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1. Cel opracowania 

Zgodnie z za�o�eniami Narodowego Planu Rewitalizacji przygotowanego przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-

2020 rewitalizacja jest jednym z obszarów szczególnej uwagi i koncentracji dzia�a!. 

Do�wiadczenia w zakresie rewitalizacji tych obszarów wskazuj# na konieczno�$ intensyfikacji 

interwencji oraz integracji podejmowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo�ecznego dzia�a!, w celu osi#gania maksymalnych 

korzy�ci realizowanych projektów. Rewitalizacja to proces polegaj#cy na wyprowadzaniu 

obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Musi on by$ prowadzony w sposób 

kompleksowy, czyli uwzgl%dniaj#cy zarówno prowadzenie dzia�a! na rzecz lokalnej 

spo�eczno�ci, jak i dzia�ania dotycz#ce przestrzeni oraz gospodarki. Jego dzia�ania musz# by$ 

równie� skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na 

podstawie programu rewitalizacji.  

 Przedmiotowy Program Rewitalizacji Gminy Krupski M�yn do 2022 roku (dalej Program 

Rewitalizacji, Program, PR) ma za zadanie wskaza$ kierunki zmian w celu wielofunkcyjnego 

wykorzystania zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenie gminy Krupski M�yn. 

Celem opracowania i wdro�enia Programu jest pobudzenie aktywno�ci �rodowisk lokalnych 

oraz stymulowanie wspó�pracy na rzecz rozwoju spo�eczno-gospodarczego, a tak�e 

przeciwdzia�anie zjawiskom wykluczenia spo�ecznego. Nale�y podkre�li$, �e Program 

Rewitalizacji ma charakter wielokierunkowy, ze szczególnym uwzgl%dnieniem 

zdiagnozowanych obszarów problemowych. Skutki realizacji dzia�a! rewitalizacyjnych 

odpowiadaj#cych na zdiagnozowane problemy, powinny by$ dostrzegane nie tylko  

z perspektywy obszaru poddanego rewitalizacji, ale równie� z punktu widzenia ca�ej gminy 

Krupski M�yn.  

 Projekty realizowane w ramach niniejszego Programu s# ukierunkowane na rozwi#zanie 

indywidualnych problemów spo�ecznych, gospodarczych i przestrzennych, zdiagnozowanych 

na obszarach zdegradowanych. W szczególno�ci kategoria problemów spo�ecznych odgrywa 

kluczow# rol% w planowaniu kompleksowej rewitalizacji, jako jej fundament i g�ówna rama 

realizacyjna. Ostatecznym celem dzia�a! podj%tych w ramach opracowanego Programu, 

powinno by$ bowiem doprowadzenie do trwa�ych zmian spo�ecznych, które maj# decyduj#ce 

znaczenie z perspektywy dokonywanych zmian infrastrukturalnych, determinuj#c ich trwa�o�$ 

i akceptacj% przez mieszka!ców obszarów zdegradowanych. 
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Podj�cie dzia�a� w ramach niniejszego Programu to sprawa szczególnie istotna, nie tylko 

ze wzgl�du na zainicjowanie procesów spo�ecznych, popraw� warunków !ycia czy 

podniesienie jako"ci przestrzeni publicznej, ale równie! dlatego, !e jest znacz#cym czynnikiem 

podnoszenia jego konkurencyjno"ci. Za�o!enia Programu musz# by$ katalizatorem rozwoju 

wielu ró!norodnych dziedzin, jakie sk�adaj# si� na funkcjonowanie gminy. G�ówne sfery, które 

nale!y podda$ gruntownej analizie oraz odpowiednim dzia�aniom to sfera spo�eczna, 

ekonomiczno-finansowa oraz przestrzenna. W trakcie planowania i realizacji projektów 

rewitalizacyjnych zdefiniowanych w ramach Programu, konieczne s# integracja  

i skoordynowanie wszystkich powy!szych czynników. Ich praktyczne zastosowanie b�dzie 

mia�o efektywny wp�yw na wykonanie zaplanowanych dzia�a�, jak i pozwoli okre"li$ stopie� 

zrealizowania za�o!onych celów. 
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2. Opis powi�za� programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy  

 Powi�zanie niniejszego Programu ze strategicznymi i planistycznymi dokumentami 

dotycz�cymi rozwoju przestrzennego oraz spo�eczno-gospodarczego rozpatrywane jest na 

kilku poziomach. Powi�zanie wyst!puje na poziomie programowym (Program wykazuje 

powi�zania z dokumentami programowymi i planistycznymi na poziomie krajowym, 

regionalnym oraz lokalnym), zintegrowaniu sektorowym (wspó�pracy sektorów publicznego, 

spo�ecznego i gospodarczego), zintegrowaniu zasobów (strategia zaplanowanymi dzia�aniami 

odnosi si� do zasobów obszaru) oraz zintegrowaniu obszaru (w wyniku zrealizowanych 

zaplanowanych dzia�a" na wyznaczonym obszarze stanie si! on bardziej spójny).  

 W kontek#cie zintegrowania programowego, Program wpisuje si! w kluczowe ustalenia 

dokumentów na poziomie gminnym, krajowym, wojewódzkim i  powiatowym �  

z dokumentami strategicznymi poszczególnych poziomów administracji samorz�dowej  

i centralnej. Powi�zanie z dokumentami na poziomie krajowym, wojewódzkim i  powiatowym 

wykazane jest w cz!#ci 9. Mechanizmy zapewnienia komplementarno#ci mi!dzy 

poszczególnymi projektami/przedsi!wzi!ciami rewitalizacyjnymi oraz pomi!dzy dzia�aniami 

ró�nych podmiotów i funduszy na obszarze obj!tym programem. 

 Na poziomie lokalnym potrzeby rewitalizacyjne s� #ci#le powi�zane ze strategicznymi 

dokumentami rozwoju przestrzennego oraz spo�eczno-gospodarczego gminy. Znaczenie  

i potrzeb! dzia�a" potwierdza Strategia Rozwoju Gminy Krupski M�yn na lata 2016 - 2026 (Cel 

operacyjny 3.4. Poprawa estetyki i �adu przestrzennego w gminie, Cel operacyjny 4.3. Lepszy 

dost!p mieszka"ców do us�ug zdrowotnych oraz skutecznych form integracji spo�ecznej 

zbie�ne s� z celem programu rewitalizacji C1, C2 i C3). Cele i kierunki Programu Rewitalizacji 

realizuj� w szczególe cele operacyjne zawarte w Strategii: cele C1 i C3 Programu Rewitalizacji 

s� komplementarne z celem 3.4. Poprawa estetyki i �adu przestrzennego w gminie (w zakresie 

kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, przywracaj�cej lub nadaj�cej nowe 

funkcje tym obszarom oraz prowadz�cej do rozwi�zania zdiagnozowanych problemów 

spo�ecznych); cele C1, C2 i C3 Programu Rewitalizacji s� komplementarne z celami 4.3. Lepszy 

dost!p mieszka"ców do us�ug zdrowotnych oraz skutecznych form integracji spo�ecznej  

(w zakresie aktywizacji oraz reorientacji zawodowej osób pozostaj�cych bez pracy, aktywnego 

udzia�u gminy w realizacji kompleksowych programów na rzecz integracji osób i rodzin 

wykluczonych lub zagro�onych wykluczeniem spo�ecznym, rozwoju instytucjonalnego  

i pozainstytucjonalnego form wsparcia osób starszych i niepe�nosprawnych) i 3.3. Rozwój 
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wybranych elementów infrastruktury poprawiaj�cej bezpiecze�stwo i komfort �ycia 

mieszka�ców; cel C1 Programu Rewitalizacji jest komplementarny z celami 4.1. Podniesienie 

jako!ci i dost"pno!ci us#ug w zakresie opieki nad dzie$mi, edukacji i sportu i 4.2. Poprawa 

dost"pu mieszka�ców do us#ug i dóbr kultury.  

Ponadto Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski M#yn 

koresponduje z wszystkimi celami Programu Rewitalizacji (C1, C2 i C3).  

Tak�e Program Ochrony %rodowiska dla Gminy Krupski M#yn na lata 2015-2018 zawiera 

zapisy i za#o�enia wpisuj�ce si" w cel Programu Rewitalizacji C3 (w szczególno!ci w kierunek 

K9. Troska o stan !rodowiska naturalnego � dominuj�cego zasobu na terenie gminy) 
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3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych 

 Dla uzyskania lepszych efektów komplementarno�ci programowej Programu 

Rewitalizacji w niniejszym rozdziale przeprowadzono pog��bion� i usystematyzowan� analiz� 

zjawisk kryzysu na obszarze gminy Krupski M�yn. Dla poszczególnych miejscowo�ci 

przeprowadzono diagnoz� czynników i zjawisk kryzysowych oraz ocen� skali i charakteru 

potrzeb rewitalizacyjnych na podstawie zebranych danych statystycznych  

i przeprowadzonych bada! ankietowych a tak"e konsultacji spo�ecznych w formie 

warsztatowej, przy uwzgl�dnieniu identyfikacji specyficznych uwarunkowa! oraz lokalnych 

potencja�ów. Diagnoza obejmuje aspekty sfery spo�ecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej, �rodowiskowej i gospodarczej wraz z analiz� nat�"enia, nawarstwiania lub 

utrwalania si� zjawisk kryzysowych, (np. tendencja wzrostowa wskazuj�ca na post�puj�cy 

proces zubo"enia spo�ecze!stwa) oraz zaobserwowanych zjawisk i trendów. 

 

3.1 Analiza gminy z uwzgl�dnieniem wybranych danych 

 

Gmina Krupski M�yn to gmina wiejska, jedna z o�miu gmin powiatu tarnogórskiego, 

zlokalizowana w pó�nocno � zachodniej cz��ci województwa �l�skiego, nad rzekami Ma�� 

Panwi�, Sto�� i Liganzj�. Od pó�nocy s�siaduje z gmin� Pawonków i miastem Lubliniec  

w powiecie lublinieckim, od wschodu z gmin� Tworóg w powiecie tarnogórskim, od po�udnia 

z gmin� Wielowie� w powiecie gliwickim, natomiast od zachodu z gmin� Zawadzkie w powiecie 

strzeleckim. Geograficznie gmina znajduje si� na wschodnich kra!cach Równiny Opolskiej, 

b�d�cej cz��ci� Niziny #l�skiej. Najwy"szy punkt gminy, wzniesienie przy trakcie z Krupskiego 

M�yna do Borowian, po�o"ony jest 254 m n.p.m. 

Powierzchnia gminy wynosi 39,42 km2. Gmina sk�ada si� z miejscowo�ci Krupski M�yn,  

w której osobnym osiedlem jest Zi�tek oraz z miejscowo�ci Pot�pa, $y�ka, Odmuchów, Kanol. 

Gmina po�o"ona jest w obr�bie dwóch jednostek geomorfologicznych: Niziny #l�skiej  

i Równiny Opolskiej.  

Jako, "e ka"da ze spo�eczno�ci charakteryzuje si� innymi potrzebami, ich diagnoza 

powinna zawiera% si� w kompleksowym Programie Rewitalizacji, tak te" jest w przypadku 

Gminy Krupski M�yn. 
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Zgodnie z nomenklatur� Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych Gmina 

Krupski M�yn znajduje si" w podregionie centralnym %l�skim (NUTS 3), w powiecie 

tarnogórskim (NUTS 4), natomiast na poziomie NUTS 5 jest ona jedn� z 73 gmin znajduj�cych 

si" w ramach podregionu centralnego %l�skiego. 

Tabela 1 Charakterystyka miejscowo�ci w gminie Krupski M�yn 

Miejscowo�� Liczba"mieszka�ców 

Krupski M�yn 1651 

Pot�pa 841 

Zi�tek 710 

"y�ka 32 

Odmuchów 25 

Kanol 17 

Razem 3276 

�ród�o: Urz�d Gminy Krupski M�yn 

 

Mapa 2 Lokalizacja Gminy Krupski M�yn na terenie Województwa !l�skiego 

 

�ród�o: http://bip.slaskie.pl/mapki/1086343700.jpg 
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Mapa 1 Lokalizacja Gminy Krupski M�yn na terenie powiatu tarnogórskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

!ród�o: http://bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/9381/pos-krupski-mlyn-12052015.pdf, s.11 

 

3.2 Sytuacja demograficzna, ekonomiczna i spo�eczno-kulturalna 

Wed�ug danych udost�pnionych przez Urz�d Gminy na dzie� 31.12.2016r. Gmin� 

Krupski M�yn zamieszkuje 3 276 osób, w tym 1 621 m�!czyzn (49,48%) i 1 655 kobiet (50,52%).  

W"ród kobiet mieszkaj�cych w gminie Krupski M�yn najwi�kszy odsetek ma wykszta�cenie 

zasadnicze zawodowe (21,6%) oraz podstawowe uko�czone (19,5%). M�!czy#ni najcz�"ciej 

maj� wykszta�cenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz "rednie zawodowe (24,2%). $rednia 

g�sto"& zaludnienia dla gminy wynosi 83 osób na km2.    

 

Tabela 2 Struktura ludno"ci  

Jednostka 

terytorialna 

Ludno!" P�e"  #rednia g�sto!" 

zaludnienia (km2) m�%czy&ni kobiety 

Krupski M�yn 3276 1621 1655 83 

!ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost#pnionych przez Urz�d Gminy w Krupski M�ynie 

 

Opisuj�c potencja� rynku pracy, przywo�a& nale!y dane o podmiotach gospodarki 

narodowej w podziale na sektor prywatny i publiczny � ten pierwszy w 2016 roku stanowi� 

88% podmiotów dzia�aj�cych na obszarze gminy Krupski M�yn. Ca�o"ciowe porównanie lat 

2008-2016 przedstawia poni!sza tabela:  
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Tabela 3 Dzia�aj�ce na obszarze gminy podmioty gospodarki narodowej 

Jednostka terytorialna 

podmioty gospodarki 

narodowej (ogó�em) 
sektor publiczny 

(ogó�em) 
sektor prywatny 

(ogó�em) 

2008 2016 2008 2016 2008 2016 

Krupski M�yn 231 275 22 33 209 242 

!ród�o: Opracowanie na podstawie Banku Danych Lokalnych 

 

W tym kontek�cie nale"y zwróci# uwag�, "e mimo na przestrzeni ostatnich lat wzrostu 

aktywno�ci gospodarczej mieszka%ców gminy, w dalszym ci&gu jednak nasycenie obszaru 

gminy w podmioty gospodarcze jest niewystarczaj&ce. Bior&c pod uwag� podmioty 

gospodarki narodowej ogó�em, wyszczególni# mo"na z kolei liczb� podmiotów dzia�aj&cych 

w sektorze rolniczym i przemys�owo-budowlanym. Na obszarze gminy Krupski M�yn 

podobnie najwi�cej podmiotów lokuje si� w sektorze przemys�owo-budowlanym. 

Szczegó�owe dane zaprezentowane zosta�y w tabeli poni"ej: 

 

Tabela 4 Dzia�aj�ce na obszarze Krupskiego M�yna podmioty gospodarki narodowej, z uwzgl"dnieniem sektora 

rolniczego, przemys�owego i budowlanego 

Jednostka terytorialna 

ogó�em w tym w sektorze 

2015 rolniczym 
przemys�owo- 

budowlanym 

Krupski M�yn 281 6 66 

!ród�o: Opracowanie na podstawie: Statystyczne Vademecum Samorz�dowca 2015  

 

Analizuj&c dane dotycz&ce pomocy spo�ecznej na obszarze gminy Krupski M�yn wskaza# 

nale"y liczb� gospodarstw domowych korzystaj&cych z pomocy spo�ecznej. W przypadku 

gminy mo"na zaobserwowa# tendencj� wskazuj&c& na post�puj&cy proces zubo"enia 

spo�ecze%stwa na terenie gminy. Poni"sze wskazuje na konieczno�# podj�cia odpowiednich 

dzia�a% rewitalizacyjnych przez gmin� na zidentyfikowanym obszarze interwencji.  

 

Tabela 5 Liczba gospodarstw domowych korzystaj�cych z pomocy spo�ecznej 

Jednostka terytorialna 
2009 2013 2014 2015 

gosp. gosp. gosp. gosp. 

Krupski M�yn 66 87 86 75 

!ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie Banku Danych Lokalnych 
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Zauwa�alna by�a tendencja wzrostowa je!li chodzi o kwot� dodatków mieszkaniowych 

przyznanych na obszarze gminy Krupski M�yn w latach 2009-2013, natomiast od 2014 ilo!# 

przyznanych dodatków stopniowo spada. 

  

Tabela 6 Liczba wyp�aconych dodatków mieszkaniowych  

Jednostka terytorialna 
2009 2011 2013 2014 2015 

gosp. gosp. gosp. gosp. Gosp. 

Krupski M�yn  448 540 626 540 466 

!ród�o: Opracowanie na podstawie: Banku Danych Lokalnych 

 

Nale�y stwierdzi#, �e analizowany obszar wyró�nia si� nast�puj�cymi cechami: 

- struktura ludno!ci w Gminie Krupski M�yn z lekk� przewag� kobiet nad m��czyznami, 

poziom wykszta�cenia mieszka%ców gminy Krupski M�yn oparty o wykszta�cenie 

zasadnicze zawodowe,  

- ma�a  g�sto!# zaludnienia,  

- struktura podmiotów gospodarki w wi�kszo�ci oparta o podmioty sektora 

przemys�owo � budowlanego, 

- wzrostowa tendencja do ubo�enia spo�ecze�stwa na co wskazuje liczba gospodarstw 

domowych korzystaj#cych z pomocy spo�ecznej oraz liczba wyp�acanych dodatków 

mieszkaniowych, ulegaj#ca zahamowaniu, jednak�e wysoki poziom wska$ników 

wskazuje na konieczno�% podj�cia odpowiednich dzia�a� rewitalizacyjnych przez 

gmin�. 

 

3.3 Analiza i identyfikacja"specyficznych"uwarunkowa�"oraz"lokalnych"potencja�ów"gminy  

 

Gmina Krupski M�yn ma ujemny przyrost naturalny wynosz#cy -7. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu -2,1 na 1000 mieszka�ców gminy Krupski M�yn.  
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Wykres 1 Przyrost naturalny w Gminie Krupski M�yn 

 

!ród�o: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Krupski_Mlyn#dane-demograficzne 

 

Struktura wieku na terenie Gminy Krupski M�yn zosta�a zobrazowana na poni!szym 

wykresie. Dane dotycz�ce wieku powi�za# nale!y z aktywno$ci� zawodow�. Osoby w wieku 

produkcyjnym stanowi� 62,5% mieszka%ców (2026 osób), przedprodukcyjnym � 15,6% (508 

osób), a poprodukcyjnym � 21,7% (705 osób). 

 

Wykres 2 Piramida Wieku mieszka�ców Gminy krupski M�yn, stan na 12.2015r.  

 

�ród�o: www.polskawliczbach.pl 

W gminie Krupski M�yn na 1000 mieszka%ców pracuje 378 osób. 47,6% wszystkich 

pracuj�cych ogó�em stanowi� kobiety, a 52,4& m�!czy*ni. Bezrobocie w gminie Krupski 

M�yn wynosi�o w 2015 roku 8,3% (11,9& w$ród kobiet i 5,4% w$ród m�!czyzn). 
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Wykres 3 Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Krupski M�yn w latach 2004-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ród�o: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Krupski_Mlyn#rynek-pracy 

 

Przeci�tne miesi�czne wynagrodzenie brutto w gminie Krupski M�yn wynosi 3 569,46 

PLN, co odpowiada 86,0% przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

W!ród aktywnych zawodowo mieszka"ców gminy Krupski M�yn 259 osób wyje#d#a do pracy 

do innych gmin, a 64 pracuj�cych przyje#d#a do pracy spoza gminy - tak wi�c saldo 

przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -195%. 

Wykres 4 Przeci!tne miesi!czne wynagrodzenie brutto (PLN) w Gminie Krupski M�yn 

 

�ród�o: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Krupski_Mlyn#rynek-pracy 

 

Infrastruktura techniczna 

Na terenie gminy Krupski M�yn wyst�puj� dwa systemy komunikacyjne: kolejowy  
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i drogowy. Potrzeby komunikacyjne mieszka�ców zaspokajane s� g�ównie przez system 

drogowy, pe�ni�cy podstawow� rol� w powi�zaniach komunikacyjnych terenu gminy  

z o!rodkami wy"szego rz�du, w tym szczególnie z Katowicami i Tarnowskimi Górami. Gmin� 

Krupski M�yn otaczaj� linie kolejowe relacji: Katowice � Pozna�, Cz�stochowa � Opole oraz 

Katowice � Opole � Wroc�aw. Obecnie komunikacja kolejowa nie ma wi�kszego znaczenia dla 

przewozu osób i realizowana jest g�ównie przez komunikacj� autobusow�. Miejscowo!# 

Krupski M�yn posiada nieczynn� bocznic� kolejow�. $�czna d�ugo!# linii kolejowej wynosi 14 

km, z czego 7 km stanowi� bocznice kolejowe wykorzystywane g�ównie przez �Nitroerg S.A.� 

z siedzib� w Bieruniu, lokalizacja dzia�alno!ci w Krupskim M�ynie przy ul. Zawadzkiego 1. 

Komunikacja drogowa stanowi podstawowe powi�zanie gminy Krupski M�yn z otoczeniem. 

Gmina po�o"ona jest pomi�dzy trzema drogami krajowymi, s� to:  

1) droga nr 46, relacji Cz�stochowa � Opole,  

2) droga nr 40, relacji Przemy!l � Zgorzelec,  

3) droga nr 11, relacji Katowice � Pozna�.  

Drogi powiatowe wyst�puj�ce na terenie Gminy Krupski M�yn stanowi�:  

1) droga nr 3235, stanowi�ca po��czenie: Kielcza � Krupski M�yn � Tarnowskie Góry,  

2) droga nr 2351, stanowi�ca wyj!cie od ronda w Krupskim M�ynie w kierunku Lubli�ca,  

3) droga nr 2900 � od skrzy"owania w Pot�pie w kierunku Odmuchowa.  

Drogi gminne stanowi� uzupe�nienie uk�adu podstawowego sieci dróg powiatowych  

i tworz� wa"ny element w ko�owej komunikacji wewn�trznej. W/w uk�ad u�atwia po��czenie 

pomi�dzy wsiami, stanowi�c równocze!nie trasy transportu p�odów rolnych.  

Niemal ca�y obszar gminy wyposa"ony jest w kompletny zakres mediów. Wszyscy 

mieszka�cy pobieraj� wod� z wodoci�gu gminnego a ponad 95 % z nich odprowadza !cieki do 

gminnej kanalizacji sieciowej. Tyle samo osób ma mo"liwo!# korzystania z gazu sieciowego 

oraz z telefonii stacjonarnej. D�ugo!# sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 16 km a !cieki 

odprowadzane s� do trzech oczyszczalni: Zi�tek, Krupski M�yn i Tworóg. D�ugo!# sieci 

wodoci�gowej wynosi 20,2 km a sieci gazowej 14 km. 

 

Klimat 

Zgodnie z podzia�em rolniczo-klimatycznym obszar gminy nale!y do dzielnicy 

cz�stochowsko-kieleckiej, któr# charakteryzuje: $rednia roczna temperatura powietrza 7,5-

8°C; d�ugo$% trwania pokrywy $nie!nej 60-90 dni $rednioroczne sumy opadów 736 mm.  
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Z rozk�adu kierunków pr�dko�ci wiatrów (dla stacji meteorologicznej �wierklaniec), wynika,  

!e zdecydowanie dominuj� wiatry z sektora zachodniego (59,8%), które odznaczaj" si� 

równie! najwi�ksz" pr�dko�ci"(od 3,1 do 3,4 m/s), a udzia� pozosta�ych kierunków wiatru jest 

prawie równy (od 6,9 do 7,4%), pr�dko�ci od 2,1 do 2,7m/s.  

 

Wody powierzchniowe i wg��bne 

Ze struktury hydrograficznej wynika, !e ca�y obszar gminy le!y w zlewni rzeki Ma�a 

Panew, która wraz ze swoim lewobrze!nym dop�ywem rzek" Sto�" przep�ywa przez �rodek 

gminy, dziel"c j" na cz��# pó�nocn" i po�udniow". Sie# hydrograficzn" gminy tworz" ponadto 

inne dop�ywy Ma�ej Panwi: Liganzja, Rów Kokocki ($elazna) oraz g�sta sie# rowów 

melioracyjnych i dwa zbiorniki wodne w Odmuchowie i Pot�pie. Rzeka Ma�a Panew 

stanowi"ca g�ówn" o� hydrauliczn" gminy, charakteryzuje si� unikalnym w skali regionu 

zachowanym meandruj"cym korytem, prawie naturalnym. 

  

O!wiata, turystyka i kultura 

W gminie dzia�aj" 2 gimnazja, 3 szko�y podstawowe i 2 przedszkola.  

Tabela 7 Placówki edukacyjne w Gminie Krupski M�yn 

Edukacja 2013/14 2014/15 2015/16 

Placówki wychowania przedszkolnego 2 2 2 

w tym przedszkola 2 2 2 

Miejsca w przedszkolach 100 100 100 

Dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego 
100 98 95 

W tym w przedszkolach 100 98 95 

Szko�y podstawowe 3 3 3 

Uczniowie szkó� podstawowych 205 209 218 

Szko�y gimnazjalne 2 2 2 

Uczniowie szkó� gimnazjalnych 125 146 137 

Liczba uczniów przypadaj�ca na 1 oddzia� 

w szko�ach podstawowych 
14 13 13 

gimnazjalnych 16 16 17 

�ród�o:http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_tarnogorski
/gmina_krupski_mlyn.pdf 

 

 

Na terenie gminy dzia�a: Gminny O!rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim M�ynie, 

który prowadzi wielokierunkow� dzia�alno�� w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb 
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kulturalnych mieszka�ców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej, a tak�e 

inicjowania, organizowania i prowadzenia dzia�alno�ci sportowej i rekreacyjnej. O�rodek,  

w swojej siedzibie przy ul. Zawadzkiego w Krupskim M�ynie posiada sal� przeznaczon" na 

imprezy kulturalne (kameralne koncerty, spotkania autorskie), która na co dzie� s�u�y jako 

�wietlica. Ponadto w O�rodku znajduje si! Galeria "OK", gdzie cyklicznie prezentowane s" 

ró�nego rodzaju ekspozycje � fotografie, malarstwo, plakaty, itp. O�rodek posiada dwie filie, 

a mianowicie: 

- Klub Osiedlowy w Zi!tku, który stanowi zespó� pomieszcze� przeznaczonych na dzia�alno�# 

kulturalno-rozrywkow", w obr!bie którego mie�ci si! �wietlica przeznaczona w g�ównej 

mierze na zaj!cia dla dzieci i m�odzie�y. Ponadto placówka oferuje organizacj! indywidualnych 

urodzin dla dzieci (jako impreza zamkni!ta). 

 - Dom Kultury w Pot!pie, który posiada sal! na 100 miejsc ze scen" oraz nieczynne zaplecze 

kuchenne, przeznaczone do wyko�czenie i wyposa�enia. Sala wykorzystywana jest na imprezy 

kulturalne (koncerty, wystawy, spotkania), zebrania wiejskie, spotkania problemowe 

(warsztaty, szkolenia, prelekcje) oraz na imprezy okoliczno�ciowe - wesela, komunie, 

jubileusze itp. W budynku znajduje si! ponadto biblioteka oraz sale wykorzystywane do 

sp!dzania wolnego czasu (#wiczenia, sala bilardowa) oraz inne pomieszczenia 

wykorzystywane przez placówk!. 

Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim M�ynie zarz"dza ponadto 

gminn" infrastruktur" sportow" i rekreacyjn" � pe�nowymiarow" hal" sportow" i kortami 

tenisowymi. 

Gmina Krupski M�yn posiada Gminn" Bibliotek! Publiczn" z siedzib" w Krupskim M�ynie 

oraz jej dwie filie - w Pot!pie oraz Zi!tku.  

Przez gmin! Krupski M�yn przebiega kilka tras rowerowych, które przeprowadzone s" w 

wi!kszo�ci dobrze oznakowanymi, o�wietlonymi drogami publicznymi i nieo�wietlonymi 

drogami le�nymi i polnymi o dobrym stanie technicznym (drogi o zwartej warstwie 

wierzchniej). W gminie obserwuje si! ma�e i �rednie nasilenie ruchu bez miejsc o charakterze 

wybitnie kolizyjnym. Trasy te nie s" oznakowane. Numeracja tych tras zbie�na jest z numeracj" 

prowadzon" przez Klub znakarzy tras turystycznych PTTK przy Oddziale Kolejowym PTTK  

w Gliwicach. Przebieg tras przedstawia si! nast!puj"co: 

TRASA 410: Jemielnica - Centawa � P�u�niczka � Toszek � Sarnów � Wi�nicze � $wibie � 

Wielowie� � Borowiany � Krupski M�yn; 40 km; 7 h; w 40 % droga przebiega drogami le�nymi 
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i polnymi 

TRASA 411: Toszek � Gajowice - Wielowie !� Kieleczka � Borowiany � Krupski!M�yn!� Pot#pa 

� Koty � Tworóg!� Brusiek � Kosz#cin;!49!km;!czas!przejazdu!5!h; trasa przebiega odkrytym 

terenem!drogami!907!i!901o! rednim!i!du$ym nasileniu ruchu 

TRASA 421: Krupski!M�yn!� Borowiany � Czarków!� %winiowice!� Wojska � Po�omia!� Brynek 

� Hanusek � Boruszowice � Pniowiec � Miasteczko!%l�skie;!34!km;!3!h;!w!30!'!droga!przebiega 

drogami!le nymi!i!polnymi! 

TRASA 430: Kalety � Strzebi�! � Pr�dy! � Kosz#cin! � Pi�ka! � Kokotek � )y�ka! � Pot#pa! � 

Borowiany;!30!km;!3!h;!w!60!'!droga!przebiega!drogami!le nymi!i!polnymi! 

TRASA 433: Tworóg!� Koty � Pot#pa!� )y�ka!� Kokotek � Posmyk � Rusinowice; 23 km; 5 h;  

w 90 % droga przebiega!drogami!le nymi!i!polnymi. 

Ponadto!turystyk#!rowerow�!podobnie!jak!narciarstwo!biegowe!mo$na!uprawia*!na! cie$kach!

le nych!+w!gminie!wyznaczona!jest!jedna! cie$ka!narciarska!o!d�ugo ci!ok.!4!km,!usytu�owana 

w!Pot#pie-. 

Aktywn�!rekreacj# w!gminie!Krupski!M�yn!mo$na!uprawia*!tak$e!wykorzystuj�c!zasoby!

rzeki!Ma�ej! Panwi.! Na! niej! od!wielu! lat! organizowane! s�! sp�ywy! kajakowe.! Rzeka! stanowi!

bardzo!dobr�!baz#!dla!tego!rodzaju!sportu,!gdy$!ma!ustabilizowane!koryto! i spokojny nurt  

a! tak$e! dzi#ki! niezaburzonemu,! silnie! meandruj�cemu! rytmowi! jest! niezwykle! atrakcyjna!

widokowo. Do!bazy!rekreacyjnej!mo$na!zaliczy* tak$e!obiekty!noclegowe!i!gastronomiczne.!

Co prawda funkcjonuj�cy! przez lata obiekt! noclegowy! �M�yn� (razem z! restauracj�-  

w!Krupskim!M�ynie!+dla!oko�o!30!go ci) zamkni#ty!zosta�!w!2015!roku. Jest natomiast dost#pny!

obiekt o przeznaczeniu szkoleniowo-wypoczynkowym! w! by�ym! budynku! socjalnym!

miejscowych! zak�adów! chemicznych,! który! pe�ni! tak$e! funkcje! noclegowe. Ponadto jest 

czynna baza noclegowa przy zbiorniku wodnym w Odmuchowie, w!sk�ad!której!wchodz�!pole!

biwakowe!oraz!Harcerski!O rodek!Obozowy!hufca!w!Tarnowskich!Górach. 

Baza!sportowa!gminy!Krupski!M�yn!sk�ada!si#!z!pe�nowymiarowej!hali!sportowej!przy 

Zespole Szkó�!w! Krupskim!M�ynie +wybudowanej! z! udzia�em! dotacji! z!Ministerstwa! sportu! 

i turystyki), zmodernizowanego basenu k�pielowego w! Krupskim! M�ynie,! dwóch! kortów!

tenisowych,!boiska!wielofunkcyjnego! ze! sztuczn�! nawierzchni�,! pe�nowymiarowego! boiska!

pi�karskiego (ich modernizacja i!wykonanie!wspó�finansowane!by�o!ze! rodków!Europejskiego!

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa! %l�skiego! na! lata! 2007-2013-,! si�owni! zewn#trznych,! placów! zabaw,! boisk! 
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i miejsc spotka� wspartych dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2017-2013. 

Wa!nym elementem infrastruktury turystycznej stanowi" obiekty zabytkowe i cenne 

kulturowo miejsca, niewpisane do rejestru zabytków. Poni!sza tabela przedstawiane dane 

zabytków wpisanego do rejestrów zabytków.  

Tabela 8 Obiekty wpisane do rejestrów zabytków na terenie gminy Krupski M�yn 

Lp. Adres  Obiekt Numer  

rejestru zabytków 

Data wpisu 

 Pot#pa 

ulica Tarnogórska 
Kaplica Grobu Chrystusa (kaplica pod 

wezwaniem Bo�ego Grobu i $wi#tego 

Medarda), z XVII wieku, murowana 

Wpis do rejestru obejmuje ca�o$& obiektu w 

ramach ogrodzenia 

A/636/66 

28 V 1966  

województwo 

katowickie 

 

!ród�o: Rejestr zabytków prowadzony przez WKZ w Katowicach 

 

Z cennych kulturowo i turystycznie miejsc wymieni& nale�y most wisz�cy w Krupskim 

M�ynie z ok. 1930 r., o rozpi#to$ci 25m. '�czy on brzegi Ma�ej Panwi. W czasach gdy dopiero 

poznawano mo�liwo$ci nowych materia�ów i rozwi�za� konstrukcyjnych by� to doskona�y 

wzór do na$ladowania. Dzi$ po ok. 70 latach jest to ju� zabytek, ale nadal s�u��cy mieszka�com 

okolic. Interesuj�co architektonicznie prezentuj� si# ponadto ko$ció� pw. $w. Józefa  

w Krupskim M�ynie, obiekt hotelowo-konferencyjny (dawny budynek socjalny zak�adów 

chemicznych, tzw. Kasyno) przy g�ównym skrzy�owaniu w Krupskim M�ynie, budynki 

przemys�owe z pierwszych dekad XX w przy ul. Zawadzkiego i ul. G�ównej w Krupskim M�ynie 

oraz budynek celny z lat dwudziestych XX wieku w *y�ce. 

 

Zasoby przyrody 

Z mocy ustawy o ochronie przyrody na terenie gminy znajduj� si# 4 pomniki przyrody 

obj#te ochron� prawn� przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody: 

a) d�b szypu�kowy (Krupski M�yn park Wytwórni Chemicznej)  

b )d�b szypu�kowy (Krupski M�yn nad rzek� Ma�a Panew) 

c) d�b szypu�kowy (Krupski M�yn przy bramie Zak�adów �Nitroerg") 

d) d�b szypu�kowy (Krupski M�yn na terenie Zak�adów �Nitroerg")  

 

Na terenie gminy Krupski M�yn znajduj� si# ciekawe zespo�y przyrodniczo - 

krajobrazowe: 
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- �Dolina Ma�ej Panwi" � korytarz o du�ej warto�ci przyrodniczej i krajobrazowej oraz 

znaczeniu ekologicznym, zapewniaj!cy powi!zania przyrodnicze w skali regionalnej. Dolina 

Ma"ej Panwi jest obszarem wchodz!cym w sie� Natura 2000 (specjalny obszar ochrony siedlisk 

PLH160008). Obszar obejmuje jedn! z najbardziej naturalnych rzek nizinnych wraz  

z przylegaj!c! przewian! równin! morenow!. Ma"a Panew silnie meandruje, licznie wyst$puj! 

starorzecza i wyspy. W dnie doliny spotyka si$ niewielkie torfowiska. Na skarpach  

i piaszczyskach wyst$puj! murawy i wrzosowiska. Na wysoczy%nie polodowcowej spotyka si$ 

wydmy dochodz!ce do 10 m wysoko�ci. W zag"$bieniach mi$dzywydmowych wyst$puj! 

bagniska z ro�linno�ci! szuwarow! i niewielkie torfowiska wysokie (�ywe), przej�ciowe i niskie, 

w tym niezwykle cenne i doskonale zachowane niskie torfowisko w$glanowe. W granicach 

ostoi dominuj! lasy, w�ród których najwi$ksz! warto�� przyrodnicz! maj! starodrzewia borów 

na wydmach i morenach. Lasy zajmuj! 69& terenu, w tym iglaste (starodrzewia borów suchych 

i bagiennych) - 34&, li�ciaste 9&, mieszane 15&. '!ki zajmuj! 14& terenu, tereny rolne 16&,  

a tereny zurbanizowane - 1&. Obszar cechuje unikalne zró�nicowanie siedliskowe. Wyst$puj! 

tu 32 zespo"y ro�linne, zagro�one w skali regionalnej. Bardzo cenne s! torfowiska.  

- �*ary+ - zwarty kompleks "$gu olchowo-jesionowego z dobrze zachowanym pi$knym, starym 

drzewostanem olchowym, 

- zbiorniki rekreacyjne: staw +Oczko+ o powierzchni 0,96 ha, po"o�ony w Krupskim M"ynie, 

staw +Stawki+, o powierzchni 2,25 ha, po"o�ony w Zi$tku, staw +Pot$pa+, o powierzchni 3,0 

ha, po"o�ony we wsi Pot$pa, staw +Borowiany+, o powierzchni 2,10 ha, po"o�ony  

w Odmuchowie. 
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Mapa 1 Obszar NATURA 2000 na terenie gminy Krupski M�yn 

 

!ród�o: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/  

 

Nale�y stwierdzi�, �e na analizowanym obszarze wyst�puj" nast�puj"ce specyficzne 

uwarunkowania i potencja#y: 

- ujemny przyrost naturalny dla gminy,  

- wi�kszo�� mieszka�ców gminy znajduje si� w wieku produkcyjnym, 

- dochody do bud!etu wykazuj% si� tendencj% wzrostow%,  

- dochody gminy z tytu#u podatków dochodowych w przewa!aj%cej wi�kszo�ci 

generuj% osoby fizyczne a nie osoby prawne, 

- wi�kszo�� osób pracuj%cych stanowi% m�!czy$ni, 

- bezrobocie jest wi�ksze w�ród kobiet ni! m�!czyzn, 

- przeci�tne miesi�czne wynagrodzenie brutto w gminie odpowiada przesz#o 82% 

przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia brutto w Polsce, 

- saldo przyje!dzaj%cych do pracy do gminy i wyje!d!aj%cych do pracy z gminy jest 

ujemne, 

- wi�kszo�� pracuj%cych pracuje w sektorze przemys#u i budownictwa,  oraz sektorze 

us#ugowym, 

- przebiegaj%ca w pobli!u rozwini�ta infrastruktura dróg krajowych, 

- niemal ca#y obszar gminy wyposa!ony jest w kompletny zakres mediów, 



24 

 

- du�a ilo�� obszarów o wysokich walorach przyrodniczych oraz zbiorników 

rekreacyjnych,  

- atrakcyjne warunki krajobrazowo-przyrodnicze, zabytki architektoniczne i pomniki 

które mog! sprzyja� rozwojowi ró�nych form turystyki, rekreacji i wypoczynku,   

- w cz"�ci gminy istniej!ca infrastruktura kulturalna (biblioteka i jej file, �wietlica, dom 

kultury, klub osiedlowy),  

- w cz"�ci gminy istniej!ca infrastruktura rekreacyjna (klubowe i gminne tereny 

sportowe, przyszkolne obiekty sportowe, inne obiekty sportowe, �cie�ki rowerowe), 

- brak odpowiedniej bazy noclegowej, 

- w cz"�ci gminy pr"�nie dzia�aj!cy sektor NGO�s i zwi!zana z tym dzia�alno�� sportowa 

i kulturalna, 

- dobrze rozwini"ta i dost"pna infrastruktura edukacyjna. 

  

3.4 Analiza porównawcza obszarów gminy ze wzgl�du na wyst�powanie czynników i zjawisk 

kryzysowych na podstawie wybranych danych statystycznych  

 

Analiza zjawisk kryzysowych dla gminy, zosta�a przeprowadzona w sposób szczegó�owy 

dla poszczególnych so�ectw, z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych rodzajów problemów: problemy 

demograficzne, problemy spo�eczne, bezrobocie, zad�u�enie, poziom przest�pczo�ci, poziome 

edukacji, ale równie� kapita� spo�eczny, udzia� mieszka�ców w �yciu publicznym i kulturalnym. 

Analizie poddano tak�e sfer� gospodarcz� i przestrzenno-funkcjonaln�. Przeanalizowano 

równie� sytuacj� w sferze komunikacji publicznej oraz sferze technicznej. 

W przypadku problemów demograficznych pos�u�ono si� danymi dotycz�cymi liczby 

ludno�ci. Je�eli chodzi o problemy spo�eczne pos�u�ono si� danymi dotycz�cymi osób obj�tych 

pomoc� ze wzgl�du ma wykluczenia w tym: ubóstwo, bezradno�& w sprawach opieku�czo-

wychowawczych a tak�e alkoholizm oraz niepe�nosprawno�&. W przypadku bezrobocia, 

zad�u�enia i przest�pczo�ci pos�u�ono si� odpowiednio danymi dotycz�cymi liczby osób 

bezrobotnych, zad�u�onych oraz liczby przest�pstw. Do analizy poziomu edukacji pos�u�y�y 

dane dotycz�ce poziomu zdawalno�ci egzaminów szkolnych. Kapita� spo�eczny badano  

w oparciu o liczb� organizacji uczestnicz�cych w konkursach na realizacj� zada� w�asnych 

Gminy. Analiz� udzia�u mieszka�ców w �yciu publicznym oparto na ilo�ci wniosków 

sk�adnych przez radnych oraz na udziale mieszka�ców w wyborach samorz�dowych.  
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W przypadku udzia�u mieszka�ców w �yciu kulturalnym oparto si� g�ównie na danych o ilo�ci 

organizowanych wydarze� kulturalnych, oraz osób w nich uczestnicz�cych. Diagnoz� 

problemów w sferze gospodarczej przeprowadzono na podstawie danych dotycz�cych 

rodzaju prowadzonej dzia�alno�ci oraz ilo�ci aktywnych przedsi�biorstw na terenie gminy. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna zosta�a przeanalizowana na podstawie danych o obiektach 

u�yteczno�ci publicznej z uwzgl�dnieniem ich stanu technicznego, oraz danych dotycz�cych 

sieci technicznych. Na podstawie obserwacji przestrzeni publicznej dokonanej przez 

pracowników Urz�du Gminy Krupski M�yn wskazano tereny o niskich walorach estetycznych. 

Przeprowadzono analiz� komunikacji publicznej. W przypadku sfery technicznej oparto si� na 

stanie technicznym budynków. 

 

3.4.1 Problemy demograficzne  

W latach 2012 � 2016 liczba ludno�ci gminy Krupski M�yn zmniejszy�a si� z 1767 osób do 

1681 osób. Analizuj�c dane dla ca�ej gminy za ka�dy rok z osobna w stosunku do badanego 

2012 roku mówimy o corocznym spadku liczby ludno�ci. Poni�sza tabela przedstawia w tym 

zakresie szczegó�owe dane. 

 

Tabela 9 Liczba ludno�ci w poszczególnych miejscowo�ciach Krupskiego M�yna w latach 2012-2016 

Miejscowo��/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 % 

Krupski M!yn 1767 1740 1717 1681 1651 50,40% 

Pot"pa 836 819 822 835 841 25,67% 

Zi"tek 714 719 716 705 710 21,67% 

#y!ka 25 29 31 35 32 0,98% 

Odmuchów 30 27 26 28 25 0,76% 

Kanol 18 18 18 18 17 0,52% 

Razem 3390 3352 3330 3302 3276 100,00% 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez urz�d Gminy w Krupskim M�ynie  

Po przeprowadzonej analizie mo�na stwierdzi�, �e najwi�kszymi miejscowo�ciami 

uwzgl�dniaj$c liczb� ludno�ci s$: Krupski M�yn (1651 mieszka#ców, co stanowi 50% wszystkich 

mieszka#ców gminy), Pot�pa (845 mieszka#ców, co stanowi 25% wszystkich mieszka#ców 

gminy) oraz Zi�tek (710 mieszka#ców, 21%). Od 2012 roku liczba mieszka#ców zmala�a o 114 

osób, co daje spadek o 3,36%.  

 



26 

 

3.4.2 Zjawiska kryzysowe w sferze spo�ecznej 

Problemy spo�eczne w poszczególnych miejscowo�ciach gminy Krupski M�yn - zosta�y 

zidentyfikowane w oparciu o dane dotycz$ce liczby osób korzystaj$cych z Gminnego O�rodka 

Pomocy Spo�ecznej ze wzgl�du na ubóstwo, bezradno�# w sprawach opieku$czo-

wychowawczych, alkoholizm oraz niepe�nosprawno�#. Ponadto zosta� tak�e przeanalizowany 

problem bezrobocia i zad�u�enia, bezpiecze$stwa publicznego, poziomu edukacji i kapita�u 

spo�ecznego oraz uczestnictwa w �yciu publicznym i kulturalnym. Ze wzgl�du na charakter 

gminy i znacz!ce dysproporcje pomi�dzy liczb! mieszka$ców w poszczególnych 

miejscowo�ciach, zastosowano ilo�ciow! metod� analizy porównawczej, przeprowadzon! na 

warto�ciach bezwzgl�dnych dotycz!cych diagnozowanych problemów spo�ecznych, w uj�ciu 

procentowym. Maj!c na uwadze koncentracj� zjawisk kryzysowych, skupiono si� na skali 

analizowanych zjawisk. Takie podej�cie pozwala unikn!# problemu b��dnego statystycznego 

szacowania �redniego poziomu zjawisk kryzysowych w sferze spo�ecznej na terenie gminy, 

jako punktu odniesienia dla diagnozowanych zjawisk w poszczególnych so�ectwach, co 

mog�oby w efekcie doprowadzi# do uznania zjawisk wyst�puj!cych na terenie so�ectw o ma�ej 

liczbie mieszka$ców i incydentalnym charakterze, jako problemów o znacznym nat��eniu  

i kwalifikowanych jako zjawiska kryzysowe. 

 

3.4.2.1 Ubóstwo 

Analizuj!c dane za ostatnie 3 lata mo�na stwierdzi#, �e udzia� osób korzystaj!cych  

z pomocy spo�ecznej ze wzgl�du na problem ubóstwa w ca�ej gminie Krupski M�yn cechuje si� 

do�# sta�! dynamik!.  

 
Tabela 10 Udzia� osób obj�tych pomoc� GOPS ze wzgl�du na ubóstwo w latach 2012-2016 

Miejscowo !/Rok 2014 2015 2016 

% 

mieszka"ców#
korzystaj$cych#

z pomocy w 

stosunku do 

ilo !#
mieszka"ców#
miejscowo ci 

%  

stosunek#osób#
korzystaj$cych#

z pomocy  

z#podzia�em#
na 

miejscowo ci 

Zi%tek 134 134 120 16,9% 77% 

Pot%pa 22 21 19 2,26% 12,5% 

Krupski#M�yn 18 30 16 0,97% 10,5% 

&y�ka 4 4 0 0,00% 0% 
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Kanol 0 0 0 0,00% 0% 

Odmuchów 0 0 0 0,00% 0% 

Razem 196 189 155 - 100% 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost!pnionych przez GOPS w Krupskim M�ynie 

 

Uwzgl�dniaj�c skale ubóstwa, najwi�ksza koncentracja problemów wyst�puje  

w miejscowo�ci Zi�tek (77% osób obj�tych pomoc� GOPS ze wzgl�du na ubóstwo), Pot�pa 

(12,5%) oraz Krupski M"yn (10,5%). 

Najtrudniejsza sytuacja pod wzgl�dem pomocy udzielanej rodzinom obj�tym 

problemem ubóstwa wyst�puje w miejscowo�ci Zi�tek, gdzie skierowana jest ona do 37 rodzin 

i wska#nik ten utrzymuje si� na podobnie wysokim poziomie od 2014 roku, kiedy pomoc 

udzielana by"a 38 rodzinom. Trudna i utrzymuj�ca sytuacja dotyka równie$ miejscowo�� 

Krupski M"yn, gdzie pomoc taka udzielana jest 10 rodzinom, co w stosunku do 12 rodzin  

w roku 2014, wskazuje, i$ problem si� utrzymuje. W miejscowo�ci Pot�pa pomoc kierowana 

jest do jednej rodziny, jednak jest to wska#nik sta"y, utrzymuj�cy si� od 2014 roku.  

Dope"nieniem obserwacji powy$szego zjawiska mo$e by� wyszczególnienie przyczyn ubóstwa 

wskazanych przez pracowników GOPS w poszczególnych so"ectwach, i tak: 

Krupski M�yn : 

24 rodziny (6 rodzin - bezrobocie, 10 osób - niepe"nosprawno��, 14 osób - ubóstwo, 20 osób 

- bezradno�� opieku'czo-wychowawcza, 13 dzieci do$ywianych w szkole) 

Kolonia Zi�tek : 

39 rodzin (26 rodzin � bezrobocie, 18 osób � niepe"nosprawno��, 120 osób � ubóstwo, 52 osób 

- bezradno�� opieku'czo wychowawcza, 82 dzieci do$ywianych w szkole)  

Pot�pa / �y�ka / Odmuchów: 

9 rodzin (1 rodzina � bezrobocie, 10 osób � niepe"nosprawno��, 19 osób � ubóstwo, 16 osób 

- bezradno�� opieku'czo wychowawcza, 7 dzieci do$ywianych w szkole)  

 

3.4.2.2 Bezradno$% w sprawach opieku&czo-wychowawczych  

Bezradno�� w sprawach opieku'czo-wychowawczych jest istotnym rodzajem dysfunkcji, 

gdy$ prowadzi do zaniedba' w rozwoju najm"odszych mieszka'ców gminy i w rezultacie 

sprzyja utrwalaniu negatywnych postaw i zachowa'. W ca"ej gminie pomoc� ze wzgl�du na 

bezradno�� w sprawach opieku'czo-wychowawczych obj�tych jest �rednio co roku ok. 85 

osób.  
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Tabela 11 Udzia� osób obj�tych pomoc� GOPS ze wzgl�du na bezradno�� w sprawach opieku�czo-

wychowawczych w latach 2012-2016 

 

Miejscowo��/Rok 2014 2015 2016 

% 

mieszka ców!
korzystaj"cych!

z pomocy w 

stosunku do 

ilo��!
mieszka ców!
miejscowo�ci 

%  

stosunek!osób!
korzystaj"cych!

z pomocy  

z!podzia#em 

na 

miejscowo�ci 

Krupski!M#yn 11 16 20 1,21% 22,73% 

Zi$tek 60 50 52 7,32% 59,09% 

Pot$pa 15 16 16 1,90% 18,18% 

%y#ka 0 0 0 0,00% 0,00% 

Kanol 0 0 0 0,00% 0,00% 

Odmuchów 0 0 0 0,00% 0,00% 

Razem 86 82 88 - 100% 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez GOPS w Krupskim M�ynie 

Analizuj�c powy�sze dane mo�na stwierdzi�, �e problem jest najbardziej odczuwalny  

w miejscowo�ciach Zi"tek (59,9% osób obj"tych pomoc� GOPS ze wzgl"du na bezradno��), 

Krupski M#yn (22,73% osób) oraz Pot"pa (18,18%). 

Pracownicy GOPS w Krupskim M#ynie w 2014 mieli pod opiek� 6 rodzin w Krupskim 

M#ynie, natomiast w kolejnych latach liczba ta zwi"kszy#a si" i zgodnie z danymi na rok 2016 

pod opiek� instytucji znajduje si" 9 rodzin ze wzgl"du na problem bezradno�ci opieku$czo-

wychowawczej.  

Sytuacja o wiele trudniej prezentuje si" w miejscowo�ci Zi"tek, gdzie z tych samych 

przyczyn opiek� obj"te jest 17 rodzin (2016r.). Stan utrzymuje si" na podobnym poziomie od 

2014 roku, kiedy pod opiek� GOPS by#a 18 rodzin.  

Trudna sytuacja wyst"puje równie� w miejscowo�ci Pot"pa, gdzie od 2014 do 2016 roku 

obj"te pomoc� s� 4 rodziny. 

 

3.4.2.3 Niepe#nosprawno�� 

W latach 2012 � 2016 liczba osób obj"tych pomoc� ze wzgl"du na niepe#nosprawno�� 

zwi"kszy#a si" z 109 osób do 150 osób. Sytuacja najtrudniej przedstawia si" w miejscowo�ciach 

Krupski M#yn oraz Zi"tek. Równie� w Pot"pie liczba osób obj"tych pomoc� ze wzgl"du na 

niepe#nosprawno�� jest znaczna. 
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Tabela 12 Udzia� osób obj�tych pomoc� GOPS ze wzgl�du na niepe�nosprawno�� w latach 2012-2016 

Miejscowo��/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

% 

liczba osób 
niepe�nosprawnych 

wobec ca�kowitej 
ilo�ci osób 

niepe!nosprawnych 

w Gminie 

% 

stopa udzia!u 
osób obj"tych 

pomoc� w 
poszczególnych 
miejscowo�ciach 

Krupski M�yn 55 60 73 71 69 4,18% 46,00% 

Zi�tek 35 41 52 58 61 8,59% 40,67% 

Pot�pa 18 25 19 23 19 2,26% 12,67% 

Kanol 1 1 1 1 1 5,88% 0,67% 

$y!ka 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Odmuchów 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Razem 109 127 145 153 150 - 100% 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez GOPS w Krupskim M�ynie 

Analizuj�c powy�sze dane mo�na stwierdzi�, �e miejscowo�ciami obj!tymi najwi!kszym 

wsparciem ze wzgl!du na problemy niepe"nosprawno�ci s�: Krupski M"yn (46,00% osób 

obj!tych pomoc� GOPS ze wzgl!du na niepe"nosprawno��), Zi!tek (40,67% osób) oraz Pot!pa 

(12,67%). 

Dzia"alno�� z zakresu pomocy osobom chorym, starszym lub niepe"nosprawnym na 

terenie Gminy Krupski M�yn prowadzi tak�e Caritas Diecezji Gliwickiej. 

Tabela 13 Ilo�� zabiegów piel�gniarsko - opieku!czych dla pacjentów pochodz�cych z terenu Gminy Krupski M�yn 

realizowanych przez Caritas Diecezji Gliwickiej 

Lp. Rok realizacji zabiegów Ilo�� pacjentów 

1. 2014 105 

2. 2015 129 

3. 2016 132 

"ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych Caritas Krupski M�yn 

 

Najbardziej wymiernym rezultatem dzia�alno�ci Stacji Opieki jest fakt, �e osoby chore, 

samotne, starsze i niepe�nosprawne mia�y zapewniony bezpo�redni dost�p do korzystania  

z opieki piel�gniarskiej. Opieka ta mia�a charakter zarówno zabiegów wykonywanych  

w siedzibie Stacji opieki w Krupskim M�ynie jak i pomocy w miejscu zamieszkania realizowanej 

przez personel Caritasu. 

Stacja Opieki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku mia�a pod opiek! 105 

pacjentów z terenu gminy Krupski M�yn. Wykonano 2947 wizyt domowych, 347 konsultacji 

lekarskich oraz 884 czynno�ci higienicznych. Zabiegów piel�gniarskich wykonano 6229. 

Gabinet Rehabilitacyjny obs�u�y� 308 pacjentów oraz wykona� 7901 zabiegów.  
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Stacja Opieki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku mia�a pod opiek� 129 

pacjentów z terenu gminy Krupski M�yn. Wykonano 2387 wizyt domowych, 369 konsultacji 

lekarskich, 812 czynno!ci higienicznych oraz 5637 zabiegów piel"gniarskich. 

Gabinet Rehabilitacyjny obs�u�y� 276 pacjentów oraz wykona� 7465 zabiegów.  

Stacja Opieki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku mia�a pod opiek� 132 

pacjentów z terenu gminy Krupski M�yn. Wykonano 2615 wizji domowych, 387 konsultacji 

lekarskich, 778 czynno!ci higienicznych oraz 7423 zabiegów piel"gniarskich. Gabinet 

Rehabilitacyjny obs�u�y� 328 pacjentów oraz wykona� 8560 zabiegów. 

W kolejnych latach pacjentami Caritasu  byli ludzie starsi, emeryci, renci!ci, bezrobotni, 

niepe�nosprawni, ludzie ci"#ko chorzy wymagaj�cy opieki piel"gniarskiej oraz rehabilitacyjnej. 

Zgodnie z wywiadem eksperckim z personelem Stacji opieki w Krupskim M�ynie, 

wi"kszo!* podopiecznych i pacjentów Caritasu rekrutuje si" z terenu ulic Le!miana, 

Kasprowicza, Buczka, G�ównej, Miarki i Mickiewicza w Krupskim M�ynie. Mniejsza ilo!* 

pacjentów pochodzi kolejno z Zi"tka i z Krupskiego M�yna z rejonu ulic Tarnogórskiej, 

Zawadzkiego, S�owackiego, Prusa i Grzegorzewskiej. Najmniej podopiecznych przyje#d#a do 

Stacji z Pot"py. Taki stan rzeczy obserwowany jest przez personel stacji od pocz�tku 

prowadzenia dzia�alno!ci stacji w Krupskim M�ynie, czyli od ko%ca lat 90 XX wieku. 

 

3.4.2.4 Alkoholizm 

Sytuacja dotycz�ca problemu alkoholizmu na terenie gminy zosta�a przedstawiona w poni#szej 

tabeli. 

Tabela 14 Udzia� osób obj�tych pomoc� GOPS ze wzgl�du na alkoholizm w latach 2012-2016 

Miejscowo��/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Krupski M�yn 0 0 0 0 0 

Zi!tek 3 4 2 2 2 

Pot!pa 0 0 0 0 0 

"y�ka 0 0 0 0 0 

Kanol 0 0 0 0 0 

Odmuchów 0 0 0 0 0 

Razem 3 4 2 2 2 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez GOPS w Krupskim M�ynie 

Jedyn� miejscowo�ci� w Gminie dotkni�t� problemami alkoholowymi jest Zi�tek. Jednak�e 

jest to problem o charakterze ci�g!ym, niezmiennym na przestrzeni ostatnich lat.  
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3.4.2.5 Problem bezrobocia 

W Krupskim M�ynie w 2016 roku 86 osób mieszka�ców by�o zarejestrowanych jako 

osoby bezrobotne. Bezrobocie w Gminie stopniowo maleje, jednak wci�� utrzymuje si� na 

problematycznym poziomie. Poni�sza tabela przedstawia dane w tym zakresie. 

 

Tabela 15 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miejscowo�ciach Krupskiego M�yna w latach 2012-2015 

Miejscowo��/Rok 2014 2015 2016 

% 

stopa 

bezrobocia w 

miejscowo�ciach 

% 

liczba osób 
bezrobotnych 

wobec 

ca�kowitej 
ilo�ci osób 

bezrobotnych 

w Gminie 

Krupski M!yn 62 54 43 2,60% 50% 

Zi"tek 26 23 19 2,68% 22,09% 

Pot"pa 29 25 21 2,50% 24,42% 

#y!ka 1 1 1 3,13% 1,16% 

Kanol 1 1 1 5,88% 1,16% 

Odmuchów 1 1 1 4,00% 1,16% 

Razem 105 97 86 - 100% 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych Urz�du Gminy w Krupskim M�ynie 

 

Najwi�kszy udzia� osób bezrobotnych w liczbie wszystkich osób bezrobotnych na terenie 

gminy odnotowano w: Krupskim M�ynie (50% liczby osób bezrobotnych), Pot�pie (24,42%) 

oraz Zi�tku (22,09% osób).  

 

Tabela 16 Liczba osób bezrobotnych w Gminie Krupski M�yn. Dane Powiatowego Urz�du Pracy w Tarnowskich 

Górach 

Wyszczególnienie 

XII 2014 XII 2015 XII 2016 

ogó�
em 

W tym 

kobiety 
ogó�em 

W tym 

kobiety 
ogó�em 

W tym 

kobiety 

Liczba!bezrobotnych!ogó�em 105 59 97 62 86 55 

Uprawnieniu!do!zasi�ku!dla!bezrobotnych 14 9 9 7 13 9 

Zwolnieni  

z!przyczyn!dotycz"cych!zak�adu!pracy 
5 4 5 4 3 3 

Bezrobotni!do!25!roku!&ycia 25 14 17 11 19 11 

Bezrobotni!d�ugotrwale 51 26 45 27 43 30 

Kobiety,!które!nie!podj��y!zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka 
11 11 13 13 18 18 

Bezrobotni!po!50!roku!&ycia 18 6 20 9 19 12 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 40 22 43 25 26 18 

Bezrobotni!bez!do%wiadczenia!
zawodowego 

30 19 22 15 22 11 
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Bezrobotni bez wykszta�cenia �redniego 49 23 - - - - 

Bezrobotni samotnie wychowuj�cy co 
najmniej jedno dziecko do 18 roku !ycia 

8 8 - - - - 

Bezrobotni posiadaj�cy co najmniej jedno 

dziecko do 6 roku !ycia 
- - 20 19 15 14 

Bezrobotni posiadaj�cy co najmniej jedno 

dziecko niepe"nosprawne do 18 roku !ycia 
- - 0 0 1 1 

Osoby po odbyciu kary pozbawienia 

wolno#ci nie podj$"y zatrudnienia 
3 0 - - - - 

Bezrobotni niepe"nosprawni 3 2 2 2 3 2 

Poszukuj�cych pracy 3 1 1 0 2 0 

Liczba osób zarejestrowanych (miesi�c XII) 23 11 18 12 13 7 

Osoby wy"�czone z ewidencji (miesi�c XII) 24 15 18 9 13 7 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez PUP w Tarnowskich Górach 

 

Problem bezrobocia w Gminie Krupski M�yn kumuluje si� zasadniczo w trzech 

miejscowo�ciach: Krupskim M�ynie, Zi�tku oraz Pot�pie. W pozosta�ych miejscowo�ciach 

wyst�puje w mniejszym stopniu. Zasadniczym problemem charakteryzuj�cym bezrobocie  

w gminie, jest jego nat��enie w�ród osób b�d�cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 

49). Przede wszystkim wi�kszo�# bezrobotnych w gminie, znajduje si� w grupie bezrobocia 

d�ugotrwa�ego, ponadto widoczne jest szczególne skumulowanie wyst�powania zjawiska 

w�ród osób poni�ej 25 roku �ycia, osób poni�ej 30 roku �ycia oraz osób powy�ej 50 roku �ycia. 

Bezrobocie dotyka równie� w wi�kszym stopniu kobiet, ni� m��czyzn. G�ównym 

diagnozowanym powodem wyst�powania tak wysokiego bezrobocia, jest przede wszystkim 

nisko poziom kwalifikacji zawodowych. Jest to problem wyst�puj�cy w�ród obydwu p�ci  

i wszystkich grup wiekowych. Dodatkowo w�ród osób poni�ej 30 roku �ycia, bezrobocie jest 

warunkowane cz�sto niskimi zarobkami, co sprzyja pracy w tzw. �szarej strefie.  

Dope�nieniem obserwacji powy�szego zjawiska mo�e by# wyszczególnienie przez 

pracowników GOPS struktury bezrobocia w poszczególnych miejscowo�ciach, Gminy Krupski 

M�yn, na podstawie pog��bionych wywiadów eksperckich z pracownikami Gminnego O�rodka 

Pomocy Spo�ecznej w Krupskim M�ynie, uwzgl�dniaj�c aktualn� sytuacj�, tj. dane na dzie$ 31 

grudnia 2016: 

Krupski M"yn: 

Problem bezrobocia w miejscowo�ci Krupski M�yn dotyczy zarówno m��czyzn jak  

i kobiet. S� to osoby zró�nicowane wiekowo 20-50 lat. Bezrobocie ma tutaj charakter 

d�ugotrwa�y. Po�owa osób pozostaje bezrobotnymi z powodu braku kwalifikacji. 

Kolonia Zi$tek : 

W miejscowo�ci Zi�tek status osób bezrobotnych posiadaj� zarówno kobiety jak  
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i m��czy�ni. Cz��� pozostaje bezrobotna z powodu braku kwalifikacji. W�ród kobiet 

przewa�aj� osoby w wieku 20-30 lat oraz 40-50 lat. M��czy�ni to przede wszystkim osoby  

w wieku 30-50 lat. Bezrobocie ma charakter d!ugotrwa!y. 

Pot�pa / �y�ka / Odmuchów: 

W tych miejscowo�ciach problem bezrobocia jest niewielki, s� to pojedyncze osoby. 

 

Tabela 17 Liczba osób obj�tych pomoc� GOPS ze wzgl�du na problem bezrobocia, 2014-2016 

Miejscowo!"/Rok 2014 2015 2016 

% mieszka#ców 
korzystaj$cych z 

pomocy w 

stosunku do ilo!" 
mieszka#ców 
miejscowo!ci 

%  

stosunek osób 
korzystaj$cych z 

pomocy  

z podzia�em na 
miejscowo!ci 

Krupski M�yn 10 13 12 0,7 11,7 

Zi�tek 96 100 85 12 82,7 

Pot�pa 18 0 6 0,7 5,6 

�y�ka 4 0 0 0 0 

Kanol 0 0 0 0 0 

Odmuchów 0 0 0 0 0 

Razem 128 113 103 - - 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez GOPS Krupskim M�ynie 

 

W�ród osób dotkni�tych problemem bezrobocia, najgorsza sytuacja ma miejsce  

w miejscowo�ci Zi�tek, do której kierowane jest 82,7% ca!kowitej pomocy skierowanej dla tej 

grupy spo!ecznej. Sytuacja jest równie� mocno niekorzystna w Krupskim M!ynie 11,7%  

oraz w Pot�pie 5,6%. 

GOPS w Krupskim M!ynie obejmuje swoj� pomoc� 6 rodzin (2016r.), zmagaj�cych si�  

z problemem bezrobocia w miejscowo�ci Krupski M!yn. Wska�nik ten minimalnie zmniejszy! 

si� w stosunku do 2014 kiedy, pod opiek� GOPS znajdowa!o si� 9 rodzin. 

Najtrudniejsza sytuacja wyst�puje w miejscowo�ci Zi�tek, w której pomoc udzielana jest 

26 rodzinom i stan ten zasadniczo nie zmieni! si� od 2014 roku, kiedy pod opiek� by!o 27 

rodzin.  

W miejscowo�ci Pot�pa, pomoc udzielana jest jednej rodzinie. 

 

3.4.2.6 Zad�u&enie 

Zad!u�enie z tytu!u najmu lokalu oraz op!at za wod� i odbiór �cieków jest jednym z istotnych 

problemów wp!ywaj�cych na poziom ubóstwa miesza$ców gminy. Problem ten z ró�nym 
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nasileniem pojawia si� w dwóch miejscowo�ciach.  

 

Tabela 18 Liczba osób posiadaj�cych zad�u�enie z tytu�u najmu lokalu w rozbiciu na rejony w 2016 r. 

Miejscowo�� Liczba osób posiadaj!cych zad"u#enie 

Krupski M!yn 11 

Zi�tek 26 

Razem 37 

!ród�o: Urz�d Gminy Krupski M�yn 

Z powy�szych danych wynika, �e najwi�cej osób zad�u�onych odnotowano w Zi�tku (26 

osób) Krupskim M�ynie (11 osób). 

 

Tabela 19 Liczba osób posiadaj�cych zad�u�enie z tytu�u dostawy wody i odbioru "cieków w rozbiciu na rejony  

w 2016 r. 

Miejscowo�� Liczba osób posiadaj!cych zad"u#enie 

Krupski M�yn 5 

Zi�tek 12 

Pot�pa (w tym 

Kanol i #y�ka) 

35 

Razem 52 

!ród�o: Urz�d Gminy Krupski M�yn 

 

Na podstawie zestawienia mo�na stwierdzi$, �e najwi�cej osób zad�u�onych 

odnotowano w Pot�pie (35 osób) i Zi�tku (12 osób), a najmniej w Krupskim M�ynie (5 osób). 

 

3.4.2.7 Przest$pczo�� 

Poni�sze tabele przedstawiaj� informacje nt. przest�pstw i zdarze� drogowych na 

terenie Gminy Krupski M�yn w roku 2016r.  

 

Tabela 20 Przest#pstwa na terenie Gminy Krupski M�yn w 2016r 

Lp. Miejscowo�� Ilo�� przest$pstw 

1. Kolonia Zi�tek 5 

2. Krupski M�yn 25 

3. Pot�pa 7 

RAZEM 37 

!ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost#pnionych przez Komendanta komisariatu Policji  
w Tworogu 

 

Najwi�cej przest�pstw pope�niono w Krupskim M�ynie - 25, co stanowi 67,6% natomiast 

najmniej w Zi�tku - 5, co stanowi 13,5%.  
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Tabela 21 Przest�pstwa kryminalne na terenie Gminy Krupski M�yn w 2016r. 

Lp. Miejscowo�� Ilo�� przest!pstw 

1. Kolonia Zi�tek 3 

2. Krupski M!yn 16 

3. Pot�pa 5 

RAZEM 24 

!ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez Komendanta komisariatu Policji  

w Tworogu 

 

Ze wzgl�du na przest�pstwa kryminalne, prym tak�e wiedzie Krupski M�yn. W 2016r. 

pope!niono w nim 16 przest�pstw, co stanowi 66,7%. Z kolei najmniej przest�pstw pope!niono 

w Zi�tku � 3, co stanowi 12,5%.  

 

 

Tabela 22 Przest�pstwa najbardziej uci�#liwe spo�ecznie pope�nione na terenie Gminy Krupski M�yn w 2016r. 

 

!ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez Komendanta komisariatu Policji  
w Tworogu 

 

 

Na terenie Gminy Krupski M!yn w 2016r. najmniej najbardziej uci��liwych spo!ecznie 

przest�pstw pope!niono w Zi�tku � 1, co stanowi!o 7,7%, natomiast najwi�cej pope!niono  

w Krupskim M!ynie � 7, co stanowi!o 53,8%. 

 

Tabela 23 Zdarzenia drogowe na terenie Gminy Krupski M�yn w latach 2014-2014 

2014 2015 2016 

wypadki zabici ranni kolizje wypadki zabici ranni kolizje wypadki zabici ranni kolizje 

1 0 1 10 0 0 0 6 0 0 0 5 

!ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych udost�pnionych przez Komendanta komisariatu Policji  
w Tworogu 

 

Podczas zdarze$ drogowych w latach 2014-2016 na terenie Gminy Krupski M!yn dosz!o 

do 1 wypadku, w których zosta!a ranna 1 osoba. Z roku na rok maleje liczba kolizji 

samochodowych � w 2016 by!o ich 10, w 2015 � 6, a w 2016 � 5. 

Lp. Czyny 

Ilo�� przest!pstw 

Razem Kolonia 

Zi!tek 

Krupski 

M"yn 
Pot!pa 

1. Kradzie� z w!amaniem 0 2 1 3 

2. Kradzie� mienia 0 0 0 0 

3. Uszkodzenie mienia 1 2 0 3 

4. Bójka, pobicie 0 1 0 1 

5. Uszkodzenie cia!a 0 2 0 2 

6. Rozbój 0 0 0 0 

7. Kradzie� samochodu 0 0 0 0 

8. 
Kradzie�e infrastruktury 

kolejowej 
0 0 4 4 

Razem 1 7 5  
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Z danych Gminnego O�rodka Pomocy Spo�ecznej w Krupskim M�ynie oraz danych 

Komendanta komisariatu Policji w Tworogu uzyskanych podczas wywiadów eksperckich 

wynika, �e na terenie gminy jest obecna przemoc domowa. Potwierdzaj� to �Niebieskie karty� 

zak�adane rodzinom, w których ten problem istnieje. Miejscowo�ci, w których odnotowano 

powy�szy problem to: 

2014 rok: 

- Krupski M�yn � 3 Niebieskie Karty 

- Zi!tek � 5 Niebieskich Kart 

- Pot!pa - 3 Niebieskie Karty 

2015 rok: 

- Krupski M�yn � 0 Niebieskich Kart 

- Zi!tek � 10 Niebieskich Kart 

- Pot!pa - 1 Niebieska Karta 

2016 rok: 

- Krupski M�yn � 2 Niebieskie Karty 

- Zi!tek � 10 Niebieskich Kart 

- Pot!pa � 3 Niebieskie Karty 

 

3.4.2.8 Poziom edukacji 

W oparciu o dane dotycz�ce wyników egzaminów zewn!trznych przeprowadzanych  

w szko�ach podstawowych oraz gimnazjalnych znajduj�cych si! na terenie Gminy Krupski 

M�yn, dokonano analizy poziomu edukacji. Dane do analizy przedstawiaj� poni�sze tabele. 

 

Tabela 24 Egzamin po 6 klasie w latach 2014-2016 

ROK 2014 

Nazwa Szko�y Podstawowej Rodzaj sprawdzianu !redni wynik 

Zespó� Szkó� w Krupskim M�ynie standardowy 68% 

Zespól Szkolno-Przedszkolny w 

Pot!pie 
standardowy 25,73 pkt. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ROK 2015 

Nazwa Szko�y 
Podstawowej 

Rodzaj 

sprawdzianu 

J!zyk polski Matematyka 
J!zyk obcy - 

angielski 

"redni wynik "redni wynik "redni wynik 

Zespó� Szkó� w Krupskim 

M�ynie 
standardowy 69% 51% 80,05% 

Zespól Szkolno-

Przedszkolny w Pot!pie 
standardowy 73,6% 67% - 

 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

  

Analiza danych dotycz"cych poziomu zdawalno�ci egzaminu po klasie 6 w szko�ach 

podstawowych na terenie Gminy Krupski M�yn pozwala na stwierdzenie, $e w roku 2016   

uczniowie Zespo�u Szkolno-Przedszkolnego w Pot!pie zdali egzamin ze �rednim wynikiem  

z j!zyka polskiego 72,8% i matematyki na poziomie 62,2%. Gorzej wypadli uczniowie Szko�y 

Podstawowej w Zespole Szkó� w Krupskim M�ynie gdzie z j. polskiego uzyskali �rednio 62,3%, 

a z matematyki 52,3%. 

 

3.4.2.9 Kapita� spo�eczny 

Liczba organizacji uczestnicz!cych w konkursach na realizacj" zada# w�asnych Gminy:  

Z kolei w ramach sektora NGO w Gminie Krupski M�yn, zgodnie z zestawieniem na 

koniec roku 2016, zarejestrowanych by�o 12 NGO, które wyst!powa�y o gminne dotacje. 

Poni$ej zaprezentowano charakterystyk! organizacji: 

Ochotnicze Stra$e Po$arne 

1. Ochotnicza Stra$ Po$arna w Pot!pie;  

2. Ochotnicza Stra$ Po$arna w Krupskim M�ynie;  

Kluby pi�karskie i sportowe 

1. Klub Sportowy Nitron Krupski M�yn;  

ROK 2016 

Nazwa Szko�y 
Podstawowej 

Rodzaj 

sprawdzianu 

J"zyk polski Matematyka 
$redni wynik - j. 

polski, matematyka 

J"zyk obcy - 
angielski 

$redni wynik $redni wynik $redni wynik $redni wynik 

Zespó� Szkó� w 

Krupskim M�ynie 
standardowy 62,3% 52,3% 57,6% 60,46% 

Zespól Szkolno-

Przedszkolny w 

Pot!pie 

standardowy 72,8% 62,2% 67,5 - 
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Inne organizacje 

1. Pot�pskie Stowarzyszenie Sportowe "Zdrowe Dzieci" z siedzib� w Pot�pie; 

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krupski M!yn; 

3. Regionalne Ognisko Historyczne "Roh"; 

4. Stowarzyszenie Dobry Wybór - Alternatywa dla Gminy Krupski M!yn; 

5. Polski Zwi�zek Hodowców Go!�bi Pocztowych, siedziba Pot�pa, Odmuchów; 

6. Polski Zwi�zek W�dkarski, siedziba Odmuchów, Pot�pa; 

7. Stacja Opieki Caritas siedziba ul. Krasickiego 2, Krupski M!yn; 

8. M!odzi Ratownicy Gminy Krupski M!yn; 

9. Klub Modelarski Ikar przy M!odzie#owym O$rodku Wychowawczym im. Ottona 

Lipkowskiego w Krupskim M!ynie, ul. Krasickiego 4. 

 

Podsumowuj�c zestawienie, najlepsza sytuacja pod wzgl�dem aktywno$ci NGO mia!a 

miejsce w Krupskim M!ynie, gdzie swoj� siedzib� posiada 8 organizacji (66,67%), natomiast  

w Pot�pie - 4 (33,33%). W pozosta!ych miejscowo$ciach nie odnotowano NGO, które 

wykazywa!yby aktywno$& na polu wykonywania dzia!a' w!asnych gminy.  

Tabela 25 Aktywno�� mieszka�ców - wnioski i interpelacje radnych Gminy Krupski M!yn w latach 2014-2016 

Lp. Miejscowo�� 2014 2015 2016 

1. Krupski M!yn 68 53 77 

2. Zi�tek 31 40 47 

3. Pot�pa 24 24 41 

 RAZEM 123 117 165 

"ród!o: opracowanie w!asne na podstawie danych UG Krupski M!yn 

 

Na prze!omie ostatnich trzech lat najwi�cej wniosków i interpelacji z!o#yli radni 

Krupskiego M�yna. Warto zauwa�y� tak�e, �e co roku wzrasta liczba wniosków i interpelacji 

z�o�onych przez radnych z Zi�tka.  

 

3.4.2.10 Uczestnictwo w �yciu publicznym 

O poziomie uczestnictwa mieszka!ców gminy w �yciu publicznym �wiadczy frekwencja 

w wyborach samorz#dowych. Poni�sza tabela prezentuje dane dotycz#ce wyborów 

samorz#dowych w 2014 r.  
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 Tabela 26 Frekwencja wyborów samorz�dowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
'ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

 

Z powy�szych danych wyka, �e �rednia frekwencja w wyborach samorz�dowych w 2014 

r. w Gminie Krupski M�yn wynios�a 58,95%. Miejscowo�ciami, z najni�sz� frekwencj� okaza�y 

si� by� Zi�tek z poziomem 51,91% i Pot�pa - 61,25%. Z kolei najwi�ksza frekwencja by�a  

w Krupskim M�ynie, w okr�gu wyborczym nr 2 i wynios�� 65,37%.  

 

3.4.2.11 Uczestnictwo w �yciu kulturalnym 

Na terenie gminy Krupski M�yn dzia�a Gminna Biblioteka Publiczna posiadaj�ca filie  

w kilku miejscowo"ciach. Dzia�alno"# biblioteki nie ogranicza si� jedynie do propagowania 

czytelnictwa, z jej inicjatywy na terenie gminy maj! miejsce wydarzenia kulturalne kierowane 

do mieszka$ców. 

Tabela 27 Wykaz bibliotek na terenie Gminy Krupski M�yn 

Lp. Nazwa Adres 

1. Gminna Biblioteka Publiczna Pot�pa, ul. Tarnogórska 4A 

2. Gminna Biblioteka Publiczna Zi�tek blok nr 2 

3. Gminna Biblioteka Publiczna Krupski M�yn, ul. Zawadzkiego 

&ród�o: dane Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim M�ynie 

 

Wydarzenia kulturalne dla mieszka$ców organizowane s! w g�ównej mierze przez 

Gminny O"rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim M�ynie, co prezentuje poni'sza tabela. 

 

Tabela 28 Wykaz wydarze! kulturalnych organizowanych przez Gminny O"rodek Kultury i Sportu w Krupskim 

M�ynie w latach 2014-2016 

Ilo�� 
Rok 

2014 2015 2016 

Ilo"� imprez (ogó�em) 82 69 71 

Ilo"� uczestników zaj�� 227 307 359 

&ród�o: dane Gminnego O"rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim M�ynie 
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Na przestrzeni ostatnich trzech lat ilo�� imprez na terenie Gminy Krupski M�yn 

oscylowa�a w okolicy 70 � w roku 2014 by�o ich 82, w 2015 � 69, a w 2016 � 71. Z roku na rok 

wzrasta liczba uczestników zaj!� � w 2016 by�o ich 227, w 2015 � 307, a w 2016 � 359. 

 

Tabela 29 Imprezy kulturalne na terenie Gminy Krupski M�yn organizowane przez Gminny O�rodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Krupskim M�ynie w latach 2014-2016 

Wydarzenie Rok 

Miejscowo�� 

RAZEM Krupski 

M�yn 
Zi!tek Pot!pa 

Koncerty 

2014 17 0 1 18 

2015 6 0 1 7 

2016 8 0 0 8 

Wystawy 

2014 4 4 4 12 

2015 3 0 1 4 

2016 3 0 1 4 

Wyst!py"

teatralne 

2014 0 0 1 1 

2015 0 0 2 2 

2016 0 0 1 1 

Kiermasze 

2014 2 0 0 2 

2015 1 0 0 1 

2016 2 0 0 2 

Zaj!cia"dla"

dzieci i 

m odzie#y"
(sta e) 

2014 1 2 0 3 

2015 2 2 3 7 

2016 1 2 2 5 

Zaj!cia"
dodatkowe, 

warsztaty 

2014 3 5 2 10 

2015 6 7 1 14 

2016 8 10 4 22 

RAZEM 67 32 24  

'ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

 

Analizuj"c powy#sz" tabel! nale#y stwierdzi�, #e na przestrzeni ostatnich trzech lat 

najwi!cej imprez odby�o si! w Krupskim M�ynie - 54,5%. Ilo�� imprez w Zi!tku wynios�a 26%, 

a w Pot!pie 19,5%. W obszarze zaj!� dodatkowych i warsztatów ilo�� imprez wykazuje trend 

wzrostowy - w roku 2014 by�o ich 10, w 2015 � 14, a w 2016 � 22. W pozosta�ych obszarach 

trend jest naprzemienny � w jednym roku ilo�� spada/wzrasta, by nast!pnego roku z kolei 

wzrosn"�/spa��. Koncertów i wystaw najwi!cej jest organizowanych w Krupskim M�ynie � 

odpowiednio 17 w 2014 roku, 6 w 2015 roku i 8 w 2016 roku.  

 

3.4.3 Zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej 

Na obszarze Gminy Krupski M�yn dzia�alno�� prowadzi wielu przedsi!biorców 

zró#nicowanych pod wzgl!dem wykonywanej dzia�alno�ci. Stosowane dane zamieszczone s" 

w poni#szych tabelach. 
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Tabela 30 Przedsi�biorcy dzia�aj�cy na terenie Gminy Krupski M�yn pod wzgl�dem rodzaju wykonywanej 

dzia�alno�ci � 20 najpopularniejszych wg CDIEG w roku 2016r. 

 

Lp. Kod PKD Nazwa Liczba przedsi�biorców 

1. 4339Z Wykonywanie pozosta�ych robót budowlanych 

wyko!czeniowych 
31 

2. 4120Z Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem 

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 
30 

3. 
4322Z 

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 
29 

4. 
4333Z 

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie 

�cian 
29 

5. 4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 28 

6. 
4329Z 

Wykonywanie pozosta�ych instalacji 

budowlanych  
28 

7. 4332Z Zak�adanie stolarki budowlanej 28 

8. 
4791Z 

Sprzeda� detaliczna prowadzona przez domy 

sprzeda�y wysy!kowej lub Internet 
28 

9. 4311Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 27 

10. 4331Z Tynkowanie 27 

11. 4334Z Malowanie i szklenie 27 

12. 
4399Z 

Pozosta!e specjalistyczne roboty budowlane, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 
25 

13. 4391Z Wykonywanie konstrukcji i pokry" dachowych 24 

14. 4719Z Pozosta!a sprzeda� detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach 
24 

15. 4775Z Sprzeda� detaliczna kosmetyków i artyku!ów 

toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

24 

16. 4312Z Przygotowanie terenu pod budow# 23 

17. 4799Z Pozosta!a sprzeda� detaliczna prowadzona poza 

sieci& sklepow&, straganami i targowiskami 
23 

18. 4941Z Transport drogowy towarów 23 

19. 4711Z Sprzeda� detaliczna prowadzona w 

niewyspecjalizowanych sklepach z przewag& 

�ywno�ci, napojów i wyrobów tytoniowych 

19 

20. 4778Z Sprzeda� detaliczna pozosta!ych nowych 

wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

19 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 
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Tabela 31 Aktywne podmioty gospodarcze na terenie Gminy Krupski M�yn w 2016 r. wg CDIEG 

'ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

Najmniejsz� aktywno�ci�, je�eli chodzi o prowadzenie dzia�alno�ci gospodarczej, 

charakteryzuje si� obszar Zi�tka. Na jednego mieszka�ca tej miejscowo�ci przypada 0,42% 

podmiotu gospodarczego. Najlepiej sytuacja wygl�da w Kanolu (5,88%) oraz w Odmuchowie 

(4,00%). Liczba podmiotów gospodarczych prowadz�cych dzia�alno�� w tych miejscowo�ciach 

jest ma�a, jednak wynika to z niewielkiej liczby mieszka�ców.  

 

3.4.4 Zjawiska kryzysowe w sferze �rodowiskowej 

Gmina Krupski M�yn boryka si! ze zjawiskami kryzysowymi w sferze �rodowiska g�ównie  

w obszarze ha�asu oraz zanieczyszczenia wód a tak�e, co jest symptomatyczne na terenach 

wiejskich, z zanieczyszczeniem powietrza. 

Ha�as 

Funkcjonowanie na terenie Gminy Krupski M�yn Zak�adu Nitroerg SA, produkuj�cego min. 

materia�y strzelnicze na potrzeby g�ównie KGHM Polska Mied# zwi�zane jest z cz!stymi  

próbami strzelniczymi. Dyskomfort z tym zwi�zany wyst!puje w najwi!kszym stopniu  

w Krupskim M�ynie (z uwagi na bezpo�rednie s�siedztwo terenów mieszkaniowych z terenem 

Nitroergu). Dyskomfort ten, cho� o mniejszym nasileniu, wyst!puje tak"e na terenie 

pozosta�ych miejscowo�ci gminy � w Zi!tku, Kanolu, Pot!pie, $y�ce i Odmuchowie. 

 Zanieczyszczenie wód  

 Problemem zanieczyszczenia wód zwi�zany jest w g�ównej mierze z brakiem zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej. Jedynym obszarem, który nie jest wyposa"ony w system kanalizacyjny 

jest obszar Krupskiego M�yna w rejonie ulic Mickiewicza i %wierczewskiego. Wprawdzie na 

pozosta�ym terenie funkcjonuje kanalizacja zbiorcza (pozosta�e ulice w Krupskim M�ynie, 

Zi!tek i Pot!pa) lub indywidualne systemy oczyszczania �cieków (Kanol, Odmuchów i $y�ka) to 

So�ectwo Mieszka"cy Firmy

% liczba podmiotów 

gospodarczych przypadaj#ca 

na mieszka�ców so!ectwa

% liczba podmiotów 

gospodarczych przypadaj#ca na 

ca!kowit# liczb$ mieszka�ców

Krupski M!yn 1651 47 2,85% 0,32%

Pot$pa 873 29 3,32% 0,19%

Kanol 17 1 5,88% 0,01%

Odmuchów 25 1 4,00% 0,01%

Zi$tek 710 3 0,42% 0,02%
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jednak na terenie Zi�tka system zbiorczy jest mocno wyeksploatowany i przestarza�y, 

stwarzaj�c znaczne uci��liwo�ci zapachowe i borykaj�c si� z problemem nieosi�gania norm 

oczyszczania �cieków wynikaj�cych z odpowiednich przepisów prawa. 

 Zanieczyszczenie powietrza 

 Dane dotycz�ce zanieczyszczenia powietrza dla obszaru Gminy Krupski M�yn nie s� 

dost�pne � nie s� prowadzone pomiary jako�ci powietrza i jego sk�adu fizyko-chemicznego. 

Najbli�sze stacje pomiarowe znajduj� si� w Lubli%cu (w odleg�o�ci 12 km, stacja mierzy jedynie 

poziom py�u zawieszonego PM 10) oraz Tarnowskich Górach (w odleg�o�ci 15 km, gdzie 

mierzone s� poziomy py�u zawieszonego PM 10 i PM 2,5, o�owiu, arsenu, kadmu, niklu  

i benzo(a)pirenu). Zgodnie z pomiarami w tych stacjach przekroczenia norm dotycz� jedynie 

py�u zawieszonego PM 10 i dotycz� pojedynczych dni (w zale�no�ci od ci�nienia i si�y wiatru). 

Odczuwalny poziom zanieczyszczenia powietrza, z uwagi na zabudow� (zwart� czy lu"n�), 

u�ywane no�niki energii ("ród�a odnawialne, w�giel, drewno) i wykorzystywany  system 

ogrzewania (zbiorczy czy indywidualny) najwi�kszy jest na terenie zabudowy indywidualnej  

w Krupskim M�ynie, na terenie Zi�tka i Pot�py. 

Podsumowanie 

 Wynikiem analizy wyst�powania i nat��enia wy�ej opisanych zjawisk kryzysowych jest 

okre�lenie obszarów, w których te zjawiska wyst�puj� w najwi�kszym nat��eniu. Obszarami  

o takiej charakterystyce jest Krupski M�yn, na terenie którego wyst�puj� wszystkie dysfunkcje 

�rodowiskowe (miejscowy brak kanalizacji i zanieczyszczenie powietrza a tak�e ha�as cho# te 

dwa czynniki w najmniejszym stopniu) i Zi�tek (na terenie którego wyst�puje problem 

dysfunkcji systemu oczyszczania �cieków, zanieczyszczenia powietrza i w mniejszym nasileniu 

ha�as). 

 

3.4.5 Zjawiska kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

3.4.5.1 Infrastruktura techniczna i spo�eczna 

Gminna infrastruktura spo�eczna zosta�a przedstawiona w tabeli poni�ej. Wymieniono 

w niej budynki u�yteczno�ci publicznej oraz tereny, spe�niaj�ce funkcje terenów u�yteczno�ci 

publicznej. 

Tabela 32 Gminna infrastruktura spo�eczna 

Nazwa Lokalizacja 

Domy Kultury (Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Pot�pa, ul. Tarnogórska 4A 
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Rekreacji) 

Klub w Zi�tku Zi�tek blok nr 2 

Dom Kultury w Krupskim M�ynie Krupski M�yn, ul. Zawadzkiego 3 

Gminny O�rodek Pomocy Spo�ecznej Krupski M�yn, ul. Zawadzkiego 3 

Niepubliczny Zak�ad Opieki Zdrowotnej Sawmed Krupski M�yn, ul G�ówna 11 

boiska trawiaste, boisko wielofunkcyjne, korty 

tenisowe, si!ownia zewn�trzna, miasteczko 

rowerowe, �cianka wspinaczkowa, plac zabaw dla 

dzieci, przysta� kajakowa, budynek sportowy): teren 

rekreacyjny Oczko 

Krupski M�yn, ul. G�ówna 

basen letni Krupski M�yn, ul. G�ówna 

boisko sportowe wielofunkcyjne, si�ownia 

zewn�trzna, plac zabaw dla dzieci 
Pot�pa, ul. Tarnogórska 12 

teren rekreacyjny: plac zabaw dla dzieci, boisko do 

siatkówki pla�owej, wspinalnia linowa 
Odmuchów 

plac zabaw dla dzieci Krupski M"yn, ul. Le�miana 

plac zabaw dla dzieci, wspinalnia linowa Zi�tek 

hala sportowa z si�owni� Krupski M�yn, ul. D�browskiego 

 �ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

 

W zwi�zku ze zwi�kszaj�cym si� udzia�em osób w wieku poprodukcyjnym w ilo�ci 

mieszka�ców (22&), wysokim odsetkiem osób niepe�nosprawnych (4,6&), nisk� mobilno�ci� 

osób starszych i niepe�nosprawnych, zmianami na rynku pracy oraz w sferze stanu zdrowia 

mieszka�ców (wzrost ilo�ci osób zapadaj�cych na choroby cywilizacyjne) ograniczonymi 

�rodkami bud�etu gminy oraz nisk� aktywno�ci� organizacji pozarz�dowych (w gminie 

zarejestrowanych jest 12 NGO ale tylko Caritas prowadzi dzia�ania w sferze us�ug spo�ecznych) 

braki w infrastrukturze, w której prowadzona by�aby aktywizacja spo�eczna czy zawodowa, 

wspierana by"aby spójno#� spo"eczna i dzia"ania zapewniaj%ce w"%czenie spo"eczne s% 

zauwa!alne i realnie ograniczaj% mo!liwo#� niwelacji dysfunkcji spo"ecznych. 

  

Na terenie Gminy Krupski M"yn w trzech miejscowo#ciach istnieje sie� kanalizacji 

sanitarnej.  

 Tabela 33 Sie! kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krupski M�yn 

Lp. Miejscowo�� Stan/podstawowe informacje 

1. Krupski M"yn 

System kanalizacyjny dla miejscowo#ci Krupski M"yn obejmuje swym 

zasi�giem 95& miejscowo#ci i jest systemem mieszanym. Obs"uguje 

1766 osób. Sk"ada si� z 7,6 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej 

wykonanej z rur kamionkowych i betonowych. Pod"%czony jest do 

oczyszczalni #cieków Krupskim M"ynie.  

2. Zi�tek 

System kanalizacyjny dla Osiedla Zi�tek obejmuje swym zasi�giem 

ca"e Osiedle Zi�tek i jest systemem ogólnosp"awnym. Obs"uguje 731 

osób. Sk"ada si� z 1 km sieci wykonanej z rur kamionkowych  

i betonowych i pod"%czony jest do oczyszczalni #cieków Zi�tek.  
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3. Pot�pa 

System kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ci Pot!pa obejmuje ca"� 
miejscowo�� Pot!pa bez miejscowo�ci %y"ka, Odmuchów, Kanol. 
Sk"ada si! z 7,1 km sieci wykonanej z PVC zako&czonej 
przepompowni� �cieków. 'cieki z przepompowni przesy"ane s� 
kolektorem t"ocznym do Oczyszczalni �cieków w Tworogu. System 

obs"uguje 786 osób w 221 gospodarstwach domowych i 2 budynki 
u�yteczno�ci publicznej )Szko"a, Budynek Wielofunkcyjny*. Ilo�� 
�cieków odprowadzonych systemem kanalizacyjnym do Oczyszczalni 
w Tworogu to oko"o 25 tys. m3w 2013 r. 
Miejscowo�ci Pot!pa tj. %y"ka, Kanol, Odmuchów za wzgl!du na 
spore odleg"o�ci od miejscowo�ci Pot!pa nie posiadaj� systemu 
kanalizacyjnego.  

Liczba mieszka&ców tych miejscowo�ci jest niewielka. Gospodarstwa 

domowe wyposa�one s� w zbiorniki bezodp"ywowe. 'cieki z tych 
zbiorników wywo�one s� taborem asenizacyjnym przez firm! ZUK  
w Tworogu na zlecenie w"a�cicieli gospodarstw domowych do 
oczyszczalni �cieków w Tworogu. 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

Na terenie Gminy istnieje sie� wodoci�gowa. Dane dotycz�ce jest stanu technicznego 

prezentuje poni�sza tabela.  

Tabela 34 Sie! wodoci"gowa na terenie Gminy Krupski M�yn 

Lp. Miejscowo�� Stan/podstawowe informacje 

1. Krupski M"yn System wodoci�gowy sk"ada si! z Uj!cia wody zlokalizowanego na 

ul. G"ównej w Krupskim M"ynie oraz sieci wodoci�gowej promienistej 
zaopatruj�cej w wod! wszystkie budynki w miejscowo�ci. 
Sie� wodoci�gowa o d"ugo�ci 6,4 km wykonana jest z rur �eliwnych 
(3,2km), stalowych (0,8 km), rur PVC (1,2 km), rur PE (1,2 km). System 

obs"uguje 1766 osób. Ilo�� wody dostarczonej do odbiorców to 68 
tys. m3w 2013 r. 

Uj!cie wody podziemnej pobiera wod! z utworów serii w!glanowej 
triasu, otworem studziennym zlokalizowanym w Krupskim M"ynie 
przy ul. G"ównej w ilo�ci: Q �r. d = 320 m3/d. Uj!cie zaopatruje  
w wod! mieszka&ców ca"ej miejscowo�ci Krupski M"yn. Woda bez 
uzdatniania jest podawana do sieci. 

2. Zi!tek System wodoci�gowy sk"ada si! z uj!cia wody zlokalizowanego na 
Osiedlu Zi!tek oraz sieci wodoci�gowej promienistej zaopatruj�cej  
w wod! Osiedle Zi!tek oraz miejscowo�ci %y"ka i Kanol. Sie� 
wodoci�gowa o d"ugo�ci 5,9 km wykonana jest z rur �eliwnych )2,5 
km), rur stalowych (0,5 km), rur PE (2,9 km).  

System obs"uguje 774 osób w tym: Osiedle Zi!tek-731 osób,  Kanol- 

19 osób, %y"ka-26 osób. Ilo�� wody dostarczonej do odbiorców to 
46,6 tys. m3 w 2013 r. 

Uj!cie wody podziemnej z utworów triasu pobierana otworem 
studziennym zlokalizowanym na osiedlu Zi!tek w ilo�ci: Q ir. d = 128 
m3/d. Uj!cie zaopatruje w wod! mieszka&ców Osiedla Zi!tek, 
Starego Zi!tka oraz miejscowo�ci Kanol i %y"ka. Woda uzdatniana jest 

w stacji od�elaziania i napowietrzana. 

3. Pot!pa System wodoci�gowy sk"ada si! z Uj!cia wody zlokalizowanego  
w miejscowo�ci Pot!pa oraz sieci wodoci�gowej promienistej 

zaopatruj�cej w wod! mieszka&ców miejscowo�ci Pot!pa. 
Sie� wodoci�gowa o d"ugo�ci 8,1 km wykonana jest g"ównie z rur 
stalowych (4,2 km), rur PVC (1,8 km), rur PE (2,1 km).  
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System obs�uguje 786 osób w 221 gospodarstwach domowych i 2 

budynki u�yteczno!ci publicznej (Szko�a, Budynek Wielofunkcyjny). 

Ilo!# wody dostarczonej do odbiorców to 44,5 tys. m3w 2007 r. 

Miejscowo!# Odmuchów nie posiada cieci wodoci�gowej. 

Zamieszkany jest przez 26 osób korzystaj�cych z w"asnych studni. 
Uj�cie wody podziemnej z utworów triasu pobierana otworem 

studziennym zlokalizowanym w miejscowo�ci Pot�pa w ilo�ci: Q�r.d 

= 120 m3/d. Uj�cie zaopatruje w wod� mieszka&ców miejscowo�ci 

Pot�pa. 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

Wi�kszo�� ruroci�gów na terenie gminy jest nowa i pochodzi z 2013r. Jedynie 

Odmuchów nie posiada sieci wodoci�gowej. Zamieszkany jest przez 26 osób korzystaj�cych  

z w"asnych studni. 

Na terenie Gminy istnieje infrastruktura ciep"ownicza. Dane dotycz�ce jest stanu 

technicznego prezentuje poni�sza tabela.  

Tabela 35 Infrastruktura ciep�ownicza na terenie Gminy Krupski M�yn 

Lp.  Kot�ownia Stan/podstawowe informacje 

1.  Kot"ownia gazowo-olejowa 

w Krupskim M"ynie przy ul. 

Le�miana o mocy 2,24 MW 

 

Kot"ownia dostarcza ciep"o do osiedla budynków 

wielorodzinnych za po�rednictwem sieci b�d�cej 

w"asno�ci� PEC �Ciep"ogaz� Sp. z o.o..  

Dane kot"owni (rok budowy 1999): 

Moc zainstalowana: dwa kot"y Paromat Simpleks 

(rok budowy1996): 1.120 kW (gazowy) + 1.120 kW 

(gazowo-olejowy) 

Moc na c.w.u. �rednia: 200-250 kW (lato) 

Moc zamówiona: 1,2 MW 

Kot"ownia dostarcza ciep"o do osiedla budynków 

wielorodzinnych za po�rednictwem sieci b�d�cej 

w"asno�ci� PEC �Ciep"ogaz� Sp. z o.o.o "�cznej 

d"ugo�ci 2544 m, w tym 366 m sieci z rur stalowych 

w kana"ach izolowanych we"n� mineraln� 

wybudowanej w 1989r., pozosta"a sie� wykonana 

z rur preizolowanych wybudowana 1999r. 

2.  Kot"ownia gazowo-olejowa 

w Krupskim M"ynie przy ul. 

Tarnogórskiej 12 o mocy 

2,02 MW 

Dane kot"owni TG-12 (rok budowv1996): 

Moc zainstalowana: dwa kot"y Paromat Simpleks 

VIESSMANN: 1.120 kW (gazowy) + 895 kW 

(olejowy) Moc na c.w.u.: Moc zamówiona: 

0.65MW Kot"ownia dostarcza ciep"o do osiedla 

budynków wielorodzinnych za po�rednictwem 

sieci b�d�cej w"asno�ci� PEC �Ciep"ogaz Sp. z o.o. 

o "�cznej d"ugo�ci 2022 m, w tym 967m sieci z rur 

stalowych w kana"ach izolowanych we"n� 

mineraln� wybudowanej w 1989r., pozosta"a sie� 

wykonana z rur preizolowanych wybudowana 

1996r. 

3.  Kot"ownia Za-3 

 

Moc zainstalowana 0,12 MW kocio" Howal Euro 3 

Moc zamówiona 0,12 (rok budowy 2005) 

Kot"ownia dostarcza ciep"o do budynków za 

po�rednictwem sieci preizoiowanej b�d�cej 

w"asno�ci� PEC �Ciep"ogaz� Sp. z o.o. 

4.   Kot"ownie lokalne Krupski M�yn 
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Mickiewicza 1-0,12 MW( rok budowy 2008) moc 

zamówiona 75kW. 

Zi�tek 

Blok 17 - 0,148MW (rok budowy 1996) moc 

zamówiona 0,138MW zasila w ciep�o bloki 17 i 2;  

Blok 16 - 0,168 MW (rok budowy 1997) moc 

zamówiona 0,129 MW zasila w ciep�o bloki 16 i 13; 

Blok 6 - 0,2MW (rok budowy 2000) moc 

zamówiona 0,178 MkW zasila bloki 6, 11 i 4;  

Blok 7 - 0,22MW (rok budowy 2005) moc 

zamówiona 0,109MW zasila bloki 7 i 8;  

 

Pot�pa 

ul. Tarnogórska 4a � 0,037MW (rok budowy 2012) 

moc zamówiona 0,037 MW  

ul. Tarnogórska 12 - 0,1 MW (rok budowy 1994) 

moc zamówiona 0,084MW 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

Badanie przestrzeni publicznej dokonane przez pracowników Urz"du Gminy Krupski 

M�yn pozwoli�o na wskazanie terenów o niskich walorach estetycznych. 

Tabela 36 Obszary na terenie Gminy Krupski M�yn o niskich walorach estetycznych 

Lp. Miejscowo ! Opis 

1. Krupski M�yn by�a bocznica kolejowa w Krupskim M�ynie 

2. Krupski M�yn teren posesji (gara#e i dziedziniec) oraz budynek przy ul. G!ównej 9 

3. Krupski M!yn teren prywatny (niedoko�czony budynek) przy poczcie przy ul. Zawadzkiego 

4. Krupski M�yn budynki prywatne i nawierzchnie w centrum miejscowo�ci Krupski M!yn (sklep 

Szach � elewacja i otoczenie, sklep Fresh Market � nawierzchnia asfaltowa, 

budynek by!ego o�rodka zdrowia � elewacja i otoczenie) 

5. Krupski M!yn teren wokó� budynku Urz"du Gminy � lokale socjalne, budynek Urz"du i jego 

otoczenie wraz z przystankiem autobusowym przy ul. Krasickiego 

6. Obszar gminy drogi powiatowe (nawierzchnie) 

7. Krupski M�yn przystanek ko&cowy przy bramie zak�adów Nitroerg przy ul. Zawadzkiego 

8. Zi"tek niezmodernizowane budynki oraz nawierzchnia ulic wewn"trznych  

9. Krupski M�yn otoczenie wokó! budynku by!ego #!obka przy ul. Zawadzkiego 

10. Krupski M!yn parking przy NZOZ Sawmed przy ul. G!ównej 

11. Pot"pa tereny wzd!u# rzeki Sto!y i Ma!ej Panwi � �stawki�, !&ki, nieistniej&ce przej�cie przez 

rzek" Ma�� Panew w przed�u�eniu ul. Piecucha 

12. Stary Zi"tek dzia�ka zabudowana budynkiem gospodarczym (stodo�a) 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 

Zdecydowana wi"kszo�' obszarów o niskich walorach estetycznych znajduje si" na 

obszarze miejscowo�ci Krupski M�yn i stanowi ona 66,7*. Obszar Zi"tka (w tym tak�e Starego 

Zi"tka) stanowi 16,7*, natomiast obszaru Pot"py 8,3*. 

 

3.4.5.2 Komunikacja publiczna 

Na terenie gminy Krupski M�yn s� obszary, na których nie jest zapewniona komunikacja 

pasa�erska. Obszarami tymi jest miejscowo�' Odmuchów oraz +y�ka, gdzie odleg�o�' od 

przystanków komunikacyjnych wynosi ponad 3 km. 
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3.4.6 Zjawiska kryzysowe w sferze technicznej 

Sfera techniczna na terenie Gminy Krupski M�yn obejmuje swoim zakresem stan 

techniczny obiektów budowlanych, w tym mieszkaniowych. W poni�szej tabeli zamieszczono 

informacje dotycz�ce stanu technicznego budynków, pod��czenia do kanalizacji, spe�niania 

przez budynki wymogów z zakresu ochrony �rodowiska i energooszcz�dno�ci oraz rodzaju 

stosowanego ogrzewania. 
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Tabela 37 Gminne zasoby mieszkaniowe 

Lp. Miejscowo�� Ulica i nr 

Stan 

techniczny budynku 

wg. 5-letniego 

przegl du 

Pod! czenie 

do sieci kanalizacji 

sanitarnej 

Rozwi zania"techniczne"

energooszcz#dno�ciowe,"ochrona"

�rodowiska 

Rodzaj 

ogrzewania 

1. Krupski M�yn ul. Buczka 4 zadawalaj�cy tak budynek po termomodernizacji c.o. z sieci gazowej 

2. Krupski M�yn ul. Buczka 6 zadawalaj�cy tak budynek po termomodernizacji c.o. z sieci gazowej 

3. Krupski M�yn ul. Buczka 8 zadawalaj�cy tak budynek po termomodernizacji c.o. z sieci gazowej 

4. Krupski M�yn ul. G�ówna 9 zadawalaj�cy tak do remontu c.o. z sieci gazowej 

5. Krupski M�yn 
ul. 

Mickiewicza 1 
zadawalaj�cy tak do remontu c.o. z sieci gazowej 

6. Krupski M�yn 
ul. 

Krasickiego 7 
�redni tak do remontu indywidualne grzejniki elektryczne 

7. Zi#tek Zi#tek blok 1 zadawalaj�cy tak do remontu c.o. z lokalnej kot�owni w�glowej 

8. Zi�tek Zi�tek blok 3 zadawalaj�cy tak 
do remontu + wprowadzenie instalacji 

c.o. 
indywidualne piece w�glowe 

9. Zi�tek Zi�tek blok 5 zadawalaj�cy tak 
do remontu + wprowadzenie instalacji 

c.o. 
indywidualne piece w�glowe 

10. Zi�tek Zi�tek blok 7 zadawalaj�cy tak budynek po termomodernizacji c.o. z lokalnej kot"owni gazowej 

11. Zi�tek Zi�tek blok 8 zadawalaj�cy tak budynek po termomodernizacji c.o. z lokalnej kot"owni gazowej 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych UG Krupski M�yn 
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Analizie poddano 11 budynków na terenie Gminy Krupski M�yn. Ogólny stan techniczny 

wszystkich budynków jest zadowalaj�cy. Wszystkie budynki s� tak�e pod��czone do sieci 

kanalizacyjnej. Problem ochrony �rodowiska oraz rozwi�za� technicznych 

energooszcz!dno�ciowych jest widoczny we wszystkich miejscowo�ciach. Termomodernizacji 

dokonano jedynie w pi!ciu budynkach � 3 w Krupskim M�ynie i 2 w Zi!tku, co stanowi 45% 

zasobów mieszkaniowych. Do remontu kwalifikuje si! sze�" budynków - 3 w Krupskim M�ynie 

i 3 w Zi!tku, co stanowi 55% zasobów. Je�eli chodzi o rodzaj stosowanego ogrzewania, to 

przyjazne �rodowisku, gazowe ogrzewanie zastosowane jest w siedmiu budynkach � 5  

w Krupskim M�ynie i 2 w Zi!tku. W 1 budynku s� indywidualne grzejniki elektryczne, a w 3 

zastosowano ogrzewanie w!glowe.  

 

3.5 Analiza obszarów kryzysowych na podstawie bada� ankietowych  

W ramach opracowywanego programu prowadzono m. innymi konsultacje spo�eczne  

w formie ankietowej. Pierwsze konsultacje prowadzono w okresie 10.05 � 24.05.2016 r., 

drugie w terminie 22.06 � 8.07.2016 r. W obydwu przypadkach wykorzystano technik! 

kwestionariusza ankietowego, papierowe kwestionariusze ankietowe by�y dost!pne  

w ka�dej miejscowo�ci, oraz we wszystkich jednostkach gminnych, w samej gminie oraz 

sklepach na terenie gminy. Ponadto kwestionariusze dost�pne by�y tak�e na stronie 

internetowej gminy. Kwestionariusze poprzedzone by�y przyst�pn� informacj� w jakim celu 

przeprowadzane s� badania. Ponadto zamieszczono informacje o prowadzonych badaniach 

na gminnych tablicach og�osze%, a tak�e jednostkach gminnych, samej gminie i na jej stronie 

internetowej. Kwestionariusze mog�y by� sk�adane zarówno drog� internetow� jak i w wersji 

papierowej, w jednostkach gminnych lub gminie. W ramach pierwszych konsultacji na ankiety 

odpowiedzia�o 79 osób i 11 osób w ramach konsultacji drugich.  Mieszka%cy Gminy Krupski 

M�yn wypowiedzieli si� w formie ankiety na temat g�ównych problemów spo�ecznych. Pytanie 

zosta�o skonstruowane w taki sposób, aby dawa�o mo�liwo�� oceny stopnia wa�no�ci dla 

ankietowanych danego zagadnienia. Do g�ównych problemów spo�ecznych zosta�y zaliczone 

nast�puj�ce obszary: bieda i ubóstwo; alkoholizm, narkomania, dopalacze; bezrobocie; 

przest�pczo�� i chuliga%stwo; bezdomno��; defaworyzacja i wykluczenie; dewastacja mienia 

oraz przemoc w rodzinie.  Ankietowani mieli mo�liwo�� wybra� trzy z wy�ej wymienionych 

problemów spo�ecznych i okre�li� za pomoc� cyfr od 1 do 3 stopie% �pilno�ci� ich rozwi�zania 

na terenie danej miejscowo�ci. Zebrane dane prezentowane s� w poni�szej tabeli. 
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Tabela 38 G�ówne problemy spo�eczne w uj�ciu procentowym cz 1 

Miejscowo�� 

bieda i ubóstwo (%) 
alkoholizm, narkomania, 

dopalacze (%) 
bezrobocie (%) 

przest�pczo�� i chuliga"stwo 

(%) 

stopie" wa#no�ci suma stopie" wa#no�ci suma stopie" wa#no�ci suma stopie" wa#no�ci suma 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Krupski M$yn 9,52 4,76 4,76 19,05 4,76 0,00 0,00 4,76 9,52 19,05 4,76 33,33 0,00 0,00 9,52 9,52 

Zi�tek 23,81 4,76 4,76 33,33 4,76 9,52 4,76 19,05 4,76 14,29 9,52 28,57 0,00 0,00 4,76 4,76 

Pot�pa 8,33 4,17 4,17 16,67 0,00 0,00 12,50 12,50 12,50 4,17 0,00 16,67 0,00 4,17 8,33 12,50 

Kanol 4,76 14,29 4,76 23,81 0,00 0,00 4,76 4,76 9,52 9,52 4,76 23,81 4,76 0,00 4,76 9,52 

�y�ka 4,76 4,76 4,76 14,29 0,00 4,76 4,76 9,52 9,52 9,52 9,52 28,57 4,76 4,76 9,52 19,05 

Odmuchów 14,29 9,52 0,00 23,81 0,00 0,00 4,76 4,76 9,52 9,52 9,52 28,57 0,00 0,00 4,76 4,76 

 !cznie 32,56 20,93 11,63 65,12 4,65 6,98 16,28 27,91 27,91 32,56 18,60 79,07 4,65 4,65 20,93 30,23 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonych bada� ankietowych  

 
Tabela 39 G�ówne problemy spo�eczne w uj!ciu procentowym cz 2 

Miejscowo"# 

bezdomno"#$(%) defaworyzacja i wykluczenie (%) dewastacja mienia (%) przemoc w rodzinie (%) 

stopie&$wa'no"ci suma stopie&$wa'no"ci suma stopie&$wa'no"ci suma stopie&$wa'no"ci suma 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Krupski$M�yn 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 9,52 4,76 19,05 4,76 0,00 4,76 9,52 0,00 0,00 4,76 4,76 

Zi*tek 0,00 0,00 4,76 4,76 0,00 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 4,76 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pot*pa 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 12,50 4,17 20,83 4,17 8,33 4,17 16,67 4,17 0,00 0,00 4,17 

Kanol 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 0,00 4,76 14,29 4,76 9,52 9,52 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

�y�ka 4,76 0,00 0,00 4,76 4,76 9,52 0,00 14,29 0,00 0,00 4,76 4,76 4,76 0,00 0,00 4,76 

Odmuchów 0,00 4,76 0,00 4,76 4,76 4,76 9,52 19,05 4,76 0,00 4,76 9,52 0,00 4,76 0,00 4,76 

 !cznie 2,33 2,33 2,33 6,98 13,95 20,93 11,63 46,51 9,30 9,30 16,28 34,88 4,65 2,33 2,33 9,30 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonych bada� ankietowych  
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Po analizie mo�na dostrzec g�ówne problemy spo�eczne istotne dla ankietowanych 

mieszka!ców Gminy Krupski M�yn. Problem bezrobocia pojawia� si� a� w 79,07% odpowiedzi. 

Kolejny problem to bieda i ubóstwo, któr� zosta�a oznaczona w 65,12% odpowiedzi. Na 

trzecim miejscu znalaz� si� problem defaworyzacji i wykluczenia z 46,51% wynikiem. Problemy 

pojawia�y si� w odpowiedziach ankietowanych z poszczególnych miejscowo$ci z ró�nym 

nat��eniem. I tak w Krupskim M�ynie 33,33% procent ankietowanych uwa�a za wa�ny problem 

bezrobocia, 19,05% biedy i ubóstwa oraz 19,05% de faworyzacji i wykluczenia. Pod wzgl�dem 

nat��enia problemu, obszarami najwa�niejszym okazuj� si� na równi bezrobocie oraz bieda  

i ubóstwo, a nast�pnie uzale�nienia, de faworyzacji i wykluczenie i dewastacja mienia. 

Ankietowani z Zi�tka jako g�ówny wskazali problem biedy i ubóstwa � 33,33. W dalszej 

kolejno$ci bezrobocie � 28,57%, oraz uzale�nienia � 19,05%. Tak samo rozk�ada si� na podane 

problemy stopie! ich wa�no$ci. 

W Pot�pie ankietowani zwrócili g�ównie uwag� na de faworyzacj� i wykluczenie (20,83%), 

natomiast w drugiej kolejno$ci na problemy biedy i ubóstwa, bezrobocia oraz dewastacji 

mienia (po 16,67%). Jako najistotniejsze ankietowani wskazali problemy bezrobocia oraz biedy 

i ubóstwa. 

W Kanolu ankietowani na tym samym poziomie, tj. po 23,81% wskaza!, zwracali uwag� 

na problem z bied� i ubóstwem, bezrobociem oraz dewastacj� mienia. Jednak jako 

najistotniejszy wskazywali problem bezrobocia. 

G�ównym problemem wskazanymi przez ankietowanych z &y�ki okaza�y si� by� 

bezrobocie � 28,57%, przest�pczo$� i chuliga!stwo � 19,05% oraz na równi defaworyzacja  

i wykluczenie oraz bieda i ubóstwo � po 14,29%. Najistotniejszym problemem okaza�o si� by� 

bezrobocie. 

W Odmuchowie wskazane zosta�y problemy bezrobocia � 28,57%, biedy i ubóstwa � 

23,81% oraz de faworyzacji i wykluczenia � 19,05%. Jednak problem biedy i ubóstwa okaza� 

si� by� najbardziej nasilony. 

W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe zidentyfikowano miejsca, obszary  

i obiekty na terenie gminy, wymagaj�ce wed�ug mieszka!ców interwencji, s� zdegradowane 

lub zaniedbane i dotkni�te negatywnymi zjawiskami kryzysowymi.  
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Tabela 40 Wskazanie miejsc, obszarów, obiektów wymagaj�cych interwencji. 

Miejscowo��  sfera miejsce/obszar  

Krupski M�yn  infrastrukturalna, 

techniczna  

i przestrzenna 

drogi gminne, chodniki, park przy poczcie, place zabaw, staw 

�Oczko� i amfiteatr i tereny s�siaduj�ce, przej�cie na cmentarz 

przez tory, budynek Urz�du Gminy i tereny s�siaduj�ce, tereny po 

by�ej parowozowni i rejon peronu kolejowego, osiedle Zielona 

Kolonia, rejon lokali socjalnych przy ul. Krasickiego, zaniedbane 

budynki handlowe przy rondzie oraz przy poczcie, brak 

�mietników, nie wykorzystany budynek Kasyna i starego 

przedszkola, rejon ul. S�onecznej i budynek mieszkalno-us�ugowy 

przy ul. G�ównej 9 w Krupskim M�ynie, �cie$ki rowerowe, 

modernizacja mostu betonowego, brak bazy turystycznej, brak 

bazy kulturalnej, odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej, 

poprawa warunków lokalowych w przedszkolu  

�rodowiskowa za�miecony obszar po starym ko�ciele, niska emisja  

z indywidulanych domostw, rowy melioracyjne okolice ul. 

Sienkiewicza 

spo�eczna negatywne zjawiska spo�eczne w okolicy sklepów przy ul. 

Tarnogórskiej, brak oferty dla m�odzie$y, niepe�nosprawnych, 

seniorów, samotnych matek, rodzin z dysfunkcjami 

Zi�tek infrastrukturalna, 

techniczna  

i przestrzenna 

drogi gminne, droga przy gara$ach, chodniki, termomodernizcja 

budynków mieszkalnych i stan kanalizacji,  

spo�eczna negatywne zjawiska spo�eczne, alkoholizm, wandalizm, brak 

oferty dla m�odzie$y, niepe�nosprawnych, seniorów, samotnych 

matek, rodzin z dysfunkcjami 

Pot�pa infrastrukturalna, 

techniczna  

i przestrzenna 

droga na dzia�ki, droga w kierunku Odmuchowa, zalew w Pot�pie, 

brak przej�cia dla pieszych (przystanek �Zalew� � Pot�pa), tzw. 

Stawki, boisko przy szkole  

Odmuchów infrastrukturalna, 

techniczna  

i przestrzenna 

drogi gminne, staw w Odmuchowie wraz z otoczeniem  

�rodowiskowa rejon stawu Odmuchów (poprawa jako�ci wody) 

'ród�o: opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonych bada# ankietowych  

 

Synteza wyników pozwala wskaza% g�ówne kategorie interwencji. Zidentyfikowane 

zjawiska kryzysowe zosta�y wskazane w 4 z 6 miejscowo�ci gminy Krupski M�yn. Ankietowani 

nie wskazali $adnych obszarów problemowych w miejscowo�ciach &y�ka i Kanol.  

W szczególno�ci wed�ug respondentów interwencji wymaga sfera infrastrukturalna  
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i przestrzenna, która zosta�a wskazana we wszystkich 4 miejscowo�ciach (o których mowa 

powy�ej). Sfera �rodowiskowa zosta�a wskazana w 2 miejscowo�ciach (Krupski M�yn, 

Odmuchów). Natomiast sfera spo�eczna wymaga interwencji wg. ankietowanych, w 2 

miejscowo�ciach (Krupski M�yn, Zi�tek). Podkre�li� nale�y, �e miejscowo�ciami, w których 

zdiagnozowano problemy spo�eczne wyst�puj�ce w powi�zaniu z problemami sfery 

infrastrukturalnej, przestrzennej a tak�e w cz��ci �rodowiskowej, s� miejscowo�ci Krupski 

M�yn i Zi�tek.  

Pozosta�e wyniki bada� ankietowych wraz z analiz� stanowi� za��cznik do niniejszego 

programu. 

 

3.6 Wyznaczenie obszarów zdegradowanych 

Przeprowadzono ca�o!ciow� diagnoz" sytuacji w gminie Krupski M�yn w celu 

identyfikacji zjawisk kryzysowych. Diagnoz" wykonano w oparciu o istniej�ce dokumenty 

strategiczne, dane statystyczne, w tym gromadzone na poziomie lokalnym. Konieczne dane 

udost"pni� m. innymi Gminny O!rodek Pomocy Spo�ecznej, Urz�d Gminy, Komisariat Policji  

i Powiatowy Urz�d Pracy. Diagnoza sytuacji kryzysowej zosta�a przeprowadzona tak#e  

z wykorzystaniem wyników dwóch bada� ankietowych. Jednym z kluczowych elementów prac 

nad przedmiotowym Programem Rewitalizacji by�o spotkanie z interesariuszami o charakterze 

warsztatowym i konsultacyjnym. 6 wrze�nia 2016 roku w godz. 15.00 � 18.00 na Sali posiedze� 

Rady Gminy przy ulicy G�ównej 5 w Krupskim M�ynie, zaprezentowano za�o�enia teoretyczne 

procesu rewitalizacji, przedstawiono analiz" obszaru gminy w kontek�cie planowanej 

delimitacji obszaru poddanego rewitalizacji, przedstawiono dane pozyskane ze $róde� GUS, 

ankiet, danych Urz"du Gminy, GOPS i Policji. Program warsztatów obejmowa� tak�e m.in.: 

- prezentacj" granic obszaru wst"pnie proponowanego do obj"cia dzia�aniami 

rewitalizacyjnymi na podstawie wyników diagnozy obejmuj�cej analiz� danych statystycznych 

dot. zw�aszcza demografii, bezrobocia, pomocy spo�ecznej oraz aktywno�ci gospodarczej, 

- ustalenie w wyniku dyskusji listy najwa�niejszych problemów i wyzwa� rewitalizacyjnych dla 

obszaru, 

- wskazanie terenów, miejsc i obiektów wymagaj�cych podj"cia dzia�a� rewitalizacyjnych wraz 

z przyj"ciem wst"pnych pomys�ów projektów. W warsztatach wzi"�o udzia� 18 osób,  

w spotkaniu uczestniczyli mieszka�cy gminy oraz przedstawiciele sektorów: publicznego 

(w�adze Gminy, przedstawiciele jednostek gminnych, radni gminni i powiatowi, so�tysi); 



55 

 

gospodarczego (przedstawiciele sektora M�P prowadz�cy dzia�alno�� na terenie gminy) oraz 

obywatelskiego (przedstawiciele organizacji pozarz�dowych prowadz�cych dzia�alno�� na 

terenie gminy a tak�e OSP z terenu gminy oraz lokalni liderzy). Spotkanie to da�o mo�liwo�� 

poznania postaw poszczególnych grup interesariuszy wzgl!dem planowanej rewitalizacji  

a tak�e pos�u�y�o przeprowadzania pog�!bionych analiz jako�ciowych. Ponadto 

zorganizowano dwa dodatkowe spotkania dla przedstawicieli Urz!du Gminy (20 lipca 2016 

roku i jego jednostek (21 lipca 2016 roku) których, celem by�o wypracowanie kompleksowego 

zestawu przedsi!wzi!�, s�u��cych rozwi�zaniu zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych oraz 

oceniono mo�liwo�� w��czenia ich do Programu Rewitalizacji.  

Podsumowuj�c narz!dziami i technikami partycypacyjnymi wykorzystanymi w trakcie 

opracowywania Programu Rewitalizacji by�y przeprowadzone badania i warsztaty. W zakres 

przeprowadzonych bada# wchodzi�y: 

- pog�!bione wywiady eksperckie przeprowadzone z pracownikami Gminnego O�rodka 

Pomocy Spo�ecznej, GOKSIR i animatorami kultury, osobami odpowiedzialnymi z ramienia 

Urz!dy Gminy za wspó�prac! z organizacjami pozarz�dowymi, Komendantem Komisariatu 

Policji w Tworogu,  

- spacer badawczy przeprowadzony przez cz�onków zespo�u odpowiedzialnego za 

opracowanie Programu wraz z przedstawicielami Urz!du Gminy,  

- badania wg. metody ilo�ciowej na podstawie zgromadzonych danych publicznych, 

- badania ankietowe.   

W odniesieniu do narz!dzi warsztatowych zastosowano: 

- warsztaty strategiczne przy u�yciu technik moderacji wizualnej, 

- wywiady grupowe przeprowadzone w trakcie prowadzonych konsultacji, 

- tzw. spotkanie komórek planuj�cych z Urz!du Gminy z przedstawicielami jednostek  

i wydzia�ów podleg�ych, 

- spotkanie grupy roboczej (gminnego roboczego zespo�u) w sprawie rewitalizacji). 

Bior�c pod uwag! podstawowe kategorie problemów jakimi s�: wyludnianie, problemy 

spo�eczne, bezrobocie, zad�u�enie, przest!pczo��, niski poziom aktywno�ci organizacji 

pozarz�dowych oraz uczestnictwa mieszka#ców w �yciu kulturalnym, s�abo rozwini!ta sfera 

gospodarcza, s�abo rozwini!ta sfera przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna, problemy 

�rodowiskowe, mo�na wst!pnie ustali� takie miejscowo�ci Gminy Krupski M�yn, gdzie tego 

typu negatywne zjawiska wyst!puj� z najwi!ksz� intensywno�ci�. Podsumowuj�c, w dwóch 
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miejscowo�ciach: Krupskim M�ynie i Zi"tku, wyst�puj� ponadprzeci�tne poziomy 

negatywnych zjawisk kryzysowych w wi�kszo�ci badanych kategorii. W pozosta!ych 

miejscowo�ciach zjawiska kryzysowe wyst�puj� w mniejszym stopniu lub nie zosta!y 

zidentyfikowane. Wyst�powanie zjawisk kryzysowych w poszczególnych miejscowo�ciach 

Gminy Krupski M!yn, zosta!o przedstawione w syntetycznym uj�ciu, w formie graficznej  

w poni%szej tabeli. W przeprowadzonej diagnozie skupiono si� na kategoriach problemów, 

które s� mierzalne dla wszystkich analizowanych jednostek.  
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Tabela 41 Syntetyczna ocena zjawisk kryzysowych w poszczególnych miejscowo�ciach Gminy Krupski M!yn 
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"ród!o: opracowanie w!asne
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Na podstawie danych przedstawionych w powy�szej tabeli nale�y przyj��, �e obszarami 

w których koncentruje si� najwi�cej negatywnych zjawisk s� miejscowo�ci oznaczone kolorem 

czerwonym tj.: 

- Krupski M�yn, który podlega procesowi wyludniania i jest miejscem koncentracji osób 

korzystaj�cych z pomocy spo!ecznej, w szczególno�ci ze wzgl�du na ubóstwo, bezradno�� oraz 

niepe!nosprawno��. Dodatkowo na tym obszarze znajduje si� du�o zdegradowanych miejsc  

i obiektów co wp�ywa na niezadowalaj�c� jako�� przestrzeni publicznych. Ponadto obszar 

charakteryzuje si� niskim poziomem bezpiecze#stwa publicznego, wysokim bezrobociem  

i zad!u�eniem mieszka"ców, wyst�powaniem zjawisk kryzysowych w sferze �rodowiska oraz 

cz��ciowo zdekapitowan� infrastruktur� techniczn�, 

- Zi�tek, który jest miejscem koncentracji wszystkich najistotniejszych negatywnych zjawisk 

spo!ecznych, bezrobocia i wykluczenia spo!ecznego a tak�e niskiego bezpiecze"stwa 

publicznego. Ponadto zachodz� na tym obszarze niekorzystne zjawiska kryzysowe w sferze 

gospodarczej oraz wyst�puje wysokie zad!u�enie mieszka"ców. W miejscowo�ci mo�na tak�e 

zaobserwowa� dekapitalizacj� infrastruktury technicznej, wyst�powanie zjawisk kryzysowych 

w sferze �rodowiska oraz niezadowalaj�c� jako�� przestrzeni publicznych. Na powy�szym 

obszarze niski jest tak�e poziom kapita!u spo!ecznego.  

Obszary zdegradowane gminy Krupski M!yn stanowi� tereny, na których 

zidentyfikowano stan kryzysowy, przejawiaj�cy si� koncentracj� negatywnych zjawisk 

spo!ecznych, w szczególno�ci ubóstwem, bezradno�ci� niepe!nosprawno�ci� oraz wysokim 

poziomem bezrobocia i zad!u�enia. Ponadto, w obszarach zdegradowanych gminy stan 

kryzysowy wynikaj�cy z problemów spo!ecznych jest pot�gowany wyst�powaniem 

nast�puj�cych zjawisk: niskiego poziomu bezpiecze"stwa publicznego, degradacji technicznej 

infrastruktury, wyst�powanie zjawisk kryzysowych w sferze �rodowiska oraz zaniedbania 

miejskich przestrzeni publicznych. Dokonuj�c ostatecznej delimitacji obszarów 

zdegradowanych, uwzgl�dniono tak�e ocen� jako�ciow�, ustalon� w wyniku spotkania 

warsztatowego z mieszka"cami gminy. Wnioski p!yn�ce ze spotkania warsztatowego 

wskazuj�, �e zdecydowanie najs!absze strony badanego obszaru dotycz� sfery spo!ecznej, 

sfery technicznej i przestrzenno � funkcjonalnej, co stanowi m. innymi punkt wyj�cia do 

wskazania kierunków dzia!a" na rzecz poprawy sytuacji. W zwi�zku z powy�szym proces 

rewitalizacji powinien zosta� oparty na: 

- przeciwdzia!aniu negatywnym zjawisko spo!ecznym i pobudzaniu rozwoju grup 
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wykluczonych w celu wzrostu aktywno�ci obywatelskiej i zawodowej, 

- wykorzystaniu potencja�u miejsc i obiektów opuszczonych, zaniedbanych, czy te� o niskiej 

estetyce, przywróceniu lub nadaniu im wa�nych funkcji spo!ecznych,  

- kreowaniu miejsc sp�dzania czasu wolnego, przyczyniaj�cych si� do poprawy jako�ci �ycia  

i integracji lokalnych spo!eczno�ci oraz wykorzystania walorów rekreacyjnych poszczególnych 

miejsc.  

Ostatecznie na podstawie diagnozy zjawisk kryzysowych w gminie Krupski M!yn 

zidentyfikowano dwa obszary zdegradowane: 

1. Obszar zdegradowany Krupski M!yn obejmuj�cy swoim zasi�giem miejscowo�� Krupski 

M!yn,  

2. Obszar zdegradowany Zi�tek, obejmuj�cy swoim zasi�giem miejscowo�� Zi�tek.  

W sk!ad obszarów zdegradowanych wchodz� miejscowo�ci, w których odnotowano wysok� 

koncentracj� negatywnych zjawisk spo!ecznych oraz dekapitalizacj� i degradacj� w sferze 

przestrzenno � funkcjonalnej, �rodowiskowej i technicznej. W ka�dym z obszarów 

zdegradowanych istniej� tak�e miejsca koncentracji negatywnych zjawisk spo!ecznych 

przek!adaj�cych si� na niski poziom bezpiecze&stwa publicznego. Równocze�nie 

zidentyfikowano w nich miejsca i obiekty, które w wyniku procesu rewitalizacji i ponownego 

ich wykorzystania b�d� przyczynia� si� do poszerzenia oferty sp�dzania czasu wolnego, 

wi�kszej integracji spo!eczno�ci lokalnej oraz wzrostu aktywno�ci obywatelskiej i zawodowej.  
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4. Pog��biona diagnoza obszaru rewitalizacji 

Zasi�g przestrzenny obszaru rewitalizacji zosta� wyznaczony w oparciu o diagnoz� 

zjawisk kryzysowych w sferach spo�ecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i �rodowiskowej, oraz zastosowane narz�dzia i techniki partycypacyjne, w tym 

spotkania konsultacyjne, warsztaty strategiczne, czy spacer badawczy, w trakcie którego 

zidentyfikowano miejsca i obiekty, które ze wzgl�du na swój potencja� zas�uguj" na obj�cie 

dzia�aniami rewitalizacyjnymi. 

Na potrzeby wskazania obszaru rewitalizowanego przeprowadzono pog��bione badania 

obszaru zdegradowanego. W toku pozyskiwania koniecznych informacji wykorzystano 

narz�dzia:  

- wywiadów z pracownikami spo�ecznymi, animatorami kultury, osobami odpowiedzialnymi  

z ramienia Urz�du Gminy za wspó�prac� z organizacjami pozarz"dowymi,  

- bada# przestrzeni np. spis z natury obszarów o niskich walorach estetycznych,  

- wywiadów z zarz"dcami na temat stanu i braków rozwi"za# funkcjonalnych w obiektach,  

- sonda$y w!ród mieszka#ców na temat jako!ci terenów publicznych i wskazania miejsc  

w obszarze zdegradowanym, szczególnie deficytowych funkcjonalnie. 

Na etapie prowadzonej delimitacji uwzgl�dniono tak$e adekwatne i dost�pne dane 

statystyczne jak i wyniki przeprowadzonych analiz oparte na przeprowadzonych badaniach, 

konsultacjach i warsztatach strategicznych. Przeprowadzono ca�o!ciow" diagnoz� sytuacji  

w gminie Krupski M�yn w celu identyfikacji zjawisk kryzysowych. Diagnoz� wykonano  

w oparciu o istniej"ce dokumenty strategiczne, dane statystyczne, w tym gromadzone na 

poziomie lokalnym. Konieczne dane udost�pni� m. innymi GOPS, GOKSIR, Urz"d Gminy, 

Komisariat Policji i Powiatowy Urz"d Pracy. Diagnoza sytuacji kryzysowej zosta�a 

przeprowadzona tak$e z wykorzystaniem wyników dwóch bada# ankietowych.  

Kryteria delimitacji obszaru rewitalizacji gminy Krupski M�yn zosta�y ustalone zgodnie  

z wytycznymi w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji opracowanymi przez 

Urz"d Marsza�kowski Województwa %l"skiego. Obszar do rewitalizacji zosta� wybrany na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy, w tym analizy wska&nikowej i jako!ciowej w sferze 

spo�ecznej, przestrzenno-funkcjonalnej/technicznej oraz gospodarczej i !rodowiskowej. 

Uwzgl�dniaj"c powy$sze kryteria delimitacji wyodr�bniono obszar rewitalizacji, który 

charakteryzuje si� degradacj" tkanki spo�ecznej, infrastrukturalnej lub przestrzennej oraz 
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niedostatecznym rozwini�ciem potencja�u gospodarczego i spo�ecznego. Na powy�szy 

obszarze mo�na zanotowa� m. innymi nast�puj�ce problemy: 

- brak opieki nad dzie�mi do lat 3,  

- zbyt ma�o miejsca w przedszkolach, matki chc�ce poszukiwa� pracy, nie mog� umie!ci� 

dziecka w przedszkolu, ze wzgl�du na pierwsze"stwo matek pracuj�cych; 

- zbyt krótkie i zbyt pó#ne godziny otwarcia i zamkni�cia przedszkoli, matki pracuj�ce 

zawodowo, lub chc�ce podj�� zatrudnienie maj� trudno�ci z powrotem na czas do 

domu po pracy ze wzgl�du na d�ugi dojazd (najcz�!ciej osoby te pracuj�  

w Tarnowskich Górach, lub dalej, powrót na teren Gminy Krupski M�yn zajmuje co 

najmniej 60 minut lub d�u�ej), a cz�sto brak rodziny, która mog�aby odebra� dziecko 

do czasu powrotu z pracy rodziców; 

- niskie kwalifikacje zawodowe, zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe lub ich brak 

(szczególnie dotyczy to kobiet ze wzgl�du na fakt �e rezygnowa�y z kszta�cenia 

zawodowego z racji wykonywania obowi�zków macierzy"skich); 

- brak motywacji do podj�cia zatrudnienia z racji niskich oferowanych dochodów, co 

sk�ania g�ównie do wykonywania prac w szarej strefie i osi�gania nieopodatkowanych 

dochodów, przy jednoczesnym korzystaniu ze !wiadcze" socjalnych; 

- niezadowolenie spo�eczno!ci lokalnej zwi�zane z poczuciem dyskryminacji  

w korzystaniu ze !wiadcze" - uprzywilejowana pozycja rodzin w których, dominuje 

zarobkowanie w szarej strefie w stosunku do osób pracuj�cych w legalnych formach 

zatrudnienia, rodziny w szarej strefie osi�gaj� znaczne dochody nieoficjalnie co 

pozwala korzysta� im z wszelkich form pomocy socjalnej i finansowej, rodziny 

zarobkuj�ce legalnie osi�gaj� dochody które, uznane s� za wysokie (zgodnie  

z przepisami), mimo, �e realnie dochody te nie pozwalaj� im zaspokoi� potrzeb rodziny; 

- brak zró�nicowanych form zatrudnia zawodowego na terenie gminy, 

- teren gminy znacznie oddalony o centrów aglomeracji miejskich , które oferuj� 

odpowiednie zatrudnienie, korzystanie z form aktywno!ci spo�ecznej i kulturalnej, 

- brak lokalnych form wolontariatu szczególnie wzgl�dem osób starszych, 

niepe�nosprawnych i pozostawionych w !rodowiskach domowych przez rodziny, 

- brak integracji spo�ecznej osób niepe�nosprawnych i starszych, 

- brak mo�liwo!ci zapewnienia opieki dla osób starszych i niepe�nosprawnych 

- izolacja dzieci niepe�nosprawnych w !rodowiskach domowych 
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- brak zaj��, w tym zapewnienia kreatywnego czasu wolnego i integracji  

ze �rodowiskiem lokalnym, 

- brak wsparcia prawnego na zasadzie poradnictwa na terenie Gminy Krupski M"yn dla 

osób potrzebuj�cych, 

- brak specjalistycznych punktów poradnictwa terapeutycznego dla rodzin  

z problemami na terenie gminy (przemoc, alkoholizm, problemy wychowawcze  

i rodzinne, narkomania), 

- poczucie nierównego traktowania cz�!ci mieszka$ców w kwestii polityki 

mieszkaniowej gminy.  

Ustanowiony obszar rewitalizacji gminy Krupski M�yn stanowi� wyznaczone cz�!ci 

obszarów zdegradowanych, które ze wzgl�du na skal� i istotno!� wyst�puj�cych zjawisk 

kryzysowych, jak równie% konieczno!� podejmowania dzia�a$ rewitalizacyjnych powinny 

zosta� obj�te interwencj�. Wyodr�bnienie odpowiednich podobszarów rewitalizacji pozwala 

na skoncentrowanie wysi�ków oraz ograniczonych !rodków finansowych na rozwi�zaniu 

najbardziej istotnych i pilnych problemów. Przyj�to za�o%enie, %e do 2022 roku, stanowi�cego 

horyzont czasowy programu, w ramach obszarów zdegradowanych istnieje mo%liwo!� 

wyznaczenia kolejnych podobszarów rewitalizacji w odpowiedzi na pojawiaj�ce si� zjawiska 

kryzysowe. Uwzgl�dniaj�c zasad� koncentracji, ��cznie obszar rewitalizacji nie b�dzie 

obejmowa� terenów wi�kszych ni% 20& powierzchni gminy i zamieszka�ych przez wi�cej ni% 

30& mieszka$ców. Wyznaczone podobszary charakteryzuj� si� nast�puj�cymi danymi: 

- Krupski M�yn � Krasickiego: liczba mieszka$ców 77 osób i powierzchnia 7,13 ha; 

- Krupski M�yn � G�ówna: liczba mieszka$ców 198 osób i powierzchnia 14,17 ha;  

- Zi�tek: liczba mieszka$ców 705 osób i powierzchnia 7,07 ha.  

��cznie dla ca�ego obszaru rewitalizacji jest to: 980 osób i 28,37 ha powierzchni.  

Liczba ludno�ci ca�ej gminy wynosi 3276 mieszka%ców a jej powierzchnia to 3942 ha. 

W zwi�zku z powy"szy wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje 29,91% ludno#ci gminy 

oraz 0,72% powierzchni gminy.  

Uwzgl�dniaj�c skal� wyst�powania zjawisk kryzysowych, wyznaczono obszar 

rewitalizacji sk�adaj�cy si� z 3 zdefiniowanych podobszarów. Zgodnie bowiem z wytycznymi 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014 � 2020 oraz zapisów ustawy z dnia 9 pa$dziernika 2015 r. o rewitalizacji, obszar 

rewitalizacji mo%e by� podzielony na podobszary nie posiadaj�ce ze sob� wspólnych granic. 
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Nale�y podkre�li�, �e zarówno wizja, cele i kierunki dzia�a�, jak równie� planowane do 

realizacji projekty na okre�lonych podobszarach przyczyni! si" do poprawy sytuacji  

i ograniczenia zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji.  

 

Mapa 2 Mapa rewitalizowanego obszaru (z trzema podobszarami) 

 

 

Reasumuj!c obszar przeznaczony do rewitalizacji wraz z wydzielonymi podobszarami 

wyznaczony zosta� w oparciu o opisan! powy�ej diagnoz" czynników i zjawisk kryzysowych 

oraz skal" i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. Podobszary wyznaczone zosta�y  

w miejscowo�ciach Krupski M�yn i Zi"tek. Zidentyfikowane podobszary podlegaj!ce 

rewitalizacji zosta�y wyznaczone z uwzgl"dnieniem kryteriów przestrzennych, technicznych, 

ekonomicznych oraz spo�ecznych, ze szczególnym uwzgl"dnieniem stopnia nasilenia 

problemów spo�ecznych na danym podobszarze, g�ównie zwi!zanych z deprywacj! spo�eczn! 

i materialn! mieszka�ców danego podobszaru, w szczególno�ci ubóstwa, bezradno�ci, 

niepe�nosprawno�ci, alkoholizmu, bezrobocia, zad�u�enia i przest"pczo�ci. 

 

 

 

 

 

 



64 

 

4.1 Podobszar KRUPSKI M�YN � KRASICKIEGO 

Mapa 3 Wyznaczony podobszar rewitalizacji Krupski M�yn - Krasickiego 

 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych Gminy Krupski M�yn 

Fotografie 1 Podobszar Krupski M�yn - Krasickiego  
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Obszar przeznaczony do rewitalizacji znajduje si� we wschodniej cz�!ci miejscowo!ci 

Krupski M�yn w pobli�u g�ównych dróg powiatowych Gminy � ul. Tarnogórska i ul. Lubliniecka 

w miejscowo!ci Krupski M�yn. Obszar charakteryzuje si� stosunkowo lu$n% zabudow% 

mieszkaniow� patrz�c na charakter zabudowy ca�ej Gminy. W Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, przyj�tym Uchwa"% Rady Gminy Krupski M"yn nr 

XXI/144/2000 z 5 wrze�nia 2000 roku teren omawianego obszaru rewitalizacji oznaczony jest 

pod symbolami 01/KM/1 � tereny przemys"u i us"ug, polityka szczegó"owa KM/13 � tereny 

przemys"u i us"ug, 02/KM/1 � tereny przemys"u i us"ug, polityka szczegó"owa KM/13 � tereny 

przemys"u i us"ug, 04/KM/1 - tereny przemys"u i us"ug, polityka szczegó"owa KM/13 � tereny 

przemys"u i us"ug, 05/KM/1 - tereny przemys"u i us"ug, polityka szczegó"owa KM/13 � tereny 

przemys"u i us"ug, 08/KM/1 � tereny us"ug, polityka szczegó"owa KM/2,6 � ochrona i poprawa 

stanu �rodowiska, 13/KM/1 � tereny przemys"u i us"ug, polityka szczegó"owa KM/13 � tereny 

przemys"u i us"ug. W omawianym obszarze po�o�ony jest M�odzie�owy O!rodek 

Wychowawczy w Krupskim M�ynie. Jest to placówka resocjalizacyjna przeznaczona dla 

ch�opców niedostosowanych spo�ecznie w normie intelektualnej. Do placówki przyjmowani s� 

ch�opcy w wieku od 13 do 18 lat. Celem placówki jest zapewnienie kompleksowej opieki 
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m�odzie�y niedostosowanej spo�ecznie. Zapewnia ona m�odzie�y niedostosowanej spo�ecznie 

resocjalizacj� oraz mo�liwo�� realizacji obowi�zku szkolnego i zdobycie kwalifikacji 

zawodowych. Na powy�szym obszarze, firma CHEMPUR z siedzib� w Piekarach !l�skich, 

prowadzi oddzia� w Krupskim M�ynie i rozpocz��a swoj� czynn� dzia�alno�� laboratoryjno-

produkcyjn� pod nazw� �Laboratorium Uszlachetniania i Zastosowania Substancji 

Chemicznych�. W w/w obszarze zlokalizowany jest tak�e Urz�d Gminy w Krupskim M�ynie  

i gminne lokale socjalne. W kilkuletniej perspektywie oddany zostanie do u�ytku, budowany 

obecnie dom seniora a tak�e siedziba firmy produkcyjno-us�ugowej. Poszczególne cz��ci 

obszarów po��czone s� sieci� dróg oraz komunikacj� pasa�ersk�, a w centralnej cz��ci obszaru 

znajduj� obiekty u�yteczno�ci publicznej, oraz zak�ady produkcyjne. Wyznaczony do 

rewitalizacji obszar obejmuje teren o powierzchni ok. 7,13 ha, który zamieszkuje ok. 77 

mieszka"ców.  

Na niniejszym obszarze planowana jest realizacja projektu rewitalizacyjnego 

polegaj�cego na uruchomieniu punktu konsultacyjno-interwencyjnego, prowadz�cego 

obs�ug� podmiotów gospodarczych (firm i osób fizycznych prowadz�cych dzia�alno�� 

gospodarcz�) i mieszka"ców (z grup defaworyzowanych) oraz modernizacj� budynku 

u�yteczno�ci publicznej w Krupskim M�ynie � Urz�du Gminy wraz z otoczeniem  

a tak�e modernizacj� mieszka" socjalnych przeznaczonych dla osób z grup defaworyzowanych 

zagro�onych ubóstwem, alkoholizmem i bezrobociem. 

Na zidentyfikowanym obszarze wyst�puje du�a kumulacja problemów spo�ecznych.  

GOPS w Krupskim M�ynie kieruje pomoc do rodzin ze wzgl�du na nast�puj�ce problemy 

spo�eczne: 

· Bezrobocie; 

· Ubóstwo; 

· Bezradno�� opieku"czo-wychowawcza; 

· Do�ywianie; 

· Przemoc/Niebieska karta. 

W zakresie bezrobocia, dzia�alno�� GOPS obejmuje 3 rodziny (2016r.), dotkni�te tym 

problemem, co jest wska%nikiem niewiele ni�szym, wobec pomocy udzielanej w 2014 roku, 

kiedy pod opiek� GOPS znajdowa�o si� 5 rodzin.  

Z problemem ubóstwa boryka si� 8 rodzin, obj�tych pomoc� GOPS i jest to wska%nik, który od 

2014 wzrós�, kiedy opiek� obj�tych by�o 6 rodzin. 
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W obszarze bezradno�ci opieku�czo-wychowawczej z pomocy GOPS korzysta 6 rodzin  

i równie! ten wska"nik ro�nie w stosunku do pomocy udzielanej w 2014 roku (4 rodziny). 

6 rodzin korzysta z pomocy w zakresie do!ywiania dzieci i tutaj wska"nik zosta# minimalnie 

zmniejszony, wobec pomocy kierowanej do 8 rodzin w 2014 roku.  

W miejscowo�ci Krupski M#yn - na analizowanym obszarze Krupski M#yn - KRASICKIEGO 

wyst$puje znaczny problem zwi%zany z bezrobociem, zarówno w�ród kobiet, jak i m$!czyzn.  

W�ród m$!czyzn bezrobocie wyst$puje we wszystkich grupach wiekowych i ma charakter 

zarówno d#ugotrwa#y, jaki i przej�ciowy. Wi$kszo�& osób obj$tych pomoc%, znajduje si$  

w grupie wiekowej poni!ej 50 roku !ycia, przy tym znaczn% cz$�& stanowi% osoby poni!ej 25 

roku !ycia i poni!ej 30 roku !ycia, a jako szczególny powód bezrobocia wskazuje si$ niskie 

kwalifikacje zawodowe. 

Kobiety stanowi% wy!szy odsetek w�ród osób obj$tych pomoc%, przy tym, w zasadzie w ca#o�ci 

bezrobocie ma charakter d#ugotrwa#y. Dotyczy równie! osób powy!ej 50 roku !ycia, osób 

poni!ej 25 roku !ycia i poni!ej 30 roku !ycia. Podobnie, jak w�ród m$!czyzn, jako g#ówny 

powód bezrobocia wskazuje si$ niskie kwalifikacje zawodowe. Wyst$puje równie! odsetek 

kobiet obj$tych pomoc%, samotnie wychowuj%ce dziecko.  
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4.2 Podobszar KRUPSKI M�YN - G�ÓWNA  

Mapa 4 Wyznaczony podobszar rewitalizacji Krupski M�yn - G�ówna 

 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych Gminy Krupski M�yn 

Fotografie 2 Podobszar Krupski M�yn - G�ówna 
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Obszar przeznaczony do rewitalizacji zlokalizowany jest w pó�nocnej cz��ci miejscowo�ci 

Krupski M�yn, wzd�u� g�ównej drogi powiatowej (ul. G�ównej). Obszar charakteryzuje si� 

stosunkowo g�st� zabudow� mieszkaniow� patrz�c na charakter zabudowy ca�ej Gminy, 

cechuj�cy si� obszarami le�nymi. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, 

przyj�tym Uchwa�� Rady Gminy Krupski M�yn nr XXI/144/2000 z 5 wrze�nia 2000 roku teren 

omawianego obszaru rewitalizacji oznaczony jest pod symbolami 33/KM/1 � Tereny zieleni, 

polityka szczegó�owa KM/2, 6, � ochrona i poprawa stanu �rodowiska oraz KM/8 wypoczynek 

i rekreacja, 35/KM/1 � Tereny mieszkaniowe, polityka szczegó�owa KM/3, 5, � ochrona  

i poprawa stanu �rodowiska oraz KM/12 tereny mieszkaniowe, 36/KM/1 � tereny zieleni, 

polityka szczegó�owa KM/2, 6, polityka szczegó�owa ochrona i poprawa stanu �rodowiska oraz 

KM/8 wypoczynek i rekreacja, 37/KM/1 � tereny mieszkaniowe, polityka szczegó�owa KM/12 

� tereny mieszkaniowe. Charakterystycznym miejscem dla wskazanego obszaru jest teren 

po�o�ony w pó�nocnej cz��ci obszaru, na którym zlokalizowany m. innymi basen k�pielowy 

oraz boisko i kompleks sportowy wraz z parkiem �Oczko� w Krupskim M�ynie po�o�ony przy 

ul. G�ównej. W Parku �Oczko� zlokalizowany jest prac zabaw dla dzieci, �cianka wspinaczkowa, 

stanica kajakowa, amfiteatr oraz �sportowy� budynek wielofunkcyjny przy ulicy G�ównej 4a 
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wraz z terenami s�siaduj�cymi. Teren mieszkaniowy, zabudowany jest kilkunastoma 

budynkami, u�ytkowanymi jako mieszkania wielorodzinne. W obr"bie niniejszego terenu 

znajduj� si" ponadto planowane do modernizacji: budynek przy ul. G#ównej 9 oraz teren 

pokolejowy, s�u��cy przed laty do obs�ugi ruchu pasa�erskiego i towarowego � parowozownia, 

peron i bocznica. Wyznaczony do rewitalizacji obszar obejmuje teren o powierzchni ok. 14,17 

ha, który zamieszkuje ok. 198 mieszka$ców. 

Na niniejszym obszarze planowana jest realizacja projektów rewitalizacyjnych 

polegaj�cych na rewitalizacji zdegradowanych terenów pokolejowych wraz z ich adaptacj� na 

cele spo�eczne, modernizacji budynku u�yteczno�ci publicznej przy ul. G�ównej 9  

z przeznaczeniem na cele spo�eczne oraz stworzeniu strefy centrum zbiorowej rekreacji  

i turystyki, utworzeniu kempingu, przystani, wypo�yczalni sprz"tu, punktu obs�ugi 

informacyjnej i turystycznej. 

Na zidentyfikowanym obszarze wyst"puje du�a kumulacja problemów spo�ecznych.  

GOPS w Krupskim M�ynie kieruje pomoc do rodzin ze wzgl"du na nast"puj�ce problemy 

spo�eczne: 

· Bezrobocie; 

· Ubóstwo; 

· Bezradno�� opieku$czo-wychowawcza; 

· Do�ywianie; 

· Przemoc/Niebieska karta. 

W zakresie bezrobocia, dzia�alno�� GOPS obejmuje 2 rodziny (2016r.), dotkni"te tym 

problemem, wska'nik ten utrzymuje si" od 2014 roku, kiedy pod opiek� GOPS znajdowa�y si" 

równie� 2 rodziny.  

Z problemem ubóstwa borykaj� si" 2 rodziny, obj"te pomoc� GOPS i jest to wska'nik, który 

równie� utrzymuje si" od 2014. 

W obszarze bezradno�ci opieku$czo-wychowawczej z pomocy GOPS korzystaj� 2 rodziny  

i wska'nik ten wzrós� w stosunku do pomocy udzielanej w 2014 roku (1 rodzina). 

1 rodzina korzysta z pomocy w zakresie do�ywiania dzieci i tutaj wska'nik zosta� minimalnie 

zmniejszony, wobec pomocy kierowanej do 2 rodzin w 2014 roku.  

W miejscowo�ci Krupski M�yn - na analizowanym obszarze Krupski M�yn G*ÓWNA - wyst"puje 

znaczny problem zwi�zany z bezrobociem, zarówno w�ród kobiet, jak i m"�czyzn.  

W�ród m"�czyzn bezrobocie wyst"puje we wszystkich grupach wiekowych i ma charakter 



71 

 

zarówno d�ugotrwa�y, jaki i przej�ciowy. Wi�kszo�� osób obj�tych pomoc�, znajduje si�  

w grupie wiekowej poni%ej 50 roku %ycia, przy tym znaczn� cz��� stanowi� osoby poni%ej 25 

roku %ycia i poni%ej 30 roku %ycia, a jako szczególny powód bezrobocia wskazuje si� niskie 

kwalifikacje zawodowe. 

Kobiety stanowi� wy%szy odsetek w�ród osób obj�tych pomoc�, przy tym, w zasadzie w ca�o�ci 

bezrobocie ma charakter d�ugotrwa�y. Dotyczy równie% osób powy%ej 50 roku %ycia, osób 

poni%ej 25 roku %ycia i poni%ej 30 roku %ycia. Podobnie, jak w�ród m�%czyzn, jako g�ówny 

powód bezrobocia wskazuje si� niskie kwalifikacje zawodowe.  
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4.3 Podobszar ZI�TEK 

Mapa 5 Wyznaczony podobszar rewitalizacji Zi�tek 

 

�ród�o: opracowanie w asne!na!podstawie!danych!Gminy!Krupski!M yn 

Fotografie 3 Podobszar Zietek 
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Obszar przeznaczony do rewitalizacji znajduje si� w miejscowo�ci Zi�tek w Gminie 

Krupski M�yn. Obszar charakteryzuje si� stosunkowo g�st� zabudow� mieszkaniow� patrz�c  

na charakter zabudowy ca�ej Gminy, cechuj�cy si� obszarami le�nymi. W Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, przyj�tym Uchwa�� Rady Gminy Krupski M�yn  

nr XXI/144/2000 z 5 wrze�nia 2000 roku teren omawianego obszaru rewitalizacji oznaczony 

jest pod symbolami 02/ZK/1 � tereny przemys�u i us�ug, polityka szczegó�owa ZK/2, 3, � 

ochrona i poprawa stanu �rodowiska, ZK/10 tereny przemys�u i us�ug, ZK/12 transport  

i komunikacja, 03/ZK/1 � tereny mieszkaniowe, polityka szczegó�owa ZK/2 � ochrona  

i poprawa stanu �rodowiska, ZK/5 tereny mieszkaniowe, ZK/9 tereny przemys�u i us�ug, 

05/ZK/1 � tereny us�ug, polityka szczegó�owa ZK/3,� ochrona i poprawa stanu �rodowiska, 

ZK/10 tereny przemys�u i us�ug, 06/ZK/1 � tereny zieleni, polityka szczegó�owa ZK/4 � ochrona 

i poprawa stanu �rodowiska, ZK/6 wypoczynek i rekreacja, ZK/9 tereny przemys�u i us�ug, 

04/ZK/1 � tereny przemys�u i us�ug, polityka szczegó�owa: ZK/2 � ochrona i poprawa stanu 

�rodowiska, ZK/10 � tereny przemys�u i us�ug, ZK/12 � transport i komunikacja. 08/ZK/1 � 

tereny mieszkaniowe, polityka szczegó�owa ZK/2,4 � ochrona i poprawa stanu �rodowiska. 

Miejscem kluczowym dla wskazanego obszaru jest teren po�o"ony w centralnej cz��ci obszaru. 

Ponadto w omawianym obszarze zlokalizowane s� Gminne Przedszkole w Krupskim M�ynie � 
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Oddzia� Zi�tek, oraz Gminny O�rodek Kultury, Sportu i Rekreacji � Oddzia� Zi tek.!Wyznaczony 

do rewitalizacji obszar obejmuje teren o powierzchni ok. 7,07 ha,!który!zamieszkuje!ok. 705 

(mieszka"ców. Na niniejszym obszarze planowana jest realizacja projektu rewitalizacyjnego 

polegaj#cego! na modernizacji funkcji! mieszkalnej! i! publicznej! osiedla! Zi tek! w! Krupskim!

M�ynie.  

Obszar! Zi tek! jest! obszarem! w! którym! dochodzi! do! najwi kszej! kumulacji! problemów!

spo�ecznych!na!terenie!Gminy!Krupski!M�yn.! 

GOPS! w! Krupskim!M�ynie! kieruje! pomoc! do! rodzin! ze! wzgl du! na! nast puj#ce! problemy!

spo�eczne: 

· Bezrobocie; 

· Ubóstwo; 

· Bezradno$%!opieku"czo-wychowawcza; 

· Do&ywianie; 

· Przemoc/Niebieska karta. 

Na obszarze! problemów! zwi#zanych! z! bezrobociem,! pomoc! kierowana! jest! do! 26! rodzin,! 

a! wska'nik! utrzymuje! si ! na! problematycznie! wysokiemu! poziomie! od! 2014! roku,! kiedy!

pomoc#!obj tych!by�o!27!rodzin.! 

Równie&! problem! ubóstwa!wyst puje! bardzo! szeroko! na! omawianym! terenie! rewitalizacji.!

GOPS!opiekuje!si !37!rodzinami!obj tymi!tym!problemem!i!równie&!ten!wska'nik utrzymuje 

si !na!sta�ym,!wysokim!poziomie!od!2014!roku!(38!rodzin).! 

W! obszarze! bezradno$ci! opieku"czo-wychowawczej GOPS obejmuje wsparciem 17 rodzin, 

wobec 18 w roku 2014. 

Z!do&ywiania!natomiast,!korzysta!31!rodzin!i!jest!to!kolejny!wska'nik,!który!utrzymuje!si !na!

wysokim!poziomie!na!prze�omie!ostatnich!lat!(32!rodziny!w!2014). 

Dla!obszaru!wskazanego!niniejsz#!analiz#!wydano!równie&!najwi cej!w!gminie!Niebiskich!Kart!

� 10!obowi#zuj#cych!w!2016,!wobec!5!w!2014.! 

Na wskazanym!obszarze!wyst puje!równie&!wysoka!stopa!bezrobocia,!którego!struktura!jest!

do$%! zró&nicowana! i! dotyczy! wszystkich! kategorii.! Jako! g�ówn#! przyczyn ! bezrobocia!

upatrywa%!nale&y!w!niskich!kwalifikacjach!i!barku!ch ci!ich!zdobycia.! 

 

 

 



75 

 

5. Wizja, planowany efekt rewitalizacji i za�o�enia programu  

W procesie powstawania Programu Rewitalizacji, po analizie stanu wyj�ciowego  

i nakre�leniu perspektywy docelowej,  wypracowana zosta�a wizja, jako ogólnie zarysowany, 

po��dany stan, który osi�gni�ty ma zosta� w 2022 roku. 

 

WIZJA 

OBSZAR REWITALIZOWANY � ULICA G!ÓWNA i KRASICKIEGO w KRUPSKIM M!YNIE 

ORAZ OSIEDLE ZI�TEK OBSZAREM ZRÓWNOWA#ONEGO, HARMONIJNEGO  

I KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU 

 

W ramach tak zaplanowanej ogólnej wizji stanu Gminy po realizacji Programu 

Rewitalizacji wyznaczone zosta�y wizje dla poszczególnych rewitalizowanych podobszarów. 

Wizje te zaprezentowane zosta�y w nast�pnej cz��ci programu. 

 

Rewitalizacja jest d�ugofalowym, z�o�onym procesem przemian spo�ecznych, 

gospodarczych i przestrzennych w miejscowo�ciach lub ich zdegradowanych cz��ciach, maj�cy 

na celu popraw� jako�ci �ycia mieszka!ców, harmonizacj� i podniesienie estetyki przestrzeni, 

prowadz�cy do o�ywienia gospodarczego oraz aktywizacji �ycia spo�ecznego. Proces 

rewitalizacji musi przebiega� pod �cis�ym nadzorem w�adz samorz�dowych oraz przy 

wspó�pracy organizacji spo�ecznych, gospodarczych, instytucji lokalnych i grup mieszka!ców. 

Prawid�owo przeprowadzona rewitalizacja jest du�ym bod"cem rozwoju lokalnego, skutkuje 

polepszeniem stanu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i spo�ecznej, s�u��cej 

rozwojowi gospodarczemu oraz wi�ksz� aktywno�ci� i przedsi�biorczo�ci� mieszka!ców. 

Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania Programu Rewitalizacji s� 

konsultacje spo�eczne. W�a�ciwie przeprowadzone konsultacje spo�eczne oraz prawid�owo 

zinterpretowane ich wyniki, gwarantuj� uj�cie w Programie Rewitalizacji inwestycji zgodnych 

z oczekiwaniami i potrzebami spo�eczno�ci lokalnej. 

Realizacja Programu rewitalizacji jest uzale�niona od realizacji zidentyfikowanych 

przedsi�wzi�� z zakresu us�ug spo�ecznych, dotycz�cych okre�lonej grupy spo�ecznej, 

dotkni�tej dysfunkcj� i wykluczeniem. W przypadku rewitalizacji wsparcie inwestycyjne ma 

charakter uzupe�niaj�cy i jest mo�liwe w powi�zaniu z dzia�aniami z zakresu us�ug spo�ecznych. 

Program Rewitalizacji ma charakter kompleksowy a zidentyfikowane projekty maj� charakter 
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przedsi�wzi�� komplementarnych i wzajemnie uzupe�niaj�cych, koordynowanych  

w niniejszym Programie.  

Program Rewitalizacji ujmuje zaplanowane dzia�ania w sposób kompleksowy,  

z uwzgl�dnieniem projektów rewitalizacyjnych wspó�finansowanych ze !rodków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Spo�ecznego oraz 

!rodków publicznych i prywatnych, tak aby nie pomija� aspektu spo�ecznego, gospodarczego, 

przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego i !rodowiskowego. Program koncentruje si� na 

rewitalizacji terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy obejmuj�c ca�o!� 

zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego dotkni�tego szczególn� koncentracj� problemów 

i negatywnych zjawisk kryzysowych. Na poziomie Programu zostanie zapewniona 

komplementarno!� planowanych projektów rewitalizacyjnych, w tym komplementarno!�: 

- przestrzenna poprzez oddzia�ywanie na ca�y obszar rewitalizacji, zapewnienie synergii 

realizowanych projektów, przez takie dzia�ania które nie b�d� skutkowa�y przeniesieniem 

problemów na inne obszary i nie b�d� prowadzi�y do niepo"�danych efektów spo�ecznych 

takich jak segregacja spo�eczna, wykluczenie; 

- problemowa poprzez realizacj� wzajemnie si� dope�niaj�cych przedsi�wzi�� we wszystkich 

niezb�dnych aspektach (spo�ecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, 

technicznym, !rodowiskowym) oraz zapewnienie komplementarno!ci ze strategicznymi 

decyzjami gminy na innych polach (np. zidentyfikowane potrzeby i przedsi�wzi�cia planowane 

w ramach Strategii Rozwoju Gminy Krupski M�yn, Programu Ochrony 'rodowiska dla Gminy 

Krupski M�yn oraz Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krupski M�yn) 

po przeprowadzeniu pog��bionej i usystematyzowanej analizy zjawisk kryzysu na obszarze 

gminy Krupski M�yn, która zosta�a przeprowadzona w ramach niniejszego Programu; 

- proceduralno-instytucjonalna poprzez zaprojektowanie na poziomie niniejszego Programu 

takiego systemu zarz�dzania Programem Rewitalizacji, który pozwoli na efektywne 

wspó�dzia�anie i uzupe�nianie si� na jego rzecz, ró"nych instytucji. Powy"sze oraz spójno!� 

procedur zostanie zapewnione poprzez osadzenie systemu zarz�dzania Programem  

w przyj�tym systemie zarz�dzania gmin� Krupski M�yn; 

- mi�dzyokresowa poprzez wykorzystanie do!wiadcze$ z poprzedniej perspektywy 

programowej w latach 2007-2013, w tym dobrych praktyk z tego okresu oraz do!wiadcze$ 

gmin realizuj�cych w�asne programy rewitalizacji, s�siaduj�cych czy wspó�pracuj�cych z gmin� 

w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia�ania �Le!na Kraina Górnego #l�ska�; 
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- �róde� finansowania poprzez umiej�tne uzupe�nianie i ��czenie wsparcia finansowego dla 

planowanych przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych ze �rodków EFRR, EFS z wykluczeniem ryzyka 

podwójnego dofinansowania, z jednoczesnym zapewnieniem silnej koordynacji i synergii 

projektów rewitalizacyjnych.  

W toku pracy nad Programem zosta�a tak!e zachowana zasada partnerstwa  

i partycypacji. Program zosta� wypracowany przez samorz�d gminny i poddany dyskusji  

w oparciu o diagnoz� lokalnych problemów: spo�ecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych i �rodowiskowych. Prace nad Programem zosta�y oparte na 

wspó�pracy ze wszystkimi grupami interesariuszy i zosta�a zaplanowana partycypacja 

spo�eczna na ka!dym etapie procesu rewitalizacji (diagnozowanie, programowanie, 

wdra!anie, monitorowanie).  

Realizacja Programu wi�za� si� b�dzie ponadto z osi�gni�ciem zak�adanych efektów, 

które tak!e odzwierciedlaj� zintegrowane my�lenie o rozwoju terenów poddawanych 

rewitalizacji � przewidziane do realizacji projekty i przedsi�wzi�cia maj� przynie�� wymierne 

korzy�ci wszystkim zainteresowanym na wyznaczonym obszarze rewitalizacji  

a w konsekwencji oddzia�ywa� maj� na popraw� ich stanu. Okre�lono stan po!�dany 

rewitalizacji do którego nale!y d�!y� poprzez realizacj� Programu Rewitalizacji. Docelowym 

efektem realizacji Programu jest wzmocnienie aktywno�ci spo�ecznej i zawodowej 

spo�eczno�ci lokalnych na wyznaczonych obszarach rewitalizowanych gminy Krupski M�yn 

wraz z fizyczn� modernizacj� wybranych budynków, obiektów i przestrzeni zlokalizowanych 

na delimitowanych obszarach rewitalizacji. Tak okre�lony efekt/stan po!�dany procesu 

rewitalizacji pozwoli na wybór odpowiednich i skwantyfikowanych mierników/wska�ników 

osi�gania celów Programu Rewitalizacji, przedstawionych w rozdziale 6. Cele i kierunki dzia�a", 

przedmiotowego Programu.  
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6. Cele i kierunki dzia�a�  

Proces formu�owania celów i kierunków dzia�a� w ramach Programu Rewitalizacji 

opiera� si� o wypracowan! wizj� a tak"e o pog��bion! i usystematyzowan! analiz� zjawisk 

kryzysowych na obszarze gminy Krupski M�yn. Analiza bazowa�a na dokumentach #ród�owych: 

danych statystycznych GUS, danych statystycznych uzyskanych na poziomie lokalnym, oraz 

danych uzyskanych w toku przeprowadzonych bada� ankietowych oraz konsultacji  

i warsztatów diagnostycznych. W oparciu o powy"sze dane wskazane zosta�y poni"sze cele  

i kierunki dzia�a�. Cele i kierunki dzia�ania wpisuj! si� w oczywisty sposób w dokumenty 

strategiczne gminy a tak"e w Regionalny Program Operacyjny Województwa $l!skiego na lata 

2014-2020. Cele Programu zosta�y sformu�owane z wykorzystaniem �metody problemowej%. 

Formu�owanie celów opiera si� o przeprowadzon! ca�o&ciow! diagnoz�  

i analiz� zjawisk kryzysowych, na podstawie której przeprowadzona zosta�a identyfikacja 

problemów.  

Celem ogólnym Programu jest zapewnienie takiego strategicznego podej&cia, które 

poprzez efektywne wsparcie, pozwoli na aktywizacj� spo�eczno&ci zamieszkuj!cych obszary 

zdegradowane oraz pozwoli na kompleksow! rewitalizacj� zdegradowanych obszarów, 

postrzegan! w wymiarze spo�ecznym, gospodarczym i przestrzennym. Podejmowane  

w ramach rewitalizacji dzia�ania maj! na celu d!"enie do poprawy jako&ci "ycia mieszka�ców 

oraz do o"ywienia gospodarczego i spo�ecznego danego obszaru. Powy"sze zapewnione 

zostanie poprzez kompleksowe dzia�ania rewitalizacyjne. Rewitalizacja ma charakter 

kompleksowy, to znaczy, "e w jej ramach prowadzone b�d! wielow!tkowe, wzajemnie 

uzupe�niaj!ce i wzmacniaj!ce dzia�ania, maj!ce na celu wywo�anie jako&ciowej pozytywnej 

zmiany na zdefiniowanym obszarze.  

Ustalone kierunki dzia�a� w ramach niniejszego Programu oparto na wykorzystaniu 

posiadanych zasobów i zachowaniu podstawowych zasad podej&cia kompleksowego:  

- polepszenia jako&ci bazy o charakterze spo�ecznym, kulturalnym, turystycznym  

i sportowo - rekreacyjnym,  

- polepszenie jako&ci infrastruktury technicznej, zasobów komunalnych i socjalnych, 

oraz przestrzeni publicznej, 

- zwi�kszenie atrakcyjno&ci inwestycyjnej obszarów, 

- podniesienie wiedzy i kompetencji spo�ecznej mieszka�ców, zmierzaj!ce do rozwoju 

gospodarczego i integracji spo�ecznej, 
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- zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego, 

- polepszenie jako�ci �rodowiska naturalnego,  

- wzmocnienie obszaru pod wzgl!dem ekonomicznym, g"ównie w celu tworzenia 

nowych miejsc pracy i przeciwdzia"anie ubóstwu, 

- polepszenie zdolno�ci organizacyjnych spo"eczno�ci lokalnych i przeciwdzia"anie 

wykluczeniu spo"ecznemu poprzez aktywizacj! grup wykluczonych i popraw! 

bezpiecze�stwa. 

Tabela 42 Wizja, cele i kierunki 

WIZJA PODOBSZARU KRUPSKI M�YN - G�ÓWNA 

Miejsce wykorzystanego potencja�u lokalowego i spo�ecznego. Miejsce koncentracji us�ug 
przeznaczonych dla mieszka�ców � us�ug spo�ecznych, rekreacyjnych, sportowych  

i kulturalnych. 

WIZJA PODOBSZARU KRUPSKI M�YN - KRASICKIEGO 

Zrewitalizowany teren jako obszar przyjazny przedsi!biorcom i mieszka#com, oferuj�cy 
dogodne warunki prowadzenia dzia"alno�ci gospodarczej i publicznej. 
WIZJA PODOBSZARU ZI!TEK 

Nowoczesna, funkcjonalna i zrównowa%ona przestrze� mieszkalna, wyposa%ona w 
atrakcyjne przestrzenie wspólne, pozbawiona negatywnej kwalifikacji, opartej na  
stereotypach i historycznych opiniach i wydarzeniach. 

CELE KIERUNKI DZIA�A" 

C1. Powstanie obszaru 

oferuj�cego nowoczesne  
i kompleksowe formy 

wsparcia w zakresie 

w��czenia spo�ecznego i 

aktywizacji spo�ecznej 

K1. Nadanie nowych funkcji budynkom poprzemys�owym  
i pokolejowym 

K2. Stworzenie obiektów oferuj�cych us�ugi spo�eczne 
przeznaczone dla mieszka�ców 

K3. Realizacja dzia�a# w zakresie organizacji czasu wolnego 

� wzmacnianie poczucia wspólnoty, sport, rekreacja, 

kultura 

K4. Powstanie nowoczesnych obiektów sportowych, 

rekreacyjnych i kulturalnych 

C2. Realizacja funkcji 

doradczej i wspomagaj$cej 

przeznaczonej dla 

mieszka#ców, 

przedsi!biorców  
i organizacji spo�ecznych 

K5. Rozwój istniej�cych i powstanie nowych  funkcji 
konsultacyjnych i doradczych dla wszystkich sektorów 
(gospodarczego, spo�ecznego i publicznego) oraz dla 
mieszka�ców 

K6. Kreowanie projektów pobudzaj�cych rozwój spo�eczno-

gospodarczy 

K7. Rozwój oferty inwestycyjnej przeznaczonej dla 
przedsi!biorców 

C3. Powstanie przyjaznej  

i funkcjonalnej przestrzeni 

mieszkalnej i us�ugowej. 

K8. Modernizacja budynków mieszkalnych i us�ugowych 

K9. Troska o stan �rodowiska naturalnego � dominuj�cego 
zasobu na terenie gminy 

K9. Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni wspólnych 

K10. Dzia�ania na rzecz wzmocnienia relacji s�siedzkich 

K11. Modernizacja infrastruktury technicznej 
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W ramach realizacji Programu prowadzone b�d� dzia�ania w kierunku wyrównywania 

spo�ecznych ró!nic, poprzez wzmocnienie aktywno"ci spo�ecznej i zawodowej, spo�eczno"ci 

lokalnej wraz z fizyczn� modernizacj� wybranych budynków, obiektów i przestrzeni 

zlokalizowanych na delimitowanych obszarach, przez co w rezultacie ograniczone zostanie 

ryzyko ubóstwa i wykluczenia spo�ecznego na tych obszarach. W niniejszym Programie 

zaplanowano cele w taki sposób, !eby realizowane w ramach niego przedsi�wzi�cia w sposób 

spójny i kompleksowy, z u!yciem ró!nych metod i zaanga!owaniem ró!nych sektorów  

i partnerów, niwelowa�y zdiagnozowane w analizie zagro!enia. Kompleksowe podej"cie 

Programu wyra!a spójno"# w odniesieniu do terytorium, jego zasobów, sytuacji spo�eczno-

gospodarczej i to!samo"ci obszaru. W wyniku partycypacyjnego udzia�u spo�eczno"ci lokalnej 

obszar ten poddany zosta� pog��bionej analizie i programowaniu elementów wymagaj�cych 

wsparcia a ustanowione kierunki rozwoju tworz� szeroko poj�ty konsensus, który pozwoli 

korzysta# z rozwoju obszaru rewitalizowanego jak najszerszej grupie mieszka$ców  

i organizacji. Poni!ej przedstawiono przyj�te wska%niki opracowywanego Programu. 

 

Skwantyfikowane mierniki/wska�ników osi�gania celów Programu: 

 

Tabela 43 Wska�niki produktu 

Wska�nik 
Warto!" 

docelowa 

Liczba projektów polepszaj�cych standard przestrzeni publicznej wraz z oraz dostosowanie ich 
funkcji do potrzeb mieszka$ców  

5 

Liczba projektów polepszaj�cych stan "rodowiska naturalnego  5 

Liczba projektów zwi�kszaj�cych zakres oferty sportowo-rekreacyjnej  3 

Liczba projektów polepszaj�cych standard lokali u!ytkowych i mieszka$  2 

Liczba projektów polegaj�cych na wzro"cie aktywno"ci zawodowej mieszka$ców  1 

Liczba projektów polegaj�cych na rozwoju sfery turystycznej i kulturalnej  2 

Liczba projektów skutkuj�cych wzrostem aktywno"ci spo�ecznej i kulturalnej mieszka$ców  4 

Liczba projektów skutkuj�cych wzrostem aktywno"ci sportowej i rekreacyjnej mieszka$ców  2 

Liczba projektów skierowanych do seniorów, osób niepe�nosprawnych, rodzin z ma�ymi dzie#mi, 
które zwi�kszaj� ich dost�p do przestrzeni publicznej  

2 

Liczba osób korzystaj�cych z obiektów przeznaczonych na us�ugi spo�eczne 120 

Liczba osób niepe�nosprawnych obj�tych wsparciem w ramach Programu 26 

Liczba osób starszych (+65) obj�tych wsparciem w ramach programu 90 

Liczba osób uczestnicz�cych w programach aktywizacji zawodowej 4 

Liczba osób korzystaj�cych z polepszonego standardu funkcji mieszkalnej 750 

Liczba osób uczestnicz�ca w wydarzeniach buduj�cych poczucie wspólnoty 2000 

&ród�o: opracowanie w�asne 
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Tabela 44 Wska�niki rezultatu 

Wska�nik 
Warto !"

docelowa 

Liczba korzystaj�cych z Programu, którym udzielono wsparcia  120 

Wzrost uczestników inicjatyw lokalnych buduj�cych poczucie wspólnoty i zorientowanych na 

relacje s�siedzkie 

tendencja 

wzrostowa 

- wska"nik 

procentowy 

Liczba miejsc aktywno�ci spo�ecznej, utworzonych na rewitalizowanych obszarach  4 

Spadek osób korzystaj�cych z instytucji �wiadcz�cych pomoc spo�eczn� tendencja 

malej�ca - 

wska"nik 

procentowy 

Spadek ilo�ci osób bezrobotnych tendencja 

malej�ca - 

wska"nik 

procentowy 

Liczba przestrzeni publicznych, którym nadano nowe funkcje w konsekwencji realizacji 

Programu Rewitalizacji 

3 

Wzrost powierzchni nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych  tendencja 

wzrostowa 

- wska"nik 

procentowy 

Liczba zmodernizowanych obiektów sportowo-reakcyjnych  1 

Wzrost liczby lokali i mieszka% o podniesionym w wyniku realizacji PR standardzie  tendencja 

wzrostowa 

- wska"nik 

procentowy 

Liczba mieszka%ców o zwi�kszonych kompetencjach zawodowych  4 

Liczba przedsi�wzi�' zak�adaj�cych wzrost aktywno�ci spo�eczno�ci lokalnej 4 

Wzrost liczby mieszka%ców bior�cych aktywny udzia� w wydarzeniach sportowych 

organizowanych w ramach realizacji PR  

tendencja 

wzrostowa 

- wska"nik 

procentowy 

Wzrost powierzchni przestrzeni publicznej i obiektów u�yteczno�ci publicznej dostosowanych 

do potrzeb seniorów, osób niepe�nosprawnych, rodzin z ma�ymi dzie�mi  

tendencja 

wzrostowa 

- wska"nik 

procentowy 

Liczba projektów u�atwiaj�cych seniorom, osobom niepe�nosprawnym i rodzinom z ma�ymi 

dzie'mi dost�p do przestrzeni publicznej 

4 

Spadek poczucia osamotnienia i odrzucenia w�ród osób starszych tendencja 

malej�ca - 

wska"nik 

procentowy 

�ród�o: opracowanie w�asne  
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7. Lista planowanych podstawowych projektów i przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych 

Lista planowanych podstawowych projektów i przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych zawiera 

zidentyfikowane podstawowe przedsi�wzi�cia rewitalizacyjne, bez których realizacja celów 

Programu nie b�dzie mo!liwa i obszar rewitalizacji nie b�dzie w stanie wyj"� z kryzysowej 

sytuacji. Projekty te zosta#y zidentyfikowane w toku przeprowadzonej pog#�bionej  

i usystematyzowanej analizy zjawisk kryzysowych na obszarze gminy Krupski M#yn  

i poszczególnych so#ectw, w odniesieniu do sytuacji na obszarze województwa "l$skiego, 

obejmuj$ca m. innymi aspekty sfery spo#ecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, 

"rodowiskowej i gospodarczej wraz z analiz$ nat�!enia, nawarstwiania lub utrwalania si� 

zjawisk kryzysowych, które to poprzedza#y nast�puj$ce po nich okre"lenie efektów  

i sformu#owanie stanu po!$danego po realizacji Programu wraz ze wskazaniem celów  

i kierunków dzia#a% przedmiotowego Programu.  

Projekty rewitalizacyjne przewidziane do realizacji w ramach niniejszego Programu 

Rewitalizacji b�d$ kierowane do dofinansowania zgodnie z mo!liwo"ci$ uzyskania pomocy 

zewn�trznej na ich sfinansowanie, z uwzgl�dnieniem zasady, !e projekty finansowane  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego b�d$ realizowane w "cis#ym po#$czeniu  

z dzia#aniami podejmowanymi w ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Spo#ecznego,  

w szczególno"ci przewidzianych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa &l$skiego na lata 2014 � 2020, w tym priorytetu inwestycyjnego 9i �aktywne 

w#$czenie�, z my"l$ o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwi�kszaniu 

szans na zatrudnienie osób z obszaru poddawanego dzia#aniom rewitalizacyjnym.  
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Tabela 45 Listy planowanych podstawowych projektów i przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych 

Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia!anie / Poddzia!anie 
Lokalizacja 

przedsi�wzi�cia 

Podmiot 

realizuj"cy 

Szacowane 

warto'� 

Wykorzystanie zdegradowanych terenów 

pokolejowych w Krupskim M�ynie 

II 

kwarta� 
2018 - IV 

kwarta� 
2018 

10.3.5. Rewitalizacja 

obszarów 
zdegradowanych � 

wsparcie dzia�a! 

wynikaj�cych z 

Lokalnych Strategii 

Rozwoju obejmuj�cych 

obszary wiejskie i 

rybackie 

Obszar Krupski M�yn - 
G�ówna - wyznaczony 

obszar przeznaczony do 

rewitalizacji  

Gmina Krupski 

M�yn 
1 000 000 PLN 

Zakres zadania  

Prognozowane rezultaty 

Modernizacja budynku polega� b�dzie na dostosowaniu obiektu ceglanego, który pe�ni� funkcj� poczekalni na nieczynnej 

obecnie bocznicy kolejowej w Krupskim M�ynie. Projekt przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych zwi�zanych z 

dociepleniem budynku, modernizacj� pomieszcze! i wymian� instalacji oraz wyposa%eniem. Docelowo projektem ma by� 

obj�ty tak%e budynek by�ej parowozowni, a tak%e uruchomiona ma by� turystyczna kolejka w�skotorowa z Krupskiego 

M�yna do miejscowo&ci Kielcza. W ramach przedsi�wzi�cia planowane jest przeprowadzenie dzia�a! inwestycyjnych. 

Rezultatem projektu (tymczasowo 

nieskwantyfikowanym) b�dzie liczba 

obiektów poddanych dzia�aniom. 

Osi�gni�cie wska'nika wykazane b�dzie 

na podstawie protoko�u odbioru prac 

budowalnych. 
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Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 
Lokalizacja 

przedsi�wzi�cia 

Podmiot 

realizuj cy 

Szacowane 

warto!" 

Aktywizacja spo�eczna w Krupskim M�ynie poprzez 

adaptacj! budynków kolejowych na potrzeby 

spo�eczne 

II 

kwarta� 
2018 - IV 

kwarta� 
2018 

9.2.1 Rozwój us�ug 
spo�ecznych i 
zdrowotnych � ZIT/ 

9.2.4 Rozwój us�ug 
spo�ecznych � wsparcie 

dzia�a! wynikaj�cych  

z LSR obejmuj�cych 

obszary wiejskie i 

rybackie/ 9.2.5 Rozwój 

us�ug spo�ecznych � 

konkurs 

Obszar Krupski M�yn - 

G�ówna - wyznaczony 

obszar przeznaczony do 

rewitalizacji  

Gmina Krupski 

M�yn 
200 000 PLN 

Zakres zadania  

Prognozowane rezultaty 

Utworzenie w przestrzeni by�ych budynków kolejowych w Krupskim M�ynie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  

i m�odzie�y. Placówka skierowana b�dzie równie� do innych grup mieszka!ców obszaru rewitalizowanego, w celu ich 

spo�ecznej aktywizacji i w��czenia spo�ecznego. 

W ramach projektu umo�liwiona zostanie dzia�alno�& spo�ecznych grup nieformalnych � orkiestry d�tej, grup 

m�odzie�owych, teatru amatorskiego. 

Rezultatem projektu (tymczasowo 

nieskwantyfikowanym) b�dzie liczba 

osób korzystaj�cych z powsta�ego 

obiektu przeznaczonego na cele 

spo�eczne oraz liczba odbywaj�cych si� 

tam zaj��. Osi"gni�cie rezultatów 

projektu potwierdzone b�dzie na 

podstawie kart zaj��, list obecno�ci itp. 

Mo�liwe do zanalizowania b�dzie tak�e 

indywidualne poczucie wykluczenia na 

podstawie ankiet przeprowadzonych 

w�ród korzystaj"cych z obiektu przed  

i po okre�lonym cyklu uczestniczenia  

w wydarzeniach realizowanych  

w obiekcie. 
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Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 
Lokalizacja 

przedsi!wzi!cia 

Podmiot 

realizuj�cy 

Szacowane 

warto#$ 

Modernizacja budynku u�yteczno�ci publicznej w 

Krupskim M!ynie z przeznaczeniem na cele spo!eczne 

II 

kwarta� 
2017 - IV 

kwarta� 
2017 

10.3.5. Rewitalizacja 

obszarów 
zdegradowanych � 

wsparcie dzia�a! 

wynikaj�cych  

z Lokalnych Strategii 

Rozwoju obejmuj�cych 

obszary wiejskie i 

rybackie 

Obszar Krupski M�yn - 

G�ówna - wyznaczony 

obszar przeznaczony do 

rewitalizacji  

Gmina Krupski 

M�yn 
800 000 PLN 

Zakres zadania  

Prognozowane rezultaty 

Projekt polega na modernizacji budynku u�yteczno$ci publicznej w Krupskim M�ynie. Modernizacja budynku polega% 

b�dzie na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób starszych i wy��czonych z obszarów rewitalizowanych (rehabilitacja, 

aktywizacja, w��czenie spo�eczne). Projekt przewiduje przeprowadzenie prac budowlanych zwi�zanych z dociepleniem 

budynku, modernizacj� pomieszcze! i wymian" instalacji oraz wyposa#enie pomieszcze! w sprz&t i wyposa#enie 

wspomagaj"ce proces w�"czenia grup dysfunkcyjnych. W ramach przedsi&wzi&cia planowane jest przeprowadzenie 

dzia�a! inwestycyjnych. 

Rezultatem projektu (tymczasowo 

nieskwantyfikowanym) b&dzie liczba 

obiektów poddanych dzia�aniom. 

Osi"gni&cie wska'nika wykazane b&dzie 

na podstawie protoko�u odbioru prac 

budowalnych. 
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Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 
Lokalizacja 

przedsi!wzi!cia 

Podmiot 

realizuj�cy 

Szacowane 

warto#$ 

Aktywizacja spo�eczna w Krupskim M�ynie. 
Adaptacja zrewitalizowanego budynku na potrzeby 

spo�eczne 

II 

kwarta� 
2017 - IV 

kwarta� 
2017 

9.2.1 Rozwój us�ug 
spo�ecznych i 
zdrowotnych � ZIT/ 

9.2.4 Rozwój us�ug 
spo�ecznych � wsparcie 

dzia�a! wynikaj�cych  

z LSR obejmuj�cych 

obszary wiejskie i 

rybackie/ 9.2.5 Rozwój 

us�ug spo�ecznych � 

konkurs 

Obszar Krupski M�yn - 

G�ówna - wyznaczony 

obszar przeznaczony do 

rewitalizacji  

Gmina Krupski 

M�yn 
250 000 PLN 

Zakres zadania  

Prognozowane rezultaty 

Utworzenie placówki wsparcia dla osób zagro�onych wykluczeniem spo�ecznym. Zorganizowanie jednostki wsparcia dla 

osób starszych z obszaru rewitalizowanego (rehabilitacja, aktywizacja, w�"czenie spo�eczne). Dzia�alno$% jednostki 

skierowana b&dzie równie# do zidentyfikowanych na obszarze zdegradowanych grup dysfunkcyjnych. Planuje si& 

organizacj& zaj&% spo�ecznych, szkole!, kursów.  

Rezultaty realizacji projektu znajd" 

odzwierciedlenie w liczbie osób 

korzystaj"cych z Gminnego O$rodka 

Pomocy Spo�ecznej. Zak�ada si&, ze 

realizacja projektu doprowadzi do 

zmniejszenia tej liczby. 

Mo#liwe do zanalizowania b&dzie tak#e 

indywidualne poczucie wykluczenia na 

podstawie ankiet przeprowadzonych 

w$ród korzystaj"cych z obiektu przed  

i po okre$lonym cyklu uczestniczenia  

w wydarzeniach realizowanych  

w obiekcie. 
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Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 
Lokalizacja 

przedsi!wzi!cia 

Podmiot 

realizuj�cy 

Szacowane 

warto#$ 

Modernizacja budynku u�yteczno�ci publicznej oraz 

mieszka! socjalnych w Krupskim M"ynie na obszarze 

zdegradowanym  

II 

kwarta� 
2017 - IV 

kwarta� 
2017 

10.3.5. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych � 

wsparcie dzia�a! wynikaj�cych 

z Lokalnych Strategii Rozwoju 

obejmuj�cych obszary 

wiejskie i rybackie 

Obszar Krupski 

M�yn - Krasickiego 

- wyznaczony 

obszar 

przeznaczony do 

rewitalizacji 

Gmina Krupski 

M�yn 
4 200 000 PLN 

Zakres zadania  Prognozowane rezultaty 

Projekt obejmuje modernizacj# budynku u$yteczno%ci publicznej w Krupskim M�ynie � Urz#du Gminy wraz z otoczeniem 

a tak$e modernizacj# mieszka! socjalnych przeznaczonych dla osób z grup defaworyzowanych zagro$onych ubóstwem, 

alkoholizmem i bezrobociem z obszaru rewitalizowanego. Modernizacja budynku polega& b#dzie na dostosowaniu obiektu 

do potrzeb osób starszych i niepe�nosprawnych a tak$e poprawi& ma komfort korzystania przez mieszka!ców z us�ug 

publicznych. Projekt zak�ada tak$e uporz"dkowanie przestrzeni wokó� budynku a tak$e modernizacje mieszka! socjalnych 

zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami prawa. W ramach przedsi#wzi#cia planowane jest przeprowadzenie dzia�a! 

inwestycyjnych jak i dotycz"cych sfery spo�ecznej tj. przeprowadzenie dzia�a! aktywuj"cych i przeciwdzia�aj"cych 

wykluczeniu osób dotkni#tych zjawiskami kryzysowymi na delimitowanym obszarze. 

Rezultatem projektu (tymczasowo 

nieskwantyfikowanym) b#dzie liczba 

obiektów poddanych dzia�aniom. 

Osi"gni#cie wska'nika wykazane b#dzie 

na podstawie protoko�u odbioru prac 

budowalnych. 

 

 

Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 
Lokalizacja 

przedsi!wzi!cia 

Podmiot 

realizuj�cy 

Szacowane 

warto#$ 

Uruchomienie us"ug spo"ecznych dla nowych 

przedsi�biorców i mieszka!ców z obszarów 

zdegradowanych Gminy Krupski M"yn 

II 

kwarta� 

2017 - IV 

kwarta� 

2017 

7.1 Poprawa zdolno%ci 

do zatrudnienia 

 

7.3 Promocja 

samozatrudnienia 

Obszar Krupski M�yn - 

Krasickiego - 

wyznaczony obszar 

przeznaczony do 

rewitalizacji 

Gmina Krupski 

M�yn 

200 000 PLN 

 

 

100 000 PLN 

 

Zakres zadania  Prognozowane rezultaty 

Projekt polega na uruchomieniu punktu konsultacyjno-interwencyjnego, prowadz"cego obs�ug# podmiotów 

gospodarczych (firm i osób fizycznych prowadz"cych dzia�alno%& gospodarcz") i mieszka!ców (szczególnie z grup 

defaworyzowanych) z obszaru rewitalizowanego 

Rezultaty realizacji projektu znajd" 

odzwierciedlenie w liczbie osób 

korzystaj"cych z us�ug publicznych 

dost#pnych w budynku Urz#du oraz 

korzystaj"cych z Powiatowego Urz#du 

Pracy. Zak�ada si#, ze realizacja 

projektu doprowadzi do zmniejszenia 

tych liczb. 
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Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 

Lokalizacja 

przedsi!wzi!cia 

Podmiot 

realizuj�cy 

Szacowane 

warto#$ 

Podwy�szenie standardu funkcji mieszkalnej  

i publicznej osiedla Zi!tek w Krupskim M"ynie 

III 

kwarta� 
2017 - IV 

kwarta� 
2020 

10.3.5. Rewitalizacja 

obszarów 
zdegradowanych � 

wsparcie dzia�a! 

wynikaj�cych  

z Lokalnych Strategii 

Rozwoju obejmuj�cych 

obszary wiejskie  

i rybackie 

Obszar Krupski M�yn � 

Zi#tek - wyznaczony 

obszar przeznaczony do 

rewitalizacji 

Gmina Krupski 

M�yn 
4 000 000 PLN 

Zakres zadania  Prognozowane rezultaty 

Projekt polega na modernizacji budynków mieszkalnych i budynków, w których prowadzone s� us�ugi publiczne: dom 

kultury, biblioteka i przedszkole. Projekt polega na modernizacji i termorenowacji tych zasobów ��cznie z wymian� 

instalacji i remontem cz#$ci wspólnych budynków. Projekt zak�ada tak%e zniesienie barier architektonicznych 
zak�ócaj�cych korzystanie z nich osobom starszym i niepe�nosprawnym oraz popraw� komfortu korzystania z oferty 

instytucji publicznych przez mieszka!ców obszaru rewitalizowanego. W ramach przedsi#wzi#cia planowane jest 

przeprowadzenie dzia�a! inwestycyjnych jak i dotycz�cych sfery spo�ecznej tj. przeprowadzenie dzia�a! aktywuj�cych  

i przeciwdzia�aj�cych wykluczeniu osób dotkni�tych zjawiskami kryzysowymi na delimitowanym obszarze. 

Rezultatem projektu (tymczasowo 

nieskwantyfikowanym) b�dzie liczba 

osób i podmiotów korzystaj�cych z 

instytucji publicznych oraz liczba osób, 

które mieszka& b#d� w 

zmodernizowanych budynkach. 

Osi�gni#cie rezultatów projektu 

potwierdzone b#dzie na podstawie 

ewidencji prowadzonej przez 

odpowiedzialne instytucje � Urz�d 

Gminy w Krupskim M�ynie, bibliotek�, 

GOPS i przedszkole. 
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Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 

Lokalizacja 

przedsi!wzi!
cia 

Podmiot realizuj�cy 
Szacowane 

warto#$ 

Utworzenie centrum miejscowo�ci Krupski M�yn  

i zagospodarowanie stawu �Oczko� wraz  

z dorzeczem Ma�ej Panwi 

I kwarta� 
2018 - IV 

kwarta� 
2019 

10.3.5. Rewitalizacja 

obszarów 
zdegradowanych � 

wsparcie dzia�a! 

wynikaj�cych  

z Lokalnych Strategii 

Rozwoju obejmuj�cych 

obszary wiejskie  

i rybackie 

Obszar 

Krupski 

M�yn - 

G�ówna - 

wyznaczony 

obszar 

przeznaczon

y do 

rewitalizacji 

Porozumienie 

przedsi#biorców 

prowadz"cych dzia�alno$% na 

terenie Gminy Krupski M�yn  

4 000 000 PLN 

Zakres zadania  Prognozowane rezultaty 

Stworzenie przestrzeni aktywizacji spo�ecznej i w�"czenia spo�ecznego, zapewniaj"cej integracj# mieszka!ców 

obszaru rewitalizacji. W ramach przedsi#wzi#cia planowane jest przeprowadzenie dzia�a! inwestycyjnych.  

Rezultatem projektu (tymczasowo 

nieskwantyfikowanym) b#dzie liczba obiektów 

poddanych dzia�aniom 

Osi�gni�cie wska&nika wykazane b�dzie na 

podstawie protoko�u odbioru prac budowalnych. 
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Nazwa zadania 
Czas 

realizacji  

RPO WSL 2014-2020 

Dzia�anie / Poddzia�anie 

Lokalizacja 

przedsi!wzi!cia 

Podmiot 

realizuj�cy 

Szacowane 

warto#$ 

�Oczko� wraz z dorzeczem Ma�ej Panwi jako miejsce 

integracji i aktywno!ci spo�ecznej 

I kwarta� 
2018 - IV 

kwarta� 
2019 

9.1.1 Wzmacnianie 

potencja�u spo�eczno-

zawodowego 

spo�eczno�ci lokalnych � 

ZIT/ 9.1.4 Wzmacnianie 

potencja�u spo�eczno-

zawodowego 

spo�eczno�ci lokalnych - 

wsparcie dzia�a" 
wynikaj�cych z LSR 
obejmuj�cych obszary 
wiejskie i rybackie 

Obszar Krupski M�yn- 

G�ówna - wyznaczony 

obszar przeznaczony do 

rewitalizacji 

Gmina Krupski 

M�yn, GOKSIR 
Krupski M�yn, 
OSP Pot�pa 

300 000 PLN 

Zakres zadania  Prognozowane rezultaty 

Organizacja cyklicznych imprez edukacyjno-kulturalnych w ramach Programu Aktywno�ci Lokalnej, w tym promowanie 

aktywno�ci sportowo-fizycznej, realizacji dzia�a" z zakresu wzmacniania potencja�u spo�ecznego (prozatrudnieniowych  

i �rodowiskowych), ze szczególnym uwzgl�dnieniem grup spo�ecznych zagro%onych wykluczeniem spo�ecznym z obszaru 

rewitalizowanego. Miejscem aktywno!ci b�dzie zrewitalizowany obszar stawu �Oczko� wraz z dorzeczem Ma�ej Panwi.  

 

Rezultaty realizacji projektu znajd� 
odzwierciedlenie w liczbie osób 
korzystaj�cych z oferowanych us�ug. 

Nast�pi zwi�kszenie atrakcyjno!ci 

obszaru Gminy przy wykorzystaniu 

optymalnego po�o%enia ww. terenów. 

 

 
%ród�o: opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

 

Poni%ej przedstawiono tabel� obrazuj�c� powi�zanie podstawowych projektów i przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych z przyj�tymi celami rewitalizacji 

i kierunkami dzia�a".   
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Tabela 46 Cele rewitalizacji i kierunki dzia�a� rewitalizacyjnych dla projektów podstawowych   

Nazwa projektu 
Cel rewitalizacji Kierunek dzia�a� 

rewitalizacyjnych 

Wykorzystanie zdegradowanych terenów pokolejowych w Krupskim M�ynie C1 K1, K2, K4 

Aktywizacja spo�eczna w Krupskim M�ynie poprzez adaptacj� budynków kolejowych na potrzeby spo�eczne C1 K3 

Modernizacja budynku u�yteczno�ci publicznej w Krupskim M�ynie C1 K2 

Aktywizacja spo�eczna w Krupskim M�ynie. Adaptacja zrewitalizowanego budynku na potrzeby spo�eczne C1, C2 K3, K6 

Modernizacja budynku u�yteczno#ci publicznej oraz mieszka$ socjalnych w Krupskim M�ynie na obszarze 
zdegradowanym  

C2, C3 K5, K9 

Uruchomienie us�ug spo�ecznych dla nowych przedsi�biorców i mieszka$ców z obszarów zdegradowanych Gminy 
Krupski M�yn 

C2 K5, K6 

Podwy�szenie standardu funkcji mieszkalnej i publicznej osiedla Zi�tek w Krupskim M�ynie C3 K8, K10, K11, K112 

Utworzenie centrum miejscowo#ci Krupski M�yn i zagospodarowanie stawu �Oczko� wraz z dorzeczem Ma�ej Panwi C1, C3 K3, K4, K10,  

�Oczko� wraz z dorzeczem Ma�ej Panwi jako miejsce integracji i aktywno#ci spo�ecznej C1, C3 K3, K11 

%ród�o: opracowanie w�asne 
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8. Charakterystyka pozosta�ych rodzajów przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych  

Charakterystyka pozosta�ych rodzajów przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych realizuj�cych 

kierunki wyznaczonych dzia�a!, maj�cych na celu eliminacje lub ograniczenie negatywnych 

zjawisk powoduj�cych sytuacj� kryzysow� to zbiorczy opis uzupe�niaj�cych rodzajów 

przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych, tj. takich, których zakres, koszt, sposób finansowania czy 

termin realizacji nie zosta� do ko!ca okre�lony lub które ze wzgl�du na mniejsz� skal� 

oddzia�ywania trudno zidentyfikowa� indywidualnie, a s� oczekiwane ze wzgl�du na realizacj� 

celów Programu Rewitalizacji. Przedsi�wzi�cia te tak#e zosta�y zidentyfikowane w toku 

przeprowadzonej pog��bionej i usystematyzowanej diagnozy i analizy zjawisk kryzysowych na 

obszarze gminy Krupski M�yn a tak#e w oparciu o dane ankietowe i informacje pozyskane 

podczas warsztatów. W oparciu o analiz� danych z przeprowadzonego w ramach diagnozy 

badania ankietowego oraz w oparciu o dane przekazane przez uczestników warsztatów 

pozosta�ymi postulowanymi przedsi�wzi�ciami rewitalizacyjnymi dla zdiagnozowanych  

i wyznaczonych obszarów rewitalizacji s� dzia�ania rewitalizacyjne, które maj� pozytywnie 

wp�yn�� na rozwi�zanie zjawisk kryzysowych na obszarze gminy Krupski M�yn. Dzia�aniami 

tymi s�: 

 

Tabela 47 Zestawienie pozosta�ych rodzajów przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych 

Zakres/tytu� projektu Podmiot zg�aszaj!cy Dzia�anie / Poddzia�anie  

RPO WSL 2014-2020 

Opieka nad dzie�mi do lat 3  sektor prywatny 8.1.2 Zapewnienie dost�pu 

do us�ug opieku!czych nad 

dzie�mi do 3 lat - konkurs 

Aktywne przeciwdzia�anie bezrobociu na terenie 

Krupskiego M�yna � wsparcie dla osób zamierzaj�cych 

rozpocz�� prowadzenie dzia�alno"ci gospodarczej 

sektor spo�eczny 7.3.3 Promocja 

samozatrudnienia � konkurs 

Przygotowanie i wdro#enie oferty szkoleniowo � 

doradczej, edukacyjnej, a tak#e integracyjnej dla 

mieszka!ców obszarów delimitowanych, maj�ca na celu 

zdobycie nowych umiej�tno"ci, kompetencji i poszerzenia 

wiedzy, a tak#e przeciwdzia�ania wykluczeniu (m. innymi 

kursy, zaj�cia) 

sektor spo�eczny 7.1.3 Poprawa zdolno"ci do 

zatrudnienia osób 

poszukuj�cych pracy i 

pozostaj�cych bez 

zatrudnienia � konkurs 

Aktywna integracja grup zagro#onych w tym osób 

niepe�nosprawnych i starszych   

sektor spo�eczny  9.1.5 Programy aktywnej 

integracji osób i grup 

zagro#onych wykluczeniem 

spo�ecznym - konkurs 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu: 

organizacji okresowych jarmarków czy imprez spo�eczno-

kulturalnych, w celu o#ywienia integracji i wspomo#enia 

dzia�alno"ci lokalnych przedsi�biorców 

Gmina Krupski M�yn 10.3.5. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych 

� wsparcie dzia�a! 

wynikaj�cych z Lokalnych 

Strategii Rozwoju 
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obejmuj�cych obszary 

wiejskie i rybackie 

Poszerzenie dost�pu do us�ug spo�ecznych i opieku�czych  Gmina Krupski M�yn  9.2.5  Rozwój us�ug 
spo�ecznych � konkurs 

Poprawa dost!pu do rehabilitacji leczniczej u"atwiaj�cej 

pozostanie w zatrudnieniu lub powrót do pracy 

sektor prywatny  8.3.2 Realizowanie 

aktywizacji zawodowej 

poprzez zapewnienie 

w"a$ciwej opieki zdrowotnej 
- konkurs 

Pobudzenie aktywno$ci gospodarczej i spo"ecznej 
mieszka#ców Zi�tka 

sektor spo"eczny 7.3.3 Promocja 

samozatrudnienia � konkurs 

Wykorzystanie doliny rzeki Ma"a Panew na rzecz 
udost�pnienia na cele rekreacyjne i turystyczne 

sektor prywatny 10.3.5. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych 
� wsparcie dzia"a# 
wynikaj�cych z Lokalnych 
Strategii Rozwoju 

obejmuj�cych obszary 
wiejskie i rybackie 

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

 

Poni%ej przedstawiono tabel� obrazuj�c� powi�zanie pozosta"ych rodzajów   

przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych z przyj�tymi celami rewitalizacji i kierunkami dzia"a#.   

 

Tabela 48 Cele rewitalizacji i kierunki dzia�a! rewitalizacyjnych dla pozosta�ych rodzajów przedsi"wzi"#    

Nazwa projektu 
Cel 

rewitalizacji 

Kierunek dzia�a� 

rewitalizacyjnych 

Opieka nad dzie�mi do lat 3  C1, C3 K3, K11 

Aktywne przeciwdzia"anie bezrobociu na terenie Krupskiego M"yna � 

wsparcie dla osób zamierzaj�cych rozpocz�� prowadzenie dzia"alno$ci 
gospodarczej 

C2 K5, K6 

Przygotowanie i wdro%enie oferty szkoleniowo � doradczej, 

edukacyjnej, a tak%e integracyjnej dla mieszka#ców obszarów 
delimitowanych, maj�ca na celu zdobycie nowych umiej�tno$ci, 
kompetencji i poszerzenia wiedzy, a tak%e przeciwdzia"ania 
wykluczeniu (m. innymi kursy, zaj�cia) 

C1, C2 K3, K6 

Aktywna integracja grup zagro%onych w tym osób niepe"nosprawnych 
i starszych   

C1, C3 K3, K11 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu: organizacji 

okresowych jarmarków czy imprez spo"eczno-kulturalnych, w celu 

o%ywienia integracji i wspomo%enia dzia"alno$ci lokalnych 
przedsi�biorców 

C1, C3 K3, K4, K10 

Poszerzenie dost�pu do us"ug spo"ecznych i opieku#czych  C1 K2, K3 

Poprawa dost�pu do rehabilitacji leczniczej u"atwiaj�cej pozostanie w 
zatrudnieniu lub powrót do pracy 

C1 K2, K3 

Pobudzenie aktywno$ci gospodarczej i spo"ecznej mieszka#ców Zi�tka C2 K6 

Wykorzystanie doliny rzeki Ma"a Panew na rzecz udost�pnienia na cele 
rekreacyjne i turystyczne 

C1, C3 K3, K4, K9,  

'ród"o: opracowanie w�asne 
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarno�ci mi�dzy poszczególnymi 

projektami/przedsi�wzi�ciami rewitalizacyjnymi oraz pomi�dzy dzia�aniami ró�nych 

podmiotów i funduszy na obszarze obj�tym programem 

W kontek�cie niniejszego dokumentu poj�cie komplementarno�ci rozpatrywane jest na 

kilku poziomach. Mówimy wi�c o komplementarno�ci na poziomie programowym (Program 

wykazuje powi!zania z dokumentami programowymi i planistycznymi na poziomie 

regionalnym oraz lokalnym), zintegrowaniu sektorowym (wspó"pracy sektorów publicznego, 

spo"ecznego i gospodarczego), zintegrowaniu zasobów (strategia zaplanowanymi dzia"aniami 

odnosi si� do szeregu zasobów obszaru obj�tego PR), zintegrowaniu obszaru (w wyniku 

zrealizowanych dzia"a# na obszarze obj�tym PR stanie si� on bardziej spójny) oraz 

zintegrowaniu zarz!dzania PR.  

 

W kontek�cie zintegrowania programowego Program Rewitalizacji wpisuje si�  

w kluczowe ustalenia dokumentów na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym -  

z dokumentami strategicznymi poszczególnych poziomów administracji samorz!dowej. 

Zintegrowanie na poziomie lokalnym opisano w cz��ci 2. Opis powi!za# Programu  

z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy. 

Z kolei na poziomie regionalnym Program Rewitalizacji wykazuje zintegrowanie  

z �Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa $l!skiego na lata 2014-2020� 

przyj�tym przez Zarz!d Województwa $l!skiego 10 kwietnia 2014 roku, a zaakceptowanym 

przez Komisj� Europejsk! 18 grudnia 2014 roku. Niniejszy PR zak"ada realizacj� operacji 

zbie�nych z priorytetami inwestycyjnymi 8i Wzrost aktywno�ci zawodowej osób pozostaj!cych 

bez zatrudnienia, 9i Wzmocnienie aktywno�ci spo"ecznej i zawodowej spo"eczno�ci 

zamieszkuj!cej obszary zdegradowane i peryferyjne, 9v Wzrost liczby i stabilno�ci miejsc pracy 

w sektorze ekonomii spo"ecznej w regionie, 9a Lepszy dost�p do us"ug spo"ecznych dla osób 

wykluczonych lub zagro�onych wykluczeniem, 9b Zwi�kszona aktywizacja spo"eczno-

gospodarcza ludno�ci zamieszkuj!cej rewitalizowane tereny. Powy�sze priorytety 

inwestycyjne realizowane s! w ramach RPO WSL g"ównie w ramach VII Osi priorytetowej 

Regionalny rynek pracy, VIII Osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, 

IX Osi priorytetowej W"!czenie spo"eczne, X Osi priorytetowej Rewitalizacja oraz 

infrastruktura spo"eczna i zdrowotna oraz XI Osi priorytetowej Wzmocnienie potencja"u 

edukacyjnego. 
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Reasumuj�c PR wykazuje zintegrowanie na poziomie zakresu tematycznego i celów  

z nast!puj"cymi priorytetami: o� priorytetowa V Ochrona �rodowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów (cel szczegó$owy: zwi�kszona atrakcyjno�� obiektów kulturowych 

regionu); o� priorytetowa VI Transport (cel szczegó$owy: lepsza dost�pno�� g$ównych szlaków 

drogowych województwa); o� priorytetowa VII Regionalny rynek pracy (cele szczegó$owe: 

wzrost aktywno�ci zawodowej osób pozostaj"cych bez zatrudnienia; rozwój 

przedsi�biorczo�ci i samozatrudnienia); o� priorytetowa IX W$"czenie spo$eczne (cele 

szczegó$owe: wzrost zdolno�ci do zatrudnienia osób wykluczonych i zagro�onych 

wykluczeniem spo$ecznym; wzmocnienie aktywno�ci spo$ecznej i zawodowej spo$eczno�ci 

lokalnych zamieszkuj"cych obszary zdegradowane i peryferyjne; wzrost dost�pno�ci i jako�ci 

us$ug spo$ecznych zapobiegaj"cych ubóstwu i wykluczeniu spo$ecznemu); o� priorytetowa  

X Rewitalizacja oraz infrastruktura spo$eczna i zdrowotna (cele szczegó$owe: lepszy dost�p do 

us$ug spo$ecznych dla osób wykluczonych lub zagro�onych wykluczeniem; zwi�kszona 

aktywizacja spo$eczno-gospodarcza ludno�ci zamieszkuj"cej rewitalizowane tereny);  

o� priorytetowa XI Wzmocnienie potencja$u edukacyjnego (cel szczegó$owy: wzrost 

kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiej�tno�ci cyfrowych i j�zyków obcych doros$ych 

mieszka'ców województwa �l"skiego, w szczególno�ci osób starszych oraz osób o niskich 

kwalifikacjach; wzrost zatrudnienia w�ród absolwentów szkó$ i placówek kszta$cenia 

zawodowego poprzez popraw� efektywno�ci realizowanego wsparcia). 

Zintegrowanie jest równie� widoczne w odniesieniu do Strategii rozwoju województwa 

�l"skiego �*l"skie 2020+�z 2013 roku, b�d"cej aktualizacj" Strategii Rozwoju Województwa 

*l"skiego �*l"skie 2020�, uchwalonej przez Sejmik Województwa *l"skiego 17 lutego 2010 

roku. Zintegrowanie zachodzi na poziomie 3 celów strategicznych: Województwo �l"skie 

regionem nowoczesnej gospodarki rozwijaj"cej si� w oparciu o innowacyjno�� i kreatywno�� 

(a w jego ramach zw$aszcza cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy oraz 

A.4. Przedsi�biorczo�� lokalna i spo$eczna wykorzystuj"ca lokalne rynki i potencja$y), 

Województwo �l"skie regionem o wysokiej jako�ci �ycia opieraj"cej si� na powszechnej 

dost�pno�ci do us$ug publicznych o wysokim standardzie (a w nim zw$aszcza cel operacyjny 

B.2. Rozwój kompetencji, umiej�tno�ci i wzrost poziomu aktywno�ci mieszka'ców oraz  

B.3. Harmonia spo$eczna i wysoki kapita$ zaufania oraz dogodne warunki �ycia mieszka'ców) 

oraz Województwo �l"skie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni (a w nim cel 

operacyjny C.3. Wysoki poziom $adu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni). 
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Komplementarno�� na szczeblu powiatu sprowadza si� do zbie�no�ci Programu Rewitalizacji 

ze Strategi! Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022, przyj�t! Uchwa"! nr 

323/1635/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 14 wrze�nia 2010 roku. Zapisy 

Programu Rewitalizacji gminy Krupski M"yn wpisuj! si� w ogólne, deklaratywne zapisy 

Strategii (tj. w wizj� rozwoju � �Powiat tarnogórski b�dzie miejscem �ycia harmonijnie 

rozwijaj!cych si� spo"eczno�ci, które szanuj! warto�ci budowane przez pokolenia i racjonalnie 

wykorzystuj! lokalne zasoby naturalne oraz instytucjonalne�, i misj� � �Integrowa� wysi"ki 

gmin, instytucji publicznych, podmiotów spo"ecznych i gospodarczych oraz przedsi�biorczych 

jednostek i liderów przemian lokalnych w dziedzinach, s"u�!cych rozwojowi spo"eczno�ci 

powiatu�) i jednocze�nie realizuj! jej priorytety, cele i kierunki rozwoju. PR realizuje zatem 

za"o�enia Priorytetu (P1) Gospodarka i przypisane mu cele C1. Poprawa atrakcyjno�ci 

inwestycyjnej na rzecz wzrostu zatrudnienia i C2. Pobudzanie rozwoju lokalnej 

przedsi�biorczo�ci, Priorytetu (P2) Us"ugi spo"eczne, z celami C5. Wzbogacenie profili 

kszta"cenia dla potrzeb nowoczesnej gospodarki i C7. Integrowanie aktywno�ci kulturalnych, 

Priorytetu (P3) Komunikacja z celem C9. Posiadanie dobrych po"!cze# komunikacyjnych oraz 

Priorytetu (P4) Turystyka i rekreacja z celami C11. Stworzenie nowoczesnej oferty turystycznej 

i C12. Poprawa atrakcyjno�ci oferty rekreacyjnej. 

Niniejsze dokumenty uzasadniaj! potrzeb� opracowania Programu Rewitalizacji  

i znaczenie dzia"a# rewitalizacyjnych na wybranym obszarze gminy. 

 

Komplementarno�� z powy�szymi dokumentami sprawia, �e projekty rewitalizacyjne 

b�d! mog"y by� finansowane z ró�nych $róde". G"ównym $ród"em finansowania b�d! �rodki 

Europejskiego Funduszu Spo"ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa %l!skiego na lata 2014-2020 

w ramach nast�puj!cych poddzia"a#: 7.1.3 Poprawa zdolno�ci do zatrudnienia osób 

poszukuj!cych pracy i pozostaj!cych bez zatrudnienia, 7.3.3 Promocja samozatrudnienia, 

8.1.2 Zapewnienie dost�pu do us"ug opieku#czych nad dzie�mi do 3 lat, 8.3.2 Realizowanie 

aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie w"a�ciwej opieki zdrowotnej, 9.1.1 Wzmacnianie 

potencja"u spo"eczno-zawodowego spo"eczno�ci lokalnych � ZIT, 9.1.4 Wzmacnianie 

potencja"u spo"eczno-zawodowego spo"eczno�ci lokalnych - wsparcie dzia"a# wynikaj!cych  

z LSR obejmuj!cych obszary wiejskie i rybackie, 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagro�onych wykluczeniem spo"ecznym, 9.2.1 Rozwój us"ug spo"ecznych i zdrowotnych � ZIT, 
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9.2.4 Rozwój us�ug spo�ecznych � wsparcie dzia�a! wynikaj�cych z LSR obejmuj�cych obszary 

wiejskie i rybackie, 9.2.5 Rozwój us�ug spo�ecznych, 10.3.5 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych � wsparcie dzia�a! wynikaj�cych z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmuj�cych 

obszary wiejskie i rybackie. Uj#cie w Programie projektów i przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych 

zwi�ksza prawdopodobie!stwo ich rzeczywistej realizacji (min. dzi�ki dodatkowej punktacji 

przyznanej w procesie oceny formalnej i merytorycznej przez Instytucj# Zarz�dzaj�c�). 

Projekty te ponadto, poprzez ich skonsultowanie w ramach procesu partycypacyjnego s� 

szeroko akceptowane spo�ecznie, maj� przemy%lan� struktur� i zawarto%$ i s� reakcj� na 

zdiagnozowane  niedobory. 

Pozosta�e, zbie&ne np. ze strategicznymi dokumentami powiatowymi i gminnymi b�d� 

mog�y by$ finansowane zarówno ze %rodków publicznych jak i prywatnych, co sumarycznie 

(zabezpieczenie finansowe i podstawa programowa) pozytywnie wp�ynie na trwa�o%$ 

projektów, ich odbiór spo�eczny, ocen� efektów i pó'niejsze ich oddzia�ywanie. 

 

Komplementarno%$ PR polega tak&e, jak wspomniano wy&ej, na ��czeniu dzia�a�  

i kompetencji ró&nych sektorów, zasobów i obj�cie nimi ca�ego obszaru obj�tego PR.  

Komplementarno%$ sektorowa to uwzgl�dnianie w projektach rewitalizacyjnych wszystkich 

wymiarów rewitalizacji: wszystkie dzia�ania przewidziane w PR zosta�y dobrane w taki sposób, 

aby mo&liwe by�o wspieranie rozwoju wszystkich sektorów: przedsi�biorców, samorz�dów  

i organizacji pozarz�dowych a tak&e zdiagnozowanych grup defaworyzowanych. Cele dobrano 

w taki sposób, &eby realizowane w ramach niego przedsi�wzi�cia w sposób spójny  

i kompleksowy, z u&yciem ró&nych metod i zaanga&owaniem ró&nych sektorów i partnerów, 

niwelowa�y zdiagnozowane w analizie zagro&enia. 

Ponadto zaplanowano integracj� szerokiego spektrum podmiotów dzia�aj�cych  

w ró&nych bran&ach dzia�alno%ci gospodarczej. Ta integracja wyst�puje na poziomie realizacji 

za�o&e� PR (bran&e budowlana, us�ugi w zakresie szkole�, us�ugi promocyjne, doradcze, 

handel, dzia�alno%ci w sferze us�ug cyfrowych, przetwórstwo itd.) ale tak&e realizacji 

poszczególnych celów - wzmocnienie gospodarki lokalnej, us�ugi wynajmu lokali doradztwa 

czy us�ugi szkole� dla osób rozpoczynaj�cych i prowadz�cych dzia�alno%$ gospodarcz�. 

Realizacja operacji wi�za$ si� b�dzie ponadto z osi�gni�ciem zak�adanych wska'ników, 

które tak&e odzwierciedlaj� zintegrowane my%lenie o rozwoju terenu obj�tego PR � operacje 

maj� przynie%$ wymierne korzy%ci wszystkim sektorom a w konsekwencji oddzia�ywa$ maj� 
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na popraw� ich stanu. W Programie Rewitalizacji gminy Krupski M�yn okre"lono 9 g�ównych 

projektów rewitalizacyjnych, których cechy i spodziewane efekty powi�zane s� z analiz� 

problemow# obszarów poddanych delimitacji. Tak rozumiana komplementarno"$ skutkowa$ 

b�dzie lepsz# efektywno"ci# procesu poprawy stanu obszarów zdegradowanych. 

Cele szczegó�owe odzwierciedlone w poszczególnych przedsi�wzi�ciach tak%e zawieraj� 

element zintegrowania � przewiduj� wzmocnienie aktywno�ci spo�ecznej i zawodowej 

spo�eczno�ci lokalnych na obszarach zdegradowanych gminy Krupski M�yn.  

Nale%y podkre"li$, %e wszystkie cele znajduj� odzwierciedlenie w ca�o�ciowym, 

zintegrowanym spojrzeniu na obszar obj�ty PR jako miejsca o okre"lonej lokalnej odr�bno"ci 

oraz wspólnych cechach i co za tym idzie problemach. 

Proces wdra%ania PR oparto na wykorzystaniu posiadanych zasobów i zachowaniu 

podstawowych zasad (czyli zastosowano podej"cie zintegrowane):  

- d�%enia do polepszenia jako�ci bazy o charakterze spo�eczno � gospodarczym, 

- wzrostu poczucia bezpiecze�stwa, 

- podniesienia wiedzy i kompetencji mieszka�ców, 

- zachowania i waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,  

- wzmocnienia obszaru pod wzgl�dem ekonomicznym, g!ównie w celu tworzenia nowych 

miejsc pracy, 

- polepszenia zdolno�ci organizacyjnych spo!eczno�ci lokalnych, 

- troski o stan �rodowiska naturalnego. 

 

Zintegrowane podej�cie PR wyra%a ponadto spójno"$ w odniesieniu do sytuacji 

spo�eczno-gospodarczej (czyli zasobów obszaru). Wszystkie cele zosta�y opracowane na 

podstawie analizy obszaru obj�tego PR. W wyniku partycypacyjnego udzia�u spo�eczno�ci 

lokalnej obszar ten poddany zosta� zintegrowanej, opartej o udzia� przedstawicieli 3 sektorów 

oraz mieszka�ców analizie i programowaniu elementów wymagaj#cych wsparcia. Mo�liwo"$ 

wypracowania celów mia�y wi�c wszystkie 3 sektory bior#ce udzia� w pracach nad PR oraz 

mieszka&cy a ustanowione kierunki rozwoju tworz# szeroko poj�ty konsensus, który pozwoli 

korzysta$ z korzy"ci rozwoju obszaru obj�tego PR jak najszerszej grupie mieszka&ców  

i organizacji. 

Komplementarno"$ na poziomie obszaru oznacza obj�cie przy analizie i realizacji 

projektów rewitalizacyjnych przestrzeni wraz z wzajemnymi wp�ywami zachodz#cymi 
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pomi�dzy obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji a pozosta�ymi obszarami gminy a tak�e 

pomi�dzy poszczególnymi obszarami rewitalizowanymi. Wynikiem takiego podej�cia jest 

osi�gni�cie wyników rewitalizacji wp�ywaj�cych na ca�y obszar gminy, tak�e poza obszarami 

delimitowanymi.  

 

Zintegrowanie na wszystkich poziomach zapewnione zostanie dzi�ki przyj�tym  

w systemie wdra�ania PR rozwi�zaniom i organizacji zarz�dzania procesem rewitalizacji. 

Zapisy rozdzia�u 15 precyzuj� organizacj� i podmioty odpowiedzialne za wdra�anie, 

monitoring i ewaluacj� procesu rewitalizacji, okre�laj� komórki odpowiedzialne za 

podejmowanie decyzji, szczególnie w sytuacji zak�ócenia procesu rewitalizacji, okre�lonego  

w niniejszym dokumencie. W zwi�zku z pe�nieniem przez Urz�d Gminy Krupski M�yn funkcji 

koordynuj�cych wdra�aniem Programu, instytucjonalne zaplecze pracowników JST 

(do�wiadczenie, umiej�tno�ci, zasoby) b�d� dodatkowym atrybutem wzmacniaj�cym sprawny 

proces realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Krupski M�yn. 
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10. Indykatywne ramy finansowe  

Indykatywne ramy finansowe s� ustalane w odniesieniu do listy planowanych 

podstawowych projektów i przedsi�wzi�" rewitalizacyjnych a tak�e w odniesieniu do 

pozosta�ych rodzajów przedsi�wzi�" rewitalizacyjnych, wraz z okre�leniem indykatywnych 

wielko�ci �rodków finansowanych z ró�nych &róde�, w tym tak�e �rodków spoza funduszy 

polityki spójno�ci na lata 2014-2020, w celu realizacji zasady dodatkowo�ci �rodków Unii 

Europejskiej. Dla poszczególnych przedsi�wzi�" wskazanych do realizacji w ramach niniejszego 

Programu Rewitalizacji przygotowany zostanie monta� finansowy, który umo�liwi 

bezproblemow�, finansow� realizacj! ka�dej inwestycji. Finansowanie projektów b!dzie 

odbywa�o si! z mo�liwie najwi!kszej ilo�" &róde�. Bezpo�redni Beneficjenci na potrzeby 

realizacji ka�dego z projektów zabezpiecz� niezb!dn� kwot! �rodków w�asnych, natomiast  

o pozosta�e �rodki finansowane b!d� wnioskowa" w ramach funduszy polityki spójno�ci na 

lata 2014-2020, w tym RPO WSL na lata 2014-2020, które z za�o�enia ma by" g�ównym &ród�em 

finansowania zidentyfikowanych inwestycji.  

Dla projektów wynikaj�cych z listy planowanych podstawowych projektów  

i przedsi!wzi!" rewitalizacyjnych zawieraj�cych zidentyfikowane podstawowe 

przedsi!wzi!cia rewitalizacyjne, bez których realizacja celów Programu nie b!dzie mo�liwa  

i obszar rewitalizacji nie b!dzie w stanie wyj�" z kryzysowej sytuacji, na etapie konstruowania 

niniejszych indykatywnych ram finansowych przyj!to zasad! ustalenia przedmiotowych ram 

dla ka�dego przedsi!wzi!cia z osobna. Natomiast w przypadku charakterystyki pozosta�ych 

rodzajów przedsi!wzi!" rewitalizacyjnych realizuj�cych kierunki wyznaczonych dzia�a', 

maj�cych na celu eliminacj! lub ograniczenie negatywnych zjawisk powoduj�cych sytuacj! 

kryzysow�, stanowi�cych de facto zbiorczy opis uzupe�niaj�cych rodzajów przedsi!wzi!" 

rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze wzgl!du na mniejsz� skal! oddzia�ywania trudno 

zidentyfikowa" indywidualnie, a s� oczekiwane ze wzgl!du na realizacj! celów Programu 

Rewitalizacji, przyj!to zasad! zbiorczej szacunkowej wyceny.  

Okres realizacji poszczególnych przedsi!wzi!" rewitalizacyjnych b!dzie zgodny  

z wdra�aniem �rodków finansowych z funduszy polityki spójno�ci na lata 2014-2020, na 

podstawie przygotowanych przez Instytucje Zarz�dzaj�ce tymi �rodkami harmonogramów 

aplikowania o �rodki pomocowe na lata 2014 � 2020.  
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Tabela 49 Lista planowanych projektów i przedsi�wzi�� rewitalizacyjnych 

Lp. Przedsi�wzi�cia rewitalizacyjne 
Szacunkowe nak!ady 

finansowe 

"ród!a finansowania Czas realizacji  

 

#rodki pochodz$ce 

ze %róde! krajowych 

publicznych 

 

 

 

#rodki pochodz$ce 

ze %róde! 

prywatnych 

 

#rodki pochodz$ce z 

funduszy UE: EFRR, 

EFS, FS 

 

#rodki 

pochodz$ce 

z innych 

%róde! 

 

  

1. 
Wykorzystanie zdegradowanych 

terenów pokolejowych  
w Krupskim M!ynie 

1 000 000,00 PLN 150 000,00 PLN 0,00 PLN 850 000,00 PLN 0,00 PLN 

II kwarta! 
2018 -IV 

kwarta! 2018 

2. 

Aktywizacja spo!eczna  
w Krupskim M!ynie poprzez 
adaptacj� budynków kolejowych 
na potrzeby spo!eczne 

200 000,00 PLN 20 000,00 PLN 00,00 PLN 180 000,00 PLN 0,00 PLN 

II kwarta! 

2018 -IV 

kwarta! 2018 

3.. 

Modernizacja budynku 

u&yteczno'ci publicznej  

w Krupskim M!ynie z 

przeznaczeniem na cele spo!eczne 

800 000,00 PLN 120 000,00 PLN 00,00 PLN 680 000,00 PLN 0,00 PLN 

II kwarta! 

2017-IV 

kwarta! 2017 

4. 

Aktywizacja spo!eczna  

w Krupskim M!ynie. Adaptacja 

zrewitalizowanego budynku na 

potrzeby spo!eczne 

250 000,00 PLN 25 000,00 PLN 00,00 PLN 225 000,00 PLN 0,00 PLN 

II kwarta! 

2017-IV 

kwarta! 2017 

5. 

Modernizacja budynku 

u&yteczno'ci publicznej oraz 

mieszka( socjalnych w Krupskim 

M!ynie na obszarze 

zdegradowanym 

4 200 000,00 PLN 

 

630 000,00 PLN 

 

00,00 PLN 3 570 000,00 PLN 0,00 PLN 

II kwarta! 

2017-IV 

kwarta! 2017 
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6. 

Uruchomienie us�ug spo�ecznych 
dla nowych przedsi!biorców  
i mieszka"ców z obszarów 
zdegradowanych Gminy Krupski 

M�yn 

300 000,00 PLN 30 000,00 PLN  00,00 PLN 270 000,00 PLN 0,00 PLN 

II kwarta� 
2017-IV 

kwarta� 2017 

7. 
Podwy#szenie standardu funkcji 

mieszkalnej i publicznej osiedla 

Zi!tek w Krupskim M�ynie 

4 000 000,00 PLN 

 

600 000,00 PLN 

 

00,00 PLN 3 400 000,00 PLN 0,00 PLN 

III kwarta� 
2017-IV 

kwarta� 2020 

8. 

Utworzenie centrum miejscowo�ci 
Krupski M�yn i zagospodarowanie 
stawu �Oczko� wraz z dorzeczem 

Ma�ej Panwi 

4 000 000,00 PLN 

 

 00,00 PLN 

 

2 400 000,00 PLN 1 600 000,00 PLN 0,00 PLN 

I kwarta� 
2018-IV 

kwarta� 2019 

9. 
�Oczko� wraz z dorzeczem Ma�ej 
Panwi jako miejsce integracji  

i aktywno�ci spo�ecznej 
300 000,00 PLN 20 000,00 PLN 10 000,00 PLN 270 000,00 PLN 0,00 PLN 

I kwarta� 
2018-IV 

kwarta� 2019 

10.. Pozosta�e przedsi!wzi!cia 
rewitalizacyjne 

4 250 000,00 PLN 75 000,00 PLN 450 000,00 PLN 3 725 000,00 PLN 0,00 PLN 

IV kwarta� 
2017- IV 

kwarta� 2020 

%&cznie szacunkowe nak�ady finansowe 19 3000 000,00 PLN 1 670 000,00 PLN 2 860 000,00 PLN  14 770 000,00 PLN 0,00 PLN 

II kwarta� 
2017- IV 

kwarta� 2020 

'ród�o: opracowanie w�asne na podstawie przeprowadzonej diagnozy
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11. Mechanizmy w��czenia mieszka�ców, przedsi�biorców i innych podmiotów i grup 

aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji 

Proces w��czenia mieszka�ców, przedsi�biorców i innych podmiotów i grup aktywnych  

na terenie gminy w proces rewitalizacji odbywa� si� zgodnie z zasad� zbie!n� z zasad� RLKS 

(rozwoju kierowanego przez lokaln� spo�eczno$#), wed�ug której rozwój lokalny opiera si�  

o zasad� rozwoju realizowanego przy pomocy lokalnych strategii i kierowanego przez lokalne 

grupy. Zgodnie z takimi za�o!eniami lokalne programy i strategie winny powsta# w trakcie 

oddolnego procesu uwzgl�dniaj�cego lokalne potrzeby i potencja�. Oznacza to,  

!e w przygotowywanie programów aktywnie zaanga!owani by# winni przedstawiciele ró!nych 

sektorów spo�eczno$ci lokalnej. Zaanga!owanie spo�eczne w przygotowanie Programu 

Rewitalizacji ma znaczenie fundamentalne. Skoro bowiem ludzie przyczyniaj� si� do 

wypracowania PR to po pierwsze Program ma mocne podstawy, legitymacj� spo�eczn� oraz 

jego realizacja nie napotka na problemy a bior�cy udzia� w jego wdra!aniu osi�gn� zak�adane 

cele.  

 

Zarz�dzanie procesem rewitalizacji dla Gminy Krupski M�yn oparte jest na zasadach 

partnerstwa i partycypacji spo�ecznej, dlatego te! bardzo wa!ne jest rozpoznanie potrzeb  

i preferencji, jak równie! si�y wp�ywu i poziomu zainteresowania poszczególnych grup 

interesariuszy procesu rewitalizacji. Dla przeprowadzanego procesu rewitalizacji 

zidentyfikowano nast�puj�ce grupy interesariuszy: 

- interesariusze o niskim poziomie zainteresowania i du!ym stopniu oddzia�ywania, grupy 

zagro!one o niskim zaanga!owaniu (gospodarstwa domowe o wyuczonej i dziedzicznej 

bezradno$ci !yciowej, w sposób ci�g�y korzystaj�cy z pomocy spo�ecznej, d�ugotrwale 

bezrobotni, w�a$ciciele obiektów i nieruchomo$ci, którzy nie s� zainteresowani podniesieniem 

ich estetyki oraz estetyki otoczenia) - grupa na któr� nale!y zwróci# szczególn� uwag�, 

- interesariusze o wysokim poziomie zainteresowania, du!ej sile oddzia�ywania, nastawieni na 

podj�cie dzia�a� i ich pozytywne efekty (w�adze lokalne, O$rodek Pomocy Spo�ecznej, 

Powiatowy Urz�d Pracy, spó�dzielnia i wspólnoty mieszkaniowe, komunalna spó�ka gminna),  

- interesariusze o niskim poziomie zainteresowania oraz ma�ej sile oddzia�ywania nastawieni 

na dzia�ania minimalne (bierni mieszka�cy obszarów rewitalizacji oraz bierni w�a$ciciele 

obiektów i nieruchomo$ci zlokalizowanych na tym obszarze), 
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- interesariusze o wysokim poziomie zainteresowania i niskiej sile oddzia�ywania (na dzie� 

dzisiejszy), wymagaj�cy doinformowania i nastawienia na podj�cie dzia�a� (indywidualni 

w�a�ciciele obiektów i nieruchomo�ci szukaj�cy szansy na pozytywne przekszta�cenia, sektor 

M�P, sektor NGO, liderzy lokalni, instytucje kultury i sportu, placówki edukacyjne, Policja). 

Bardzo istotne w mechanizmie w��czenia interesariuszy w proces rewitalizacji jest wsparcie 

dzia�a� podejmowanych przez interesariuszy o wysokim poziomie zainteresowania i du%ej sile 

oddzia�ywania. Ponadto wybrane narz�dzia i metody partycypacji nale#y wykorzysta* w celu 

przekszta�cenia interesariuszy o wysokim poziomie zainteresowania i niskiej sile 

oddzia�ywania na naturalnych sojuszników dla dzia�a� nastawionych na pozytywne efekty.  

W szczególno�ci chodzi tutaj o zaanga#owanie organizacji sektora NGO oraz instytucji kultury 

i sportu a tak#e placówek edukacyjnych, które poprzez realizowanie projektów nakierowanych 

na rozwi�zywanie i zaspokajanie znanych im spo�ecznych potrzeb pomagaj� wyprowadzi* 

obszary wybrane do rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Bardzo wa#ne jest w ko�cu podj�cie 

dzia�a� na rzecz interesariuszy o niskim poziomie zainteresowania - czyli tych, którzy 

przynale#� do grupy zagro#onej lub grupy biernej. Charakterystyczn� cech� w tym przypadku 

jest to, #e nie postrzegaj� oni siebie sami jako beneficjentów rewitalizacji.  W szczególno�ci 

dotyczy to grupy, na któr� nale#y zwróci* szczególn� uwag� tj. wykluczonych spo�ecznie 

mieszka�ców czy przedsi�biorców, którzy dzia�aj� na obszarach wybranych do rewitalizacji.  

W celu skutecznej partycypacji tych grup w procesie rewitalizacji nale#y przyj�* rozwi�zania, 

które przy wykorzystaniu istniej�cego potencja�u doprowadz� do aktywizacji tych  �rodowisk 

lokalnych.   

W ramach opracowywanego programu prowadzono m. innymi konsultacje spo�eczne  

w formie ankietowej. Pierwsze konsultacje prowadzono w okresie 10.05 � 24.05.2016 r., 

drugie w terminie 22.06 � 08.07.2016 r. W obydwu przypadkach wykorzystano technik� 

kwestionariusza ankietowego. Papierowe kwestionariusze ankietowe by�y dost�pne w ka#dej 

miejscowo�ci oraz we wszystkich jednostkach gminnych, w samym urz�dzie gminy oraz 

sklepach na terenie gminy. Ponadto kwestionariusze dost�pne by�y tak#e na stronie 

internetowej gminy (www.krupskimlyn.eu i www.bip.krupskimlyn.pl.). Kwestionariusze 

poprzedzone by�y przyst�pn� informacj�, w jakim celu przeprowadzane s� badania. Ponadto 

zamieszczono informacje o prowadzonych badaniach na gminnych tablicach og�osze�, a tak#e 

jednostkach gminnych, samym urz�dzie gminy i na jej stronie internetowej. Kwestionariusze 

mog�y by* sk�adane zarówno  drog� internetow� jak i w wersji papierowej, w jednostkach 



105 

 

gminnych lub urz�dzie gminy. W ramach pierwszych konsultacji na ankiety odpowiedzia�o 79 

osób i 11 osób w ramach konsultacji drugich.  

Jednym z kluczowych elementów prac nad przedmiotowym programem rewitalizacji by�o 

spotkanie z interesariuszami o charakterze warsztatowym i konsultacyjnym. 6 wrze!nia 2016 

roku w godz. 15.00 � 18.00 na Sali posiedze" Rady Gminy przy ulicy G�ównej 5 w Krupskim 

M�ynie zaprezentowano za�o�enia teoretyczne procesu rewitalizacji, przedstawiono analiz� 

obszaru gminy w kontek!cie planowanej delimitacji obszaru poddanego rewitalizacji, 

przedstawiono dane pozyskane ze %róde� GUS, ankiet, danych Urz�du Gminy, GOPS i Policji. 

Program warsztatów obejmowa� tak�e m.in.: 

- prezentacj�   granic  obszaru   wst�pnie   proponowanego  do  obj�cia  dzia�aniami 

rewitalizacyjnymi na podstawie wyników diagnozy obejmuj�cej analiz� danych statystycznych 

dotycz�cych  zw�aszcza  demografii, bezrobocia, pomocy spo�ecznej oraz aktywno!ci 

gospodarczej, 

- ustalenie w wyniku dyskusji listy najwa#niejszych  problemów i  wyzwa"  rewitalizacyjnych 

dla obszaru, 

- wskazanie   terenów,   miejsc   i  obiektów   wymagaj�cych   podj�cia   dzia�a"   

rewitalizacyjnych  wraz z przyj�ciem wst�pnych pomys�ów projektów.  

W trakcie spotkania poddano tak�e analizie karty projektów rewitalizacyjnych. Karty te 

nast�pnie dost�pne by�y na stronie internetowej Gminy. Wyznaczono termin sk�adania kart 

do dnia 14 wrze!nia 2016 roku. Z�o�one karty z projektami rewitalizacyjnymi poddane zosta�y 

analizie w kontek!cie zdiagnozowanych problemów i obszaru uj�tego w tre!ci Programu.  

W warsztatach wzi��o udzia� 18 osób. W spotkaniu uczestniczyli mieszka"cy gminy oraz 

przedstawiciele sektorów: publicznego (w�adze Gminy, przedstawiciele jednostek gminnych, 

radni gminni i powiatowi, so�tys);  gospodarczego (przedstawiciele sektora M'P prowadz�cy 

dzia�alno!� na terenie gminy) oraz obywatelskiego (przedstawiciele organizacji 

pozarz�dowych prowadz�cych dzia�alno!* na terenie gminy a tak#e OSP z terenu gminy oraz 

lokalni liderzy). Spotkanie to da�o mo#liwo!* poznania postaw poszczególnych grup 

interesariuszy wzgl�dem planowanej rewitalizacji a tak�e pos�u�y�o do przeprowadzania 

pog��bionych analiz jako!ciowych. Ponadto zorganizowano dwa dodatkowe spotkania dla 

przedstawicieli Urz�du Gminy (20 lipca 2016 roku) i jego jednostek (21 lipca 2016 roku), 

których celem by�o wypracowanie kompleksowego zestawu przedsi�wzi�* s�u#�cych 
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rozwi�zaniu zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych oraz oceniono mo�liwo�� w��czenia ich do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji.   

W ramach konsultacji zebrano informacje m.in. na temat oceny miejsca zamieszkania, 

wskazania obszarów, które wymagaj� interwencji, s� zdegradowane lub zaniedbane, oceny 

stopnia komfortu �ycia, okre�lenia g�ównych problemów spo�ecznych i skali ich wyst!powania, 

okre�lenia g�ównych problemów gospodarczych, przestrzenno � funkcjonalnych/technicznych 

lub �rodowiskowych i skali ich wyst!powania, propozycji dzia�a" w procesie rewitalizacji, 

okre�lenia grup spo�ecznych, które winny sta� si! g�ównymi odbiorcami dzia�a" 

rewitalizacyjnych na obszarze gminy. 

Podsumowuj�c, narz!dziami i technikami partycypacyjnymi wykorzystanymi w trakcie 

opracowywania programu rewitalizacji by�y przeprowadzone badania i warsztaty. W zakres 

przeprowadzonych bada" wchodzi�y: 

- pog�!bione wywiady eksperckie przeprowadzone z pracownikami Gminnego O�rodka 

Pomocy Spo�ecznej, GOKSiR i animatorami kultury, osobami odpowiedzialnymi z ramienia 

Urz!dy Gminy za wspó�prac! z organizacjami pozarz�dowymi, Komendantem Komisariatu 

Policji w Tworogu,  

- spacer badawczy przeprowadzony przez cz�onków zespo�u odpowiedzialnego  

za opracowanie Programu wraz z przedstawicielami Urz!du Gminy,  

- badania wg. metody ilo�ciowej na podstawie zgromadzonych danych publicznych, 

- badania ankietowe.   

W odniesieniu do narz!dzi warsztatowych zastosowano: 

- warsztaty strategiczne przy u�yciu technik moderacji wizualnej, 

- wywiady grupowe przeprowadzone w trakcie prowadzonych konsultacji, 

- tzw. spotkanie komórek planuj�cych z Urz!du Gminy z przedstawicielami jednostek  

i wydzia�ów podleg�ych, 

- spotkanie grupy roboczej (gminnego roboczego zespo�u) w sprawie rewitalizacji. 

Podkre�lenia wymaga fakt, �e na potrzeby wskazania obszaru rewitalizowanego 

przeprowadzono pog�!bione badania obszaru zdegradowanego. W toku pozyskiwania 

koniecznych informacji wykorzystano narz!dzia:  

- wywiadów z pracownikami spo�ecznymi, animatorami kultury, osobami odpowiedzialnymi  

z ramienia Urz!du Gminy za wspó�prac! z organizacjami pozarz�dowymi,  

- bada" przestrzeni, np. spis z natury obszarów o niskich walorach estetycznych,  
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- wywiadów z zarz�dcami na temat stanu i braków rozwi�za� funkcjonalnych w obiektach,  

- sonda!y w"ród mieszka�ców na temat jako"ci terenów publicznych i wskazania miejsc  

w obszarze zdegradowanym, szczególnie deficytowych funkcjonalnie. 

Dzi#ki odpowiednio dobranym technikom i narz#dziom wszyscy uczestnicy w sposób aktywny 

brali udzia$ w wypracowywaniu poszczególnych elementów programu rewitalizacji.  

W szczególno"ci prowadzony proces partycypacji pozwoli$ na osi�gn�% konsensusu w zakresie: 

- zidentyfikowania obszarów zdegradowanych i delimitacj# obszarów rewitalizacji, 

- wskazania miejsc, obszarów i obiektów wymagaj�cych interwencji, 

- identyfikacji, pozycjonowania i rangowania problemów sfery spo$ecznej,  

- sformu$owania wizji, celów i kierunków podejmowanych dzia$a�,   

- skonkretyzowania pomys$ów i wypracowanie projektów w sferze rewitalizacji, 

- okre"lenia instrumentów wspieraj�cych procesy rewitalizacji.  

Ponadto partycypacja spo$eczna na etapie tworzenia programu zosta$a zapewniona tak!e 

poprzez wspó$dzia$anie interesariuszy na poziomie komponowania monta!u "rodków 

finansowych ze &róde$ publicznych, prywatnych i spo$ecznych dla przewidzianych do realizacji 

przedsi#wzi#% rewitalizacyjnych. 

Przedmiotowy program rewitalizacji  jest dokumentem o charakterze otwartym. Jego 

zawarto"% tworzona jest przy zastosowaniu szerokiego wachlarza technik i narz#dzi 

partycypacyjnych, we wspó$pracy z lokalnymi partnerami na poziomie zdefiniowanych grup 

interesariuszy. Partnerzy lokalni  maj� i b#d� mieli realny wp$yw na kszta$towanie zawarto"ci 

programu m. innymi poprzez: 

- wnioski wyra!aj�ce opinie na temat ustanowionych kierunków przeciwdzia$ania zjawiskom 

kryzysowym, które zosta$y przyj#te w dokumencie, 

- postulaty dotycz�ce w$�czenia do programu nowych lub poszerzenie ju! istniej�cych 

obszarów rewitalizacyjnych,  

- udzia$ w pracach nad aktualizacj� dokumentu, 

- zg$aszanie i realizacj# projektów rewitalizacyjnych, 

- udzia$ w pracach na rzecz  realizacji programu i zawartych w nim przedsi#wzi#%. 

Ponadto w ramach wspomnianej wspó$pracy, samorz�d b#dzie inicjowa% i zach#ca% 

spo$eczno"ci lokalne rewitalizowanych obszarów do tworzenia nieformalnych lokalnych grup 

rewitalizacji. Zadaniem takich grup b#dzie m.in. identyfikacja problemów, wybór  

przedsi#wzi#% s$u!�cych ich rozwi�zaniu oraz udzia$ w ich realizacji. Taki model wspó$pracy 
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b�dzie gwarantem tego, �e trafnie zdiagnozowano zjawiska kryzysowe a postulowany sposób 

post�powania zgodny jest z oczekiwaniami interesariuszy programu. Wa�n� rol� samorz�du 

jest tak�e zapewnienie kompleksowej informacji o podejmowanych dzia�aniach 

rewitalizacyjnych, a tak�e tworzenie warunków zach�ty sprzyjaj�cych aktywnemu w��czaniu 

kolejnych partnerów w proces rewitalizacji. Konieczne jest tak�e prowadzenie dzia�a� na rzecz 

pozyskania zewn�trznych �róde� finansowania przedsi�wzi�! rewitalizacyjnych. W tym celu 

realizowane b�d�: 

- dzia�ania informacyjno-promocyjne na rzecz propagowania programu rewitalizacji  

z wykorzystaniem strony internetowej gminy Krupski M�yn,   

- organizacja spotka� z grupami interesariuszy, w tym mieszka�cami obszarów obj�tych 

dzia�aniami rewitalizacyjnymi, czy te� potencjalnymi interesariuszami zainteresowanymi 

w��czeniem kolejnego obszaru do programu rewitalizacji, 

- systematyczne informowanie mieszka�ców o podejmowanych przedsi�wzi�ciach 

rewitalizacyjnych oraz pracach na rzecz realizacji projektów rewitalizacyjnych, 

- przeprowadzanie sonda�y opinii spo�eczno"ci lokalnej w celu w�a"ciwej diagnozy 

pojawiaj�cych si� zjawisk kryzysowych, jak i konsultacji sugerowanych metod przeciwdzia�ania 

tym zjawiskom,  

- przeprowadzania sonda�y dotycz�cych oczekiwa� interesariuszy w sferze podejmowanych 

przedsi�wzi�! rewitalizacyjnych, 

- podawanie do publicznej wiadomo"ci (strona internetowa gminy Krupski M�yn) cyklicznych 

sprawozda� z realizacji programu rewitalizacji.  

Proces wdra�ania programu rewitalizacji wymaga systematycznego prowadzenia dzia�a�, 

wp�ywaj�cych na stopie� partycypacji spo�ecznej, w tym w zakresie: 

- monitoringu i przeciwdzia�aniu potencjalnym barierom wdra�ania programu rewitalizacji, 

- organizacji spotka� z grupami interesariuszy oraz naborów do przedsi�wzi�! 

rewitalizacyjnych, 

- wyznaczenia wska�ników s�u��cych do monitorowania realizacji programu rewitalizacji oraz 

projektów w��czonych do programu, 

- prowadzenia sprawozdawczo"ci ze stanu wdro�enia programu oraz jego cyklicznej oceny  

i weryfikacji.  

Na etapie wdra�ania programu, planuje si� wykorzysta! nast�puj�ce instrumenty partycypacji 

spo�ecznej:  
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- organizacja spotka� i dyskusji na rzecz przezwyci��ania barier wynikaj�cych  z nieufno�ci oraz 

konfliktu interesów ró�nych grup interesariuszy, 

- organizacja spotka! z mieszka!cami obszarów rewitalizacji oraz innymi grupami 

interesariuszy w celu kreowania projektów w poszczególnych obszarach rewitalizacji, 

- kreowanie i promowanie  liderów "rodowisk lokalnych i liderów projektów aktywizuj�cych 

spo$eczno�ci lokalne, 

- tworzenie partnerstw / koalicji na rzecz przygotowania i realizacji obywatelskich projektów 

rewitalizacyjnych, 

- budowanie monta�y finansowych uzale�nionych od zdolno"ci finansowej interesariuszy,  

- systematycznej informacji o podejmowanych przedsi%wzi%ciach rewitalizacyjnych oraz 

pracach na rzecz realizacji projektów rewitalizacyjnych na stronie gminy Krupski M$yn. 

Na etapie monitoringu i oceny procesu rewitalizacji wykorzystane zostan# nast%puj#ce 

techniki partycypacyjne:  

- sonda�e opinii spo$eczno"ci lokalnej, przeprowadzone w celu oceny procesu rewitalizacji, 

- organizacja spotka! z grupami interesariuszy, w tym dla mieszka!ców obszarów obj%tych 

dzia$aniami rewitalizacyjnymi, 

- systematyczne informowanie interesariuszy o podejmowanych przedsi%wzi%ciach 

rewitalizacyjnych, 

- podawanie do publicznej wiadomo"ci okresowych raportów z realizacji programu 

rewitalizacji gminy. 
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12. System realizacji (wdra�ania) programu rewitalizacji 

Wdro�enie niniejszego Programu uzale�nione jest od pozyskania !rodków finansowych 

z funduszy zewn�trznych, krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, 

zw�aszcza tych pozostaj�cych do dyspozycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa %l�skiego na lata 2014-2020.  

W#a!ciwe wdra�anie Programu z kolei wymaga skumulowania dzia#a& wszystkich 

jednostek i osób zaanga�owanych w jego wdro�enie i realizacj�. 

 

G#ównym podmiotem odpowiedzialnym za realizacj� zapisów dokumentu jest Urz�d 

Gminy Krupski M#yn. Spo!ród jego pracowników sformu#owany zostanie Zespó# monitoruj�cy. 

W sk#ad Zespo#u b�d� mogli wej!� tak�e powo#ani spo!ród pozosta#ych sektorów 

(gospodarczego, spo#ecznego, publicznego i mieszka&ców) przedstawiciele, uzupe#nieni 

ekspertami. Zespó# monitoruj�cy b�dzie odpowiada# za realizacj� zada& b�d�cych w gestii 

podmiotu wdra�aj�cego, monitoruj�cego, animuj�cego i kontroluj�cego, czyli w gestii gminy 

Krupski M#yn.  

Do zada& zespo#u b�dzie nale�a#o: 

- monitoring i ewaluacja Programu, 

- nadzór nad realizacj� poszczególnych zada& zwi�zanych z wdro�eniem planu rewitalizacji, 

- bie��ca weryfikacja post�pów prac nad realizacj� zada&, 

- pomiar efektywno!ci i aktualizacja zapisów planu rewitalizacji, 

- kontrola nad obiegiem informacji oraz !rodków finansowych, 

- przygotowanie sprawozda& z monitoringu. 

Ponadto do zada& Zespo#u monitoruj�cego nale�e� b�dzie: 

- dynamizacja dzia#a& wszystkich partnerów uczestnicz�cych w procesie rewitalizacji, 

- opiniowanie podstawowych dokumentów powstaj�cych w zwi�zku z realizacj� Programu 

Rewitalizacji, 

- pozyskiwanie partnerów, inwestorów i tworzenie przyjaznego klimatu  

dla prowadzonych dzia#a&, 

- informowanie o efektach i skutkach podejmowanych przedsi�wzi��, 

- merytoryczne wsparcie realizacji zada&, 

- mobilizacja aktywno!ci spo#ecznej wokó# celów i zada& Programu Rewitalizacji. 
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- zwi�kszanie efektywno�ci ekonomicznej (minimalizacja nak�adów przy za�o�onym programie 

dzia�a�, wzrost warto�ci nieruchomo�ci oraz wp�ywów do bud�etu z tytu�u podatków), 

spo�ecznej (wzrost liczby miejsc pracy, wzrost zadowolenia mieszka�ców) i przestrzennej 

(przywrócenie funkcji gospodarczych obszarom poprzemys�owym, poprawa jako�ci 

przestrzeni publicznych). 

 Zak�ada si�, �e w sk�ad Zespo�u Monitoruj�cego wejd�:  

- Wójt Gminy Krupski M�yn, jako kierownik Zespo�u, 

- Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Le!nictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony "rodowiska, 

- przedstawiciel Rady Gminy Krupski M�yn przez ni� wskazany, 

- po jednym przedstawicielu sektora gospodarczego, spo�ecznego oraz mieszka#ców, 

- przedstawiciel Gminnego O!rodka Pomocy Spo�ecznej. 

- ekspert z dziedziny rewitalizacji obszarowej, 

- eksperci z g�osem doradczym, powo�ywani w procesie rozstrzygania problematycznych 

kwestii zwi�zanych z procesem rewitalizacji. 

Spotkania Zespo�u Monitoruj�cego odbywa$ si� b�d� dora%nie w miar� potrzeb, nie rzadziej 

ni� raz na pó�rocze.  

Ponadto na bie��co pracownicy Urz�du Gminy odpowiedzialni za pozyskiwanie !rodków 

zewn�trznych  przygotowywa$ b�d� dokumenty aplikacyjne w celu otrzymania 

dofinansowania na realizacj� za�o�onych w Programie przedsi�wzi�$.  

Dodatkowo, w oparciu o Roczny Program Wspó�pracy Gminy Krupski M�yn z organizacjami 

pozarz�dowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia�alno!ci 

po�ytku publicznego i o wolontariacie pracownicy urz�du odpowiedzialni za kontakty  

z organizacjami pozarz�dowymi udziela$ b�d� konsultacji i zach�ca$ b�d� te podmioty do 

aktywnego uczestnictwa w realizacji Programu. 

Wszystkie informacje publikowane b�d� w wydzielonej zak�adce (pn. Lokalny Program 

Rewitalizacji) na stronie internetowej gminy www.krupskimlyn.eu oraz na tablicach og�osze#. 

 

Wdro�enie Programu Rewitalizacji wspierane b�dzie poprzez wykorzystanie istniej�cych form 

konsultowania aktów prawnych, programów, strategii z mieszka#cami, w tym z grupami  

interesariuszy, planowanym systemem ulg i zwolnie# podatkowych w sektorze 

przedsi�biorstw (z uwzgl�dnieniem planowanego powstania strefy ekonomicznej), 
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pozyskiwaniem partnerów do realizacji zaplanowanych projektów podstawowych  

i indykatywnych (ze szczególnym uwzgl�dnieniem organizacji spo"ecznych i podmiotów 

gospodarczych, zw"aszcza zak"adów NItroerg SA). 

 

Proces wdra�ania Programu Rewitalizacji Gminy Krupski M�yn poprzedzony jest etapami 

przygotowania, konsultowania i opiniowania dokumentu oraz wype�nienia procedury 

konsultowania PR z instytucjami w zakresie oceny oddzia"ywania na $rodowisko, 

konsultowania PR z instytucjami w zakresie jego oceny, analizy i zg"oszenia ewentualnych 

uwag (przekazanie planu rewitalizacji do Urz�du Marsza"kowskiego) oraz podj�ciem uchwa"y 

przez Rad� Gminy Krupski M"yn o przyj�ciu do realizacji Programu Rewitalizacji. 

Na proces wdro#enia Programu Rewitalizacji sk�adaj� si! nast!puj�ce etapy: 

Etap I - wskazanie Zarz�dzeniem Wójta cz�onków Zespo�u monitoruj�cego odpowiedzialnego 

za jego koordynacj! i realizacj!, 

Etap II - Opracowywanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do planu 

rewitalizacji lub programów funkcjonalno � u#ytkowych, kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich 

pozwole&, zgodnie z harmonogramem prac. 

Etap III � Opracowanie wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalno$ci, ewaluacji i rozliczania 

projektów oraz niezb!dnych za��czników do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa 'l�skiego na lata 2014 - 2020. 

Etap IV - Realizacja poszczególnych zada& obj!tych planem rewitalizacji, zgodnie  

z okre$lonymi terminami i harmonogramami projektów wspó�finansuj�cych plan rewitalizacji, 

czyli g�ównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 'l�skiego na lata 2014 - 

2020. 

Etap VI - Monitoring i ewaluacja planu rewitalizacji, zgodnie z harmonogramami 

opracowywania, sk�adania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów  

na wspó�finansowanie zada&. 

Etap VI - Pomiar poziomu efektywno$ci planu rewitalizacji zgodnie z podanymi wska*nikami. 

Etap VII - Public Relations planu rewitalizacji w ca�ym okresie jego realizacji. 

Etap VIII - Uzupe�nienia i rozszerzanie planu rewitalizacji o nowe zadania zg�aszane przez 

instytucje, organizacje i firmy dzia�aj�ce na obszarze obj!tym Programem Rewitalizacji. 

Etap IX - Opracowanie raportu podsumowuj�cego realizacj! planu rewitalizacji. 
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System wdra�ania Programu Rewitalizacji Gminy Krupski M�yn b"dzie realizowany 

wed!ug nast�puj�cego ramowego harmonogramu. 

Tabela 50 Harmonogram wdra�ania Programu Rewitalizacji Gminy Krupski M�yn 

ETAPY TERMIN REALIZACJI 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I   +           

II + + + + + + + 

III + + + + + + + 

IV  + + + + + + 

V  + + + + + + 

VI  + + + + + + 

VII + + + + + + + 

VIII  + + + + + + 

IX       + 

�ród�o: opracowanie w�asne 
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13. System monitoringu i oceny skuteczno�ci dzia�a� i system wprowadzania modyfikacji 

w reakcji na zmiany w otoczeniu programu 

Zgodnie z uzgodnionymi zasadami monitoring realizacji PR prowadzony b�dzie w dwóch 

horyzontach: 

- d�ugofalowym, w czasie którym obserwowany b�dzie post�p (dynamika) realizacji celów PR, 

dynamika osi�gania za!o#onych wska$ników oraz realizacja za!o#e% bud#etowych a tak#e 

zachodz�ce zmiany w strukturze tych elementów; 

- bie#�cym, w czasie którym monitorowany b�dzie post�p realizacji poszczególnych 

przedsi�wzi�& (warto'& wska$nika produktu wyra#ona w procentach poddawana ci�g!ej 

ocenie). 

 

Badanie post�pu rzeczowego i finansowego realizacji PR odbywa!o si� b�dzie na 

podstawie danych przekazywanych przez podmioty realizuj�ce projekty i beneficjentów  

w nich uczestnicz�cych, danych b�d�cych w posiadaniu Urz�du Gminy Krupski M!yn, a tak#e 

danych zebranych przy u#yciu ankiet monitoruj�cych post�p realizacji PR (ankieta zawiera& 

b�dzie dane metrykalne operacji finansowanej w ramach PR, opis operacji oraz informacj� 

dotycz�c� osi�gni�tych wska$ników).  

Monitoring prowadzony b�dzie przez Zespó! Monitoruj�cy. Zespó! monitoruj�cy 

analizuj�c zebrane dane zdiagnozuje trudno'ci i ewentualne opó$nienia w realizacji 

konkretnych przedsi�wzi�& i szerzej wska$ników, bud#etu i celów zapisanych w PR oraz oceni 

zaanga#owanie poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za wykonanie PR. B�d�c 

odpowiedzialny za powy#sze elementy Zespó! b�dzie móg! reagowa& na zarejestrowane 

odchylenia od przyj�tych harmonogramów wdra#ania poszczególnych elementów PR 

projektuj�c zmiany w bud#ecie czy korekcie wska$ników a tak#e b�dzie móg! okre'li& zalecenia 

dotycz�ce wdra#ania PR. Monitoring b�dzie wi�c wst�pnym etapem projektowania 

ewentualnych zmian w Programie. Wnioski uzyskane dzi�ki prowadzonemu na bie#�co 

monitoringu przedstawiane b�d� zainteresowanym co najmniej raz w ci�gu roku 

(do 31 grudnia) w formie raportu. Raport zawiera& b�dzie prezentacj� podstawowych 

wska$ników charakteryzuj�cych post�p w realizacji za!o#onych celów. 
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Poni�sza tabela przedstawia zestawienie elementów, które podlega� b�d� monitoringowi 

 

Tabela 51 Elementy PR poddawane monitoringowi 

BADANY 

ELEMENT 
WYKONAWCY BADANIA SPOSÓB BADANIA 

TERMINY 

REALIZACJI 

PRZEDMIOT 

OCENY 

Harmonogram 

osi�gania 

efektów 

 

Zespó! monitoruj�cy 

 

Analiza danych 

(dane liczbowe, 

dane przekazywane 

przez realizuj�cych 

projekty, ankiety 

monitoruj�ce 

realizacj� PR, 

analizowanie 

zebranych danych, 

diagnoza trudno"ci 
i przyczyn 

odst�pstw od 
za!o�e#, 

projektowanie 

zmian) 
Na bie��co 

 

Zgodno"� 

osi�gania efektów 

z 

harmonogramem 

 

 

Bud�et PR 

Informacje o 

warto"ci 

realizowanych 

przedsi�wzi�� 

Stopie# 

wykorzystania 

otrzymanych 

"rodków 

Wska$niki 

realizacji PR 

informacje 

uzyskane 

bezpo"rednio od  

podmiotów 

realizuj�cych 

projekty, ankiety 

monitoruj�ce 

realizacj� PR 

Stopie# realizacji 

wska$ników 

 

�ród�o: opracowanie w�asne 

Dane zebrane wed!ug takich za!o�e# b�d� mia!y charakter statystyczny i informacyjny. 

Uzyskana wiedza pozwoli podj�� decyzj� na temat kontynuacji realizacji Programu  

w niezmienionym kszta!cie czy wdro�enia procedury jego zmiany PR.  

'ledzenie na bie"�co zaawansowania w/w elementów pozwala ponadto podejmowa� 

interwencje w przypadku braku post�pów b�d$ wyst�pienia trudno�ci w trakcie realizacji 

zada& (czyli udziela� pomocy merytorycznej i organizacyjnej). 

Ca�o%ciowy zakres dzia�a& monitoruj�cych przedstawia zamieszczona tabela:   
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Tabela 52 Zakres dzia�a� monitoruj�cych 

Lp. Krok Zadania do wykonania Rezultaty (wyniki) monitoringu 
Odpowiedzialny za 

realizacj� 

1 Zbieranie danych 

i informacji 

zbieranie danych liczbowych rozumiane jako 

proces ci�g�y  

- rzetelny materia� empiryczny stanowi�cy 
podstaw� dla analiz i ocen 

Zespó� monitoruj�cy 

2 

Analiza danych 

i informacji 

uporz�dkowanie, przetworzenie i analiza danych 
empirycznych oraz ich archiwizacja 

- materia� s�u��cy przygotowaniu sprawozda# z 
realizacji PR 

- powstanie ci�g�ego, warto$ciowego zasobu 
informacji  

3 

Przygotowywanie 

sprawozda# 

zestawienie otrzymanych informacji (osi�ganych 
warto$ci wska%ników) w czytelne sprawozdania z 

realizacji PR 

- sprawozdania przekazywane poszczególnym 

grupom odbiorców 

- materia�y (zestawienia) do wykorzystania w 

procesie informowania spo�eczno$ci lokalnej 

4 

Ocena wyników 

(porównanie z 

za�o�eniami) 

analiza porównawcza osi�gni�tych rezultatów z 
za�o�eniami 
prezentacja rezultatów 

przekazanie informacji interesariuszom Programu  

- okre$lenie stopnia wykonania przyj!tych za�o"e# 

oraz tempa ich osi�gania 

- zapoznanie organów wykonawczych i 

stanowi�cych z bie"�c� sytuacj� w zakresie 

monitorowanych obszarów 

- upowszechnienie informacji o sytuacji w zakresie 

monitorowanych obszarów 

W przypadku gdy porównanie z za�o"eniami wykazuje ich prawid�ow� realizacj! proces jest kontynuowany od kroku 1 

W przypadku gdy porównanie z za�o"eniami wykazuje ich nieprawid�ow� realizacj! nale"y przej$& do kroku 5 

5 
Identyfikacja odchyle# 

ocena rozbie"no$ci pomi!dzy za�o"eniami a 

osi�gni!tymi rezultatami 

- przygotowanie materia�u wyj$ciowego dla 

dalszych dzia�a# 

Zespó� monitoruj�cy 

6 
Analiza przyczyn odchyle# 

poszukiwanie i okre$lenie przyczyn zaistnia�ej 

sytuacji 

- identyfikacja obszarów i zjawisk wymagaj�cych 

podj!cia dzia�a# interwencyjnych 

7 

Planowanie korekty 

okre$lenie sposobu i instrumentów interwencji 

prezentacja rezultatów 

podj!cie decyzji 

- okre$lenie i akceptacja dzia�a# naprawczych 

(zmian w PR) 

8 
Wdro"enie korekty 

Przeprowadzenie zaplanowanych dzia�a# 

naprawczych 
eliminacja b�d% marginalizacja odchyle# 

Kontynuacja monitoringu od kroku 1 



 

117 
 

W procesie ewaluacji wykorzystane b�d� badania ankietowe ró%nych grup spo�ecznych 

- #rodowisk opiniotwórczych i interesariuszy Programu. Badanie takie pozwoli wnioskowa� 

zarówno o procesie wdra%ania PR, zmianach zachodz�cych w obszarze gminy oraz w sferze 

postaw i preferencji mieszka%ców gminy. Badania takie planuje si� przeprowadzi$ pod koniec 

okresu programowania. Przeprowadzenie ww. bada% mo!e zosta$ zlecone firmie zewn�trznej 

specjalizuj�cej si� w problematyce ewaluacji PR.  

Zak"ada si�, !e ewaluacja wykorzystywa$ b�dzie:  

- sprawozdania z realizacji PR przygotowywane przez Zespó" monitoruj�cy odnosz�ce si�  

do post�pów prac oraz obejmuj�ce swym zasi�giem zagadnienia oceny okresowej PR,  

- system gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji zwi�zanych z efektami PR, bazuj�cy 

na warto#ciach wska&ników produktu i rezultatu, 

- badania opinii spo"eczno#ci lokalnej oceniaj�ce PR - ich celem b�dzie ocena PR i wskazanie 

niezb�dnego zakresu w nast�pnym okresie jego obowi�zywania (po 2022 roku); 

- konkluzje i decyzje z cyklicznych spotka% Zespo"u Monitoruj�cego z zainteresowanymi 

stronami, odpowiedzialnymi za realizacj� poszczególnych dzia"a%,; 

- aktualizacje PR zwi�zane ze zmian� uwarunkowa% wewn�trznych i zewn�trznych, odnosz�ca 

si� do zakresu tematycznego priorytetów rozwoju, celów strategicznych  

i przedsi�wzi�$ rozwojowych wdro!one w czasie funkcjonowania Programu. 

Elementy poddawane ewaluacji przedstawia poni!sza tabela.  

 

Tabela 53 Elementy podlegaj�ce ewaluacji 

BADANY ELEMENT 
WYKONAWCY 

BADANIA 
SPOSÓB BADANIA TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOT OCENY 

Stopie� realizacji 

celów PR � stopie� 

realizacji 

wska!ników 

produktu i 

rezultatu. 

Zespó� 
Monitoruj�cy 

Dane przekazywane przez 

podmioty zaanga%owane w 

proces wdra%ania Programu 

(sprawozdania podmiotów 

realizuj�cych projekty, 

rejestr danych 

Okres obj�ty 

pomiarem: ca�y 
okres 

programowania 

&rodków unijnych 

2014 - 2020 

Okre&lenie stopnia 

realizacji poszczególnych 

celów  

Opinia na temat 

wdro%onego 

Programu 

Podmiot 

zewn�trzny 

(ocena 

zewn�trzna) 

Ewaluacja z 

udzia�em 
&rodowisk 

opiniotwórczych i 

interesariuszy 

Programu 

Ankietowe badanie opinii Ko�cowa faza 
wdra%ania Programu 

Opinia spo"eczno�ci 
lokalnej na temat 

wdra%ania PR, 

realizowanych operacji, 

stopnia osi#gni%cia 

poszczególnych celów 
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Harmonogram 

rzeczowo-

finansowy PR. 

Zespó� 

Monitoruj�cy 

Rejestr danych Okres obj"ty 

pomiarem: ca�y 
okres 

programowania 

#rodków unijnych 
2014 - 2020 

Ocena zgodno#ci dzia�a$ i 

wydatków z 
harmonogramem 

okre#lonym w PR. 

Bud%et PR. Zespó� 

Monitoruj�cy 

Rejestr danych. Okres obj"ty 

pomiarem: ca�y 

okres 

programowania 

#rodków unijnych 
2014 - 2020 

Stopie$ wykorzystania 
dost"pnych %rodków 

finansowych. 

�ród�o: opracowanie w�asne 

 

Wnioski z ewaluacji stanowi� b"d! podstaw" dla formu�owania ko$cowej oceny 

Programu Rewitalizacji Gminy Krupski M�yn. 
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14. Post�powanie w zakresie strategicznej oceny oddzia�ywania na �rodowisko 

Program Rewitalizacji Gminy Krupski M�yn stanowi identyfikacj ! potrzeb! w! zakresie!

rewitalizacji! zdegradowanych! obszarów! gminy! Krupski! M�yn w! kontek"cie! wykorzystania!

funduszy strukturalnych na lata 2014 - 2020 w perspektywie do 2022 r. Celem Programu 

Rewitalizacji jest kompleksowa odnowa wytypowanego do rewitalizacji obszarów!w aspektach 

infrastrukturalno - przestrzennym,! gospodarczym! i! spo�ecznym,! która! ma! prowadzi#! do!

wzmocnienia! potencja�u! rozwojowego,! dbaj$cego! o! wysok$! jako"#! %ycia! mieszka&ców.!

Program zawiera!charakterystyk !obszarów zdegradowanych przeznaczonych do odnowy oraz 

zestawienie!planowanych!do!realizacji!na!tym!obszarze!projektów. 

Zgodnie!z!art.!48!pkt!1! i!2!ustawy!z!dnia!3!pa'dziernika!2008!r.!o!udost pnianiu! informacji! 

o!"rodowisku!i!jego!ochronie,!udziale!spo�ecze&stwa!w!ochronie!"rodowiska!oraz!o!ocenach!

oddzia�ywania!na!"rodowisko!(t.j.!Dz.!U.!z!2016 poz. 353 ze!zm.)!organ!opracowuj$cy!projekt!

dokumentu! mo%e,! po! uzgodnieniu! z! w�a"ciwymi! organami! odst$pi#! 

od! przeprowadzenia! strategicznej! oceny! oddzia�ywania! na! "rodowisko,! je%eli uzna,  

%e! realizacja!postanowie&!danego!dokumentu!nie!spowoduje!znacz$cego!oddzia�ywania!na!

"rodowisko.! 

O!zaj cie!stanowiska!w!sprawie!przeprowadzenia!strategicznej!oceny!oddzia�ywania!na!

"rodowisko! dla! Programu! Rewitalizacji! Gminy! Krupski! M�yn wyst$piono z wnioskiem do 

Regionalnego! Dyrektora! Ochrony! *rodowiska! w! Katowicach! oraz! *l$skiego! Pa&stwowego!

Wojewódzkiego!Inspektora!Sanitarnego w Katowicach.  

Zapisy Programu Rewitalizacji Gminy Krupski! M�yn maj$! na! celu! odnow !

zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów!gminy.!Kumulacja!negatywnych!czynników!

o! charakterze! spo�ecznym,! gospodarczym! i! przestrzennym! na! wyznaczonych obszarach 

hamuje ich rozwój! spo�eczno-gospodarczy! a! tak%e! wp�ywa! na! utrudnione! warunki! %ycia!

mieszka&ców. 

Mo%liwe! oddzia�ywanie! na! "rodowisko! przedsi wzi #! realizowanych! w! wyniku!

wdro%enia! PR b dzie! rozpatrywane! podczas! procedowania! mo%liwo"ci! finansowania!

poszczególnych! inwestycji.! W! przypadku! zamierze&,! które! mog$! znacz$co! oddzia�ywa#! na!

"rodowisko!zostanie!przeprowadzona!procedura!oceny!oddzia�ywania!na!"rodowisko,!w!trybie!

ustawy!z!dnia!3!pa'dziernika!2008!r.!o!udost pnianiu!informacji!o!"rodowisku!i!jego!ochronie,!

udziale!spo�ecze&stwa!w!ochronie!"rodowiska!oraz!o!ocenach!oddzia�ywania!na!"rodowisko.!



 

120 
 

Analizy, w ramach powy�szej procedury, stanowi� b�d� podstaw� do podj�cia decyzji  

o dopuszczalno�ci realizacji, a w szczególno�ci zakresie danej inwestycji. 

Ponadto, w zwi�zku z tym, �e PR b#dzie realizowa$ i wdra"a$ zapisy Strategii Rozwoju 

Województwa %l!skiego �%l!skie 2020+� oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa %l!skiego na lata 2014 a programy te otrzyma$y pozytywnie opinie w zakresie 

strategicznej oceny oddzia$ywania na �rodowisko za$o"ono prawdopodobie&stwo odst!pienia 

od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddzia$ywania na %rodowisko. 

 

Nadmieni' warto dodatkowo, "e analiza zapisów PR - problemów, celów a przede 

wszystkim przedsi#wzi#' w ich ogólnym zarysie w kontek�cie charakteru przewidzianych tam 

dzia$a&, rodzaju i skali ich oddzia$ywania na cechy obszaru na którym PR b#dzie realizowana - 

przede wszystkim formy ochrony przyrody, prowadzi do wniosku, "e realizacja tych zapisów  

nie wp$ynie znacz!co na �rodowisko.  

  

Wp$yw na �rodowisko b#dzie zwi!zany jedynie z etapem realizacji przedsi#wzi#',  

w ramach których przewidziano prace budowlane i tylko �ci�le w okresie prowadzenia tych 

prac (budowlanych i instalacyjnych). W ich ramach mog! wyst!pi' ma$o uci!"liwe 

oddzia$ywania na powierzchni# ziemi, faun# i flor#, jako�' powietrza atmosferycznego, klimat 

akustyczny i wibracje, na ludzi i ich zdrowie oraz na krajobraz, dobra materialne i zabytki. 

Oddzia$ywanie to b#dzie mia$o charakter krótkotrwa$y i ca$kowicie przemijaj!cy. 

 

Pismami znak NS-NZ.042.154.2016 z 24 sierpnia 2016 roku %l!ski Pa&stwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz znak WOO%.410.347.2016 BM z 1 wrze�nia 2016 roku 

Regionalny Dyrektor Ochrony %rodowiska w Katowicach uznali za zasadne i uzgodnili 

odst!pienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Odzia$ywania na %rodowisko dla 

projektu Programu Rewitalizacji Gminy Krupski M$yn. 

 


