 

na przełomie XVIII/XIX w. Stanowił otoczenie siedziby książęcej, rozszerzony w poł. XIX w., obejmował 

120 ha. Na cele parkowe przekształcone zostały lasy łęgowe w dolinie Dobrej. Z wielkiego parku  

ocalało jedynie 12 ha w stylu angielskim. Jest wyjątkowo pięknym obiektem dydaktycznym i 

rekreacyjnym. W parku znajdują się liczne gatunki wielowiekowych drzew zwłaszcza siedem dębów o 

obwodzie 326 

-595 cm i wieku 200-300 lat. Znaleźć  tu można także stare dęby, buki, lipy, jawory oraz sosny. Od 

parku prowadzi piękna aleja ze wspaniałymi starymi lipami, jedna z najcenniejszych na całym Dolnym 

Śląsku. W skład parku wchodzą stawy o łącznej pow. ok. 10 ha, ciągną się łukiem z zachodu na wschód, 

następnie zakręcają na północ by w końcowym fragmencie skierować się na zachód. Brzegi stawów 

są urozmaicone, część porośnięta jest drzewami i krzewami, część pozostaje otwarta co pozwala 

na obserwowanie ptactwa. Struktura roślinna parku wymaga uzupełnienia nasadzeń zieleni. 

Walory krajobrazowe i klimatyczne wsi cieszą się zainteresowaniem wśród turystów i przejezdnych 

gości. Dobra sieć dróg, która łączy sąsiednie gminy i miasta z gminą Długołęka stwarza dogodne 

warunki do rozwoju turystyki rowerowej, agroturystyki i wycieczek związanych z grzybobraniem. Liczba 

-mieszkańców uciekających od codziennego zgiełku miasta oraz szukających wypoczynku na terenach 

Szczodrego systematycznie rośnie. 

4.2.8 Wyniki badania ankietowego  

W celu poszerzenia informacji zawartych w diagnozie obszaru zdegradowanego podjęto decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, aby poznać opinie mieszkańców na temat wytyczonego 

terenu rewitalizacji. Konsultacje obszaru zaplanowanego do objęcia procesem rewitalizacji odbyły się 

w  terminie od 20.04.2016 r. do 4.05.2016 r. i obejmowały zbadanie opinii mieszkańców odnośnie 

podobszaru Siedlec oraz podobszaru Szczodre. Poruszane w trakcie konsultacji problemy dotyczyły 

aspektów ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, a także najbardziej pożądanych według 

respondentów rezultatów procesu rewitalizacji. W konsultacjach społecznych prowadzonych drogę 

elektroniczną, jak również tradycyjną (dystrybucja ankiety w wersji papierowej) wzięło łącznie udział 

202 osoby. Poniżej przedstawiono wyniki badania wyłącznie dla podobszaru Szczodre. 
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Nieco ponad połowa respondentów (55%) ocenia wybrany do rewitalizacji podobszar, jako poprawny. 

Biorąc pod uwagę jego ściśle wytyczone granice obejmujące tylko część miejscowości Szczodre, należy 

odsetek ocen pozytywnych ocenić jako wysoki. 

Wykres 8 Opinie mieszkańców na temat wytyczonego podobszaru Szczodre  

Źródło: badanie ankietowe, n=129 

Wśród osób oceniających negatywnie granice podobszaru zdegradowanego tylko 46,4% badanych 

przedstawiło alternatywną przestrzeń proponowaną do rewitalizacji. Tym samym należy podkreślić, 

że grupa osób wskazująca na konieczność modyfikacji obszaru zdegradowanego tylko w części 

wskazywała alternatywną i umotywowaną lokalizację (ulice lub teren ograniczony np. ulicami).  

Wykres 9 Struktura odpowiedzi „należy go zmodyfikować” w odniesieniu do podobszaru Szczodre  

Źródło: badanie ankietowe, n=129 

Dla blisko 76% badanych wyznaczony i oceniany podobszar zdegradowany to miejsce wypoczynku 

oraz teren rekreacyjny. Dla jednej trzeciej badanych Szczodre to miejsce zamieszkania. Dla 

2,3% podobszar zdegradowany to miejsce pracy, a 1,6% deklaruje, że zdelimitowany teren to miejsce 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

55.0%

43.4%

1.6%

Poprawny

Należy go zmodyfikować

Brak odpowiedzi

46.4%

53.6%

Propozycja
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Wykres 10 Proszę podać Pana(i) związek z tym terenem (można wskazać kilka odpowiedzi) – podobszar Szczodre [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=129 

Respondentów biorących udział w badaniu poproszono o ocenę wymienionych elementów związanych 

z jakością życia na podobszarze zdegradowanym. Analiza obszaru zdegradowanego na etapie 

diagnostycznym skupia się na dostrzeganiu deficytów i słabych stron, których identyfikacja umożliwi 

przeprowadzenie skutecznej rewitalizacji. Tym samym warto zwrócić uwagę na najgorzej oceniane 

obszary. Pierwszym z nich jest aktywność kulturalno-rekreacyjna (43,4%) a na drugim miejscu plasuje 

się niska jakość infrastruktury drogowej. 36,4% respondentów wskazuje na niskie poczucie 

bezpieczeństwa w okolicy, a kolejne 35,7% na niesatysfakcjonującą estetykę otoczenia. Podsumowując 

ocenę wybranych aspektów życia należy zwrócić na zróżnicowany charakter deficytów, niemniej 

główną dominantę stanowią czynniki społeczne oraz infrastrukturalne.  

Wykres 11 Proszę ocenić wymienione elementy związane z jakością życia na wskazanym przez Pana(nią) podobszarze 
rewitalizacji – podobszar Szczodre [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=129 

Kolejnym istotnym elementem badania ankietowego było pytanie odnoszące się bezpośrednio do 

oceny poszczególnych problemów, ich skali natężenie. W istocie poniższy wykres ilustruje sfery, 

co do których respondenci odczuwają pewien stan zagrożenia. Poza niezadowalającym stanem dróg 
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(34,5% wskazań) oraz złym stanem zabytków (32,6%) – elementami infrastrukturalnymi na 

podobszarze zdegradowanym Szczodre ankietowani sygnalizowali również negatywne zjawiska 

społeczne. Wśród nich należy wymienić alkoholizm, przestępczość w tym przestępczość młodocianych 

oraz narkomanię. Warto również zwrócić uwagę na odnotowywanie przez respondentów 

zanieczyszczenie środowiska. Odczuwany dyskomfort we wskazanych obszarach świadczy o 

konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych.  

Wykres 12 Jakie problemy Pana(i) zdaniem występują na wybranym przez Pana(ią) obszarze? – podobszar Szczodre [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=129 

Poniższy wykres ilustruje poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji w działania wskazane 

poniżej na wybranym podobszarze. Główne deficyty są związane z bazą gastronomiczną oraz 

noclegową jak również z niedostatkiem oferty kulturalnej oraz turystycznej. Ten stan rzeczy wiąże 

się m.in. z niewykorzystaniem położenia Szczodrego, jego znaczenia historycznego 

oraz niedostatecznym wykorzystywaniem jego potencjałów endogenicznych: takich jak np. renta 

położenia w bezpośrednim sąsiedztwie metropolii wrocławskiej, co zakłada możliwość wykorzystania 

terenu w kontekście suburbanizacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym. 
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Wykres 13 Jak ocenił(a)by Pan(i) poziom zainteresowania władz oraz innych instytucji w działania wskazane poniżej 
na wybranym obszarze – podobszar Szczodre [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=129 

Respondentom biorącym udział w badaniu ankietowym zadano pytanie dotyczące miejsc i form 

aktywności, z prośbą o wskazanie tych rodzajów aktywności, których brakuje na ocenianym terenie 

zdegradowanym. Na tak postawione pytanie respondenci oceniający podobszar zdegradowany 

Szczodre wskazywali na brak imprez integrujących społeczność lokalną oraz na brak miejsc spędzania 

czasu wolnego. Wyniki te wskazują również pośrednio na nieadekwatną jakość parku zlokalizowanego 

na terenie zdegradowanym (jego zdegradowanie).  

Wykres 14 Jakich miejsc i form aktywności brakuje we wskazanych przez Pana(ią) miejscach? – obszar Szczodre [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=129  
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4.2.9 Potencjał obszaru zdegradowanego  

Za „Strategią Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2011 – 2020” wśród atutów strategicznych należy 

wymienić park wiejski w Szczodrem. Jednocześnie, w cytowanym dokumencie wśród problemów 

strategicznych wskazuje się wysoki poziom zaniedbania części terenów „zielonych” o przeznaczeniu 

rekreacyjnym, w tym parku. Tym samym jest on zarówno atutem, jak również problemem, który może 

być rozwiązany w ramach procesu rewitalizacji. Dziedzictwo historyczne i kulturowe związane 

z funkcjonowaniem parku to podstawowy potencjał strategiczny podobszaru zdegradowanego.  

Drugim istotnym elementem jest wypracowany konsensus w zakresie konieczności przeobrażenia 

przestrzeni w Szczodrem, dostosowania jej do aktualnych potrzeb. W tym kontekście warto przytoczyć 

zapisy nadrzędnego gminnego dokumentu planistycznego. Strategiczne zadanie wynikające  

m.in. z 3. (O3) Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych, w tym: 3.1. Opracowanie i wdrożenie 

„Programu Rozwoju i Promocji Funkcji Turystyczno-Rekreacyjnych Gminy Długołęka na lata 2012-

2020” [PRPFTR 2012-2020], w tym: 3.1.2. budowa Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Szczodrem. 

Jednocześnie w ramach 5. (O5) Rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnych, w tym: 5.1. Rozwój 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: 5.1.1. Rewitalizacja Parku Szczodre. 

Z punktu widzenia rozwoju i skutecznej rewitalizacji obszaru Szczodre istotne są również możliwości 

promowania lokalnej przedsiębiorczości, m. in. poprzez propagowanie rozwoju turystyki weekendowej 

w gminie, dalsza rewitalizacja terenów wokół pałacu w Szczodrem, wytyczanie i oznakowanie tras 

rowerowych. Wskazane zapisy (postulaty działań) również zostały zaczerpnięte z gminnej strategii 

rozwoju. Uznaje się, iż rewitalizacja omawianego obszaru ma charakter projektu kluczowego dla 

gminy, ze względów wizerunkowych (estetycznych), społecznych (konieczność podjęcia działań na 

rzecz zmniejszenia negatywnych zjawisk społecznych) i przede wszystkim rozwojowych (poddane 

rewitalizacji Szczodre jako koło zamachowe lokalnej gospodarki i element wzmacniający potencjał 

osiedleńczy gminy). 

Dodatkowo w ramach badania ankietowego respondenci – mieszkańcy wskazywali również na inne 

działania: organizowanie czasu wolnego dla dzieci podczas pracy rodziców, położenie większego 

nacisku na promocję gminy – zarówno pod względem atrakcyjnego miejsca na inwestycje, jak również 

miejsca, gdzie można wypocząć (kompleks w Szczodrem).  

Rewitalizacja istniejącego na terenie Szczodre Parku jest szczególnie istotna z uwagi na kumulację 

na jego terenie negatywnych zjawisk: przestępczości czy alkoholizmu z uwagi na fakt iż znajduje się 

w otwartej przestrzeni, nieograniczonej zabudową własności prywatnej. W układzie przestrzennym 

Szczodrego, i biorąc pod uwagę fakt wiejskiego charakteru całej gminy Długołęka, trudno wyróżnić 

miejsce, które mogłoby stanowić lokalne centrum. Fakt ten rodzi niebezpieczeństwo występowania 

i szerzenia się w parku zjawisk patologicznych. Innym aspektem, przemawiającym za rewitalizacją 

właśnie tego obszaru jest fakt istotnego znaczenia Parku w Szczodrem dla społeczności gminnej. W 
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nim odbywa się większość gminnych wydarzeń, np. Dni Gminy, Dzień Rodziny, zawody sportowe, kino 

plenerowe. Jest to miejsce spotkań, które pomimo wysokiego stopnia zdegradowania przyciąga 

mieszkańców gminy i innych miejscowości.  
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5. Analiza SWOT 

Analiza opisanych wcześniej zagadnień, konsultacji społecznych i obserwacji w terenie wskazała 

na główne problemy występujące na obszarze zdegradowanym. Warto zwrócić uwagę na fakt, 

że większość ze zjawisk kryzysowych powtarza się na każdym z wytypowanych terenów. Dlatego też, 

podjęto decyzję o opracowaniu wspólnej analizy SWOT. 

Tabela 24 Analiza SWOT obszarów rewitalizacyjnych 

Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 
 

Bliskość Wrocławia, renta położenia wynikająca  
z suburbanizacji oraz relatywnie wysoka 

atrakcyjność osiedleńcza 

Istotne natężenie negatywnych zjawisk społecznych  
w zakresie bezpieczeństwa oraz korzystania z pomocy 

społecznej 

Cenne zabytki architektoniczne i przyrodnicze  
– pałace (Pałac Sybilli) i parkowa) 

Relatywnie wysoki odsetek nierejestrowanych wykroczeń 
w obrębie terenów parkowych 

Tradycyjna architektura wiejska0 
 (zabudowa z XIX i XX wieku) 

Zła reputacja obszarów zdegradowanych 

Ścieżki rowerowe i konne 
Wyższe wskaźniki wskazujące na degradację obszarów 

rewitalizacji 

Relatywnie czyste środowisko Degradacja przestrzeni parkowych 

Jedne z największych obrębów z gruntów leśnych Zaniedbanie terenów zielonych 

Największe kompleksy półnaturalnych użytków 
zielonych 

Niska funkcjonalność przestrzenna obszarów 
zdegradowanych 
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 Niewykorzystanie walorów zabytkowych parków 

 Zaniedbany system melioracji 

 Niedostateczny poziom skanalizowania 

 Brak dostatecznej bazy turystycznej 

 
Zły stan techniczny niektórych dróg osiedlowych 

oraz niedostateczna ilość chodników 

 

Szanse Zagrożenia 

Redukcja negatywnych zjawisk społecznych, 
integracja społeczeństwa, wskazanie właściwych 

wzorców zachowań 

Migracja wykształconej młodzieży do   większych 
ośrodków i miast 

Zwiększenie atrakcyjności obszaru w kontekście 
rozwoju drobnej przedsiębiorczości usługowej 

Postępująca indywidualizacja życia społecznego 

Skuteczna absorbcja funduszy unijnych 
przewidzianych na rewitalizację w ramach RPO WD 

2014-2020 

Załamanie się popytu, tendencje rozwoju turystki 
i wypoczynku opartego o zasoby przyrodnicze 

 
Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie 

dają środki UE 

Źródło: Opracowanie własne  
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6. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  

Przeprowadzona diagnoza wewnętrznych potencjałów i zasobów gminy Długołęka, jak również analiza 

pogłębiona umożliwiły dokonanie delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, które 

po przeprowadzeniu analizy pogłębionej pokrywają się i mają tożsamy charakter stanowiąc podstawę 

dla sformułowania wizji obszaru kryzysowego po przeprowadzeniu rewitalizacji. W przedmiotowym 

rozdziale prezentuje się kluczowe założenia, które w perspektywie roku 2020 będą stanowiły efekt 

zintegrowanego procesu rewitalizacji w gminie. 

Zaprezentowana poniżej wizja to pożądany, docelowy rezultat sekwencji przedsięwzięć i projektów, 

które stanowią zwieńczenie części postulatywnej opracowania i tworzą bazę do zdefiniowania celów 

strategicznych oraz kierunków działań. Biorąc pod uwagę relatywnie, krótki horyzont czasowy, zapisy 

wizji czerpią z jednej strony z ustaleń Strategii Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2011 – 2020, a z 

drugiej natomiast zostały zbudowane w odpowiedzi na rzeczywiste możliwości finansowe 

bezpośrednio powiązane z alokacją przewidzianą na rewitalizację w ramach dostępnych środków w 

RPO WD 2014 

-2020. 

Zawartość wizji jest wypadkową analizy eksperckiej oraz konsultacji społecznych i spotkań 

warsztatowych prowadzonych z mieszkańcami gminy i koncentruje się na trzech aspektach: 

społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym.  

Wizja stanu obszaru zdegradowanego (przewidzianego do rewitalizacji) została zdefiniowana 

następująco: 

Gmina Długołęka samorządem w pełni sprofesjonalizowanym w sferze usług socjalnych 

i opiekuńczych dedykowanych zarówno seniorom i niepełnosprawnym, jak również 

dzieciom i młodzieży, rozwijającym różnorodność oferty programów branżowych 

kierowanych do osób zagrożonych marginalizacją społeczną. 

Efektywne przemiany społeczne będą funkcjonowały w oparciu o system 

przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania, patologie rodziny) 

łącząc różnorodne działania profilaktyczne i sanacyjne. Stałym wsparciem dla działań 

samorządowych będzie działalność grup wolontariackich oraz kreatywnych  

i energicznych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. 

Gmina Długołęka kluczowym ogniwem zaplecza turystyczno-rekreacyjnego Aglomeracji 

Wrocławskiej. Rozwijane przemysły czasu wolnego bazują na wysokiej jakości 

środowiska naturalnego oraz zadbanej i ekologicznej przestrzeni gminnej.  
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7. Cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań 

Zgodnie z wytycznymi zdefiniowanym obszar rewitalizacji będzie rewitalizowany z uwzględnieniem 

kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny nacisk będzie ukierunkowany 

na stopień nasilenia problemów społecznych na danym obszarze – głównie w zakresie marginalizacji 

materialnej i społecznej mieszkańców danego obszaru. Biorąc pod uwagę konieczność kompleksowej 

rewitalizacji, logika zdefiniowanej interwencji uwzględnia dwufunduszowy charakter źródeł 

finansowania – montażu finansowego. Częścią wiodącą będą środki Europejskiego Funduszu 

Społecznego stanowiącego dopełnienie dla środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Planowany, optymalny efekt skoordynowanej interwencji rewitalizacyjnej, stanowiącej rdzeń 

opracowania, został przedstawiony w formie wizji w poprzednim rozdziale. Przedmiotowy paragraf 

ogniskuje się na zbudowanie ściśle zdefiniowanych celów strategicznych i przeszeregowanych 

im kierunków działań. Poszczególne zapisy o charakterze postulatywnym wynikają z szczegółowej 

analizy problemowej zaprezentowanej w części diagnostycznej i stanowią odpowiedź 

na zidentyfikowane niekorzystne zjawiska i procesy odnotowywane na obszarze kryzysowym.  

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 - 2020 wyznaczone zostały 

dwa główne cele Rewitalizacji i są nimi: 

 

 

Koncepcja strategiczna obejmuje dwa zasadnicze cele strategiczne, które są względem siebie 

komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane 

na obszarze rewitalizacji. Każdy z celów strategicznych jest dopełniany przez dedykowane kierunki 

działań. Założenia interwencji rewitalizacyjnej zaprezentowano na poniższym schemacie. 

Cel strategiczny 1. 

Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze 

dysfunkcjonalnym na obszarze rewitalizacji w gminie Długołęka 

Cel strategiczny 2. 

Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji
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    CEL STRATEGICZNY 1.
OGRANICZENIE NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK 

SPOŁECZNYCH O CHARAKTERZE 
DYSFUNKCJONALNYM NA OBSZARZE 

REWITALIZACJI W GMINIE DŁUGOŁĘKA 

CEL STRATEGICZNY 2.
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

I REWALORYZACJA WYZNACZONEGO OBSZARU 
REWITALIZACJI

1.1 STWORZENIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY 
SPĘDZANIA CZASU DLA SENIORÓW 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1.2 STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU 
WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK NARAŻONYCH 
NA MARGINALIZACJE SPOŁECZNĄ

1.3 BUDOWA SYSTEMU WSPARCIA 
DEDYKOWANEGO RODZINOM PRZEŻYWAJĄCYM 
TRUDNOŚCI W WYPEŁNIENIU FUNKCJI 
OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZEJ

2.1 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH

2.2 OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

2.3 ZAGOSPODAROWANIE 
I UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020

1.4 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO–EDUKACYJNE 
ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY STANU ZDROWIA 
MIESZKAŃCÓW 

2.4 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEJ 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W HARMONII 
Z OTOCZENIEM POPRZEZ EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE FUNKCJI REKREACYJNYCH
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Pierwszy z celów strategicznych – Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze 

dysfunkcjonalnym na obszarze rewitalizacji w gminie Długołęka – odnosi się do sfery społecznej, która 

z punktu widzenia definiowania rewitalizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 ma 

nadrzędny charakter. Sytuacja kryzysowa zidentyfikowana na obszarze przewidzianym do rewitalizacji 

wskazuje na rzeczywisty charakter problemów społecznych, które wynikają z ubóstwa oraz skali 

występowania zjawisk patologicznych. Specyfiką gminy, również obszarów rewitalizacji jest wysoki 

poziom atrakcyjności, który kontrastuje, z odnotowywanymi negatywnymi zjawiskami społecznymi. 

Jednocześnie poprawa jakości życia stanowi istotnym element celu strategicznego. Dodatkowo 

degradacja techniczna obszaru rewitalizacji (w tym przestrzeni zielonych i parków) niekorzystnie 

wpływa na projekty resocjalizacyjne oraz ukierunkowane na włączenie społeczne części 

zmarginalizowanej ludności miasta.  

Drugi cel strategiczny – Poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja obszaru rewitalizacji – koncentruje 

się na odnowie historycznie ukształtowanej przestrzeni publicznej w obrębie założeń parkowych 

znajdujących się na terenie obszarów zdegradowanych. W minionych dziesięcioleciach tereny objęte 

niniejszym programem ulegały stopniowej dewastacji wynikającej głównie z braku środków 

inwestycyjnych oraz koncentracji problemów społecznych we wskazanych częściach gminy. 

Rewaloryzacja parków, zagospodarowanie przestrzeni i modernizacja istniejącej infrastruktury 

umożliwi podniesienie jakości życia oraz skuteczne przeobrażenie tych terenów. 

Opisane i wyznaczone cele strategiczne mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gminy 

Długołęka, a ich wybór jest podyktowany inwentaryzacją potrzeb związanych z inwestycjami 

w infrastrukturę techniczną oraz koniecznością podjęcia działań na rzecz ograniczenia negatywnych 

zjawisk społecznych na obszarze gminy cechującym się wysokim potencjałem turystycznym 

i rekreacyjnym. W dalszej części rozdziału zaprezentowano uzasadnienie zdefiniowanych celów 

poprzez przypisanie ich do najważniejszych wniosków płynących z analizy problemowej obszaru 

wsparcia. 

Poniższy schemat przedstawia listę celów strategicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji 

w powiązaniu z zdiagnozowanymi i zidentyfikowanymi problemami na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji.  
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Cel strategiczny 1. 
Ograniczenie niekorzystnych zjawisk 
społecznych o charakterze 
dysfunkcjonalnym na obszarze 
rewitalizacji w gminie Długołęka 

Istotne natężenie negatywnych zjawisk społecznych w zakresie 
bezpieczeństwa oraz korzystania z pomocy społecznej

Relatywnie wysoki odsetek nierejestrowanych wykroczeń w obrębie terenów 
parkowych 

brak oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i dla osób starszych

Zła reputacja obszaru rewitalizacji

Cel strategiczny 2. 
Poprawa jakości środowiska 
i rewaloryzacja wyznaczonego obszaru 
rewitalizacji

Degradacja przestrzeni parkowych i zaniedbanie terenów zielonych

Niska funkcjonalność przestrzenna obszaru rewitalizacji

Zły stan techniczny niektórych dróg osiedlowych oraz niedostateczna ilość 
chodników

Niewykorzystanie walorów zabytkowych parków

CELE PROGRAMU PROBLEMY NA OBSZARZE REWITALIZACJI

Wyższe wskaźniki wskazujące na degradację obszaru rewitalizacji 
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8. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Rdzeniem i kluczowym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 

-2020 są poszczególne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Struktura podrozdziału wynika 

z dokumentu pn. „Wytyczne programowe IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowywania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020”.  

Ze względu na zapisy wskazanego opracowania dokument wyróżnia dwie podstawowe listy projektów. 

Pierwszą z nich jest lista „A”, która dotyczy przyszłych naborów w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów”. Drugą część podrozdziału stanowi listę „B”, która dotyczy działań w 

ramach RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego. 

Plan finansowy prezentujący łącznie kwoty przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne znajduje się w rozdziale 10. opracowania. 

8.1 Lista „A” 

Poniżej wskazuje się najważniejsze założenia związane Działaniem 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych  

obszarów”. W dalszej części podrozdziału znajdują się metryczki projektów przewidzianych do 

realizacji.  

Typy projektów: 

− 6.3.A Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych 

budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski 

lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia 

lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych 

lub rekreacyjnych. 

− 6.3.B Remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

(nie ma możliwości budowy nowych obiektów). 

− 6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły 

element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą 

stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji. 

Typ beneficjenta: 

− Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; 

− Jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 

− Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; 

− Organizacje pozarządowe; 

− Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
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− Instytucje kultury; 

− LGD; 

− Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego; 

− Podmioty lecznicze.  

Lista projektów – część „A”: 

Projekt 1.1 Rewitalizacja Parku w SzczodremProjekt 1.1 Rewitalizacja Parku w SzczodremProjekt 1.1 Rewitalizacja Parku w SzczodremProjekt 1.1 Rewitalizacja Parku w Szczodrem    

1. Nazwa projektu Rewitalizacja Parku w Szczodrem 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Długołęka  

3. 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Park w Szczodrem pomimo historycznej wartości wciąż pozostaje miejscem 
o niewykorzystanym potencjale. Zdegradowana i niewykorzystana 
przestrzeń sprzyja kumulacji zjawisk patologicznych. Brak zorganizowanych 
stref wypoczynku czy rekreacji sprawia, że przestrzeń ta nie jest 
postrzegana jako przyjazna dla mieszkańców. Park tętni życiem jedynie 
podczas dużych wydarzeń gminnych takich jak Dni Gminy, kiedy przyciąga 
nie tylko wszystkich jej mieszkańców ale również mieszkańców gmin 
ościennych. Tymczasem posiada on bogate walory przyrodnicze, które 
niszczeją pozostając nieodkryte i niewyeksponowane. Duża przestrzeń 
parku nie jest w pełni wykorzystania. Brak tu uporządkowanej sieci ścieżek 
pieszych, rowerowych, małej architektury, w tym miejsc statycznego czy 
aktywnego wypoczynku.  
Dla większości mieszkańców gminy Park w Szczodrem jest jedynie kolejną 
niewystarczająco zorganizowaną i w żaden sposób niewyróżniającą się 
pozbawioną wyraźnej funkcji przestrzenią publiczną. 

   

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Przywrócenie funkcji społecznej, rekreacyjnej i kulturalnej Parku w 
Szczodrem poprzez: 
- wydzielenie stref wypoczynku, rekreacji, aktywności fizycznej, kulturalnej 
- zwiększenie komfortu użytkowania przestrzeni publicznej 
- stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom Gminy 
niezależnie od wieku 
- odtworzenie walorów przyrodniczych parku 

5. 
Zakres realizowanego 
zadania 

Rewitalizacja zabytkowego parku w Szczodrem polegająca 
na zagospodarowaniu terenów i przestrzeni parku w celu zarówno  
przywrócenia im funkcji społeczno-kulturowych (budowa budynków z 
czasowymi ekspozycjami, miejscem spotkań dla mieszkańców, 
odbudowanie dawnej wypożyczalni sprzętu wodnego i odtworzenie 
historycznego mostku na zbiorniku wodnym) jak i ich nadania (poprzez 
budowę elementów małej architektury, urządzenie ścieżek edukacyjnych, 
dydaktycznych, rekreacyjnych, uporządkowanie zieleni oraz stworzenie 
miejsc umożliwiających  zarówno aktywne spędzanie czasu jak i 
wypoczynek bierny – w tym m.in. kawiarnia z letnim ogródkiem, 
interaktywne place zabaw i inne przestrzenie dla rekreacji). 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

dz. nr ew. 239, 236/3, 238/1, 237, 189/2, 189/1, 190/2, 235/2, obręb 
Szczodre, gmina Długołęka 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

ok. 10 000 000,00 zł brutto 

8. 
Prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich 
oceny i zmierzenia w 

Wszyscy mieszkańcy gminy a w szczególności mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji.  
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru – wszyscy 
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1. Nazwa projektu Rewitalizacja Parku w Szczodrem 

odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

mieszkańcy gminy, w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji (184 os. ) 

9. 

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

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 300 ha 

    

Projekt 1.2Projekt 1.2Projekt 1.2Projekt 1.2    Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publKompleksowa rewitalizacja przestrzeni publKompleksowa rewitalizacja przestrzeni publKompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej naicznej naicznej naicznej na    obszarze zdegradowanym Siedlecobszarze zdegradowanym Siedlecobszarze zdegradowanym Siedlecobszarze zdegradowanym Siedlec    

1. Nazwa projektu 
Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze 
zdegradowanym Siedlec 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Długołęka  

3. 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Obszar zdegradowany Siedlec nie posiada warunków do pełnienia funkcji 
społecznej czy też kulturowej. Całość objętego programem obszaru jest 
zaniedbanym, zanieczyszczonym i nieuporządkowanym obszarem bez 
wartości estetycznych. Występująca zieleń to dziko rosnący, 
nieuporządkowany drzewostan. W obrębie parku funkcjonuje m.in. 
gruzowisko stanowiące pozostałość po budynkach inwentarskich oraz 
gospodarczych. Ponadto występujące tutaj śmieci, beton, odpady, 
fundamenty czy też podziemne zbiorniki, które czynią ten teren mało 
atrakcyjnym, jak również trudnym do zagospodarowania i bezpiecznego 
użytkowania. Tym samy obszar objęty interwencją uniemożliwia 
efektywne wykorzystanie przez mieszkańców. 

4. Cel ogólny (cele) projektu 
Ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych o charakterze 
dysfunkcjonalnym oraz poprawa jakości środowiska i rewaloryzacja 
wyznaczonych obszarów zdegradowanych. 

5. 
Zakres realizowanego 
zadania 

- poprawa funkcjonowania przestrzeni publicznej, poprawa 
jej zagospodarowania  
- uzupełnienia nasadzeń zieleni o gatunki drzew nawiązujące 
do pierwotnego założenia parkowego na podstawie materiałów 
archiwalnych, 
- uzupełnienie roślinności parku o niższe piętro, w formie grup krzewów 
liściastych i iglastych, 
- regulacja przebiegu ścieżek spacerowych z poprawą jakości nawierzchni, 
- wymiana zdewastowanej malej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, 
balustrady, tablice informacyjne), 
- poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację oświetlenia.  

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Obszar zdegradowany Siedlec, obręb Siedlec, gmina Długołęka 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

Ok. 100 000,00 zł  

8. 

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

Wszyscy mieszkańcy gminy a w szczególności mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji.  
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obszaru – 113 os. 
(mieszkańcy obszaru rewitalizacji) 

9. 

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

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 113 ha 
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8.2 Lista „B” 

Projekty trwożące listę „B” będą składane w konkursach w ramach wyselekcjonowanych działań RPO 

WD 2014-2020. Umieszczenie projektu na poniższej liście stanowi podstawę do udzielenia preferencji 

w postaci dodatkowych punktów przyznawanych w trakcie oceny projektów. Działania RPO WD, 

w których możliwe jest skorzystanie z preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego są 

realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Tabela 25 Działania RPO WD, w których zakłada się możliwość uzyskania preferencji punktowej za realizację projektu 
rewitalizacyjnego 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości  8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy  

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy  

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  9.1 Aktywna integracja  

4.3 Dziedzictwo kulturowe  9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych  

5.2 System transportu kolejowego 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowywania 
lokalnych programów rewitalizacji 

Lista projektów – część „B”: 

Projekt 2.1 Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszoProjekt 2.1 Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszoProjekt 2.1 Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszoProjekt 2.1 Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszo----rowerowyrowerowyrowerowyrowerowych na terenie gminy Długołękach na terenie gminy Długołękach na terenie gminy Długołękach na terenie gminy Długołęka    

1. Nazwa projektu 
Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie 
gminy Długołęka 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina Długołęka 

3. 
Krótki opis problemu jaki 
ma rozwiązać realizacja 
projektu 

Potrzebę realizacji projektu generują problemy związane z narastającym 
ruchem samochodowym i wynikającymi stąd konsekwencjami dla 
środowiska i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Co więcej, w 
tak rozległej gminie jak Długołęka mieszkańcy z dużą intensywnością 
zgłaszają potrzeby z zakresie jej integracji funkcjonalno-przestrzennej oraz 
niskiego dostępu do wybranych miejsc koncentracji usług publicznych, do 
terenów o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym.  

4. Cel ogólny (cele) projektu 

Celem głównym Projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz 
poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej 
strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie gminy 
Długołęka. 

5. 
Zakres realizowanego 
zadania 

Zadanie 1 Długołęka – Kamień – Piecowice – Bielawa – Raków – Borowa 
Zadanie 2 Piecowice - Kiełczów 

6. 
Miejsce realizacji danego 
projektu na obszarze 
rewitalizacji (adres) 

Gmina Długołęka Zadanie 1 Droga rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy ma być 
zlokalizowany w pasie drogowym dróg powiatowych: nr 1918D (na odcinku 
Długołęka – Kamień - Piecowice), nr 1919D (na odcinku Piecowice – Bielawa 
– Raków) i nr 1921D (na odcinku Raków – Borowa) 
Gmina Długołęka Zadanie 2 Droga rowerowa/ciąg pieszo-rowerowy ma być 
zlokalizowany na odcinku  od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą 
Kamienną w miejscowości Piecowice (w powiązaniu z rozwiązaniami 
projektowymi przyjętymi w Zadaniu 1 „Długołęka – Kamień – Piecowice – 
Bielawa – Raków - Borowa”) do skrzyżowania ul. Wrocławskiej w 
Kiełczowie z droga powiatową nr  1918D 
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1. Nazwa projektu 
Budowa sieci dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie 
gminy Długołęka 

7. 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość projektu 

Zadanie nr 1 (Długołęka-Kamień-Piecowice-Bielawa-Raków-Borowa): 
9 191 000zł  
Zadanie nr 2 (Kiełczów-Piecowice):  
1 414 000 zł 

8. 

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

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – ok . 42 CO2Mge 

9. 

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

Długość planowanych do wybudowania dróg dla rowerów/ciągów pieszo-
rowerowych – 13,2 km 
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L.p 
Instytucja - komórka 

organizacyjna/ 
źródła finansowania 

Nazwa działania/ akcji/ 
imprezy/projektu/ 

Grupa docelowa 
 – do kogo kierowana jest 

akcja 
Okres realizacji 

Wartość zadania 
(suma wszystkich lat 

w zł) 

Komplementarność/oddziaływanie 
planowanych przedsięwzięć/oczekiwane efekty 

2.2 GOPS w Długołęce 
Gminne Targi Pracy 
miejsce: teren Parku Szczodre 

Osoby bezrobotne/ 
wykluczone społecznie / 
pracodawcy 

1 raz w roku 
w okresie: 2018 

- 2020 
9000,00 zł 

Zmniejszanie zjawiska bezrobocia w gminie 
Długołęka. 
Aktywizacja osób bezrobotnych / wykluczonych 
społecznie. 
Prezentacja miejsc pracy przez lokalnych 
pracodawców oraz pracodawców z terenu gmin 
ościennych. 

2.3 GOPS w Długołęce 

Okolicznościowe Spotkania 
Integracyjne Grup 
Samopomocowych np. AA 
miejsce: teren Parku Szczodre 

Grupy 
samopomocowe z terenu 
gminy Długołęka / osoby 
uzależnione / rodziny 
z problemem 
alkoholowym 

1 raz w roku 
w okresie: 2018-

2020 
6000,00 zł 

Propagowanie idei trzeźwościowych. Wzrost 
świadomości społeczeństwa w zakresie 
uzależnień. 
Wzmacnianie procesu zdrowienia osób 
uzależnionych i ich rodzin. 

2.4 GOPS w Długołęce 
Majówka dla Babci i Dziadka 
miejsce: teren Parku Szczodre 

Os. starsze, młodzież, 
dzieci 

1 raz w roku 
w okresie: 2018-

2020 
9000,00 zł 

Nawiązanie do tradycji organizowania 
wspólnych rodzinnych pikników na powietrzu 
łączących zabawę oraz integrację pokoleniową. 

2.5 GOPS w Długołęce 

„Piknik rodzinny" - rodzinne 
spotkanie z grami i zabawami na 
świeżym powietrzu. 
miejsce: teren Parku Szczodre 

Rodziny, dzieci, młodzież 
1 raz w roku 

w okresie: 2018-
2020 

9000,00 zł 
Propagowanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu dzieci, młodzieży, rodzinom. 
Upowszechnianie postaw prorodzinnych. 

2.6 GOPS w Długołęce 
„Zielona Szkoła dla Rodziców" 
miejsce: teren Parku Szczodre 

Rodziny z dziećmi. 

1 raz w roku  
-trzy spotkania 
w okresie: 2018 

- 2020 

9000,00 zł 
Wzrost kompetencji wychowawczych poprzez 
edukację, warsztaty i zabawę. 
Wzrost konstruktywnych zachowań rodziców. 

2.7 
GOPS w Długołęce, 
opcjonalnie zadanie 
zlecone NGO 

Profilaktyka w Siedlcu  
Wszyscy mieszkańcy 
obszaru zdegradowanego  

1 raz w roku 
 -trzy spotkania 
w okresie: 2018 

- 2020 

9000,00 zł 
Podniesienie świadomości zdrowotnej 
mieszkańców, poprawa kompetencji związanych 
z uzależnieniami i ochroną zdrowia  

2.8 
GOPS w Długołęce, 
opcjonalnie zadanie 
zlecone NGO 

„Piknik rodzinny w Siedlcu" - 
rodzinne spotkanie z grami i 
zabawami na świeżym powietrzu. 

Rodziny, dzieci, młodzież 
1 raz w roku 

w okresie: 2018-
2020 

9000,00 zł 
Propagowanie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu dzieci, młodzieży, rodzinom. 
Upowszechnianie postaw prorodzinnych. 
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9. Komplementarność i mechanizmy integrowania działań 

rewitalizacyjnych 

Komplementarność obok szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej partycypacji społecznej 

stanowi bardzo ważny aspekt Programu Rewitalizacji, który jest podkreślany przez Ministerstwo 

Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zapewnienie powiązań pomiędzy 

poszczególnymi projektami skutkować będzie efektywnym wykorzystaniem środków finansowych 

przeznaczonych na rewitalizację.  

Według Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wymogiem koniecznym przy opracowaniu 

programów rewitalizacji jest konieczność zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach: 

przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł 

finansowania. 

9.1 Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 

-2020 została zapewniona dzięki skupieniu projektów wybranych do realizacji na dwóch wyznaczonych 

i zdelimitowanych obszarach rewitalizacji. Obszary rewitalizacji i obszary zdegradowane został 

wyznaczone po przeprowadzeniu dogłębnej analizy wskaźnikowej przy zasięgnięciu opinii 

przedstawicieli zainteresowanych środowisk oraz samych mieszkańców. Obszary wyznaczone 

w pierwszej kolejności jako tereny zdegradowane po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy został 

wskazany jako obszary przewidziane do rewitalizacji po uwzględnieniu nieznacznych korekt, które 

zostały zgłoszone podczas konsultacji i spotkań warsztatowych. 

Wszystkie zgromadzone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarach rewitalizacji i są z nim ściśle 

powiązane. Są odpowiedzią na główne problemy dla tych terenów, dzięki czemu ich realizacja będzie 

miała pozytywne skutki zauważalne na całym obszarze rewitalizacji, ponieważ wiele z nich dotyczy 

działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich 

będą mogli mieszkańcy konkretnego obszaru, całego miasta jak i regionu. Ich realizacja będzie 

zapobiegać przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary gminy. 
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9.2 Komplementarność problemowa 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 zapewniona została także 

komplementarność problemowa. Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne są ze sobą 

wzajemnie powiązane, a także wzajemnie się dopełniają. Zadania infrastrukturalne zakładają 

prowadzenie działań o charakterze społecznym (kulturalnym, integracyjnym, aktywizującym 

mieszkańców). 

Jednocześnie zadania zostały przewidziane w taki sposób aby równocześnie przeciwdziałały 

problemom w różnych sferach. Działania rewitalizacyjne związane z remontem lub modernizacją 

infrastruktury technicznej służą zarówno poprawie jakości życia mieszkańców, jak również zwiększeniu 

ładu przestrzennego oraz będą miały pozytywny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego. 

9.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 odpowiada Wydział 

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Za realizację i nadzór nad realizacją LPR 

będzie odpowiadał pracownik merytoryczny Wydziału, jednocześnie będzie on pełnił funkcję 

koordynatora rewitalizacji w Gminie Długołęka. Umiejscowienie koordynatora w obrębie struktur 

Urzędu Gminy zapewni skuteczne zarządzenie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie 

działań podejmowanych w ramach realizacji polityk publicznych. Określenie odpowiednich 

instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych rozdziałach. Realizacja LPR będzie 

systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, 

ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Wszystkie podmioty i osoby 

zaangażowane w projekt będą włączeni w proces realizacji programu oraz do okresowej oceny. Po 

zakończeniu projektu proces wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji będzie kontynuowany 

przez Wydział. 

9.4 Komplementarność międzyokresowa  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 zwraca także uwagę na zachowanie 

ciągłości programowej. Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach programowych mają 

swoją ciągłość i kontynuację w obecnym dokumencie. Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich 

działań rewitalizacyjnych pozwolą na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków i możliwości 

w obecnej perspektywie finansowej. Ciągłość działań planowanych przez gminę  

– omawiana komplementarność międzyokresowa znajduje swoje potwierdzenie i uzasadnienie 

w głównym dokumencie planistycznym gminy : Strategii Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2011-2020, 
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która wskazuje na charakter przewidzianych prac, również z punktu widzenia zachowania ciągłości 

i kontynuacji działań rewitalizacyjnych.  

9.5 Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty, które zostały zapisane w Lokalnym Program Rewitalizacji Długołęka mają zapewnione 

finansowanie z różnych źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą. Kluczowe znaczenie z punktu 

widzenia skutecznej realizacji założeń rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Kluczowe inwestycje będą realizowane 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

na realizację wkładów zabezpieczono środki własne. Ponadto projekty zapisane w dokumencie dają 

także możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji. Projekty 

przewidziane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-

2020 będą korzystały z różnych form wsparcia zewnętrznego również w ramach Krajowych Programów 

Operacyjnych, a także grantów i dotacji. 
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10. Ramy finansowe programu rewitalizacji 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Długołęka 

na lata 2016-2020, obejmują zarówno zadania o charakterze głównym, jak i zadania uzupełniające, 

których realizacja uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych miasta oraz 

stopnia efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. W tym 

kontekście przedmiotowy plan finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie 

zidentyfikowane projekty.  

Koszt wszystkich planowanych przedsięwzięć został ustalono na poziomie 10 100 000,00 zł – lista A  

oraz lista B – 10 665 000,00 zł. 

Tabela 26 Harmonogram rzeczowo – finansowy przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 

Numer 
projektu 

Nazwa projektu Termin realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Wartość projektu 

[zł] 

Lista ALista ALista ALista A    

1.1 
Rewitalizacja Parku w 
Szczodrem 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

10 000 000,00 

1.2 

Kompleksowa rewitalizacja 
przestrzeni publicznej na 
obszarze zdegradowanym 
Siedlec 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

100 000,00  

Łącznie zadania na liście AŁącznie zadania na liście AŁącznie zadania na liście AŁącznie zadania na liście A    10101010    100100100100    000,00 zł000,00 zł000,00 zł000,00 zł    

Lista BLista BLista BLista B    

2.1 

Budowa sieci dróg 
rowerowych/ciągów pieszo-
rowerowych na terenie gminy 
Długołęka 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

10 605 000,00 

2.2 

Gminne Targi Pracy 
miejsce: teren Parku 

Szczodre 
2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

9000,00 

2.3 

Okolicznościowe Spotkania 
Integracyjne Grup 
Samopomocowych np. AA 
miejsce: teren Parku 

Szczodre 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

6000,00 

2.4 
Majówka dla Babci i Dziadka 
miejsce: teren Parku Szczodre 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

9000,00 
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Numer 
projektu 

Nazwa projektu Termin realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 
Wartość projektu 

[zł] 

2.5 

„Piknik rodzinny" - rodzinne 
spotkanie z grami i zabawami 
na świeżym powietrzu. 
miejsce: teren Parku Szczodre 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

9000,00 

2.6 
„Zielona Szkoła dla Rodziców" 
miejsce: teren Parku Szczodre 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

9000,00 

2.7 Profilaktyka w Siedlcu  2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

9000,00 

2.8 

„Piknik rodzinny w Siedlcu" - 
rodzinne spotkanie z grami i 
zabawami na świeżym 
powietrzu. 
 

2016-2020 

RPO WD 2014-
2020, KPO, dotacje, 

granty, środki 
prywatne, środki 

własne 

9000,00 

Łącznie zadania na liście BŁącznie zadania na liście BŁącznie zadania na liście BŁącznie zadania na liście B 10 665 000,00 zł10 665 000,00 zł10 665 000,00 zł10 665 000,00 zł    
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11. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja 

11.1 System wdrażania i monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Za wdrażanie i monitoring Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 

odpowiadać będzie przede wszystkim Wójt Gminy Długołęka we współpracy z: 

− Urzędem Gminy w Długołęce; 

− Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – operatorem 

rewitalizacji. 

Zaprojektowany system zarządzania zapewni wykorzystanie Programu Rewitalizacji, gwarantując 

realizację zadań zapisanych w Programie oraz przyszłych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb. 

Opis struktury zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 powierza się Wójtowi 

Gminy poprzez Urząd Gminy w Długołęce, w szczególności Wydział Planowania Przestrzennego 

i Gospodarki Nieruchomościami. Zarządzanie przedmiotowym opracowaniem będzie odbywać się 

zatem w ramach istniejących struktur Urzędu Gminy, przez co nie przewiduje się dodatkowych 

kosztów na zarządzanie Programem. 

Wszystkie projekty będą realizowane zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Wieloletnią Prognozą 

Finansową oraz budżetami rocznymi. 

Spójność niniejszego Programu z WPI zapewnić ma efektywną realizację zaplanowanych, 

zhierarchizowanych i ujętych w ww. planach programów i projektów inwestycyjnych. 

W przypadku projektów planowanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, właściwa 

jednostka zleca i przygotowuje wymaganą dokumentację techniczną i przekazuje jej wyciąg 

wraz z pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami Operatorowi ds. Rewitalizacji celem 

przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu. Operator przygotowuje wniosek, który 

po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy zostaje złożony do Instytucji Pośredniczącej. 

Po podpisaniu umowy dofinansowania z Instytucją Pośredniczącą, w zarządzanie projektem zostaje 

włączony Wydział Finansów Publicznych. 

Istotnym elementem systemu wdrażania Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 

2016-2020 jest zbudowanie mechanizmów włączenia interesariuszy w proces rewitalizacji opisany 

w przedmiotowym opracowaniu. Ze względu na szeroki charakter rewitalizacji, międzysektorowy 

charakter współpracy zawiązanej na rzecz skutecznego przeobrażenia obszarów przewidzianych 

do realizacji. W związku z aktywnym uczestnictwem przedsiębiorców, organizacji pozarządowych 

oraz mieszkańców zakłada się wykorzystanie mechanizmów związanych z kontrolą obywatelską 
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i współdecydowaniem (mechanizmy te w części zostały opisane w rozdziale 12. W ramach opisu 

mechanizmów partycypacyjnych, nie mniej ze względu na ich wdrożeniowy charakter opis zasad 

włączających społeczność lokalną do jego realizacji prezentuje się poniżej). 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 jest dokumentem otwartym i będzie 

podlegać aktualizacji w oparciu o zasadę partnerstwa we współpracy z lokalnymi partnerami: 

mieszkańcami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, kościołem i innymi 

partnerami społeczno-gospodarczymi. 

Jednym z elementów współpracy z partnerami będą działania Zespołu ds. rewitalizacji, który będzie 

inicjować i zachęcać mieszkańców i inne podmioty, w szczególności NGO rewitalizowanych obszarów 

do tworzenia lokalnych zespołów, działających na rzecz rewitalizacji, w tym realizacji projektów 

wynikających bezpośrednio z Programu. Działania te obejmować powinny:  

− akcje informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem strony internetowej gminy, 

− przygotowanie publikacji w prasie lokalnej i współpracę z mediami,  

− organizację spotkań z mieszkańcami obszaru rewitalizacji objętych Programem, 

− podawanie do publicznej wiadomości, poprzez stronę internetową raportów z realizacji LPR, 

− prowadzenie cyklicznych ankiet internetowych, poprzez stronę internetową, oceniających 

podejmowane działania i umożliwiające zgłoszenie nowych propozycji działań 

rewitalizacyjnych. 

Powyższe działania zapewnią rzeczywistą kontrolę obywatelską i umożliwią wpływanie na kształt 

zaplanowanych procesów rewitalizacyjnych w mieście. 

Procedura prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji i oceny postępów realizacji Programu 

Opracowanie dobrze funkcjonującego monitoringu i ewaluacji działań umożliwia dobre zarządzanie 

projektem oraz polityką miejską. Podstawowym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności 

działań ujętych w dokumencie. Stały monitoring pozwoli także na korygowanie działań, a co za tym 

idzie podniesienie efektywności polityk publicznych. 

Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników, mających swoje 

źródło w efektach poszczególnych projektów. System monitoringu będzie składał się z takich narzędzi 

jak:  

1. Procedura stałego monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 

2016-2020. 

Sprawozdania z postępów w realizacji zadań uwzględnionych w dokumencie przygotowywane są raz 

w roku i obejmują sprawozdanie końcoworoczne. W tym celu podejmowane są następujące działania: 

Operator ds. Rewitalizacji pozyskuje informacje na temat zrealizowanych projektów w danym roku 

kalendarzowym od Jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. Dane zawierają opis realizowanych 
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zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 – 2020 m.in.: 

okres realizacji zadania/projektu, opis zadania/projektu, cele, podjęte działania, wartość 

zadania/projektu oraz źródła finansowania oraz wskaźniki wynikające z Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016 – 2020 jakie zostały osiągnięte zgodnie z celami 

zadania/projektu. 

Dane te gromadzone raz na rok a sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia będą 

przedkładane do dnia 21 stycznia. Obsługę administracyjno-organizacyjną zapewni Wydział 

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. 

Zespół ds. Rewitalizacji prowadzi działania zgodnie z zapisami Regulaminu.  

2. Ewaluacja ex post – Ewaluacja po zakończeniu Realizacji Lokalnego Program Rewitalizacji 

Gminy Długołęka na lata 2016-202o 

Ewaluacja ex post jest dokumentem, który posłuży do rozliczenia wyników prac związanych 

z Programem. Za wykonanie Ewaluacji odpowiedzialny będzie Operator ds. Rewitalizacji. Raport ten 

powinien zawierać zestawienie najważniejszych wniosków ze Sprawozdań Końcoworocznych 

prowadzonych przez cały okres obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka,  

a więc w latach 2016 – 2020. Dodatkowo ewaluacja powinna obejmować badania społeczno-

ekonomiczne, które będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane problemy w dokumencie. Takie 

zestawienie pozwoli na wykazanie efektów, które zostały osiągnięte dzięki podjętej interwencji. 

Raport zostanie przekazany Wójtowi oraz Radzie Gminy, a także podany do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Długołęce.  
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12. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej 

Działania partycypacyjne prowadzone na etapie opracowywania dokumentu składały się 

z 3 zasadniczych elementów. Pierwszym z nich były spotkania robocze oraz warsztatowe 

przeprowadzone przez Wykonawcę z przedstawicielami gminy, jak również osobami zainteresowanymi 

rewitalizacją. Drugim elementem było badanie ankietowe. Trzecim elementem prac diagnostycznych 

i badań społecznych była wizja lokalna przeprowadzona na obszarach zdegradowanych.  

W zakresie wzmiankowanych spotkań należy wymienić przede wszystkim spotkanie robocze, które 

odbyło się 14 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Długołęce pomiędzy ekspertami opracowującymi 

Gminny Program Rewitalizacji a przedstawicielami Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki 

Nieruchomościami w Gminie Długołęka. Drugie spotkanie odbyło się 5 maja 2016 r. i miało charakter 

otwartego spotkania informacyjnego, w ramach, którego przeprowadzono moderowany warsztat 

ekspercki. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób, w tym przedstawiciele Rady Gminy oraz sołtysi. Trzecie 

spotkanie przeprowadzono 23 czerwca br. (20 uczestników), natomiast czwarte 23 sierpnia 2016. 

(8 uczestników) 

W celu poszerzenia informacji zwartych w diagnozie obszarów zdegradowanych podjęto decyzję 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, aby poznać opinie mieszkańców na temat wytyczonych 

terenów rewitalizacji. Konsultacje obszarów zaplanowanych do objęcia procesem rewitalizacji odbyły 

w terminie od 20.04.2016 r. do 4.05.2016 r. i obejmowały zbadanie opinii mieszkańców odnośnie 

podobszaru Siedlec oraz podobszaru Szczodre. Poruszane w trakcie konsultacji problemy dotyczyły 

aspektów ekonomicznych, społecznych i przestrzennych, a także najbardziej pożądanych według 

respondentów rezultatów procesu rewitalizacji. W konsultacjach społecznych prowadzonych drogę 

elektroniczną, jak również tradycyjną (dystrybucja ankiety w wersji papierowej) wzięło łącznie udział 

202 osoby, poniżej prezentuje się charakterystykę badanej populacji.  

Wśród osób ankietowanych liczniejszą grupą byli mężczyźni (51,9%), natomiast kobiety stanowiły 

48,1% respondentów, co przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 15 Struktura płci respondentów [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=202 
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Wśród respondentów znajdują się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Najliczniejszą grupę 

stanowią osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem życia (25,1%) oraz osoby pomiędzy 26 a 35 rokiem życia 

(23,0%). Łącznie te dwie grupy stanowią blisko połowę mieszkańców Gminy Długołęka, którzy wzięli 

udział w badaniu. Świadczy to o zainteresowaniu rozwojem Gminy głównie przez osoby młode, 

o skonkretyzowanej sytuacji na rynku pracy, co determinuje w dużym stopniu postrzeganie działań 

rozwojowych w Gminie. Najmniej liczne grupy respondentów to osoby bardzo młode, pomiędzy 16 a 

25 rokiem życia (10,7%) oraz najstarsi mieszkańcy Gminy Długołęka (4,8%) – osoby powyżej 67 roku 

życia. 

Wykres 16 Rozkład grup wiekowych respondentów [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=202 

Status na rynku pracy mieszkańców Gminy może stanowić istotny czynnik determinujący wybór 

odpowiedzi i formułowane opinie dotyczące planowanych działań rewitalizacyjnych. Dlatego warto 

przyjrzeć się jak przedstawia się przekrój ankietowanych w kontekście tego kryterium. Zdecydowanie 

przeważającą grupę wśród ankietowanych stanowiły osoby pracujące (78,7%). Osoby uczące 

się i bezrobotne stanowiły nieco ponad 20% respondentów. 

Wykres 17 Status na rynku pracy [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=202 

Również poziom wykształcenia respondentów może być czynnikiem wpływającym na opiniowanie 

sytuacji w Gminie, w kontekście planowanej rewitalizacji. Największe zainteresowanie działaniami 

rozwojowymi Gminy Długołęka odnotowano w grupie osób z wykształceniem wyższym (38,1%). 
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Kolejną grupę stanowią osoby posiadające wykształcenie średnie (37,%). Wynik ten potwierdza 

rosnące zainteresowanie sprawami publicznymi wraz z wzrastającym poziomem wykształcenia. 

Najmniej liczną grupą wśród ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i 

podstawowy, ich udział kształtował się na poziomie odpowiednio 3,9% oraz 3,3%.  

Wykres 18 Wyksztalcenie [%] 

Źródło: badanie ankietowe, n=202 

Ostatnim z wykorzystanych elementów badawczych wykorzystanych na przedmiotowym etapie pracy 

były spacery studyjne/wizje lokalne, w których brali udział przedstawiciele Wykonawcy opracowania 

oraz Urzędu Gminy w Długołęce. Przeprowadzona działania miały na celu oględziny terenu, dla 

zbadania okoliczności kwalifikowania się terenu pod kątem jego rewitalizacji. Omawiane badanie 

zostało wykonane 5 maja br.  

Na etapie konsultacji wpłynęły również pisma sygnowane przez Sołtysów i Rady Sołeckie miejscowości 

Raków, Kątna, Brzezia Łąka, Śliwice, Kiełczówek i Wilczyce i dotyczyły objęcia Gminnym Programem 

Rewitalizacji wskazanych miejscowości ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe (położenie 

wzdłuż trasy kajakarskiej) oraz zagrożenie przeciwpowodziowe – konieczność modernizacji 

i rozbudowy urządzeń przeciwpowodziowych. Wskazane postulaty wynikają z obiektywnej 

konieczności podjęcia działań inwestycyjnych, niemniej z punktu widzenia specyfiki i uwarunkowań 

prawnych rewitalizacji nie kwalifikują się do objęcia kompleksowo programem rewitalizacji. Głównym 

motywem jest charakter proponowanych inwestycji, które nie wynikają z potrzeb o charakterze 

społecznym mającym pierwszorzędne znaczenie w rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2023 został przygotowany w procesie 

szerokiej partycypacji społecznej. Każdemu etapowi prac związanych z dokumentem towarzyszyła 

zasada partnerstwa różnych środowisk i partnerów, w tym podczas wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, obszaru rewitalizacji, a także zbieranie propozycji rozwiązań, projektów, pomysłów 

na zadania. 

Ostatnim etapem konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Długołęka na lata 2016-2020” opracowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Gospodarczych „DELTA PARTNER” na podstawie wyników diagnozy społeczno-gospodarczej gminy, 
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raportu z badań ankietowych i prac warsztatowych z radnymi Rady Gminy w Długołęce, sołtysami, 

mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz innymi osobami 

zainteresowanymi rewitalizacją został poddany uspołecznieniu w terminie od 30 września 2016 r. do 

dnia 6 października 2016 r. – we wskazanym okresie trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu 

dokumentu.  

Proces współdecydowania i kontroli społecznej jest istotnym elementem w trakcie wdrażania 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020, a także po zakończeniu 

zadania. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Długołęka na lata 2016-2020 jest dokumentem 

otwartym i będzie podlegać aktualizacji w oparciu o zasadę partnerstwa we współpracy z lokalnymi 

partnerami: mieszkańcami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, kościołem i 

innymi partnerami społeczno-gospodarczymi.   
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Załącznik nr 1. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

 


