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1. Cel opracowania. 
 

W przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których 

mowa w art. 3 ust.1 Ustawy o rewitalizacji, (tj.: przygotowanie, koordynowanie  

i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie  

w zakresie właściwości gminy) rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej 

inicjatywy albo na wniosek wójta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. 

Wniosek, o którym mowa powyżej, zawiera m.in. diagnozę, potwierdzającą 

spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich 

wyznaczenia. 

Ustawa o rewitalizacji, o czym będzie jeszcze mowa poniżej, jednoznacznie 

wskazuje na realizację działań i projektów jej służących na konkretnie wskazanym 

obszarze. Podejście takie określa się jako terytorialny wymiar rewitalizacji. 

Wskazana w Ustawie o rewitalizacji konieczność koncentracji terytorialnej 

podejmowanych działań powoduje, że obszar rewitalizacji (czyli przestrzeń na której 

realizowane będą projekty) musi charakteryzować się znaczącą koncentracją 

negatywnych zjawisk (przede wszystkim społecznych, a także innych szczegółowo 

wskazanych w dalszej części opracowania) oraz musi mieć istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego, czyli w zasadzie dla całej gminy. 

W następstwie przeprowadzonych analiz dokonanych na podstawie 

obiektywnych kryteriów, zostanie wskazany obszar rewitalizacji, celem zintegrowania 

wielu działań na konkretnym  terytorium, co umożliwi samorządowi lokalnemu 

bardziej efektywną interwencję w różnych sferach funkcjonowania gminy. Efektem 

realizowanych działań jest doprowadzenie do trwałego ożywienia społeczno-

gospodarczego wyodrębnionego obszaru, tak aby stał się on atrakcyjny zarówno dla 

mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz inwestorów. 

W związku z powyższym, celem opracowania niniejszej Diagnozy nie jest opis 

sytuacji społecznej w Gminie Santok (co szczegółowo zawiera Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na lata 2021-2025 

opracowana w czerwcu i przyjęta we wrześniu  2021r.), ale analiza sytuacji w gminie 

w podziale na mniejsze obszary i wskazanie tych, na których dochodzi do 

koncentracji negatywnych zjawisk i które są jednocześnie istotne dla rozwoju 

lokalnego. 

 



str. 4 
 

2. Pojęcie rewitalizacji i podstawa prawna realizacji działań rewitalizacyjnych 

w gminach. 
 

Powyższe zagadnienie reguluje Ustawa z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji. Zgodnie w ww. ustawą, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania 

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób 

kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia 

rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej 

zadania własne. 

 Wymienione w ustawowej definicji rewitalizacji pojęcia, tj. obszar 

zdegradowany, koncentracja terytorialna oraz interesariusze rewitalizacji wymagają 

szczegółowego wyjaśnienia.  

Pierwszym takim istotnym pojęciem jest „obszar zdegradowany”. Jest to 

obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych, na którym występuje ponadto co najmniej jedno  

z innych negatywnych zjawisk, tj. gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych, czy też technicznych. 

 Negatywne zjawiska społeczne, o których mowa powyżej to w szczególności: 

 bezrobocie, 

 ubóstwo,  

 przestępczość, 

 wysoka liczba mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami,  

o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

 niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, 

 niewystarczający poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. 

 Jak wskazano powyżej, dany obszar gminy spełniać będzie ustawową 

definicję obszaru zdegradowanego, jeżeli oprócz znaczącego skupienia powyższych 

problemów, charakteryzuje się on występowaniem co najmniej jednego innego 

negatywnego zjawiska, wśród których ustawa wymienia zespół problemów: 
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 gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw, 

 środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska,  

 przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu 

technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, 

niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych,  

 technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Co jest niezwykle istotne - obszar zdegradowany może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Tak więc 

nie ma konieczności wyznaczania takiego obszaru, jako jednej przestrzeni. 

Warunkiem koniecznym jest stwierdzenie, na każdym ze wskazanych podobszarów 

występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 

 Kolejnym istotnym pojęciem ustawowym jest kategoria: „obszar rewitalizacji”. 

Jest to, zgodnie z ustawą, obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, 

o których była mowa powyżej, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

 Zgodnie z ustawą, aby jakiś teren mógł zostać uznany za obszar rewitalizacji 

muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki: szczególna koncentracja negatywnych 

zjawisk oraz wskazany teren musi mieć istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Tak 
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jak w przypadku pierwszej przesłanki, ocena jej spełniania, nie nastręcza istotnych 

problemów, ponieważ analiza występowania i koncentracji negatywnych zjawisk 

zostaje przeprowadzona na etapie wyznaczania terenu zdegradowanego, tak  

w przypadku drugiej przesłanki pojawia się istotny problem interpretacyjny. Jak 

wskazuje się w literaturze (red. W. Jarczewski. Delimitacja krok po kroku. 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa): „Istotność dla rozwoju lokalnego nie jest 

w ustawie zdefiniowana i w tym zakresie istnieje szerokie pole do interpretacji ze 

strony gminy. Zasadniczo jest to zapis mający dać pierwszeństwo tym obszarom, 

które pełnią w ramach gminy funkcje dla większych fragmentów bądź też całej gminy 

(np. obszar szczególnie atrakcyjny turystycznie, centrum komunikacyjne, śródmieście 

pełniące funkcje usługowo-handlowe i in.) lub charakteryzują się innymi cechami 

wskazującymi na ich duży potencjał w ramach rewitalizacji, np.: koncentracja 

ciekawych inicjatyw oddolnych, umiejscowienie szczególnie cennych obiektów 

zabytkowych, itp.". 

 Jak wynika z powyższych rozważań ustawa o rewitalizacji nie precyzuje 

metody określenia istotności danego obszaru dla rozwoju lokalnego. Tym samym 

wskazanie danego obszaru jest decyzją w pewnym sensie polityczną. Określenie 

istotności dla rozwoju lokalnego może z pewnością być udokumentowane zapisami 

różnych dokumentów strategicznych i programów rozwoju. Istotną wskazówką 

zawartą w samej ustawie jest z pewnością zapis mówiący, że dany obszar ma być 

istotny dla rozwoju lokalnego, co należy interpretować, że powinien być ważny dla 

rozwoju całej gminy. Tak więc jako obszar rewitalizacji powinny zostać wskazywane 

w pierwszej kolejności przede wszystkim takie lokalizacje, które oddziałują szerzej.  

W przypadku dużych miast będą to z pewnością ich śródmieścia z koncentracją 

usług, miejscami pracy i infrastrukturą komunikacji zbiorowej, jak np. dworce, a nie 

dzielnice peryferyjne, szczególnie o jednorodzinnej zabudowie, a na obszarach 

wiejskich te miejscowości, które stanowią miejsca koncentracji usług (szczególnie 

społecznych) oraz stanowią węzłowe punkty lokalnego systemu komunikacji, a nie 

tereny o małym stopniu urbanizacji i tym samym małej gęstości zaludnienia.  

Z pojęciem obszaru rewitalizacji i wyodrębnieniem go z obszaru 

zdegradowanego wiąże się, wymagające także wyjaśnienia, pojęcie koncentracji 

terytorialnej, także zawarte w ustawowej definicji rewitalizacji. Koncentrację 

terytorialną należy interpretować jako konieczność realizacji projektów na ściśle 

wskazanym obszarze. Jak wskazano w cytowanym wcześniej opracowaniu 
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„Delimitacja krok po kroku”: „Zintegrowanie wielu działań na konkretnym, 

wyodrębnionym na podstawie obiektywnych kryteriów terytorium, umożliwi 

samorządom lokalnym bardziej efektywną interwencję w różnych sferach 

funkcjonowania gminy. Podejmowane inicjatywy mają w nieodległej perspektywie 

przyczynić się do trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru 

zdegradowanego, zwiększając tym samym jego atrakcyjność dla mieszkańców, jak  

i przyszłych inwestorów”. 

Zgodnie z ustawą, obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców 

gminy. Przy czym obszar rewitalizacji nie musi stanowić zwartego terytorium i może 

być podzielony na podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

Tym samym, analizując powyższe rozważania oraz zapisy ustawowe 

wskazujące istotne ograniczenie rozmiarów obszaru rewitalizacji w stosunku do 

obszaru całej gminy, należy wskazać, że działania rewitalizacyjne muszą stanowić 

bardzo dobrze przemyślaną i kompleksową interwencję na tych obszarach, które  

z jednej strony istotnie jej potrzebują, a z drugiej – dają szansę na wywołanie efektu 

trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego, które odczuwalne będzie na terenie 

całej gminy.  

Ważnym uzupełnieniem dla wyżej opisanych informacji jest wskazanie, że  

w skład obszaru rewitalizacji mogą wejść niezamieszkałe tereny poprzemysłowe,  

w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe, na których 

występują opisywane wcześniej negatywne zjawiska. Generalną zasadą jest, że 

działaniami rewitalizacyjnymi obejmuje się tereny zamieszkałe. Tereny 

niezamieszkałe  mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, 

gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. 

 Kolejnym elementem definicji rewitalizacji wymagającym opisu, jest termin 

„interesariusze rewitalizacji”. Zgodnie z ustawą interesariuszami rewitalizacji są  

w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

2) właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe  

i towarzystwa budownictwa społecznego, 
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3) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej, 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność gospodarczą, 

5) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

6) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

7) organy władzy publicznej, 

8) podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Ostatnim pojęciem występującym w ustawowej definicji rewitalizacji jest 

„gminny program rewitalizacji”, określany dalej jako „GPR”.  

Gminny program rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, który zawiera  

w szczególności szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, obejmującą analizę 

negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego 

obszaru, opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi gminy, w tym: strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czy też strategią 

rozwiązywania problemów społecznych. W GPR należy także uwzględnić opis wizji 

stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz 

odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu 

negatywnych zjawisk. Tworząc GPR umieszcza się w jego treści listę planowanych 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami. GPR zawiera 

także mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym 

wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, opis struktury 

zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego 

zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu. W GPR 

uwzględnia się także wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji 

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym: wskazanie 

zakresu niezbędnych zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, wskazanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany oraz wskazanie granic 

obszarów, dla których przewiduje się uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji 

łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne w zakresie 

ustaleń tego planu. 
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3. Wybór jednostek analitycznych. 
 

Pierwszym i niezbędnym etapem działań zmierzających do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, których wskazanie jest konieczne 

dla dalszych prac nad sformułowaniem gminnego programu rewitalizacji jest 

podzielenie gminy na mniejsze jednostki.  

Jak wskazano powyżej, w opisie pojęć ustawowych, z pojęciem obszaru 

rewitalizacji i wyodrębnieniem go z obszaru zdegradowanego wiąże się kategoria 

koncentracji terytorialnej. Koncentrację terytorialną należy interpretować jako 

konieczność realizacji projektów na ściśle wskazanym obszarze, na wyodrębnionym 

na podstawie obiektywnych kryteriów terytorium, tak aby przyczynić się do trwałego 

ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. Zgodnie z ustawą, obszar 

rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały 

przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 

W związku z powyższym identyfikacja obszarów kryzysowych w gminie, 

wybranych do podjęcia interwencji, wymaga przeprowadzenia analizy zróżnicowania 

wewnętrznego gminy i wskazania lokalizacji różnorodnych zjawisk, które w niej 

zachodzą. Na potrzeby takiej identyfikacji niezbędny jest podział terytorium gminy ma 

mniejsze jednostki, tzn. na jednostki podstawowe, które nie będą już dzielone na 

mniejsze obszary i dla których gromadzone będą dane na potrzeby 

przeprowadzanych analiz. 

Terytorium gminy zasadniczo można wskazać dwa typy pól podstawowych 

(za: „Delimitacja krok po kroku”. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa): 

 Jednostki modularne (np. siatka kwadratów lub heksagonów). Istotą tej 

jednostki jest cyfrowe pokrycie gminy siatką identycznych figur 

geometrycznych o przyjętych parametrach (np. kwadrat o boku 200 m). 

Następnie wszystkie dane są zbierane, przetwarzane i prezentowane w tych 

polach. 

 Przestrzenne jednostki pseudonaturalne, których granice nawiązują do 

różnego rodzaju układów osadniczych oraz granic naturalnych. Analizowanie 

danych w jednostkach pseudonaturalnych pozwala na uchwycenie problemów 

i procesów zachodzących w poszczególnych fragmentach gminy (dzielnicach, 

osiedlach) intuicyjnie i funkcjonalnie wskazywanych jako pewne najmniejsze, 

jednolite organizmy osadnicze. 
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Należy zwrócić uwagę, że jednostki modularne nie oddają istniejących 

podziałów przestrzeni, a są jedynie wygenerowaną komputerowo regularną siatką 

pól, pokrywających całą powierzchnię gminy. Są to pola kwadratów lub np. 

heksagonów, które nie mają odzwierciedlenia w przestrzeni i nie uwzględniają 

przeszkód naturalnych i nie mają odniesienia do istniejących układów 

urbanistycznych. Natomiast za zalety takich jednostek uznaje się łatwość ich 

wyznaczania, porównywalność wyników prowadzonych analiz i obiektywizm 

położenia pól podstawowych.  

Drugi model podziału gminy na jednostki podstawowe, to podział na tzw. 

jednostki pseudonaturalne. Są to fragmenty przestrzeni gminy wyodrębniane do 

celów administracyjnych, planistycznych czy statystycznych w odniesieniu do 

pewnych istniejących skupisk i granic (np. barier geograficznych, granic 

historycznych, układów urbanistycznych, użytkowania i in.).  

Zwrócić należy uwagę, że jednostki pseudonaturalne mogą mieć dwojaki 

charakter. Mogą być one wyznaczone dla innych celów i funkcjonować niezależnie 

od analiz prowadzonych nad delimitacją obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, albo mogą być wyznaczone właśnie na potrzeby rewitalizacji. 

Jak zwraca się uwagę w cytowanym powyżej źródle, należy zauważyć, że 

różnego rodzaju jednostki pseudonaturalne są podstawowymi jednostkami 

odniesienia do zarządzania przestrzenią i prowadzenia polityki rozwoju. Takie 

podejście jest stosowane właściwie we wszystkich rodzajach instytucji, które 

odpowiadają i zarządzają pewnymi zjawiskami czy procesami w przestrzeni: 

 Lasy Państwowe podzieliły wszystkie swoje tereny na tzw. obręby leśne, a te 

są częściami nadrzędnej jednostki administracyjnej – nadleśnictwa, 

 Policja organizuje swoje działania poprzez komendy powiatowe, a także 

komisariaty i rewiry dzielnicowe oraz posterunki, 

 każda szkoła podstawowa posiada swój obwód szkolny, 

 urzędy skarbowe dzielą terytoria większych miast na rejony podatkowe, 

 spisy powszechne prowadzone są w rejonach statystycznych i obwodach 

spisowych, 

 rady gminy dokonują podziału na okręgi wyborcze w wyborach do organu 

uchwałodawczego, 
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 związki wyznaniowe dzielą tereny swojego działania np. na parafie i jednostki 

administracyjne wyższego rzędu. 

 W tym miejscu konieczne jest zwrócenie uwagi, że Ustawa o samorządzie 

gminnym w art. 5 daje możliwość tworzenia jednostek pomocniczych. Ustawa 

wskazuje, że jednostkami pomocniczymi mogą być sołectwa, dzielnice, osiedla, lub 

inne jednostki. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, a zasady 

tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych określa statut 

gminy. 

Wiele gmin w Polsce podzielonych jest na różnego rodzaju, jednostki 

pomocnicze. W gminach wiejskich są to sołectwa, które z reguły odpowiadają 

obszarom tradycyjnie uznawanym za pojedynczą wieś. Ale w niektórych przypadkach 

wsie dzielone są na kilka sołectw, bądź w obrębie jednego sołectwa zlokalizowanych 

jest kilka przysiółków. W miastach jednostkami pomocniczymi są najczęściej 

dzielnice lub osiedla, które w mniejszym lub większym stopniu starają się 

nawiązywać do historycznych i zwyczajowych podziałów przestrzeni.  

Zaletą takich istniejących jednostek pomocniczych jest ich realne istnienie. 

Zostały powołane uchwałą rady gminy, funkcjonują na podstawie przepisów prawa,  

w tym lokalnych, są znane społeczności lokalnej, która się z nimi w jakiś sposób 

identyfikuje.  

 Wśród wad takich jednostek podaje się ich pewną nieporównywalność dla 

celów analitycznych, poprzez nierównomierne rozłożenie ludności (w jednych 

mieszka kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt procent mieszkańców gminy, a w innych 

zaledwie procent lub nawet mniej). Inną wskazywaną wadą takich jednostek  

z perspektywy Ustawy o rewitalizacji jest brak oddzielenia terenów zamieszkałych od 

niezamieszkałych. W jednej jednostce pomocniczej znajdują się zarówno obszary 

zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Przy czym należy zwrócić uwagę, że choć 

znajdujące się w ramach tych jednostek obszary niezamieszkałe nie powinny być 

obejmowane obszarem rewitalizacji, to ustawa o rewitalizacji dopuszcza wyjątek, 

którym jest włączenie w uzasadnionych przypadkach terenów poprzemysłowych, 

powojskowych albo pokolejowych. 

 Uwzględniając wszystkie powyższe przesłanki dokonano wyboru jednostek 

analitycznych na potrzeby niniejszej diagnozy. Propozycje zostały opracowane przez 

pracowników Urzędu Gminy Santok zajmujących się przygotowaniem procesu 
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rewitalizacji w gminie, a następnie zostały zaprezentowane i omówione podczas 

posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w Santoku w dniu 27 września 2021r.  

 Na wstępie uznano, że zarówno charakter osadniczy gminy oraz jej układ 

przestrzenny, co prezentuje poniższa mapa, jest argumentem za odrzuceniem 

jednostek modularnych.  

 

 Rycina 1. Granice administracyjne gminy Santok 

Ryc.  1. Granice administracyjne gminy Santok 

Ryc.  2. Granice administracyjne gminy Santok 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: opracowanie własne 

 

Za jedyną w zasadzie zaletę jednostek modularnych uznano jednakową 

powierzchnię analizowanych i porównywanych obszarów. Porównywalna nie byłaby 

już liczba ludności poszczególnych kwadratów lub heksagonów, a w niektórych 

obszarach liczba mieszkańców byłaby niewielka do tego stopnia, że pojawić by się 

mogło zagadnienie ochrony danych osobowych, gdyż ciężko jest opisywać 

analizowane dane, jako materiał statystyczny, jeżeli zostały pobrane w odniesieniu 

do kilkuosobowej grupy sąsiedzkiej. Analizując możliwość wskazania większych  

obszarów (jak na obrazującym ten kierunek myślenia hipotetycznym przykładzie 

zamieszczonym poniżej), tak aby uniknąć zarysowanych powyżej problemów 

dotyczących zachowania anonimowości badanych mieszkańców uznano, że nadal 

obszary te pozostałyby zróżnicowane w zakresie liczby ludności i równie dobrze 
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podział taki mógłby zostać dokonany w oparciu o jednostki pseudonaturalne, bez 

tworzenia sztucznie generowanych jednostek modularnych. 

 

Rycina 2. Podział gminy Santok na jednostki modularne. 

 

źródło: opracowanie własne 

 

Kolejnym argumentem podnoszonym przeciwko wykorzystaniu jednostek 

modularnych był brak uwzględniania w ich przypadku wszelkich barier naturalnych, 

jak rzeki, czy zwarte kompleksy leśne, co w przypadku układu przestrzennego Gminy 

Santok ma niezwykle istotne znaczenie. 

 Przy okazji omawiania możliwości jednostek modularnych wskazano także 

bardziej ogólną przesłankę dotyczącą możliwości podziału gminy na jednostki 

analityczne. Otóż w przypadku Gminy Santok (czy też generalnie w większości gmin 

wiejskich) nie mogą być one ze względu na z jednej strony układ osadniczy,  

a z drugiej ze względu na nasycenie infrastrukturą usług społecznych.  

Opracowane zostały cztery propozycje podziału gminy na jednostki 

pseudonaturalne. Trzy z nich są wyznaczone do innych celów, a jedna z propozycji 

została opracowana na potrzeby rewitalizacji. 

Pierwsza propozycja to wykorzystanie podziału gminy na sołectwa. 
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Rycina 3. Podział gminy Santok na sołectwa. 

 

źródło: opracowanie własne 

 

Niniejszy podział ma szereg zalet: 

 realnie istnieje, 

 oparty jest na przepisach prawa, w tym prawa miejscowego, 

 wydzielone jednostki posiadają swoich przedstawicieli w postaci sołtysów i rad 

sołeckich, 

 odwołuje się do siatki osadniczej gminy: jedna miejscowość w Gminie Santok 

to jedno sołectwo, 

 odwołuje się do historycznego podziału na poszczególne miejscowości, 

 jest utrwalony w świadomości mieszkańców, 

 istnieje w działaniach gminy i jej mieszkańców poprzez fundusz sołecki, 

 wykorzystywany jest w komunikacji organów gminy z mieszkańcami poprzez 

konsultacje społeczne, czy spotkania informacyjne. 

Wadą tego podziału jest zróżnicowanie liczby ludności poszczególnych 

sołectw. 

Liczba ludności poszczególnych sołectw kształtuje się następująco (liczba 

mieszkańców wg stanu na 20.09.2021r. – zameldowania na pobyt stały): 
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Tabela 1. Liczba ludności w podziale na sołectwa w 2021 r. 

l.p. sołectwo liczba ludności 

1. Wawrów 1906 

2. Janczewo 1803 

3. Lipki Wielkie 1154 

4. Santok 810 

5. Gralewo 774 

6. Stare Polichno 697 

7. Czechów 530 

8. Ludzisławice 242 

9. Jastrzębnik 218 

10. Płomykowo 205 

11. Nowe Polichno 129 

12. Górki 143 

13. Baranowice 114 

14. Mąkoszyce 48 

15. Lipki Małe 46 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku 

 

Druga propozycja to wykorzystanie podziału na obwody do głosowania. 

 

Rycina 4. Podział wg obwodów do głosowania 

 

źródło: opracowanie własne  
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Zaletą niniejszego podziału jest mniejsze zróżnicowanie liczby ludności, niż  

w przypadku podziału na sołectwa, aczkolwiek jest ono nadal istotne. Po stronie wad 

należy wskazać arbitralność łączenia niektórych sołectw do większych jednostek 

oraz wynikający z tego brak spójności niektórych, a także nietrwałość podziału, który 

może zostać zmieniony przed każdymi kolejnymi wyborami. 

Trzecią rozpatrywaną możliwością było odwołanie się do obwodów szkolnych. 

 

Rycina 5. Podział wg obwodów szkolnych. 

 

źródło: opracowanie własne  

 

Zaletą niniejszego podziału jest znacząco mniejsze zróżnicowanie liczby 

ludności, niż w przypadku podziału na sołectwa oraz pewne ugruntowanie  

w świadomości mieszkańców. Po stronie wad należy wskazać konieczność 

ukształtowania obwodów stanem infrastruktury szkolnej. Ponadto tę propozycję 

dyskwalifikuje także brak ciągłości terytorialnej podziału uwarunkowany właśnie 

kwestiami infrastrukturalnymi. 

 Czwarta propozycja została opracowana na potrzeby programowania procesu 

rewitalizacji. 
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Rycina 6. Podział opracowany na potrzeby rewitalizacji. 

 

źródło: opracowanie własne  

 

Zaletą prezentowanego podziału jest porównywalna liczba ludności 

poszczególnych jednostek analitycznych oraz podobne nasycenie infrastrukturą 

społeczną. Natomiast wady tej propozycji to znaczące różnice w powierzchni 

poszczególnych jednostek wynikające z różnej gęstości zaludnienia  

w poszczególnych częściach gminy oraz przede wszystkim arbitralność podziału, 

łącząca w pewnych sytuacjach słabo powiązane ze sobą obszary, a w niektórych 

przypadkach ignorująca powiązania funkcjonalno-przestrzenne (np. Santok – Stare 

Polichno). 

W dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Rewitalizacji odrzucono najpierw 

podział  wg obwodów szkolnych potwierdzając opisane powyżej wady tego 

rozwiązania i nie stwierdzając jednocześnie zalet, które przewyższałyby inne 

propozycje.  

Analizując pozostałe propozycje, Komitet doszedł do przekonania, że 

zasadnym będzie prowadzenie prac nad delimitacją obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji w oparciu o podział gminy na sołectwa. Jest to podział 
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utrwalony w świadomości mieszkańców. W styczniu 2020 r. uchwalone zostały nowe 

statuty dla wszystkich 15 sołectw, co poprzedzone było procesem konsultacji 

społecznych. W sierpniu 2021 r. we wszystkich sołectwach odbyły się wybory 

sołtysów i rad sołeckich w nowatorskiej, jak na warunki gmin wiejskich, formule 

głosowania powszechnego. Warto też zwrócić uwagę, że w Gminie Santok 

funkcjonuje fundusz sołecki, co z pewnością integruje lokalne wspólnoty. Sołectwa 

ważne są też w polityce gminy, która nie tylko realizuje zapisy zebrań wiejskich  

w zakresie inwestycji wybranych do funduszu sołeckiego, ale także kieruje się ich 

istnieniem w komunikacji z mieszkańcami, np. przed przystąpieniem do prac nad 

nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

spotkania informacyjne organizowano we wszystkich sołectwach.  

Wadą rozwiązania jest oczywiście nierównomierne rozłożenie ludności  

w poszczególnych sołectwach, ale w pozostałych propozycjach również występowały 

negatywne aspekty jak arbitralne łączenie niektórych obszarów, czy znaczące 

różnice w ich powierzchni. Tak więc każda propozycja obarczona jest jakąś wadą,  

a za podziałem na sołectwa przemawia także fakt dokonania na jego  postawie 

delimitacji obszaru rewitalizacji na potrzeby obowiązującego Programu Rewitalizacji 

Gminy Santok na lata 2017-2023. 

Kwestia występowania w poszczególnych sołectwach obszarów 

niezamieszkałych została rozwiązana w taki sposób, że na etapie wyodrębniania 

obszaru rewitalizacji z obszaru zdegradowanego (który zostanie wyznaczony po 

granicach sołectw) zidentyfikowane zostaną kompleksy obszarów niezamieszkałych 

(np. lasy, rozległe tereny pól uprawnych) i nie będą one uwzględniane  

w delimitowanym obszarze rewitalizacji.  
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4. Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Santok. 
 

Niniejszy punkt zawiera zapisy pochodzące z aktualnej edycji corocznie 

opracowywanego Raportu o stanie gminy, który szczegółowo obrazuję sytuację 

Gminy Santok. Celem autorów raportu jest przedstawienie pozycji gminy w sposób 

zobiektywizowany. Z tego względu, w kolejnych latach, rozszerza się treść Raportu, 

w stosunku do minimalnych wymagań zawartych w Ustawie o samorządzie gminnym, 

m.in. o analizę porównawczą z wybranymi gminami stanowiącymi grupę odniesienia,  

z wykorzystaniem danych gromadzonych w ramach systemu statystyki publicznej. 

Pozwala to na dokonanie możliwie najbardziej obiektywnego porównania stanu 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego.  

Do grupy odniesienia wybrano jednostki porównywalne z Gminą Santok, więc 

przede wszystkim są to gminy wiejskie, położone w tym samym województwie,  

w większości będące gminami podmiejskimi oraz charakteryzujące się w miarę 

zbliżoną liczbą ludności.  

Do grupy odniesienia tradycyjnie zostały wybrane następujące gminy:  

1. Gmina Bogdaniec,  

2. Gmina Deszczno, 

3. Gmina Kłodawa,  

4. Gmina Lubiszyn,  

5. Gmina Stare Kurowo, 

6. Gmina Zwierzyn. 

Działanie takie jest równocześnie obarczone pewną wadą, gdyż w statystyce 

publicznej dane są publikowane ze zwłoką ze względu na czas potrzebny do ich 

zebrania, opracowania i analizy. Z tego też względu na moment sporządzania 

Raportu za rok 2020 publikowane są dane  z roku 2019.  

Autorzy zwracają jednocześnie uwagę, że w pozostałych rozdziałach Raportu, 

oparty jest on na danych gromadzonych przede wszystkim przez Urząd Gminy 

Santok i są to informacje aktualne, adekwatne do wskazywanego w tytule raportu, 

stanu na koniec roku 2020. 

 



str. 20 
 

4.1. Demografia. 
 

Na przestrzeni prezentowanych ostatnich sześciu lat ludność Gminy Santok 

sukcesywnie wzrasta, co prezentuje poniższy wykres: 

 

Wykres 1. Liczba ludności gminy Santok w latach 2015-2021. 

 
              źródło: opracowanie własne wg danych Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku 

za rok 2021: zameldowania na pobyt stały 

 

Analizując przyrost liczby ludności w Gminie Santok należy zauważyć, że  

w ostatnim okresie, jest on zarówno wynikiem przyrostu naturalnego (w 2019 r. 

wyniósł on 15), jak i dodatniego salda migracji. W 2019 r. saldo migracji ogółem było 

dodatnie na poziomie 135 osób. 

Gmina Santok jest jedną z najliczniej zaludnionych gmin wybranych do grupy 

odniesienia, co prezentuje poniższy wykres: 
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Wykres 2. Ludność w gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020  

 

Przechodząc do zestawień Gminy Santok z wybranymi samorządami, 

zauważyć można, że wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy Santok lokuje ją 

dokładnie w połowie wybranej grupy odniesienia. 

 

Wykres 3. Gęstość zaludnienia [na 1 km²] w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Całkiem dobrze prezentuje się także wskaźnik obciążenia demograficznego, 

który oblicza się odnosząc liczbę osób w wieku nieprodukcyjnym (którą daje suma 

osób w wieku przedprodukcyjnym i w wieku poprodukcyjnym) do liczby osób w wieku 

produkcyjnym. Pomimo sukcesywnego wzrostu tego wskaźnika, należy zwrócić 

uwagę, że w 2019r. dla Gminy Santok wynosił on 58,5, przy średniej dla powiatu 

gorzowskiego na poziomie 60,0. 

 

Wykres 4. Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym w gminie Santok w latach 2015-2019. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Pomimo, wskazanego powyżej, systematycznego wzrostu liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym względem liczby ludności w wieku produkcyjnym, sytuacja 

panująca w Gminie Santok nie jest najgorsza w porównaniu z pozostałymi 

porównywanymi samorządami.  

Warto także zwrócić uwagę, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym  

w Gminie Santok jest wyższa od liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. 

Powyższe zagadnienia wizualizują dwa wykresy zamieszczone poniżej. 
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Wykres 5. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym  
w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 6. Ludność wg podziału na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny, 
poprodukcyjny w gminie Santok w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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4.2. Gospodarka i finanse. 
 

Sytuacja gospodarcza Gminy Santok została zobrazowana za pośrednictwem 

kilku wskaźników, które autorzy Raportu uznali za oddające położenie ekonomiczne 

naszej jednostki samorządu terytorialnego. Są to po pierwsze dochody oraz wydatki 

ogółem budżetu gminy dzielone przez liczbę mieszkańców, z wyszczególnieniem 

relatywnej wysokości wydatków na administrację oraz wskazaniem środków  

w dochodach budżetu gminy na finansowanie oraz współfinansowanie programów  

i projektów unijnych w 2019r. 

Wskazana powyżej pierwsza grupa wskaźników przede wszystkim pokazuje 

sytuację budżetową sektora publicznego, ale jest także wypadkową sytuacji 

gospodarczej w gminie, w tym zasobności jej mieszkańców oraz działających tam 

przedsiębiorstw. 

Kolejna grupa wskaźników oddaje sytuację gospodarczą mieszkańców gminy  

i do grupy tej wybrano: 

1. liczbę pracujących na 1000 ludności (bez podmiotów gospodarczych o liczbie 

pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie), 

2. udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (w %), 

3. udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 

ogółem. 

Warto zauważyć, że poziom bezrobocia jest jednym z najistotniejszych 

mierników sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Posiadanie źródła utrzymania 

jest, obok zapewnienia miejsca zamieszkania, najważniejszym elementem 

zaspokojenia potrzeb podstawowych człowieka, warunkujących nie tylko jego 

możliwość funkcjonowania w społeczeństwie, ale wręcz zabezpieczenie egzystencji 

jego i jego najbliższych.  

Sytuacja w Gminie Santok jest w tym zakresie bardzo korzystna i zbliża się do 

poziomu wskaźnika bezrobocia naturalnego, osiągając wartości korzystniejsze  

w porównaniu do całego regionu lubuskiego. Warto dodać, że cały powiat gorzowski 

znajduje się w korzystnej sytuacji pod względem bezrobocia. Stopa bezrobocia  

w powiecie w 2019r. wynosiła 2,1%. 
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Ostatni wskaźnik, to liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON na 10.000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten oddaje 

dynamikę głównie sektora prywatnego (podmioty publiczne w systemie REGON to 

zdecydowana mniejszość). 

 

Wykres 7. Dochody budżetu gminy Santok na mieszkańca ogółem w latach  
2015-2019. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 8. Dochody budżetów poszczególnych gmin na mieszkańca w 2019 r. 
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Wykres 9. Dochody ogółem budżetów gmin na mieszkańca w latach 2015-2019. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 10. Wydatki ogółem budżetu gminy Santok na mieszkańca w latach  
2015-2019. 
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Wykres 11. Wydatki ogółem budżetów gmin na mieszkańca w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 12. Wydatki ogółem budżetów gmin na mieszkańca w latach 2015-2019. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 13. Wydatki na administrację jako % budżetów gmin w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 14. Środki w dochodach gmin na finansowanie projektów unijnych w latach 
2017-2019 w mln PLN. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 15. Pracujący na 1000 ludności w gminie Santok w latach 2015-2019. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 16. Pracujący na 1000 ludności w  2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 17. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w gminie Santok w latach 2015-2019. 

 
źródło: źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 18. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym w 2019 r. 
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Wykres 19. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  
w gminie Santok w latach 2015-2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 20. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  
w 2019 r. 
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Wykres 21. Pomioty gospodarki narodowej w rejestrze regon na 10 tys. ludności  
w wieku produkcyjnym w latach 2015-2019. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 22. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 
w wieku produkcyjnym w gminie Santok w 2019 r. 
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4.3. Infrastruktura techniczna 
 

 W zestawieniu danych dotyczących infrastruktury technicznej, które pozwolą 

na syntetyczną ocenę stanu Gminy Santok, w zestawieniu z wybranymi do 

porównania gminami, autorzy Raportu w tej jego części wybrali wskaźniki obrazujące 

stan zaopatrzenia ludności w media, a także obrazujące rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. Dodatkowo wskazano poziom nasycenia infrastrukturą obsługi 

ruchu turystycznego, jako wskaźnikiem potencjalnie istotnym ze względu na kierunki 

rozwoju zapisane w strategii dla Gminy Santok. 

W zakresie infrastruktury technicznej poniższe wykresy obrazują sytuację 

Gminy Santok oraz gmin grupy wybranej do porównania w zakresie następujących 

wskaźników: 

1. ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji wodociągowej, 

2. ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji kanalizacyjnej, 

3. ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji gazowej, 

4. mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności, 

5. turystyczne obiekty noclegowe (obiekty posiadające 10 i więcej miejsc 

noclegowych), 

6. długość ścieżek rowerowych w 2019 r. 

 

Wykres 23. % ogółu ludności korzystający z instalacji wodociągowej w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 24. % ogółu ludności korzystających z instalacji kanalizacyjnej w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 25. % ogółu ludności korzystających z instalacji gazowej w 2019 r. 
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Wykres 26. Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności w gminie Santok 
w latach 2015-2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 27. Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 28. Turystyczne obiekty noclegowe w gminie Santok w latach 2015-2019  r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 29. Turystyczne obiekty noclegowe w poszczególnych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 30. Długość ścieżek rowerowych w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 31. Biblioteki i filie w poszczególnych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 32. Czytelnicy w bibliotekach publicznych w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 33. Wypożyczenia czytelnika w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 34. Uczestnicy imprez w wybranych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 35. Członkowie grup artystycznych w wybranych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 36. Członkowie kół/klubów/sekcji w 2019 r. 

 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

60 

80 

150 

47 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Członkowie grup artystycznych 

Santok Kłodawa Stare Kurowo Zwierzyn

100 

140 

95 
102 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Członkowie kół/klubów/sekcji 

Santok Kłodawa Stare Kurowo Zwierzyn



str. 41 
 

Wykres 37. Kluby sportowe w wybranych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 38. Członkowie klubów sportowych w wybranych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 39. Liczba osób ćwiczących w podziale na wybrane  gminy w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 40. Placówki wychowania przedszkolnego w tym przedszkola w latach 2019-
2020. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 41. Miejsca w przedszkolach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 42. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, w tym  
w przedszkolach w wybranych gminach w latach 2019-2020. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 43. Szkoły podstawowe w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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Wykres 44. Uczniowie szkół podstawowych w wybranych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 

 

Wykres 45. Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach podstawowych  
w wybranych gminach w 2019 r. 

 
źródło: Raport o stanie gminy Santok  za rok 2020 
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5. Analiza terytorialnej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. 
 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na 

lata 2021 – 2025 wskazuje katalog słabych stron i zagrożeń w Gminie Santok, 

sformułowany na podstawie sporządzonych w ww. dokumencie analiz: 

 

Słabe strony: 

1. występowanie syndromu „dziedziczenia biedy”, 

2. wyuczona bezradność i roszczeniowa postawa wśród osób korzystających  

z pomocy społecznej, 

3. brak zainteresowania programami korekcyjno-edukacyjnymi dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, 

4. występowanie bezrobocia, tj. ukryte bezrobocie na wsi, 

5. niskie kwalifikacje oraz niski poziom wykształcenia wśród długotrwale 

bezrobotnych, 

6. niski poziom aktywności klientów pomocy społecznej w zakresie 

wykorzystywania własnych zasobów i możliwości w przezwyciężaniu sytuacji 

kryzysowych, 

7. wzrost udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności, 

8. bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz sprawach 

opiekuńczo wychowawczych, 

9. brak wolontariatu, 

10. brak bazy rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych i osób starszych, 

11. starzenie się społeczeństwa. 

 

Zagrożenia: 

1. negatywne skutki pandemii COVID-19 m.in. wzrost bezrobocia, uzależnienia 

behawioralne (Internet, gry komputerowe, telefon komórkowy, cyberprzemoc), 

2. zagrożenie izolacją społeczną i samotnością osób starszych, 

3. utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych, 

4. bariery architektoniczne, 

5. bezproduktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 

6. występowanie czynników zwiększających ryzyko nasilenia się zjawiska 

uzależnień (ubóstwo, bezrobocie), 
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7. niski poziom aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, 

8. roszczeniowa postawa odbiorców pomocy społecznej, 

9. brak środków na budownictwo społeczne, 

10.  długi okres oczekiwania na leczenie w oddziałach odwykowych, 

11.  niekorzystna sytuacja na rynku pracy, spowodowana pandemią, 

12.  pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa - wzrost osób 

niepełnosprawnych, 

13.  ubożenie społeczeństwa powodujące nierówne szanse rozwoju rodzin, 

14.  zagrożenia demograficzne (starzenie się społeczeństwa), 

15.  częste zmiany uregulowań prawnych - niestabilność prawa rozwój szarej 

strefy. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Santok na 

lata 2021 -2025 wskazując katalog głównych zjawisk negatywnych w przestrzeni 

społecznej nie wskazała jednocześnie obszarów ich szczególnej koncentracji, co jest 

przedmiotem niniejszego opracowania. 

Zespół opracowujący niniejszą diagnozę dokonał wyboru następujących 

wskaźników, na podstawie których dokonał oceny zróżnicowania wewnętrznego 

Gminy Santok, celem identyfikacji obszarów koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych: 

1. Poziom bezpieczeństwa w sołectwach liczony jako suma dokonanych 

przestępstw w 2020 r. w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

2. Poziom bezpieczeństwa w sołectwach liczony jako suma dokonanych 

wykroczeń w 2020 r. w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

3. Poziom bezpieczeństwa w sołectwach liczony jako suma dokonanych kolizji 

drogowych w 2020 r. w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (ten wskaźnik 

odzwierciedla także poziom kapitału społecznego). 

4. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2018 r. 

5. Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2020 r. 

6. Frekwencja w wyborach sołeckich w 2021 r. 

7. Poziom bezrobocia w sołectwach liczony jako liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

8. Poziom bezrobocia w sołectwach liczony jako liczba długotrwale bezrobotnych 

w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 
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9. Poziom ubóstwa w sołectwach liczony jako liczba świadczeniobiorców 

pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

10.  Poziom ubóstwa w sołectwach liczony jako liczba osób objętych pomocą 

społeczną z tytułu ubóstwa w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

11. Poziom edukacji liczony na podstawie średniej wyników z egzaminu 

ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r. w obwodach szkolnych w Gminie 

Santok. 

12. Poziom edukacji liczony na podstawie średniej wyników z egzaminu 

ósmoklasisty z matematyki w 2021 r. w obwodach szkolnych w Gminie 

Santok.  

13. Poziom edukacji liczony na podstawie średniej wyników z egzaminu 

ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 r.w obwodach szkolnych w Gminie 

Santok.  

14.  Liczba osób objętych pomocą społeczną z tytułu niepełnosprawności  

w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

15.  Liczba uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących sołectwa w przeliczeniu 

na tysiąc mieszkańców: 

16. Zmiana liczby ludności w latach 2016 – 2021 w sołectwach. 

17.  Stosunek liczny ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby 

ludności sołectwa ogółem (wskaźnik obciążenia demograficznego). 

 

Dobór powyższych wskaźników został dokonany na podstawie zapisów 

Ustawy o rewitalizacji (art. 9) oraz powyżej cytowanych zapisów Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania 

danych. 

Uzyskane wyniki posłużyły do określenia punktowej wartości wskaźników (co 

jest niezbędne dla obliczenia wskaźnika syntetycznego), które we wszystkich 

analizowanych obszarach konstruowane były w taki sposób, że średni wynik dla 

gminy miał wartość 0 (zero), wynik wskaźnika do 50% średniej dla gminy przyjmował 

wartość +2, a jeśli oscylował pomiędzy 50% średniej i średnią dla gminy, to wynosił 

+1. 

Podobnie określone zostało odchylenie wartości wskaźnika przy 

przekroczeniu średniej gminy – przekroczenie wartości średniej dla gminy do 50% 

oznaczało przypisanie wskaźnika o wartości -1 (minus 1), a przekroczenie średniej  
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o ponad 50% jej wartości, to wartość punktowa -2 (minus 2). Przy czym należy 

zauważyć, że wartości dodatnie oznaczają sytuację bardziej korzystną, niż średnia 

dla całej gminy, a ujemna wartość wskaźnika oznacza sytuację kryzysową.  

W wyjątkowych sytuacjach, jak np. w przypadku frekwencji wyborczej, punktacja 

miała charakter odwrotny, tzn. tam, gdzie przekraczała ona średnią dla gminy, punktu 

przyznawane poszczególnym jednostkom analitycznym miały wartość dodatnią. 

Przyjęta w opracowaniu metodologia zakłada, że każdy z przyjętych 

wskaźników ma taką samą wagę i tym samym taki sam wkład do wskaźnika 

syntetycznego, który obrazował będzie poziom koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych. Należy zauważyć, że podejście takie jest zgodne z metodologią 

zaproponowaną w opracowaniu „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczania 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów 

Rewitalizacji”. W opracowaniu wskazano, że: „Rekomendowanie (…) nadawania 

identycznych wag każdej z podstawowych, wymienionych w ustawie grup 

wskaźników dotyczących kryzysowych zjawisk społecznych w zasadniczy sposób 

obiektywizuje analizę, pozbawiając decydentów (urzędników i polityków) możliwości 

takiego nadawania wag, by otrzymać z góry założony efekt”. Ponadto, celem 

zachowania spójności oceny sytuacji dla każdej sfery wskazanej w Ustawie 

przyznano zbliżoną liczbę wskaźników, tzn. wskazano po dwa, z wyjątkiem 

bezpieczeństwa i zaangażowania w życie publiczne, gdzie po jednym ze wskaźników 

reprezentuje również kapitał społeczny, a także edukacji, gdzie ocena sytuacji była 

dokonywana na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty, który przeprowadzany 

jest z trzech przedmiotów i tyle też przyjęto wskaźników. 

Poziom bezpieczeństwa w sołectwach oceniany był na podstawie 

negatywnych zdarzeń w trzech kategoriach: przestępstwa, wykroczenia oraz kolizje 

drogowe, wg najnowszych aktualnych danych, w przeliczeniu na tysiąc 

mieszkańców. Uznano, że na poziom bezpieczeństwa nie wpływa tylko liczba 

przestępstw i wykroczeń, ale także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jego niski 

poziom w Polsce i wysokie wskaźniki śmiertelności w ruchu drogowym są jednym  

z przejawów niskiego poziomu kapitału społecznego w naszym kraju.  

Poziom bezpieczeństwa w sołectwach liczony jako suma dokonanych 

przestępstw w 2020r. w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców obrazuje poniższa 

tabela. 
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Tabela 2. Poziom bezpieczeństwa w sołectwach liczony jako suma dokonanych 
przestępstw w 2020r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

sołectwo 
przestępstwa/1000 
mieszkańców 

punkty 

Baranowice 8,77 1 

Czechów 5,66 2 

Górki 6,99 1 

Gralewo 14,21 -1 

Janczewo 14,98 -1 

Jastrzębnik 4,59 2 

Lipki Małe 0,00 2 

Lipki Wielkie 5,20 2 

Ludzisławice 12,40 1 

Mąkoszyce 104,17 -2 

Nowe Polichno 15,50 -1 

Płomykowo 24,39 -2 

Santok 11,11 1 

Stare Polichno 5,74 2 

Wawrów 17,84 -1 

średnia dla gminy 12,70 

źródło: opracowanie własne według danych Policji 

Tabela 3. Poziom bezpieczeństwa w sołectwach liczony jako suma dokonanych 
wykroczeń w 2020 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

sołectwo 
wykroczenia /1000 
mieszkańców 

punkty 

Baranowice 8,77 -1 

Czechów 3,77 1 

Górki 6,99 1 

Gralewo 3,88 1 

Janczewo 4,44 1 

Jastrzębnik 4,59 1 

Lipki Małe 43,48 -2 

Lipki Wielkie 11,27 -2 
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sołectwo 
wykroczenia /1000 
mieszkańców 

punkty 

Ludzisławice 4,13 1 

Mąkoszyce 41,67 -2 

Nowe Polichno 0,00 2 

Płomykowo 9,76 -1 

Santok 8,64 -1 

Stare Polichno 15,78 -2 

Wawrów 5,25 1 

średnia dla gminy 7,26 

źródło: opracowanie własne według danych Policji 

 

Tabela 4. Poziom bezpieczeństwa w sołectwach liczony jako suma dokonanych 
kolizji drogowych w 2020r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

sołectwo 
kolizje/1000 

mieszkańców 
punkty 

Baranowice 0,00 2 

Czechów 5,66 -1 

Górki 0,00 2 

Gralewo 0,00 2 

Janczewo 3,88 1 

Jastrzębnik 0,00 2 

Lipki Małe 0,00 2 

Lipki Wielkie 6,07 -1 

Ludzisławice 4,13 1 

Mąkoszyce 0,00 2 

Nowe Polichno 0,00 2 

płomykowo 9,76 -2 

Santok 12,35 -2 

Stare Polichno 2,87 1 

Wawrów 6,82 -1 

suma 5,10 

źródło: opracowanie własne według danych Policji 
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Tabela 5. Wskaźnik syntetyczny w zakresie kategorii bezpieczeństwo opisującej 
zagrożenie przestępczością. 

sołectwo 
Wartość 

wskaźnika 

Baranowice 2 

Czechów 2 

Górki 4 

Gralewo 2 

Janczewo 1 

Jastrzębnik 5 

Lipki Małe 2 

Lipki Wielkie -1 

Ludzisławice 3 

Mąkoszyce -2 

Nowe 
Polichno 

3 

Płomykowo -5 

Santok -2 

Stare 
Polichno 

1 

Wawrów -1 

źródło: opracowanie własne 

 

Kolejnym obszarem diagnozy była ocena zaangażowania w życie publiczne  

w poszczególnych jednostkach analitycznych. Poziom tego zaangażowania 

zobrazowany został poprzez prezentację frekwencji w ostatnich wyborach  

o charakterze ogólnopolskim (wybory na Prezydenta RP z 2020r.) oraz frekwencji  

w dwóch elekcjach o charakterze lokalnym: wyborach samorządowych, a także 

wyborach w jednostkach pomocniczych, czyli sołectwach, gdzie wybierano sołtysów  

i rady sołeckie. 

Tak jak w przypadku analizy poziomu bezpieczeństwa w gminie, gdzie 

wskaźnik kolizji drogowych odnosił się nie tylko do bezpieczeństwa, ale także odnosił 

się do kapitału społecznego, tak w tym przypadku autorzy opracowania uznali, że 

frekwencja w wyborach sołeckich jest nie tylko elementem oceny aktywności 

społeczno-politycznej, ale także elementem oceny kapitału społecznego. Są to 
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wybory do jednostek pomocniczych, które nie są obligatoryjne w gminach i stanowią 

obszar aktywności w skali poszczególnych miejscowości.   

 

Tabela 6. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2018 r. 

sołectwo frekwencja [ %] punkty 

Baranowice 43,23% -1 

Czechów 63,17% 1 

Górki 51,29% -1 

Gralewo 31,14% -1 

Janczewo 59,59% 1 

Jastrzębnik 43,23% -1 

Lipki Małe 43,23% -1 

Lipki Wielkie 56,44% 1 

Ludzisławice 43,89% -1 

Mąkoszyce 43,23% -1 

Nowe Polichno 43,89% -1 

Płomykowo 31,14% -1 

Stare Polichno 51,29% -1 

Santok 55,71% 1 

Wawrów 54,03% -1 

łącznie dla całej 
gminy 

54,87% 

źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 7. Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2020 r. 

sołectwo frekwencja [%] punkty 

Baranowice 54,23% -1 

Czechów 71,71% 1 

Górki 58,01% -1 

Gralewo 62,48% 1 

Janczewo 66,97% 1 

Jastrzębnik 54,23% -1 

Lipki Małe 54,23% -1 

Lipki Wielkie 54,23% -1 
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sołectwo frekwencja [%] punkty 

Ludzisławice 42,28% -1 

Mąkoszyce 54,23% -1 

Nowe Polichno 42,28% -1 

Płomykowo 62,48% 1 

Santok 58,01% -1 

Stare Polichno 55,22% -1 

Wawrów 66,33% 1 

łącznie dla całej gminy 60,72% 

źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 8. Frekwencja w wyborach sołeckich w 2021r. 

sołectwo frekwencja [%] punkty 

Baranowice 47,13% 2 

Czechów 11,93% -1 

Górki 37,72% 2 

Gralewo 22,00% -1 

Janczewo 7,6% -2 

Jastrzębnik 34,41% 2 

Lipki Małe 21,05% -1 

Lipki Wielkie 27,38% 1 

Ludzisławice 14,00% -1 

Mąkoszyce 14,71% -1 

Nowe Polichno 3,77% -2 

Płomykowo 39,47% 2 

Santok 8,77% -2 

Stare Polichno 8,09% -2 

Wawrów 33,74% 2 

łącznie dla całej gminy 22,12% 

źródło: opracowanie własne 
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Tabela 9. Wskaźnik syntetyczny w zakresie kategorii zaangażowanie w życie 
publiczne. 

sołectwo 
wartość 

wskaźnika 

Baranowice 0 

Czechów 1 

Górki 0 

Gralewo -1 

Janczewo 0 

Jastrzębnik 0 

Lipki Małe -3 

Lipki Wielkie 1 

Ludzisławice -3 

Mąkoszyce -3 

Nowe 
Polichno 

-4 

Płomykowo 2 

Santok -2 

Stare 
Polichno 

-4 

Wawrów 2 

źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 10. Poziom bezrobocia w sołectwach liczony jako liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

sołectwo bezrobotni/1000 mieszk. punkty 

Baranowice 43,86 -2 

Czechów 13,21 1 

Górki 48,95 -2 

Gralewo 25,84 -1 

Janczewo 22,74 1 

Jastrzębnik 32,11 -1 

Lipki Małe 21,74 1 

Lipki Wielkie 27,73 -1 

Ludzisławice 12,40 2 

Mąkoszyce 104,17 -2 
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sołectwo bezrobotni/1000 mieszk. punkty 

Nowe Polichno 7,75 2 

Płomykowo 39,02 -2 

Santok 12,35 1 

Stare Polichno 30,13 -1 

Wawrów 17,84 1 

suma 22,91 

źródło: opracowanie własne według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 

  

Tabela 11. Poziom bezrobocia w sołectwach liczony jako liczba długotrwale 
bezrobotnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

sołectwo 
długotrwale bezrobotni/1000 
mieszk. 

punkty 

Baranowice 35,09 -2 

Czechów 3,77 2 

Górki 41,96 -2 

Gralewo 11,63 -1 

Janczewo 7,21 1 

Jastrzębnik 13,76 -1 

Lipki Małe 0,00 2 

Lipki Wielkie 14,73 -1 

Ludzisławice 4,13 2 

Mąkoszyce 62,50 -2 

Nowe Polichno 7,75 1 

Płomykowo 34,15 -2 

Santok 11,11 -1 

Stare Polichno 10,04 1 

Wawrów 5,77 1 

suma 10,55 

źródło: opracowanie własne według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. 
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Tabela 12. Wskaźnik syntetyczny w zakresie kategorii bezrobocia. 

sołectwo 
wartość 
wskaźnika 

Baranowice -4 

Czechów 3 

Górki -4 

Gralewo -2 

Janczewo 2 

Jastrzębnik -2 

Lipki Małe 3 

Lipki Wielkie -2 

Ludzisławice 4 

Mąkoszyce -4 

Nowe 
Polichno 

3 

Płomykowo -4 

Santok 0 

Stare 
Polichno 

0 

Wawrów 2 

źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 13. Poziom ubóstwa w sołectwach liczony jako liczba świadczeniobiorców 
pobierających zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

 sołectwo 

pobierający 
zasiłek 
rodzinny/1000 
mieszk. 

punkty 

Baranowice 105,26 -2 

Czechów 37,74 1 

Górki 69,93 -1 

Gralewo 55,56 -1 

Janczewo 37,71 1 

Jastrzębnik 32,11 1 

Lipki Małe 86,96 -2 

Lipki Wielkie 46,79 1 

Ludzisławice 66,12 -1 
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 sołectwo 

pobierający 
zasiłek 
rodzinny/1000 
mieszk. 

punkty 

Mąkoszyce 62,50 -1 

Nowe Polichno 46,51 1 

Płomykowo 58,54 -1 

Santok 64,20 -1 

Stare Polichno 50,22 -1 

Wawrów 51,42 -1 

źródło: opracowanie własne według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku 

 

Tabela 14. Poziom ubóstwa w sołectwach liczony jako liczba osób objętych pomocą 
społeczną z tytułu ubóstwa w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

 sołectwo 

objęci 
pomocą z tyt. 
ubóstwa/1000 
mieszk. 

punkty 

Baranowice 35,09 -2 

Czechów 1,89 2 

Górki 13,99 -2 

Gralewo 9,04 -1 

Janczewo 7,21 1 

Jastrzębnik 18,35 -2 

Lipki Małe 0,00 2 

Lipki Wielkie 10,40 -1 

Ludzisławice 16,53 -2 

Mąkoszyce 41,67 -2 

Nowe Polichno 15,50 -2 

Płomykowo 19,51 -2 

Santok 4,94 1 

Stare Polichno 5,74 1 

Wawrów 3,67 2 

źródło: opracowanie własne według danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Santoku 
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Tabela 15. Wskaźnik syntetyczny w zakresie kategorii ubóstwo. 

sołectwo 
wartość 
wskaźnika 

Baranowice -4 

Czechów 3 

Górki -3 

Gralewo -2 

Janczewo 2 

Jastrzębnik -1 

Lipki Małe 0 

Lipki Wielkie 0 

Ludzisławice -3 

Mąkoszyce -3 

Nowe 
Polichno 

-1 

Płomykowo -3 

Santok 0 

Stare 
Polichno 

0 

Wawrów 1 

źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 16. Poziom edukacji liczony na podstawie średniej wyników z egzaminu 
ósmoklasisty z języka polskiego w 2021r. w obwodach szkolnych w gminie Santok. 

 sołectwo 
średni 
wynik 

punkty 

Baranowice 58 -1 

Czechów 63 0 

Górki 63 0 

Gralewo 63 0 

Janczewo 63 0 

Jastrzębnik 58 -1 

Lipki Małe 58 -1 

Lipki Wielkie 58 -1 

Ludzisławice 58 -1 
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 sołectwo 
średni 
wynik 

punkty 

Mąkoszyce 58 -1 

Nowe Polichno 58 -1 

Płomykowo 63 0 

Santok 63 0 

Stare Polichno 63 0 

Wawrów 69 1 

średnia dla 
gmin 

63   

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centrum Usług Wspólnych 

 

Tabela 17. Poziom edukacji liczony na podstawie średniej wyników z egzaminu 
ósmoklasisty z matematyki w 2021r. w obwodach szkolnych w gminie Santok. 

 sołectwo 
średni wynik 
[ %] 

punkty 

Baranowice 43 0 

Czechów 47 1 

Górki 46 1 

Gralewo 47 1 

Janczewo 46 1 

Jastrzębnik 43 0 

Lipki Małe 43 0 

Lipki Wielkie 43 0 

Ludzisławice 43 0 

Mąkoszyce 43 0 

Nowe Polichno 43 0 

Płomykowo 47 1 

Santok 47 1 

Stare Polichno 47 1 

Wawrów 33 -1 

średnia dla gmin 43 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centrum Usług Wspólnych 
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Tabela 18. Poziom edukacji liczony na podstawie średniej wyników z egzaminu 
ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021r.w obwodach szkolnych w gminie Santok. 

 sołectwo 
średni wynik 
[ %] 

punkty 

Baranowice 70 0 

Czechów 68 -1 

Górki 87 1 

Gralewo 68 -1 

Janczewo 87 1 

Jastrzębnik 70 0 

Lipki Małe 70 0 

Lipki Wielkie 70 0 

Ludzisławice 70 0 

Mąkoszyce 70 0 

Nowe Polichno 70 0 

Płomykowo 68 -1 

Santok 68 -1 

Stare Polichno 68 -1 

Wawrów 65 -1 

średnia dla 
gminy 70   

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centrum Usług Wspólnych 

 

Tabela 19. Wskaźnik syntetyczny w zakresie kategorii poziom edukacji 

sołectwo 
wartość 
wskaźnika 

Baranowice -1 

Czechów 0 

Górki 2 

Gralewo 0 

Janczewo 2 

Jastrzębnik -1 

Lipki Małe -1 

Lipki Wielkie -1 

Ludzisławice -1 

Mąkoszyce -1 
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sołectwo 
wartość 
wskaźnika 

Nowe 
Polichno 

-1 

Płomykowo 0 

Santok 0 

Stare 
Polichno 

0 

Wawrów -1 

 

źródło: opracowanie własne 

Tabela 20. Liczba osób objętych pomocą społeczną z tytułu niepełnosprawności  
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

 sołectwo 
objęci pomocą/1000 
mieszk. 

punkty 

Baranowice 
8,77 -1 

Czechów 
7,55 1 

Górki 
6,99 1 

Gralewo 
7,75 -1 

Janczewo 
6,66 1 

Jastrzębnik 
22,94 -2 

Lipki Małe 
0,00 2 

Lipki Wielkie 
8,67 -1 

Ludzisławice 
4,13 1 

Mąkoszyce 
41,67 -2 

Nowe Polichno 
31,01 -2 

Płomykowo 
14,63 -2 

Santok 
9,88 -1 

Stare Polichno 
4,30 1 

Wawrów 
4,20 1 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku 
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Tabela 21. Liczba uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących sołectwa  
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

sołectwo 
uczniowie 
niepełnosprawni/1000 
mieszk. 

punkty 

Baranowice 26,32 -2 

Czechów 3,77 1 

Górki 13,99 -2 

Gralewo 5,17 1 

Janczewo 6,66 -1 

Jastrzębnik 0,00 2 

Lipki Małe 0,00 2 

Lipki Wielkie 1,73 2 

Ludzisławice 12,40 -2 

Mąkoszyce 41,67 -2 

Nowe Polichno 0,00 2 

Płomykowo 4,88 1 

Santok 9,88 -2 

Stare Polichno 7,17 -1 

Wawrów 4,72 1 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Santoku 

 

Tabela 22. Wskaźnik syntetyczny w zakresie kategorii dot. niepełnosprawności. 

sołectwo punkty 

Baranowice -3 

Czechów 2 

Górki -1 

Gralewo 0 

Janczewo 0 

Jastrzębnik 0 

Lipki Małe 4 

Lipki Wielkie 1 

Ludzisławice -1 

Mąkoszyce -4 
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sołectwo punkty 

Nowe Polichno 0 

Płomykowo -1 

Santok -3 

Stare Polichno 0 

Wawrów 2 

źródło: opracowanie własne 

Tabela 23. Zmiana liczby ludności w latach 2016 – 2021 w sołectwach. 

 sołectwo 2016 2021 zmiana  
zmiana w 
% punkty 

Baranowice 113 114 
1 0,88 1 

Czechów 538 530 
-8 -1,49 -1 

Górki 134 143 
9 6,72 1 

Gralewo 796 774 
-22 -2,76 -1 

Janczewo 1384 1803 
419 30,27 2 

Jastrzębnik 248 218 
-30 -12,10 -2 

Lipki Małe 48 46 
-2 -4,17 -1 

Lipki Wielkie 1223 1154 
-69 -5,64 -1 

Ludzisławice 230 242 
12 5,22 1 

Mąkoszyce 52 48 
-4 -7,69 -2 

Nowe Polichno 152 129 
-23 -15,13 -2 

Płomykowo 213 205 
-8 -3,76 -1 

Santok 822 810 
-12 -1,46 -1 

Stare Polichno 721 697 
-24 -3,33 -1 

Wawrów 1578 1906 
328 20,79 2 

suma 
8252 8819 567 6,87   

źródło: opracowanie własne według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku 
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Tabela 24. Stosunek liczny ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby 
ludności sołectwa ogółem (wskaźnik obciążenia demograficznego): 

 sołectwo 
 Liczba 
ludności 
ogółem 

liczba osób  
w wieku 
poprodukcyjnym 

Wskaźnik obciążenia 
demograficznego 

punkty 

Baranowice 114 13 11,40 1 

Czechów 530 106 20,00 -1 

Górki 143 19 13,29 1 

Gralewo 774 145 18,73 -1 

Janczewo 1803 212 11,76 1 

Jastrzębnik 218 44 20,18 -1 

Lipki Małe 46 3 6,52 2 

Lipki Wielkie 1154 229 19,84 -1 

Ludzisławice 242 40 16,53 -1 

Mąkoszyce 48 2 4,17 2 

Nowe Polichno 129 23 17,83 -1 

Płomykowo 205 29 14,15 1 

Santok 810 156 19,26 -1 

Stare Polichno 697 116 16,64 -1 

Wawrów 1906 281 14,74 1 

suma 8819 1418 16,08   

źródło: opracowanie własne według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku 

 

 

Tabela 25. Wskaźnik syntetyczny w zakresie kategorii demografia. 

sołectwo 
wartość 
wskaźnika 

Baranowice 2 

Czechów -2 
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sołectwo 
wartość 
wskaźnika 

Górki 2 

Gralewo -2 

Janczewo 3 

Jastrzębnik -3 

Lipki Małe 1 

Lipki Wielkie -2 

Ludzisławice 0 

Mąkoszyce 0 

Nowe 
Polichno -3 

Płomykowo 0 

Santok -2 

Stare 
Polichno -2 

Wawrów 3 

źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie powyższych analiz, zgodnie z metodologią opisaną na wstępie 

rozdziału, wyznaczony został syntetyczny wskaźnik zjawisk społecznych pozwalający 

na określenie terytorialnej koncentracji negatywnej sytuacji we wskazanym obszarze. 

 

Tabela 26. Wskaźnik zjawisk społecznych pozwalający na określenie terytorialnej 
koncentracji negatywnej sytuacji we wskazanym obszarze. 
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Baranowice 2 0 -4 -4 -1 -3 2 -8 

Czechów 2 1 3 3 0 2 -2 9 

Górki 4 0 -4 -3 2 -1 2 0 

Gralewo 2 -1 -2 -2 0 0 -2 -5 
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Janczewo 1 0 2 2 2 0 3 10 

Jastrzębnik 5 0 -2 -1 -1 0 -3 -2 

Lipki Małe 2 -3 3 0 -1 4 1 6 

Lipki Wielkie -1 1 -2 0 -1 1 -2 -4 

Ludzisławice 3 -3 4 -3 -1 -1 0 -1 

Mąkoszyce -2 -3 -4 -3 -1 -4 0 -17 

Nowe 
Polichno 

3 -4 3 -1 -1 0 -3 -3 

Płomykowo -5 2 -4 -3 0 -1 0 -11 

Santok -2 -2 0 0 0 -3 -2 -9 

Stare 
Polichno 

1 -4 0 0 0 0 -2 -5 

Wawrów -1 2 2 1 -1 2 3 8 

źródło: opracowanie własne według danych Powiatowego Urzędu Pracy  

w Gorzowie Wlkp. 
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6. Delimitacja obszaru zdegradowanego. 
 

Art. 9 Ustawy o rewitalizacji określa przesłanki wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego. Jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym  

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, na którym występuje 

ponadto co najmniej jedno z negatywnych zjawisk, tj. gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, czy też technicznych. 

Na podstawie analiz sporządzonych w poprzednim rozdziale, wskazano 

obszary takiej koncentracji. Za obszary takie zostały uznane wszystkie sołectwa,  

w których wskaźnik syntetyczny zjawisk społecznych przybrał wartość ujemną. Mogą 

one zostać częścią obszaru zdegradowanego jeżeli problemom społecznym 

towarzyszą innego rodzaju zjawiska negatywne.  

Należy także zaznaczyć, że jeżeli dany obszar nie charakteryzuje się 

występowaniem negatywnych zjawisk społecznych, to niezależnie od ewentualnej 

kumulacji problemów gospodarczych, przestrzennych, czy środowiskowych (a nawet 

wszystkich na raz) nie może on zostać, zgodnie z zapisami Ustawy, częścią obszaru 

zdegradowanego. 

Niezbędne jest więc zidentyfikowanie koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych oraz faktu występowania pozostałych. Tak więc dla zjawisk 

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, technicznych 

przeprowadzona została ocena zero-jedynkowa, czy dane zjawisko występuje, czy 

nie, a nie wyliczano wskaźnika, jak w przypadku zjawisk społecznych. Ustalono po 

trzy wskaźniki i w przypadku określenia negatywnej oceny w dwóch przypadkach, 

dane sołectwo zostało określone jako obszar występowania negatywnych zjawisk 

odpowiednio: gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, czy też 

technicznych. 

 

6.1. Analiza lokalizacji występowania negatywnych zjawisk gospodarczych. 
 

Dokonując weryfikacji lokalizacji występowania negatywnych zjawisk 

gospodarczych autorzy Diagnozy oparli się na następujących wskaźnikach: 

 liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 

mieszkańców, 
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 liczba prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców, 

 liczba przedsiębiorców, którzy zamknęli działalność gospodarczą w latach 

2018-2021 na 1000 mieszkańców. 

W każdym przypadku dokonano porównania do średniej wartości dla całej 

gminy i obszary osiągające wartość wskaźnika poniżej średniej w co najmniej 2 

przypadkach zostały uznane za miejsca, gdzie występują negatywne zjawiska  

o charakterze gospodarczym.  

 

 

Tabela 27. Negatywne zjawiska o charakterze gospodarczym. 
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Baranowice 17,54 0,00 26,32 

Czechów 120,75 79,25 18,87 

Górki 62,94 34,97 6,99 

Gralewo 91,73 64,60 6,46 

Janczewo 105,93 80,42 12,20 

Jastrzębnik 18,35 9,17 0,00 

Lipki Małe 21,74 21,74 0,00 

Lipki Wielkie 86,66 51,13 17,33 

Ludzisławice 45,45 28,93 8,26 

Mąkoszyce 83,33 0,00 0,00 

Nowe 
Polichno 93,02 54,26 23,26 

Płomykowo 146,34 117,07 24,39 

Santok 97,53 50,62 12,35 

Stare 
Polichno 129,12 76,04 15,78 

Wawrów 110,18 66,63 20,46 

suma 99,56 63,84 14,85 

źródło: opracowanie własne według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku 
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6.2. Analiza lokalizacji występowania negatywnych zjawisk środowiskowych. 
 

Ocena występowania negatywnych zjawisk środowiskowych polegała na 

sprawdzeniu, czy na dany obszar: 

 jest szczególnie zagrożony powodzią (analizowano możliwość wystąpienia 

powodzi 100-letniej i 10-letniej), 

 jest zagrożony możliwością występowania osuwisk i ruchów masowych, 

 znajduje się w strefie, gdzie dochodzi do przekroczenia średniodobowego 

stężenie pyłu zawieszonego PM10. 

Przeprowadzana był ocena zero-jedynkowa i w przypadku wystąpienia co 

najmniej 2 z 3 wskazanych powyżej zjawisk, dane sołectwo kwalifikowane było jako 

obszar występowania negatywnych zjawisk środowiskowych. 

 

Tabela 28. Występowanie negatywnych zjawisk środowiskowych. 

 sołectwo 

obszar 
szczególnego 
zagrożenia 
powodzią 

występowanie 
osuwisk i 
ruchów 
masowych 

przekroczenie 
średniodobowego 
stężenia pyłu 
zawieszonego PM10  

Baranowice nie nie nie 

Czechów tak tak nie 

Górki tak tak nie 

Gralewo nie tak nie 

Janczewo tak tak nie 

Jastrzębnik nie nie nie 

Lipki Małe tak nie nie 

Lipki Wielkie tak nie nie 

Ludzisławice tak nie nie 

Mąkoszyce nie nie nie 

Nowe Polichno tak nie nie 

Płomykowo nie tak nie 

Santok tak tak nie 

Stare Polichno tak nie nie 

Wawrów tak tak nie 

źródło: opracowanie własne 
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6.3. Analiza lokalizacji występowania negatywnych zjawisk przestrzenno-

funkcjonalnych. 
 

Analiza w niniejszej sferze oparta została na podstawie oceny dostępności 

komunikacyjnej (opis linii wg stanu na grudzień 2021r.). Jest to związane ze 

specyfiką gminy wiejskiej, gdzie np. ocena zagęszczenia infrastrukturą społeczną jest 

bezzasadna, wobec występowania jej w wybranych miejscowościach, a istotnym 

elementem jest umożliwienie dotarcia do niej ze wszystkich miejscowości.  

W Gminie Santok funkcjonuje komunikacja publiczna, której organizatorem 

jest wójt gminy. Podstawową, najbardziej rozpoznawalną, funkcjonującą  

w największym zakresie godzinowym i obsługującą najbardziej zaludnione tereny 

gminy, jest linia 211. Jej trasa rozpoczyna się w Goszczanowie w gminie Drezdenko. 

Jest to najbliżej położona pętla autobusowa, znajdująca się około 0,7 km za granicą 

gminy Santok. Z Goszczanowa trasa linii 211 prowadzi przez: Jastrzębnik, Lipki 

Wielkie, Ludzisławice, Nowe Polichno, Stare Polichno (drogą wojewódzką nr 158), 

Santok, Gralewo, Janczewo i Wawrów do Gorzowa Wielkopolskiego. W Wawrowie 

oprócz centrum miejscowości, obsługiwane jest także osiedle Bermudy, położone  

w północnej części miejscowości i pozbawione wcześniej obsługi komunikacją 

publiczną. Przejazd autobusów w Gorzowie Wlkp. odbywa się do Dworca PKS. 

Rozkład jazdy linii 211 zaprojektowany został z uwzględnieniem dojazdu do szkoły  

w Santoku uczniów z Jastrzębnika, Lipek Wielkich i Starego Polichna, a także 

całodziennego dojazdu do Gorzowa Wlkp. Łącznie, na linii 211 wykonywanych 

będzie aż 11 par kursów w dni powszednie, 5 par w soboty i 3 pary w niedziele. 

Drugą linią do Gorzowa Wlkp. jest linia 212. Jej trasa prowadzi z Lipek Małych 

przez Lipki Wielkie, Ludzisławice, Nowe Polichno (drogą powiatową, przez północną 

część miejscowości), Stare Polichno i dalej do Gorzowa Wlkp. identyczną trasą, jaką 

zaplanowano dla linii 211. Linia 212 funkcjonować będzie tylko w dni powszednie  

i wykonywanych będzie na niej 5 par kursów. 

Na linii 212 w pierwszej kolejności zaplanowane zostały kursy, które umożliwią 

dojazd lub powrót uczniów ze szkół na terenie gminy Santok – do szkoły położonej 

na granicy Santoka i Gralewa (przystanek Gralewo Szkoła, gdzie dojeżdżają 

uczniowie głównie ze Starego Polichna) oraz do szkoły w Lipkach Wielkich, do której 

uczęszczają uczniowie z Lipek Małych, Baranowic, Ludzisławic oraz Starego  

i Nowego Polichna. 
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Trasa linii 213 prowadzi okrężnie z przystanku Santok Szkoła, zapewniając 

uczniom miejscowości Górki i Janczewo dojazd do szkół w Janczewie i Santoku. Na 

linii 213 zaplanowano trzy kursy – jeden poranny i dwa popołudniowe, dostosowane 

do zajęć lekcyjnych w obu szkołach. Rozkład jazdy został tak zaprojektowany, aby 

możliwa była rano przesiadka na autobus w kierunku Gorzowa Wlkp. (na przystanku 

Janczewo Kościół), a po południu – w kierunku przeciwnym (na przystanku 

Janczewo Szkoła). 

Trasa linii 214 zapewnia połączenie szkoły w Santoku z centrum tej 

miejscowości oraz z Płomykowem i Starym Polichnem. Na linii 214 zaplanowano 

cztery kursy okrężne – jeden poranny i trzy popołudniowe, dostosowane do zajęć 

lekcyjnych w szkole w Santoku. W kursach popołudniowych na przystanku Santok 

Szkoła możliwa będzie dogodna przesiadka z autobusu z Gorzowa Wlkp., gdyż 

wszystkie kursy na linii 214 zaplanowano 10 minut po przyjeździe autobusu z tego 

kierunku. 

Ostatnią zaplanowaną linią jest linia 215, której trasa prowadzi  

z Goszczanowa, przez Jastrzębnik, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Nowe Polichno, 

Stare Polichno (drogą wojewódzką nr 158), Santok i Płomykowo do szkoły  

w Santoku. W rozkładzie jazdy linii 215 zaplanowano tylko jeden kurs, umożliwiający 

dojazd do szkoły na godzinę 8:00. 

W uzupełnieniu do informacji dotyczących komunikacji organizowanej przez 

Gminę Santok należy dodać, że na podstawie zawartego porozumienia, w ramach 

gorzowskiej komunikacji miejskiej na terenie gminy Santok funkcjonują dwie linie: 

1. 113 – na trasie Gorzów Wlkp. Os. Staszica – Wawrów (27 kursów w dni 

robocze, 15 w soboty, 12 w niedziele); 

2. 122 – na trasie Gorzów Wlkp. Os. Staszica – Czechów (16 kursów w dni 

robocze, 8 w soboty, 6 w niedziele). 

W analizach nie brano pod uwagę komunikacji kolejowej, gdyż przewozy 

kolejowe uczestniczą w bardzo niewielkim stopniu w przemieszczeniach 

mieszkańców gminy, z uwagi na peryferyjne położenie stacji w Santoku względem 

centrum wsi oraz brak przystanków w innych miejscowościach gminy. 

Na podstawie powyższych danych, autorzy opracowania uznali, że w Gminie 

Santok żadne z sołectw nie jest dotknięte negatywnymi zjawiskami o charakterze 

funkcjonalno-przestrzennym, co obrazuje poniższa tabela. Ponadto, na dostępność 

komunikacyjną sprzyjającą włączeniu społecznemu wpływa nie tylko fakt 
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uruchamiania kursów, ale także korzystna dla mieszkańców polityka cenowa 

prowadzona przez gminę. Obowiązuje prosta taryfa opłat, obejmująca tylko dwie 

pozycje w odniesieniu do biletów normalnych: bilet jednorazowy za 5,00 zł i bilet 

miesięczny w cenie 30 biletów jednorazowych, za 150 zł. Obowiązująca taryfa opłat 

ma charakter jednolitej, co oznacza, że cena biletu była stała, niezależnie od 

odległości przejazdu, co jest szczególnie korzystne dla mieszkańców peryferyjnie 

położonych miejscowości. 

 

Tabela 29. Analiza systemu komunikacji w gminie Santok. 

 sołectwo 
liczba 
ludności 

liczba linii 
obsługujących 
obszar 

liczba 
przystanków 

liczba 
kursów  
w dni 
robocze 

Baranowice* 114 1 2 5 

Czechów** 530 1 10 21 

Górki 143 1 11 3 

Gralewo 774 3 4 19 

Janczewo 1803 3 13 19 

Jastrzębnik 218 2 4 12 

Lipki Małe 46 1 5 5 

Lipki Wielkie 1154 3 11 17 

Ludzisławice 242 3 8 17 

 Mąkoszyce* 48 1 2 5 

Nowe Polichno 129 3 8 17 

Płomykowo 205 2 7 5 

Santok*** 810 5 14 24 

Stare Polichno 697 4 9 21 

Wawrów 1906 3 12 46 

suma 8819   

źródło: opracowanie własne 
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* Para przystanków znajduje się na granicy sołectw Baranowice i Mąkoszyce. 

Ponadto obydwa sołectwa obsługiwane są z przystanków zlokalizowanych w Lipkach 

Wielkich (w odległości ok. 1000 – 1400m od miejscowości). 

** Część kursów linii w dni powszednie i w soboty realizowanych jest do pętli 

położonej przy granicy miasta Gorzowa Wlkp. („Warszawska”) – położonej na terenie 

sąsiedniego sołectwa Wawrów, niemniej jednak funkcjonalnie powiązanej  

z miejscowością Czechów. Z tej przyczyny nie uwzględniono linii 122 w obliczeniach 

liczby kursów gorzowskiej komunikacji miejskiej w miejscowości Wawrów, tylko 

przypisano je do Czechowa. 

*** Nie uwzględniono komunikacji kolejowej. 

6.4. Analiza lokalizacji występowania negatywnych zjawisk technicznych. 
 

Ocena występowania negatywnych zjawisk technicznych polegała na: 

 wskazaniu liczby numerów adresowych obiektów ujętych w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków lub wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, w stosunku do liczby numerów adresowych obiektów ogółem, 

 ocenie stanu technicznego lokali komunalnych, 

 ocenie stanu technicznego budynków użyteczności publicznej. 

 

Tabela 30. Analiza lokalizacji występowania negatywnych zjawisk technicznych. 

miejscowość 

liczba numerów 
adresowych obiektów 

ujętych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków lub 

wyznaczonych do ujęcia w 
wojewódzkiej ewidencji 
zabytków jako procent 

liczby numerów 
adresowych ogółem 

liczba mieszkalnych lokali 
komunalnych 

wymagających remontu 
jako procent ogólnej liczby 

mieszkalnych lokali 
komunalnych 

liczba gminnych budynków 
użyteczności publicznej 

wymagających remontu w 
stosunku do ogólnej liczby 

gminnych budynków 
użyteczności publicznej. 

Baranowice 51,72 0,00 0,00 

Czechów 12,15 0,00 0,00 

Gralewo 26,67 66,67 66,67 

Górki 4,65 0,00 0,00 

Janczewo 3,24 75,00 60,00 
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miejscowość 

liczba numerów 
adresowych obiektów 

ujętych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków lub 

wyznaczonych do ujęcia w 
wojewódzkiej ewidencji 
zabytków jako procent 

liczby numerów 
adresowych ogółem 

liczba mieszkalnych lokali 
komunalnych 

wymagających remontu 
jako procent ogólnej liczby 

mieszkalnych lokali 
komunalnych 

liczba gminnych budynków 
użyteczności publicznej 

wymagających remontu w 
stosunku do ogólnej liczby 

gminnych budynków 
użyteczności publicznej. 

Jastrzębnik 52,05 83,33 50,00 

Lipki Małe 71,43 0,00 0,00 

Lipki Wielkie 44,30 30,77 40,00 

Ludzisławice 12,31 0,00 100,00 

Mąkoszyce 58,33 100,00 0,00 

Nowe 
Polichno 

9,52 0,00 100,00 

Płomykowo 9,30 0,00 0,00 

Santok 28,29 0,00 50,00 

Stare 
Polichno 

38,02 0,00 50,00 

Wawrów 4,21 66,67 66,67 

Gmina 
Santok 

18,14 58,54 52,27 

źródło: opracowanie własne 

 

6.5. Przesłanki delimitacji obszaru zdegradowanego. 
 

Tabela 31. Przesłanki delimitacji obszaru zdegradowanego. 

sołectwo 

Wskaźnik 

syntetyczny 

zjawisk 

społecznych 

Negatywne 

zjawiska 

gospodarcze 

Negatywne 

zjawiska 

środowiskowe 

Negatywne 

zjawiska 

przestrzenno-

funkcjonalne 

Negatywne 

zjawiska 

techniczne 

Baranowice -8 Tak  Nie Nie Nie 

Czechów 9 Nie Tak Nie Nie 

Górki 0 Tak Tak Nie Nie 
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sołectwo 

Wskaźnik 

syntetyczny 

zjawisk 

społecznych 

Negatywne 

zjawiska 

gospodarcze 

Negatywne 

zjawiska 

środowiskowe 

Negatywne 

zjawiska 

przestrzenno-

funkcjonalne 

Negatywne 

zjawiska 

techniczne 

Gralewo -5 Nie Nie Nie Tak 

Janczewo 10 Nie Tak Nie Nie 

Jastrzębnik -2 Tak Nie Nie Tak 

Lipki Małe 6 Tak Nie Nie Nie 

Lipki Wielkie -4 Tak Nie Nie Nie 

Ludzisławice -1 Tak Nie Nie Nie 

Mąkoszyce -17 Tak Nie Nie Tak 

Nowe 
Polichno 

-3 Tak Nie Nie Nie 

Płomykowo -11 Nie Nie Nie Nie 

Santok -9 Tak Tak Nie Nie 

Stare 
Polichno 

-5 Nie Nie Nie Nie  

Wawrów 8 Nie Tak Nie Nie 

źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie powyższych analiz w Gminie Santok proponuje się wyznaczenie 

obszaru zdegradowanego obejmującego następujące sołectwa: 

 Baranowice, 

 Gralewo,  

 Jastrzębnik, 

 Lipki Wielkie, 

 Ludzisławice, 

 Mąkoszyce, 

 Nowe Polichno, 

 Santok. 
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Rycina 7. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego. 

 

źródło: opracowanie własne 

7. Delimitacja obszaru rewitalizacji. 
 

Obszarem rewitalizacji jest, zgodnie art. 10 Ustawy, obszar obejmujący całość 

lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, które stanowią podstawę wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

Warto zwrócić uwagę, na wskazaną w definicji ustawowej obszaru rewitalizacji 

kategorię szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk. Ustawa pojęcia tego nie 

ogranicza tylko do zjawisk społecznych. Stąd też przyjęto założenie, że za obszar 

szczególnej koncentracji negatywnych zjawisk uważać się będzie te części obszaru 

zdegradowanego, które charakteryzowały się relatywnie niekorzystnym wynikiem 

syntetycznego wskaźnika zjawisk społecznych oraz nagromadzeniem negatywnych 

zjawisk w pozostałych wskazanych w ustawie obszarach, tj. zjawisk gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, czy też technicznych. 
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Drugim elementem decydującym o uznaniu danej części obszaru 

zdegradowanego za część obszaru rewitalizacji jest jego istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego. Na wstępie należy zaznaczyć, że Ustawa o rewitalizacji nie 

zawiera definicji istotności dla rozwoju lokalnego, ani nie wyjaśnia go w żaden inny 

sposób. Przyjąć należy, że taki obszar powinien oddziaływać na całą gminę, albo 

przynajmniej na większe jej części i powinien pełnić ważne funkcje, jak np. centrum 

komunikacyjne, obszar szczególnie ciekawy turystycznie, centrum usługowe, czy 

obszar, gdzie koncentrują się funkcje handlowe.  

Przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji należy także pamiętać, że zgodnie  

z Ustawą, obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Z tego też względu 

istnieje możliwość zaistnienia okoliczności, w których dokonuje się wyboru, który 

podobszar obszaru zdegradowanego włączyć do obszaru rewitalizacji, tak aby 

znaleźć się w powyższych, ustawowych ramach. 

Przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji autorzy opracowania posługują się 

terminem „podobszar”, a nie sołectwo, ponieważ, jak zaznaczono wcześniej, przy 

wyznaczaniu obszaru rewitalizacji, z obszaru zdegradowanego wyłączone zostały 

tereny niezamieszkałe. Związane jest to z zapisami Ustawy o rewitalizacji, która 

zakłada wejście takich terenów w skład obszaru rewitalizacji jedynie w wyjątkowych 

sytuacjach, których przesłanki tu nie wystąpiły (niezamieszkałe tereny 

poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo 

pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, w przypadku, gdy działania 

możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym, o których mowa w ustawie). 

 

Tabela 32. Delimitacja obszaru rewitalizacji. 

nazwa 

podobszaru 

zdegradowanego 

szczególna 

koncentracja 

negatywnych 

zjawisk 

istotność dla 

rozwoju 

lokalnego 

Baranowice Tak Nie 

Gralewo Tak Tak 
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nazwa 

podobszaru 

zdegradowanego 

szczególna 

koncentracja 

negatywnych 

zjawisk 

istotność dla 

rozwoju 

lokalnego 

Jastrzębnik Nie Nie 

Lipki Wielkie Nie Tak 

Ludzisławice Nie Nie 

Mąkoszyce Tak Nie 

Nw. Polichno Nie Nie 

Santok  Tak Tak 

źródło: opracowanie własne 

Na podstawie powyższych kryteriów proponuje się, żeby w Gminie Santok 

obszar rewitalizacji tworzyły następujące podobszary. 

 

Tabela 33. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji. 

nazwa 

podobszaru 

rewitalizacji 

liczba 

ludności 

% liczby 

ludności 

gminy 

Powierzchnia 

[ha] 

% 

powierzchni 

gminy 

Gralewo 774 8,78% 910,9829 5,38% 

Santok 810 9,18% 459,7309 2,71% 

obszar 

rewitalizacji 
1584 17,96% 1370,7138 8,09% 

źródło: opracowanie własne 

 

Sołectwo Lipki Wielkie miało zbliżoną skalę problemów w opisywanych 

dziedzinach do sołectwa Gralewo. Należy jednak zauważyć, że suma ludności 

sołectw Santok, gdzie sytuacja jest najbardziej problemowa, Lipki Wielkie i Gralewo 

przekracza ustawowy limit 30% ludności i z tego względu autorzy opracowania, jako 

obszary szczególnej koncentracji zjawisk negatywnych będące jednocześnie istotne 
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dla rozwoju lokalnego, wskazali oprócz Santoka miejscowość Gralewo, dla którego 

wskaźniki były mniej korzystne niż w przypadku Lipek Wielkich. 

 

Podobszar Santok. 

 

Podobszar Santok uzyskał trzeci co do najmniej korzystnych wyników  

w zakresie wskaźnika syntetycznego zjawisk społecznych. Było to -9, przy skali 

rozpiętości wskaźnika -17 do +10. Ponadto w przypadku pozostałych zjawisk 

negatywnych, stwierdzono ich występowanie w dwóch z czterech przestrzeni 

(środowiskowe i gospodarcze), co było najgorszym wynikiem w gminie, ex aequo  

z dwoma innymi miejscowościami. 

 Jednocześnie miejscowość Santok jest istotna dla rozwoju lokalnego. Jest 

siedzibą władz gminy, szkoły i przedszkola. Znajduje się tutaj również jedyny  

w gminie przystanek kolejowy, który daje możliwość skomunikowania z Gorzowem 

Wlkp., Poznaniem i Berlinem (przez Kostrzyn nad Odrą). Santok jest także punktem 

węzłowym komunikacji organizowanej przez Gminę Santok. Ważnym elementem jest 

także rozwijająca się turystyka, w oparciu o zasoby naturalne (rzeki) oraz kulturowe 

(związane z początkami państwa polskiego). Najważniejsze atrakcje turystyczne 

Santoka, jak marina, czy Muzeum Grodu Santok, są nie tylko ważne dla turystów, ale 

stanowią także atrakcyjne miejsce wypoczynku, rekreacji i animacji dla mieszkańców 

całej gminy.      

 

Podobszar Gralewo. 

 

Podobszar Gralewo uzyskał drugi co do najmniej korzystnych wyników  

w zakresie wskaźnika syntetycznego zjawisk społecznych wśród miejscowości, które 

zostały uznane za istotne dla rozwoju lokalnego po Santoku, również włączonym do 

obszaru rewitalizacji. Jego wartość wyniosła -5. Ponadto w Gralewie zostały 

zdiagnozowane negatywne zjawiska w sferze technicznej. Przy czym należy zwrócić 

uwagę, że problemy natury technicznej miały wszechstronny charakter i dotyczyły 

zarówno sfery mieszkaniowej, jak i budynków użyteczności publicznej. 

Przekraczający średnią dla całej gminy był także wskaźnik liczby numerów 

adresowych obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wyznaczonych 
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do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków jako procent liczby numerów 

adresowych ogółem. Należy zauważyć, ze nie jest to zabytkowa zabudowa o 

charakterze rezydencjonalnym, ale w zdecydowanej większości zdekapitalizowane 

budynki mieszkalne i gospodarcze zbudowane przez II wojną światową. Miejscowość 

Gralewo jest także jedną z dwóch tzw. wsi popegeerowskich w Gminie Santok. 

 Niezależnie od powyżej opisanych problemów, Gralewo jest istotne dla 

rozwoju lokalnego. W miejscowości znajduje się świetlica wiejska, która służy także 

mieszkańcom np. Górek, czy Płomykowa, stadion piłkarski oraz oddział 

przedszkolny. Funkcjonuje tu także jednostka ochotniczej straży pożarnej, która 

intensywnie się rozwija. Ponadto Gralewo jest bardzo dobrze skomunikowane  

z resztą gminy oraz z Gorzowem Wlkp. liniami gminnej komunikacji 211 i 212.  

 

Rycina 8. Mapa proponowanego obszaru rewitalizacji.  

 

 

źródło: opracowanie własne 
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