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Wstęp 

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 lokalnego programu rewitalizacji. Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych 

zagadnień i wyzwań związanych z procesem wychodzenia ze stanu kryzysowego obszaru kryzysowego. 

Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, tj. w taki sposób, 

który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, ale także w sposób 

pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale całej gminy, jak 

również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych, jako szanse rozwoju. Po drugie proces 

rewitalizacji powinien być prowadzony w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzennej i technicznej, tj. być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. 

Kluczowe dla właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór 

zawężonych terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą. Po 

trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja 

społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 

aktywny udział interesariuszy.  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023 jest dokumentem, który wspiera 

zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Podstawą prawną 

opracowania była Umowa Nr IP.041.2.2.2016.U.6 zawarta w dniu 29.04.2016 r. pomiędzy Gminą 

Leśnica a Instytutem Strategii i Współpracy INTERcharrette Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. 

Legionów 5A/10.  

W 2021 roku dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-

2023. Tym samym, wydłużając jego programowanie do 2023 r. Podstawę prawną opracowania 

aktualizacji dokumentu stanowiła umowa zawarta w dniu 1.12.2020 r. pomiędzy firmą Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, a Gminą Leśnica. 
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Streszczenie 

Dokument Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023 składa się z jedenastu 

rozdziałów. Struktura i ich zakres przedstawiają się następująco: 

Rozdział pierwszy obejmuje wykaz pojęć i skrótów użytych w dokumencie. 

Rozdział drugi zawiera „Uwarunkowania prawne i podstawowe definicje dotyczące rewitalizacji”, 

według których należy opracować LPR. 

Rozdział trzeci obejmuje „Diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych” poddano analizie stan 

aktualny Gminy Leśnica. Przedstawiono informacje dotyczące istotnych z punktu widzenia 

rewitalizacji zagadnień tj. demografii (w tym zameldowania oraz wymeldowania, strukturę 

wiekową ludności, podział na grupy ekonomiczne), bezrobocia, gospodarstw domowych, 

edukacji (wychowania przedszkolnego, uczniów szkół podstawowych), podmiotów 

gospodarczych, infrastruktury drogowej, technicznej oraz mieszkalnictwa. W rozdziale tym 

wykonano kluczową dla dokumentu diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych. Opisano 

metodykę przyjętą w zakresie wyznaczania obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji wraz z przedstawieniem poszczególnych kroków, które zostały podjęte. Odrębnie 

poddano analizie wskaźniki zawarte w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Uzupełnieniem diagnozy są wyniki badania 

ankietowego wśród mieszkańców gminy. Następnie pokazano analizę SWOT, wskazując na 

mocne i słabe strony obszarów, w tym bezpośrednie potrzeby rewitalizacyjne Gminy Leśnica. 

Podsumowaniem rozdziału są tabele przedstawiające nagromadzenie problemów dla 

poszczególnych obszarów oraz mapy delimitujące obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

w gminie Leśnica. 

W rozdziale czwartym opisano wizję, misję i cele rewitalizacji ze szczególnym skupieniem się na wizji 

obszaru rewitalizacji i potencjalnych zmianach, które będą miały miejsce po wdrożeniu projektów 

rewitalizacyjnych.  

W rozdziale piątym zamieszczono przedsięwzięcia rewitalizacyjne - inwestycyjne i społeczne Gminy 

Leśnica. 

Rozdział szósty wskazuje na szacunkowe ramy finansowe programu wraz z szacunkowym 

wskazaniem środków finansowych dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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W rozdziale siódmym i ósmym przedstawiono mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz mechanizmy partycypacji społecznej. 

Rozdział dziewiąty przedstawia mechanizmy zarządzania programem, wdrażania procesu rewitalizacji, 

system monitoringu i ewaluacji oraz opis procedury aktualizacji dokumentu. 

W rozdziale dziesiątym pokazano powiązania programu rewitalizacji z obowiązującymi na terenie 

kraju, województwa oraz gminy Leśnica dokumentami strategicznymi i planistycznymi. 

Rozdział jedenasty zawiera zapis, iż „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016 – 2023” 

nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016- 2023: 

W 2021 roku dokonano aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-

2023. Aktualizacja stanowi narzędzie służące do zintegrowanego zarządzania działaniami podmiotów 

uczestniczących w procesie rewitalizacji, dla osiągnięcia jego celów. Nadrzędnym celem 

aktualizowanego dokumentu było skupienie uwagi na potrzebach mieszkańców obszaru rewitalizacji 

w gminie Leśnica. Dokument podlegał aktualizacji wynikającej z częściowej realizacji zadań zawartych 

na liście przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz potrzeby realizacji nowych zadań. Ze wstępnej oceny 

aktualności programu, wynikała również konieczność aktualizacji diagnozy służącej wyznaczeniu 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Leśnica. W efekcie aktualizacji, obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji w gminie uległy modyfikacjom. W ramach prac nad aktualizacją 

dokumentu przeprowadzono ponowne badania ankietowe wśród mieszkańców, których celem było 

pozyskania opinii na temat prowadzonej rewitalizacji w gminie. Aktualizacja dokumentu prowadzona 

była zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 

dnia 2 sierpnia 2016 r. 
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1. Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu 

 

ASOS  Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS  Europejski Fundusz Społeczny 

FIO  Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

FS  Fundusz Spójności 

GUS  Główny Urząd Statystyczny, 

JST  jednostka samorządu terytorialnego, 

LPR  Lokalny Program Rewitalizacji 

PDK  Program Dziedzictwo Kulturowe 

PE  Program Edukacja 

POIiŚ  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PRIK  Program Rozwój Infrastruktury Kultury 

RDOŚ  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

RPO WO 2014-2020  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 

SWOT  
strengths (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities 
(szanse) i threats (zagrożenia), 

WFOŚiGW  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Opolu 

 

Poniższe pojęcia należą do terminologii związanej z rewitalizacją, pochodzą z "Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020", Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z 

2 sierpnia 2016 r:  

 

REWITALIZACJA – kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 

kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 

programy rewitalizacji.  

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 

wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 

prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli 

nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy 
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z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób 

spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami 

sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów 

strategicznych i planistycznych).  

 

STAN KRYZYSOWY – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych 

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitał 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), 

współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:  

 gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw),  

 środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),  

 przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 

jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej),  

 technicznej (w szczególności w zakresie degradacja stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, które wskazują 

na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do 

wartości dla całej Gminy.  

 

OBSZAR ZDEGRADOWANY – obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to 

najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia 

sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.  

 

OBSZAR REWITALIZACJI – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt. 2, na którym, z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji 

może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz 
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nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni Gminy oraz zamieszkałych przez więcej 

niż 30% mieszkańców Gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania 

problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), 

powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle 

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.  

 

PROGRAM REWITALIZACJI – inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę Gminy, na podstawie art. 

18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. 

zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej 

lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

AKTUALIZACJA PROGRAMU REWITALIZACJI - uaktualnienie, dostosowanie zapisów dokumentu, w 

skutek wpływu czynników zewnętrznych, zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, 

dezaktualizacji dotychczasowej interwencji rewitalizacyjnej, w sposób dostosowany do panujących 

polityk i programów lokalnych, regionalnych oraz krajowych, mając na względzie potrzeby lokalnego 

społeczeństwa oraz kontynuację wyprowadzania obszaru rewitalizacji gminy ze stanu kryzysu. 
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2. Uwarunkowania prawne i podstawowe definicje dotyczące 

rewitalizacji 

2.1 Narodowy plan rewitalizacji 

Rewitalizacja jest w tej chwili jednym z priorytetów działania Rządu, co znalazło odzwierciedlenie 

w decyzji Prezesa Rady Ministrów w 2013 r. dotyczącej określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 

(NPR). 

Narodowy Planu Rewitalizacji został zaprojektowany jako zestaw rozwiązań na rzecz stworzenia 

korzystnych warunków do prowadzenia skutecznej rewitalizacji, w odniesieniu do przygotowanej przez 

samorząd gminy diagnozy lokalnych potrzeb i potencjałów. NPR zakłada działania w wielu 

płaszczyznach, obejmujących m.in. zmiany legislacyjne, narzędzia, informację i edukację oraz 

instrumenty finansowe. Mówi o kierunkach zmian, które stworzą przyjazne warunki dla prowadzenia 

rewitalizacji w Polsce oraz upowszechnią i usystematyzują jej prowadzenie.  

Narodowy Plan Rewitalizacji stanowić będzie rdzeń systemu i zawiera opis jego głównych elementów, 

diagnozę aktualnego stanu procesów rewitalizacyjnych w Polsce, cel strategiczny, kierunki interwencji, 

charakterystykę poszczególnych narzędzi i rozwiązań na rzecz rewitalizacji oraz planowane 

i postulowane kierunki ich zmian lub potrzeby wprowadzania nowych instrumentów. NPR będzie 

zawierał także opis wymagań dla Programów Rewitalizacji i dla prowadzenia samego procesu 

rewitalizacji, aby można było uznać go za pełny i prawidłowy. Poza dokumentem głównym, na pakiet 

NPR będą się składały: regulacje i nowe regulacje (rozwiązania legislacyjne, ustawa o rewitalizacji), 

instrumenty wsparcia (krajowe i unijne), informacja i edukacja. 

Horyzont czasowy dokumentu to 2023 rok. Wyznaczenie go związane jest z jednej strony ze środkami 

finansowymi dostępnymi dla Polski z budżetu UE na lata 2014-2020, a z drugiej z możliwością 

zbudowania mocnych podstaw dla krajowych instrumentów, które będą nabierały coraz większego 

znaczenia w miarę ubywania środków UE.  

 

Wizja Narodowego Planu Rewitalizacji 

Myślą przewodnią Narodowego Planu Rewitalizacji ma być zapewnienie mu możliwie powszechnego 

charakteru tak, aby jak najszersze grono obywateli i podmiotów mogło się utożsamić z ideą naprawy 

środowiska miejskiego i włączać się lub podejmować z własnej inicjatywy działania w tym zakresie. Z tej 

perspektywy plan odnieść się ma zarówno do zagadnienia przywracania świetności dzielnicom 

śródmiejskim, uzdrawiania relacji społecznych i rozwiązywania problemów infrastrukturalno-

technicznych w zaniedbanych dzielnicach „miasta XIX-wiecznego” i blokowiskach, ponownego 

zagospodarowania terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych i poportowych, jak 

i innych sytuacji, w których władze samorządowe lub mieszkańcy dochodzą do wniosku, że miasto 
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powinno być na danym obszarze „uzdrowione”. Podkreślić należy, że dokonywane w ramach NPR 

wyznaczanie obszarów zdegradowanych ma mieć na celu wskazanie priorytetów i miejsc koncentracji 

działań, a nie kreślenie granic, poza którymi znajdą się mieszkańcy miast niezaintresowani NPR. 

Podejście NPR ma być inne: ma wskazywać, że każdy, – jeśli odczuwa taką potrzebę i ma wolę się w to 

angażować – może włączyć się w zmienianie na lepsze otaczającego środowiska miejskiego. W sferze 

zainteresowania NPR pozostawać będzie możliwie szeroki zakres przedsięwzięć i inicjatyw 

nakierowanych na odnowę i ulepszanie miast.   

 

Cel główny Narodowego Planu Rewitalizacji i definicja rewitalizacji 

Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Realizacji tego 

celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce i położenie 

nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań.  

Rewitalizację należy rozumieć, jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 

poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną 

społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów 

rewitalizacji.  

 

Programy Rewitalizacji 

Program rewitalizacji ma stanowić podstawę prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Musi on być 

podstawowym instrumentem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań 

rewitalizacyjnych. Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni 

program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz 

stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji 

będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez instrumenty/narzędzia dedykowane rewitalizacji 

(programy unijne i instrumenty krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, 

programach i działaniach sektorowych. 

Program Rewitalizacji musi zawierać, co najmniej: 

 diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych, 

 określenie terytoriów wymagających wsparcia,  

 wizję wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej ze wskazaniem 

kierunków działań i wynikających z nich najważniejszych przedsięwzięć,  
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 mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na danym 

obszarze zdegradowanym,  

 opis zaangażowania społeczności i innych partnerów w przygotowanie i realizację programu,  

 ramy finansowe, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania tj. oprócz finansowania 

unijnego także finasowanie krajowe czy środki prywatne (z uwzględnieniem zróżnicowania 

wynikającego ze stopnia pewności, co do uzyskania/zapewnienia danych środków),  

 system monitorowania zmiany i skuteczności działań. 

 

Prawidłowo przygotowywany i poprawnie skonstruowany program rewitalizacji powstaje  

w procesie partycypacji społecznej przy zaangażowaniu społeczności lokalnej i szerokiego grona 

partnerów. Dla zapewnienia udziału wszystkich interesariuszy w przygotowaniu i realizacji programu 

rewitalizacji powołuje się na poziomie lokalnym komitet rewitalizacji. Program rewitalizacji musi także 

posiadać przejrzysty system monitoringu skuteczności działań i odpowiednio elastyczny system 

wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.   

 

Finansowanie Narodowego Planu Rewitalizacji 

Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić  

z następujących źródeł, dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji:  

a) Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, 

EFS i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także 

sukcesywne zasilanie środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach 

instrumentu Jessica).  

b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie 

- ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk 

dotyczących m.in. wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury, 

zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących 

instrumenty inżynierii finansowej). Wolumen środków i identyfikacja źródeł określane będą 

w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych indywidualnie dla poszczególnych 

instrumentów.  

c) Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych 

oraz poprzez upowszechnianie formuły PPP.  
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2.2 Wytyczne ministra rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 (2 sierpnia 2016 r.) 

W Wytycznych sformułowano warunki, jakie muszą spełnić Projekty Rewitalizacyjne,  

by zostały zakwalifikowane do wsparcia ze środków z UE, a tym samym otrzymywały preferencje 

(ułatwienia w konkursach, szansa na pozakonkursowe nabory, profilowanie kryteriów wyboru 

Projektów). Szczególny nacisk został położony na odpowiednim przygotowaniu Programów 

Rewitalizacji, aby w sposób kompleksowy (łączący sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną 

i środowiskową) i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość 

życia osób mieszkających na nich. Głównym źródłem finansowania Projektów Rewitalizacyjnych 

(wynikających z Programów Rewitalizacji) są środki Regionalnych Programów Operacyjnych (EFRR 

i EFS), natomiast wsparcie z Krajowych Programów Operacyjnych jest uzupełniające i odbywa się 

głównie poprzez formułowanie preferencji dla Projektów wynikających z Programów Rewitalizacji. 

 

1. Kompleksowość programu rewitalizacji 

1) Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów 

rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub 

prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-

funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym 

obszarem, jak i jego otoczeniem.  

2) Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkującą 

osiągnięcie kompleksowości interwencji. Oczekuje się wzajemnego powiązania oraz synergii 

projektów rewitalizacyjnych. Nie oznacza to w każdym przypadku obowiązku jednoczesnej 

realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową.  

 

2. Koncentracja programu rewitalizacji  

1) Koncentracja interwencji i potrzeba hierarchizacji potrzeb powodują, że programy rewitalizacji 

dotyczą terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmujących całość lub część 

zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją 

problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania rewitalizacyjne z definicji 

skierowane są na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji, przy 

założeniu zastosowania adekwatnych narzędzi oraz możliwości finansowania rewitalizacji.   

2) Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia 

wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym 

obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Zwłaszcza 
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dotyczy to inicjatyw społecznych nakierowanych np. na aktywizację zawodową mieszkańców 

obszarów rewitalizacji, gdzie rozwiązania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji mogą 

być podejmowane poza obszarem rewitalizacji. Takie przypadki wymagają szerszego 

uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu 

rewitalizacyjnego.  

 

3. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych (a także szerzej: przedsięwzięć) 

jest zapewnienie ich komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to 

komplementarności: przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej 

oraz źródeł finansowania.  

3.1 Komplementarność przestrzenna  

3.2 Komplementarność problemowa  

3.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

3.4 Komplementarność międzyokresowa  

3.5 Komplementarność źródeł finansowania  

 

4. Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja  

1) Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji 

w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu bądź 

jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze 

wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, 

innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.   

2) W programie rewitalizacji znajduje się opis procesu jego przygotowania dokumentujący udział 

w nim różnych grup interesariuszy w taki sposób, by możliwe było zweryfikowanie  

i ocena stopnia osiągniętego uspołecznienia, jak również określenie, w jaki sposób wybrana 

forma zarządzania programem rewitalizacji realizuje zasadę udziału w niej interesariuszy.  

3) Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym 

etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). 

Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym 

warunkiem sukcesu.  

4) Partycypacja ukierunkowana jest na możliwie dojrzałe jej formy, a więc nieograniczające się 

jedynie do informacji czy konsultacji działań władz lokalnych, ale dążące do zaawansowanych 

metod partycypacji, takich jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska. 
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2.3 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  

 

Ustawa, po raz pierwszy w polskim systemie prawnym, porusza zagadnienie rewitalizacji, rozumianej 

jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych polskich miast 

i miejscowości. Prowadzenie procesu rewitalizacji stanowi szansę na odwrócenie negatywnych 

trendów rozwojowych obszarów zdegradowanych przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej, 

zagadnień gospodarczych, przestrzennych czy przyrodniczych.  

Opracowanie i uchwalenie ustawy miało na celu usprawnienie procesu rewitalizacji prowadzonego 

przez samorząd. Dotychczasowe działania, często ze względu na brak modelowych rozwiązań 

i schematów postępowania, nie przynosiły oczekiwanych skutków. Ustawa dostarcza podstawowych 

narzędzi niezbędnych do prowadzenia rewitalizacji przez gminę, której zadaniem własnym jest 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 

prowadzenie w zakresie swoich właściwości. Gminy, wykorzystując przepisy ustawy, mogą korzystać 

ze sprawnych narzędzi rewitalizacji oraz gotowego scenariusza działań, który zapewnia uwzględnienie 

wszystkich najważniejszych czynników potrzebnych do osiągnięcia sukcesu, np. koncentracji 

terytorialnej, uwzględnienia aspektów społecznych, przestrzennych itp.  

Ustawa stanowi podstawowy sposób prawnego uregulowania zagadnienia rewitalizacji przez władze 

prawodawcze. Wyraża normy prawne, które są powszechnie obowiązujące. Wiążą one zarówno organy 

administracji publicznej, jak i wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty.  

Rewitalizacja, stanowiąca zasadniczo zadanie publiczne, prowadzona ma być nie tylko przez podmioty 

publiczne, lecz przez interesariuszy tego procesu. Deklaracja ta podkreśla złożoność procesu 

rewitalizacji, który dla pełnego powodzenia wymaga zaangażowania nie tylko odpowiednich władz 

publicznych, lecz również innych osób i podmiotów, których szeroko pojęte interesy spotykają się na 

obszarze rewitalizacji.  

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, a jej poszczególne 

rozdziały dotyczą: 

 Przepisów ogólnych, w tym art. 2.1 podający definicję rewitalizacji; 

 Partycypacji społecznej; 

 Obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;  

 Gminnego Programu Rewitalizacji;  

 Specjalnej Strefy Rewitalizacji;  

 Zmian w przepisach obowiązujących;  

 Przepisów przejściowych i końcowych.   
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3. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Gminy Leśnica 

3.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Przyjęta w niniejszym dokumencie metodologia przeprowadzenia delimitacji obszaru 

zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji w Gminie Leśnica zakładała w głównej mierze 

oparcie się na szczegółowych (w większości mierzalnych) zmiennych dotyczących sytuacji społecznej (z 

zakresu demografii, kapitału społecznego, pomocy społecznej, rynku pracy), gospodarczej (z zakresu 

przedsiębiorczości), środowiskowej (jakości powietrza atmosferycznego, dostępności terenów 

zielonych), przestrzennej (z zakresu dostępności do usług, relacji przestrzennych) i technicznej 

(poziomu degradacji infrastruktury technicznej) na danym obszarze. Dobór wskaźników pozostał w 

zgodzie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 

Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. Taki dobór czynników pozwolił na obiektywny dobór i 

selekcję jednostek, na których kumuluje się największa liczba czynników degradujących. W pierwszej 

fazie realizacji badania zastosowano metodę analizy danych zastanych (desk research), która opierała 

się na zgromadzeniu i wstępnej analizie danych statystycznych. Zebrany materiał przeanalizowany 

został pod kątem jakości, rzetelności oraz przydatności w dalszych analizach. Dopiero po 

wyselekcjonowaniu rzetelnych informacji przeprowadzona została właściwa analiza desk research, 

obejmująca w głównej mierze dokumenty i źródła danych zidentyfikowanych i uznanych za istotne dla 

procesu badawczego. W opracowaniu zastosowano dwa podejścia bazujące na analizie danych 

zastanych: statystyczne i przestrzenne. W ujęciu statystycznym dane zostały zgromadzone w pliku, a 

następnie poddane analizie i przetworzone na cele niniejszego opracowania. Z kolei w ujęciu 

przestrzennym posłużono się danymi, które zostały odniesione do przyjętych jednostek strukturalnych 

(urbanistycznych). Zgodnie z horyzontalną polityką partycypacji społecznej jako uzupełnienie badań 

ilościowych posłużono się również wynikami badań społecznych przeprowadzonych wśród 

mieszkańców gminy Leśnica. Badania prowadzone były w formie wywiadów kwestionariuszowych na 

reprezentatywnej przedmiotowo próbie mieszkańców oraz w formie ankiety internetowej do 

samodzielnego wypełnienia. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące różnych aspektów życia 

mieszkańców, bezpieczeństwa, aktywności społecznej jak również potrzeb i oczekiwań interesariuszy 

oraz ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej gminy Leśnica. Respondenci byli również 

proszeni o wskazanie lokalizacji obszaru, na którym powinny być prowadzone działania rewitalizacyjne. 

Z uwagi na szerokie spektrum problemów społecznych oraz różne jednostki miary pozyskanych danych, 

w badaniu sfery społecznej zastosowano normalizację zmiennych. Dokonano podziału wybranych 

zmiennych X ze względu na rolę, jaką odgrywają w kształtowaniu się rozważanego zjawiska, czyli 

określono czy rozwój ten stymulują, czy też hamują. W tym kontekście wyróżniono stymulanty i 

destymulanty. Zmienna Xj jest: 
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 stymulantą, gdy wzrost jej wartości jest korzystny z punktu widzenia rozwoju zjawiska 

złożonego, 

 destymulantą, gdy z punktu widzenia rozwoju zjawiska złożonego korzystne są jej malejące 

wartości. 

Sposobem normalizacji zmiennych była standaryzacja, która polega na odniesieniu wartości wskaźnika 

do jego wartości maksymalnej w grupie analizowanych czynników. Po standaryzacji wartości 

wszystkich zmiennych są niemianowane. Standaryzacja powoduje ujednolicenie wszystkich zmiennych 

ze względu na ich zmienność i położenie, ponieważ dla zmiennych standaryzowanych średnia 

arytmetyczna wynosi zero, a wariancja oraz odchylenie standardowe są równe 1. Opracowane dane 

zwizualizowano, opracowując dla każdego z obszarów kartogram. W kolejnym kroku opracowano 

syntetyczny wskaźnik degradacji społecznej. 

 

Tabela 1 Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Leśnica 

Kategoria Lp. Wskaźnik Opis 

SF
ER

A
 S

P
O

ŁE
C

ZN
A

 

1 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Wskaźnik określający poziom kapitału ludzkiego. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej 
pokazującej udział osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie 

osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 

2 
Liczba korzystających z 

pomocy społecznej 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności w 
zakresie zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej 

uwzględniający liczbę korzystających z pomocy społecznej. 
Zmienna zestandaryzowana, prezentowana w formie 

przeliczeniowej na 1000 mieszkańców. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 

3 
Liczba organizacji na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom kapitału społecznego. 
Zmienna zestandaryzowana, prezentowana w formie 

przeliczeniowej pokazującej liczbę organizacji 
pozarządowych na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 

4 
Liczba bezrobotnych na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności 
obszaru na lokalnym rynku pracy. Zmienna 

zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej 
pokazującej liczbę osób bezrobotnych na 1000 

mieszkańców. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 
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5 
Podmioty gospodarcze na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia 
przedsiębiorczości mieszkańców obszaru. Zmienna 

zestandaryzowana, prezentowana w formie przeliczeniowej 
pokazującej liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 
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Kategoria Lp. Wskaźnik Opis 
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6 
Jakość powietrza 
atmosferycznego 

Wskaźnik obrazujący obszary z największymi potrzebami 
środowiskowymi. Zmienna skategoryzowana na podstawie 

oceny jakościowej. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 

7 
Dostępność terenów 

zielonych 

Wskaźnik obrazujący dostępność terenów zielonych. 
Zmienna skategoryzowana, oceniana jakościowo na 

podstawie obecności otwartych terenów. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 
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8 

Poziom dostosowania 
rozwiązań urbanistycznych 
do zmieniających się funkcji 

terenu 

Wskaźnik skupiający się na ocenie występujących barier 
urbanistycznych, które utrudniają rozwój nowych funkcji. 

Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy  

9 
Liczba obiektów sportowych 

na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący dostępność obiektów sportowych. 
Zmienna zestandaryzowana, prezentowana w formie 

przeliczeniowej pokazującej liczbę obiektów sportowych na 
1000 mieszkańców. 
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10 
Poziom degradacji 

infrastruktury technicznej 

Wskaźnik opisujący poziom degradacji infrastruktury 
technicznej, w tym obiektów użyteczności publicznej. 

Zmienna skategoryzowana na podstawie oceny jakościowej. 
Źródło danych: Urząd Miejski w Leśnicy 

Źródło: opracowanie własne 

Powyżej wymienione zmienne zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach oraz szczegółowo 

omówione i zwizualizowane. 

 

3.2 Położenie i charakterystyka gminy 

Leśnica jest gminą miejsko-wiejską, położoną w powiecie strzeleckim, w środkowo-wschodniej części 

województwa opolskiego. Graniczy od północy z gminą Strzelce Opolskie, od wschodu z gminą Ujazd, 

od południa z gminą Kędzierzyn-Koźle, a od strony zachodniej z gminą Zdzieszowice. Siedzibą gminy 

jest miasto Leśnica. W skład gminy wchodzi miasto wraz z 11 sołectwami: Czarnocin, Dolna, Góra Św. 

Anny, Kadłubiec, Krasowa, Lichynia, Łąki Kozielskie, Poręba, Raszowa, Wysoka oraz Zalesie Śląskie. 

Leśnica wraz z sołectwami łącznie zajmuje powierzchnię 94,8 km2. W 2019 r. gminę zamieszkiwało 7 

550 mieszkańców (BDL GUS).  
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Rysunek 1 Podział administracyjny gminy Leśnica 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Głównym ośrodkiem usługowym oraz siedzibą administracji samorządowej w gminie Leśnica jest 

miasto Leśnica. Obsługę gminy w zakresie oświaty ponadgimnazjalnej, podstawowej ochrony zdrowia, 

wymiaru sprawiedliwości, urzędu pracy i ubezpieczeń społecznych, a także obsługi ponadlokalnych 

dróg publicznych, ochrony przeciwpożarowej (zawodowej) i sanitarno-epidemiologicznej oraz obsługi 

geodezyjnej zapewnia miasto powiatowe Strzelce Opolskie oraz miasto wojewódzkie Opole. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski J. Kondrackiego, teren gminy Leśnica położony jest 

na pograniczu mezoregionu Kotlina Raciborska, będącego częścią Niziny Śląskiej, oraz mezoregionu 

Chełm należącego do Wyżyny Śląskiej. W granicach Kotliny Raciborskiej położone są wsie Krasowa, 

Raszowa, Łąki Kozielskie, południowa część wsi Lichynia i Zalesie Śląskie oraz miasta Leśnica. Do 

wyżynnego Chełmu należą północne części dwóch ostatnich wsi, miasta oraz w całości obszar wsi 

Czarnocin, Dolna, Kadłubiec, Góra Świętej Anny, Poręba i Wysoka. Granica między wyżynnym Chełmem 

i nizinną Kotliną Raciborską jest dosyć wyraźna i przebiega wzdłuż drogi Zdzieszowice – Leśnica – 

Zalesie Śląskie – Ujazd. 
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3.3 Sfera społeczna 

Demografia 

Gmina Leśnica zajmuje powierzchnię 94,8 km2. Według danych BDL GUS w 2019 r. zamieszkiwana była 

przez 7 550 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 80 osób/km2. Liczba mieszkańców gminy 

nieustannie maleje, na przestrzeni lat 2014-2019 spadek ten wynosił 5,2%.  

Wykres 1 Liczba ludności gminy Leśnica w latach 2014-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

W podziale na badane obszary, najwięcej ludności zamieszkuje miasto Leśnica (2 477), sołectwo Zalesie 

Śląskie (1 158) oraz Raszowa (1 042). Najmniej ludności w 2019 r. zamieszkiwało wieś Czarnocin (134). 

Największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się siedziba gminy – Leśnica, najmniejszą natomiast 

sołectwo Dolna i Czarnocin. Południowa część gminy charakteryzuje się większą gęstością zaludnienia. 

Tabela 2 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy 

Miejscowość Liczba ludności 

Czarnocin 134 

Dolna 316 

Góra św. Anny 419 

Kadłubiec 372 

Krasowa 185 

Leśnica 2477 

Lichynia 390 

Łąki Kozielskie 371 

Poręba 230 

Raszowa 1042 

Wysoka 340 

Zalesie Śląskie 1158 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Rysunek 2 Liczba ludności i gęstość zaludnienia w gminie Leśnica w 2019 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Poniższa tabela obrazuje wybrane dane demograficzne dla gminy Leśnica, powiatu strzeleckiego 

i województwa opolskiego. W analizowanych jednostkach przyrost naturalny, jak i saldo migracji są 

ujemne. W porównaniu do powiatu i województwa, sytuacja w gminie Leśnica dotycząca liczby 

ludności w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wypada 

korzystniej. Wskaźnik ten jest o 2,2 niższy w stosunku do wartości dla powiatu i o 6,0 niższy w stosunku 

do województwa. Również odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Leśnica jest niższy (20,1) 

niż w pozostałych, co wskazuje, że problem starzenia społeczeństwa w porównaniu do powiatu czy 

województwa, dotyka gminę w mniejszym stopniu. 

Tabela 3 Wybrane dane demograficzne dla gminy Leśnica i powiatu strzeleckiego i województwa opolskiego za 2019 r. 

Dane demograficzne Gmina Leśnica Powiat strzelecki 
Województwo 

opolskie 

Liczba ludności 
w tym liczba kobiet 

7 550 
3 882 

74 300 
38 139 

982 626 
507 460 

Liczba kobiet na 100 mężczyzn 106 105 107 

Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym 16,3 16,0 16,0 

Odsetek ludności w wieku produkcyjnym 63,7 62,8 61,3 
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Dane demograficzne Gmina Leśnica Powiat strzelecki 
Województwo 

opolskie 

Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym 20,1 21,2 22,7 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

57,1 59,3 63,1 

Przyrost naturalny -45 -128 -2 201 

Saldo migracji ogółem -31 -203 -1 452 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Piramida przedstawia strukturę wieku i płci w gminie Leśnica w 2019 r. Widoczna jest duża przewaga 

kobiet w starszych grupach wiekowych. Nadwyżka kobiet jest w szczególności zauważalna w grupie 80-

84 lat, liczebność kobiet w tej grupie jest o blisko 42% wyższa niż mężczyzn. Niewielka przewaga 

mężczyzn widoczna jest w młodszych rocznikach, najwyższa w grupie 25-29 lat. Liczba mężczyzn w tej 

grupie wiekowej jest o 8% wyższa niż kobiet. Współczynnik feminizacji w 2019 r. wyniósł 106. 

Wykres 2 Piramida wieku mieszkańców Leśnicy w 2019 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Analizując kwestie dotyczące ruchu naturalnego ludności w gminie Leśnica, można zauważyć, że od 

2015 r. przyrost naturalny zaczął przyjmować wartości ujemne, miało to związek z gwałtownym 

wzrostem liczby zgonów. Najniższy przyrost odnotowano w 2019 r., wynosił -45. Dysproporcja 

pomiędzy liczbą zgonów i urodzeń, stale się zwiększa. 
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Wykres 3 Ruch naturalny ludności w gminie Leśnica w latach 2014-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
 

W porównaniu do województwa oraz kraju, gmina Leśnica odnotowała niższe odsetki jeśli chodzi o 

liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym (57,1) oraz poprodukcyjnym (31,5) na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. W przypadku obciążenia demograficznego osobami starszymi w stosunku do ludności 

w wieku przedprodukcyjnym, najwyższą wartość wskaźnika odnotowało województwo opolskie 

(142,2), następnie gmina Leśnica (123,3). Najkorzystniej przedstawia się wskaźnik dla kraju – 121,0. 

 
Wykres 4 Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2019 r. – gmina Leśnica na tle województwa opolskiego i kraju 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym pokazuje dosyć jasno, 

że struktura demograficzna gminy Leśnica jest niekorzystna, tym samym odzwierciedlając negatywne 

trendy obserwowane na poziomie całego kraju. W przypadku gminy wartość ta wynosi 56,90, 
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a problemy obciążenia demograficznego w szczególności dotyczą obszarów: Poręba (67,88) i Leśnica 

(61,58). 

Tabela 4 Dane dotyczące liczby ludności w gminie Leśnica w 2019 r. 

Ludność wg ekonomicznych grup wieku 

Jednostka 
terytorialna 

Liczba 
ludności 

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 
produkcyjnym 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

Liczba osób w 
wieku 

poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym  
0-17 K 18-59 M 18-64 M>65 K>60 

Czarnocin 134 19 44 46 4 21 48,89 

Dolna 316 53 104 100 19 40 54,90 

Góra św. 
Anny 

419 69 117 145 35 53 59,92 

Kadłubiec 372 65 108 124 20 55 60,34 

Krasowa 185 35 60 62 7 21 51,64 

Leśnica 2477 452 743 790 142 350 61,58 

Lichynia 390 61 117 137 26 49 53,54 

Łąki 
Kozielskie 

371 63 121 115 22 46 55,51 

Poręba 230 47 66 71 13 33 67,88 

Raszowa 1042 174 323 365 55 125 51,45 

Wysoka 340 63 102 121 19 35 52,47 

Zalesie 
Śląskie 

1158 162 351 402 78 165 53,78 

Gmina 
Leśnica 

7434 1263 2256 2482 440 993 56,90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy   
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Rysunek 3 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w 2019 r. 

  
Źródło: opracowanie własne 
 

Istotnym elementem sfery społecznej jest kapitał społeczny. Miarą poziomu kapitału może być stopień 

zrzeszania się mieszkańców, który wyrażony jest w liczbie organizacji pozarządowych. Na terenie gminy 

Leśnica zarejestrowanych jest łącznie 20 organizacji pozarządowych, co w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców daje wynik 2,69. Najlepszą sytuację odnotowano na obszarze: Czarnocin, gdzie wartość 

przeliczeniowa wskaźnika wyniosła 7,46. Najmniej korzystnie przedstawia się sytuacja obszarów: 

Zalesie Śląskie (0,86) oraz Leśnica (1,61). 

 

Tabela 5 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2019 r. 

Miejscowość Liczba organizacji pozarządowych 
Liczba organizacji pozarządowych na 1000 

mieszkańców 

Czarnocin 1 7,46 

Dolna 2 6,33 

Góra św. Anny 3 7,16 

Kadłubiec 1 2,69 
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Miejscowość Liczba organizacji pozarządowych 
Liczba organizacji pozarządowych na 1000 

mieszkańców 

Krasowa 1 5,41 

Leśnica 4 1,61 

Lichynia 1 2,56 

Łąki Kozielskie 1 2,70 

Poręba 1 4,35 

Raszowa 3 2,88 

Wysoka 1 2,94 

Zalesie Śląskie  1 0,86 

Gmina Leśnica 20 2,69 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy  

 

Rysunek 4 Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców w 2019 r. 

  

Źródło: opracowanie własne 
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcy miasta i gminy Leśnica obsługiwani są przez: 

 MEDICA - Praktyka Lekarzy Rodzinnych S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej znajdujący 

się w Leśnicy (Pl. Narutowicza), 

 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Rodak A.R. w Leśnicy (ul. Kościuszki 2), 

 Gabinet Stomatologiczny Adamik Mirosława w Zalesiu Śląskim (ul. 15-lecia 1), 

 Gabinet Medycyny Sportowej Tadeusz Ryncarz, 

 Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Urbaniak – Żelazna w Leśnicy, (ul. Kościuszki 2), 

 Prywatna Praktyka Lekarska Żelazny Tomasz (lekarz pediatra), 

 Położna środowiskowo – rodzinna – Beata Hadasik, 

 szpitale w Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie - Koźlu i Opolu. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medica” świadczy usługi w zakresie medycyny rodzinnej, 

medycyny ogólnej, medycyny szkolnej i pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego. Poziom 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia należy uznać za dostateczny, ale 

strukturę przestrzenną obsługi mieszkańców za prawidłową, choć nie zapewniającą łatwego dostępu 

do tych usług mieszkańcom terenów wiejskich gminy. 

 

W zakresie opieki społecznej mieszkańców gminy obsługuje Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Opolskich Filia w Leśnicy (ul. Szpitalna 20), Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy (ul. 1-go Maja 9), 

Stacja Opieki CARITAS w Leśnicy (ul. Kościuszki 3), Gabinet Rehabilitacyjny CARITAS w Leśnicy oraz 

należący do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP, Dom Opieki w Porębie im. E. Bojanowskiego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy jest jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań 

własnych i zleconych gminy w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw, a także 

uchwałami Rady Miejskiej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 

zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Ośrodek działa w sytuacjach, w których zostały 

zagrożone podstawowe warunki egzystencji człowieka lub rodziny, bądź też jakość ich życia obniżyła 

się poniżej społecznie akceptowanego minimum. Katalog świadczeń i usług ośrodka jest różnorodny, a 

najważniejszymi formami pomocy są: 

 pomoc materialna: zasiłki pieniężne i w naturze, 

 pomoc instytucjonalna poprzez kierowanie osób wymagających opieki, wsparcia i rehabilitacji 

do placówek opiekuńczych lub domów pomocy społecznej, 

 praca socjalna. 
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Pracownicy Stacji Opieki CARITAS w Leśnicy na zlecenie lekarskie wykonują wizyty w soboty, niedziele 

i święta w domu pacjenta. Najczęściej są to iniekcje domięśniowe, dożylne i wlewy kroplowe, których 

nie można przerwać ze względu na potrzebę zachowania ciągłości leczenia. Podczas godzin otwarcia 

pielęgniarki zajmują się wypełnianiem bieżącej dokumentacji pacjentów, przyjmowaniem pacjentów 

do opieki, nowymi zleceniami, rozmawianiem z rodzinami pacjentów. Stacja dysponuje szerokim 

asortymentem sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, który w zależności od potrzeb jest 

wypożyczany mieszkańcom gminy, na ich odpowiedzialność. Gabinet Rehabilitacyjny CARITAS 

w Leśnicy, świadczy usługi dla mieszkańców gminy Leśnica, w zakresie kompleksowej rehabilitacji 

według wskazań lekarza kierującego. Gabinet dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu 

Gminy Leśnica oferuje usługi w ramach rozliczenia z NFZ, bez konieczności uiszczania dodatkowych 

opłat ze strony pacjentów. Gabinet jest wyposażony w sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii, co 

umożliwia przeprowadzenie leczenia we wszystkich schorzeniach narządu ruchu o charakterze 

urazowym, przeciążeniowym lub przewlekłym. 

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni 

lat 2010-2019. 

Tabela 6 Korzystający z pomocy społecznej na przestrzeni lat 2010 - 2019 

Korzystający z pomocy społecznej 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

Liczba rodzin objętych pomocą 137 130 110 107 84 93 62 

Liczba osób korzystających z pomocy, łącznie z członkami 
rodzin 

402 387 328 315 242 252 404 

Udział % liczby osób korzystających z pomocy (łącznie z 
członkami rodzin) w ludności ogółem 

0,049 0,048 0,041 0,04 0,31 0,032 0,054 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w 2019 r., w porównaniu z rokiem 2015 r. wzrosła o 

blisko 38%. Najczęstsze powody otrzymania pomocy w 2019 r. związane były z ubóstwem, 

bezrobociem i długotrwałą lub ciężką chorobą. Jednakże ich liczba jest mniejsza niż w 2015 r.  

Tabela 7 Powody przyznania pomocy, porównanie roku 2015 i 2019 

Powody trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

2015 2019 

Ubóstwo 31 30 

Bezdomność 4 3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 11 6 

Bezrobocie 45 33 

Niepełnosprawność 32 22 

Długotrwała lub ciężka choroba 31 25 

Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym 

24 8 

a. rodziny niepełne 15 5 
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Powody trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

2015 2019 

b. rodziny wielodzietne 6 2 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Alkoholizm 8 7 

Narkomania 0 b.d. 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
Zakładu Karnego 

2 0 

Sytuacja kryzysowa 0 b.d. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy  

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w gminie w 2019 r. wynosiła 142, a wskaźnik liczby 

osób korzystających z pomocy na 1000 mieszkańców dla gminy był równy 19,10. W przeliczeniu na 

1000 mieszkańców, najwyższą wartość wskaźnika odnotowało sołectwo Krasowa – 32,43, tuż za nim 

Leśnica – 27,45. Najkorzystniej przedstawia się sytuacja sołectwa Dolna – 6,33, Łąki Kozielskie – 8,09 i 

Zalesie Śląskie – 8,64. 

Tabela 8 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców w 2019 r. 

Miejscowość 
Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej 
Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej na 1000 mieszkańców 

Czarnocin 3 22,39 

Dolna 2 6,33 

Góra św. Anny 9 21,48 

Kadłubiec 5 13,44 

Krasowa 6 32,43 

Leśnica 68 27,45 

Lichynia 4 10,26 

Łąki Kozielskie 3 8,09 

Poręba 3 13,04 

Raszowa 25 23,99 

Wysoka 4 11,76 

Zalesie Śląskie  10 8,64 

Gmina Leśnica 142 19,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 
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Rysunek 5 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców w 2019 r. 

  
Źródło: opracowanie własne 

 
Poniższa tabela przedstawia liczbę wypłaconych dodatków mieszkaniowych. Na przestrzeni badanych 

lat liczba oraz rodzaj wypłaconych dodatków zmieniała się. W 2014 r. udzielono dodatki gminne, 

spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych. Najwięcej dodatków mieszkaniowych udzielono w 2016 r. W 

stosunku do tego roku, liczba dodatków w 2019 r. zmalała o około 19%, z czego wszystkie to dodatki 

gminne.  

Tabela 9 Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w gminie Leśnica w latach 2014-2019 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gminny 253 264 291 295 234 253 

Spółdzielczy 25 22 23 12 0 0 

Wspólnot mieszkaniowych 6 0 0 0 0 0 

Prywatny 0 0 0 0 0 0 

Towarzystwo budownictwa społecznego 0 0 0 0 0 0 

Inny 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 284 286 314 307 234 253 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023 

 

 

32 

Oświata i wychowanie 

Obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę, zajmuje się 

Gminny Zarząd Oświaty utworzony 1 stycznia 2000 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XV/99/99 z 

dnia 17 grudnia 1999 r. 

Na terenie gminy Leśnica od września 2020 r. istnieje żłobek, funkcjonują także 3 przedszkola 

publiczne: jedno – w Leśnicy z trzema oddziałami zamiejscowymi: w Dolnej, Kadłubcu i Górze Św. Anny 

oraz dwa w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych: w Raszowej i Zalesiu Śląskim, ostatnie posiada oddział 

zamiejscowy – w Lichyni. Przedszkola finansowane są z budżetu gminy.  

Na przestrzeni lat 2014-2019 liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) wahała się od 231 do 277. 

Najwięcej dzieci w tej grupie wiekowej odnotowano w 2016 r. W 2019 r. liczba ta wzrosła o około 9% 

w stosunku do 2014 r. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w analizowanym okresie 

wzrósł o 5,7 pp. Obserwowana jest więc pozytywna tendencja związana ze wzrostem odsetka dzieci, 

które objęte są wychowaniem przedszkolnym. 

Wykres 5 Wychowanie przedszkolne w gminie Leśnica w latach 2014-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
*brak danych statystycznych BDL GUS o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 2015 r.  
 

Na terenie Gminy Leśnica istnieją 3 szkoły podstawowe: jedna w miejscowości Leśnica oraz 2 

wchodzące w skład Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Raszowej i Zalesiu Śląskim, a także, Publiczna 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy. Na terenie miasta Leśnica znajduje się również prowadzony przez 

powiat strzelecki – Zespół Placówek Oświatowych składających się z dwóch jednostek: Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który jest publiczną placówką 

resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla dziewcząt w wieku 15-18 lat, kierowanych z całej Polski na 

podstawie postanowień sądów rodzinnych. Liczba uczniów szkół podstawowych w 2019 r. była wyższa 

o około 23% w stosunku do 2014 r.  
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Wykres 6 Liczba uczniów szkół podstawowych w latach 2014-2019 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Bezrobocie 

Wysoka stopa bezrobocia jest jednym z podstawowych wskaźników obciążenia społecznego. Wysokie 

bezrobocie wskazuje, bowiem na niewykorzystany potencjał ludzki. Długotrwałe, chroniczne 

bezrobocie może prowadzić do wykluczenia społecznego. Co więcej długie pozostawanie bez pracy 

często przekłada się na powstawanie kolejnych problemów społecznych, w tym min.: znaczne koszty 

materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami 

i obsługą, spadek dochodów rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgów ubóstwa, degradacje 

psychiczną i moralną osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie 

bezużyteczności, depresja itp.) a często także zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, 

przestępczość itd.  

Poniższy wykres przedstawia szacunkową stopę bezrobocia w latach 2014-2019 na terenie kraju, 

województwa opolskiego i gminy Leśnica. Wartość stopy bezrobocia w gminie Leśnica i województwie 

opolskim maleje. Pokrywa się to z obserwowanym ogólnopolskim trendem spadku stopy bezrobocia. 

Wartości dla województwa opolskiego są wyższe niż dla Polski. Gmina Leśnica jest pod tym względem 

bardziej zróżnicowana. Nieprzerwanie od 2014 r. wskaźnik ten utrzymuje się poniżej 7%. W 2019 r. 

jego wartość była niższa  2,2 pp w stosunku do 2014 r.  
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Wykres 7 Szacunkowa stopa bezrobocia w latach 2014-2019 – gmina Leśnica na tle województwa opolskiego i kraju 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Poniższa tabela przedstawia zmienną dotycząca bezrobocia. Łącznie w 2019 r. liczba bezrobotnych w 

gminie wynosiła 114 osób. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców był równy 15,33. 

Najbardziej niekorzystna sytuacja wystąpiła w sołectwie Góra św. Anny – 21,48 i Lichynia (20,51). 

Najlepiej natomiast wskaźnik ten wypadł w sołectwie Dolna (6,33) oraz Poręba (8,70).  

Tabela 10 Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców w 2019 r. 

Miejscowość Liczba osób bezrobotnych Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

Czarnocin 2 14,93 

Dolna 2 6,33 

Góra św. Anny 9 21,48 

Kadłubiec 4 10,75 

Krasowa 2 10,81 

Leśnica 45 18,17 

Lichynia 8 20,51 

Łąki Kozielskie 7 18,87 

Poręba 2 8,70 

Raszowa 18 17,27 

Wysoka 3 8,82 

Zalesie Śląskie  12 10,36 

Gmina Leśnica 114 15,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 

6,50% 6,50%

5,30%

4,90% 4,30% 4,30%

11,80%

10,10%

9,00%

7,30%

6,30%

5,80%

11,40%

9,70%

8,20%

6,60%

5,80%
5,20%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

gm. Leśnica woj. opolskie Polska



Aktualizacja 

 

 

35 

Rysunek 6 Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

3.4 Sfera gospodarcza 

Podmioty gospodarcze 

Do niedawna w sposób jednoznaczny określano Gminę Leśnica jako gminę rolniczą. Obecnie, biorąc 

pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę osób zatrudnionych poza tym 

sektorem, w tym także pracujących poza granicami Polski, jak również liczbę zarejestrowanych 

i funkcjonujących form działalności, można stwierdzić, że dokonuje się proces restrukturyzacji zajęć 

ludności. Ostatnie lata, mimo pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, przyniosły rozwój sfery 

rzemiosła, usług i handlu. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących podmiotów, jak i różnorodność 

oferowanych przez nie usług i produktów, ponadto rośnie liczba osób podejmujących prace 

wymagające wyższych kwalifikacji, na ogół poza terenem Gminy. 

Występujące w Gminie branże to głównie handel i naprawy, działalność wytwórczo -usługowa 

i obsługa nieruchomości. W Gminie nie występują obszary nadmiernej kumulacji funkcji 
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gospodarczych, zaś uwarunkowania do ich rozwoju są korzystne. Największy rozwój nastąpić powinien 

w dziedzinie usług decydujących o jakości życia mieszkańców i usług dla rolnictwa, ale również usług 

turystycznych i rekreacyjnych. 

Mieszkańcy gminy nie zajmujący się rolnictwem i działalnością gospodarczą znajdują zatrudnienie 

w najbliższych ośrodkach miejskich, głównie w Kędzierzynie - Koźlu, Opolu, Strzelcach Opolskich 

i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 

Obszar gminy położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów przemysłowych Zdzieszowic, 

Strzelec Opolskich i Kędzierzyna – Koźla. Ponadto rozwojowi przemysłu oraz innych form działalności 

gospodarczej sprzyja położenie gminy w pobliżu autostrady A-4. Obecność autostrady jest szczególnie 

istotna dla rozwoju różnorodnych form gospodarki ze względu na łatwą dostępność do głównej drogi 

transportowej na terenie województwa opolskiego. Wysoki poziom gospodarki rolnej w gminie sprzyja 

lokalizacji na terenie gminy firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Położenie Gminy w pobliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz miast Województwa 

Opolskiego stwarza szansę zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe, zwłaszcza dla dużych 

i średnich gospodarstw specjalistycznych, ukierunkowanych na: rolnictwo ekologiczne, ogrodnictwo, 

sadownictwo, uprawę ziół i roślin przemysłowych oraz firm zajmujących się przetwórstwem. Wpisy do 

ewidencji działalności gospodarczej dokonywane są na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – 

Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.). Poniżej znajduje się tabela z liczbą 

podmiotów gospodarczych wraz z podziałem na zakres wykonywanej działalności. W ewidencji 

działalności gospodarczej figurują tylko te firmy, których działalność zarejestrowana jest w granicach 

administracyjnych gminy Leśnica. 

Tabela 11 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w gminie Leśnica w 2019 r. 

Gmina Leśnica 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

A. Rolnictwo, Łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 26 

B. Górnictwo i wydobywanie 0 

C. Przetwórstwo przemysłowe 28 

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

1 

F. Budownictwo 60 

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 89 

H. Transport, gospodarka magazynowa 30 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 18 

J. Informacja i komunikacja 3 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  9 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4 
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Gmina Leśnica 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 8 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 10 

P. Edukacja 23 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 26 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10 

S. Pozostała działalność usługowa 40 

T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

0 

Q. Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 

Liczba podmiotów gospodarczych w relacji do liczby mieszkańców jest istotnym wskaźnikiem 

odzwierciedlającym poziom aktywności ekonomicznej wśród lokalnej społeczności. Wysoka wartość 

wskaźnika wskazuje na dobrą kondycję lokalnej gospodarki, z kolei niski poziom wskaźnika oznacza 

sytuację niekorzystną. Analiza statystyk opisowych wykazuje dużą dysproporcję w wielkości pomiędzy 

jednostkami terytorialnymi gminy Leśnica. Dysproporcje pomiędzy potencjałem gospodarczym 

obserwowane pomiędzy obszarami wpisują się w ogólne trendy obserwowane na poziomie kraju. 

W2019 r. liczba podmiotów gospodarczych w gminie Leśnica wynosiła 248, z czego prawie 42% z nich 

zlokalizowanych było w mieście Leśnica. Najmniej podmiotów gospodarczych w 2019 r. 

zarejestrowanych było w obszarach: Krasowa i Czarnocin. W przypadku wskaźnika liczby podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców, najkorzystniej przedstawia się sytuacja w miejscowości Góra św. 

Anny – 66,83 i Dolna – 44,30. Najmniej korzystnie w tym zestawieniu wypada Krasowa – 3 podmioty, 

co w przeliczeniu daje wskaźnik o wartości 16,22.  

Tabela 12 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w gminie Leśnica w 2019 r. 

Miejscowość Liczba podmiotów gospodarczych 
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

Czarnocin 3 22,39 

Dolna 14 44,30 

Góra św. Anny 28 66,83 

Kadłubiec 10 26,88 

Krasowa 3 16,22 

Leśnica 103 41,58 

Lichynia 9 23,08 

Łąki Kozielskie 8 21,56 

Poręba 7 30,43 

Raszowa 29 27,83 

Wysoka 12 35,29 

Zalesie Śląskie  22 19,00 

Gmina Leśnica 248 33,36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 
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Rysunek 7 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

Rynek pracy 

Według danych pozyskanych z Banku Danych Lokalnych, liczba osób pracujących w gminie w 2019 r. 

była równa 829, było to o 10% więcej niż w 2014 r. Liczba bezrobotnych wynosiła 114, a ich udział 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 2,4. Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze 

zatrudniające do 9 osób, ich liczba w 2019 r. wynosiła 507. Analizując dane z poniższej tabeli można 

zauważyć, że w latach 2014-2018 zmalała liczba osób pracujących w sektorze rolniczym i finansowym, 

na rzecz 17% wzrostu zatrudnionych w sektorze przemysłowym i prawie 20% wzrostu w sektorze 

usługowym.  

Tabela 13 Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w latach 2014-2019 

Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w gminie Leśnica 

 2014 2015 2016 2017 2018 

sektor rolniczy 4324 4321 4347 4345 4332 

sektor przemysłowy 5794 6301 6403 6561 7015 
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sektor usługowy 2369 2347 2667 2804 2954 

sektor finansowy 437 407 407 434 432 

pozostałe 4930 5288 5463 4700 4742 

ogółem 17854 18664 19287 18844 19475 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

3.5 Sfera środowiskowa 

Zasoby środowiska naturalnego  

Na terenie gminy dominują siedliska średnio żyzne i miejscami żyzne, na których roślinnością 

potencjalną powinny być zbiorowiska kwaśnych i żyznych buczyn oraz grądów wschodnioeuropejskich. 

Według geobotanicznego podziału Śląska teren wsi należy do obszaru 16 granicznego Poddziału Pasa 

Kotlin Podgórskich, krainy Kotliny Śląskiej i Poddziału Pasa Wyżyn Środkowych, Krainy Wyżyny Śląskiej. 

Najbardziej pospolitymi zbiorowiskami na terenie gminy Leśnica są zespoły roślinne użytków rolnych, 

zarówno upraw zbożowych jak i okopowych. Dominującymi zbiorowiskami upraw polnych są pospolite 

zespoły z rzędu Polygono-Chenopodietalia. Użytki zielone w postaci łąk i pastwisk również 

zagospodarowane są intensywnie i pozbawione istotnych walorów przyrodniczych, poza ciągami łąk 

i pastwisk w dolinkach rzecznych. Ich skład florystyczny w większości jest ubogi i wykazujący cechy 

degeneracji fitocenoz. Zespoły dobrze wykształcone, interesujące mnogością barw chabrów, maków 

czy wyk zanikają na obszarze terenu badań (Nowak, 2003). Bardzo cenne są pozostałości skarp 

uprawowych oraz nieużytków na terenie północnej części gminy. Na obszarach tych wykształcają się 

rzadkie zbiorowiska roślinności kserotermicznej. 

Zbiorowiska roślin wodnych wykształcają się najczęściej w żyznych wodach niewielkich zbiorników 

wodnych (wyrobiska kruszywa), a także w ciekach i rowach. Zdecydowana większość wód 

powierzchniowych ma charakter eutroficzny lub mezotroficzny. Fitocenozy wodne na terenie 

opracowania są słabo wykształcone. 

Otoczenie zbiorników i cieków wodnych stanowią najczęściej zbiorowiska szuwarowe budowane przez 

trzcinę pospolitą, pałki, manny, kosaćce, sitowie i turzyce oraz inne gatunki. Wśród szuwarów 

właściwych do najczęściej występujących i najbardziej rozpoznawalnych należy szuwar trzciny 

pospolitej, oczeretu jeziornego, skrzypu bagiennego, ponikła błotnego oraz pałki szerokolistnej. 

Fragmenty muraw kserotermicznych są rzadkie na terenie gminy i zajmują stanowiska marginalne na 

stokach i szerokich miedzach o południowej wystawie, w szczególności na otwartych terenach 

północnej części terenu we wsiach Czarnocin, Zalesie Śląskie, Poręba, Góra Świętej Anny, Wysoka, 

Kadłubiec, Dolna i Lichynia. 

 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023 

 

 

40 

Formy ochrony przyrody 

Obszar Gminy Leśnica ma bardzo duże znaczenie dla ochrony walorów przyrodniczych Polski i Europy. 

Najcenniejsze jego tereny zlokalizowane są w części centralnej i północnej na wyżynnym Garbie 

Chełmu. Uznanie tego obszaru za cenny w skali ponadregionalnej nastąpiło m.in. w projektach ostoi 

CORINE Biotopes, sieci ECONET-PL I NATURA 2000 (ta ostatnia jest wdrażana w życie, jako sieć ochrony 

przyrody UE). Również w Wielkoprzestrzennym Systemie Ochrony Przyrody budowanym na mocy 

ustawy o ochronie przyrody. 

Na obszarze Gminy Leśnica ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

Obszarowe: 

 Park Krajobrazowy GÓRA ŚW. ANNY wraz z otuliną 

 Obszar NATURA 2000 – SOOS GÓRA ŚW. ANNY 

Indywidualne: 

 Rezerwaty przyrody: GRAFIK, BIESIEC i GÓRA ŚW. ANNY 

 Istniejące pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej 

 

Park krajobrazowy 

Na terenie gminy Leśnica znajduje się Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”, który swym zasięgiem 

obejmuje miejscowości: Leśnica, Czarnocin, Zalesie Śląskie, Lichynia, Kadłubiec, Poręba, Góra Świętej 

Anny, Dolna. Park ten powstał na podstawie uchwały nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Opolu dnia 26 maja 1988r. i funkcjonuje obecnie w oparciu o rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 

Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny (Dz. 

Urz. Woj. Op. Nr 33 z 2006r.). 

Park zajmuje wraz z otuliną powierzchnię 13 725 ha, w tym park właściwy zajmuje 5 051 ha. Utworzenie 

Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny" miało na celu szczególną ochronę jego walorów 

przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz zapewnienie warunków dla zgodnego z wymogami 

ekologii rozwoju przestrzennego. Rejon Góry Świętej Anny prezentuje także wielkie wartości 

kulturowe. Zlokalizowana na szczycie bazylika św. Anny wraz z klasztorem franciszkanów stanowi 

centralne miejsce pielgrzymkowe Śląska Opolskiego. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Góra Świętej 

Anny” zarejestrowano 832 gatunki roślin, w tym 31 chronionych, 11 częściowo chronionych oraz 21 

górskich. 

 

Obszar NATURA 2000 

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych, 

rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu 
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wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla 

zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych 

siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych Europy. Dla obszaru 

NATURA 2000 sporządza się plan ochrony na okres 20 lat, uwzględniający ekologiczne właściwości 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których obszar Natura 2000 został 

wyznaczony.  

Na terenie Gminy Leśnica ochroną prawną objęte są stanowiska kilkunastu gatunków roślin 

i kilkudziesięciu gatunków zwierząt. Ochronie podlegają także siedliska przyrodnicze chronione w UE 

na mocy Dyrektywy Habitatowej. Dla ich zachowania utworzony został Obszar NATURA 2000 SOOS 

„GÓRA ŚW. ANNY”, zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją numer K(2010)9669 z dnia 10 

stycznia 2011 r., jak Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty (OZW). 

Obszar obejmuje wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego triasu 

i centralnie zlokalizowanym nekiem bazaltowym – Górą Świętej Anny (404 m n.p.m.). Góra to 

wapienno-bazaltowe wzgórze, o stromych stokach południowych (uskok tektoniczny), łagodnie 

opadające pod utwory polodowcowe od północy. Otoczona jest terenami nizinnymi i stanowi wyraźną 

kulminację w krajobrazie Wyżyny Śląskiej. Siedliska przyrodnicze Natura 2000, będące przedmiotami 

ochrony skupiają się na szeregu wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. 

W wierzchołkowej jego części, w obrębie wychodni skał węglanowych występuje rzeźba krasowa, 

z lejami, misami i studniami krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami 

i grotami. W obrębie wyniesień dominują lasy, w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne 

odmiany buczyn oraz grądy. W lasach występują cenne dla Europy 3 odmiany buczym, w tym buczyny 

kwaśne oraz żyzne, ciepłolubne buczyny storczykowe. Znaczący udział osiągają też murawy 

kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki  

(w tym eutroficzne). W granicach obszaru wykazano 12 typów siedlisk przyrodniczych spełniających 

kryteria uznania za przedmiot ochrony tego obszaru. Grunty orne tworzą mozaikę krajobrazową 

z ekosystemami o dużej naturalności. Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska 

wraz ze specyficzną dla nich roślinnością. Powierzchnia Obszaru wynosi 5 084,3 ha, siedliska 

przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony stanowią około 30% jego powierzchni ogólnej. 

Na terenach ostoi siedliskowych NATURA 2000 obowiązują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

określające procedury wymaganych ocen oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000, oraz 

przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 

z późn. zm.), w tym w szczególności art. 33, zgodnie z którym zabrania się podejmowania działań 
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mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 

ochrony obszaru NATURA 2000, w tym w szczególności: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000, 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, 

 pogorszyć integralność obszaru NATURA 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Do głównych zagrożeń dla obszaru zaliczyć należy eksploatację odkrywkową wapieni, brak czynnej 

ochrony muraw kserotermicznych prowadzący do ich powolnego zarastania, intensywną penetrację 

ludzką, szczególnie w granicach parku krajobrazowego "Góra Świętej Anny" i rezerwatów przyrody. 

Priorytetowymi pod względem ochrony są murawy z istotnymi stanowiskami storczyków, ziołorośli 

górskich i ziołorośli nadrzecznych, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, źródliska 

wapienne ze zbiorowiskami, górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk 

i mechowisk, wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami, jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, 

kwaśne buczyny, żyzne buczyny, ciepłolubne buczyny storczykowe, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe olsy źródliskowe. 

 

Lasy 

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje 

produkcyjne i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty 

znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. Na terenie gminy Leśnica nie 

występują typowe zbiorowiska lasów łęgowych. Pospolite na tym obszarze są grądy, które porastają 

żyźniejsze tereny analizowanego obszaru. W efekcie wieloletniej gospodarki obecne biocenozy leśne 

są bardzo ubogie. W ich runie licznie występują różne gatunki jeżyn (Rubus sp.) oraz niecierpki 

(Impatiens sp.), szczególnie bujnie rozwijające się w partiach nadmiernie prześwietlonych. 

Tabela 14 Lesistość w gminie Leśnica w 2019 r. 
Lesistość [ha] 

Powierzchnia lasów ogółem  1 413,95 

w tym lasy publiczne 1 222 

w tym własność gminy 12,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Fauna 

Obszar gminy Leśnica należy do lepiej zbadanych faunistycznie w województwie. Występują tu głównie 

gatunki rzadkie, często zagrożone i chronione. Znakomita większość z nich występuje w północnej 

i środkowej części gminy, na terenie wzniesienia Chełmu. 
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Mała liczba ekosystemów wodnych na terenie gminy powoduje, że płazy i gady występują tylko 

w nielicznych miejscach, głównie w dolinie Potoku Cedruń i Łącka Woda, w rejonie wywierzysk 

i wysięków w Porębie i Czarnocinie, a także okresowo w rozlewiskach na dnie jarów. Rejon Góry Św. 

Anny jest jednym z nielicznych obszarów występowania nietoperzy, które jako gatunek podlegają 

ochronie prawnej w Polsce. Miejscem ich występowania są głównie obiekty sakralne w granicach Parku 

Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” oraz teren cmentarza w Leśnicy, gdzie znajdują się kolonie 

rozrodcze kilku gatunków nietoperzy. 

W gminie stwierdzono występowanie następujących gatunków nietoperzy: 

Gacek brunatny - jeden z najczęściej spotykanych gatunków, zamieszkuje strychy budynków, szczeliny 

i budki dla ptaków, borowiec wielki - zamieszkuje tereny leśne, jego obecność stwierdzono także 

na cmentarzu w Leśnicy, mroczek późny - najpospolitszy w Polsce chroniony gatunek nietoperza, 

zamieszkuje głównie strychy budynków. 

Dostępność terenów zielonych w gminie prezentuje poniższa mapa. Tylko 3 z nich charakteryzują się 

wysoką dostępnością – Czarnocin, Góra św. Anny oraz Łąki Kozielskie. Niski poziom dostępności 

terenów zielonych dotyczy miejscowości Kadłubiec, Dolna, Leśnica, Lichynia i Zalesie Śląskie. 

W pozostałych dostępność ta określona została jako umiarkowana.  

Rysunek 8 Dostępność terenów zielonych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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W gminie Leśnica na jakość powietrza wpływ ma przede wszystkim emisja z lokalnych kotłowni 

węglowych oraz niska emisja – czyli ogrzewanie mieszkań przy zastosowaniu paliwa węglowego. 

Znaczenie i wpływ na jakość powietrza mają również warunki rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń 

w atmosferze, które w dużej mierze uzależnione są od lokalizacji i położenia. Jakość powietrza 

atmosferycznego w gminie jest dość niska. Najlepszy wskaźnik jakości powietrza jest w sołectwach 

Czarnocin i Łąki Kozielskie. Wpływ na to może mieć wysoka dostępność terenów zielonych, które 

stanowią barierę dla zanieczyszczeń, pobierają z powietrza dwutlenek węgla, produkując w procesie 

fotosyntezy tlen. Tereny zielone stanowią naturalny filtr, a na obszarach, gdzie ich dostępność jest 

większa, jakoś powietrza jednocześnie jest lepsza. Zła jakość powietrza charakteryzuje przede 

wszystkim północną część gminy, a także miasto Leśnica i sołectwo Raszowa.  

 

Rysunek 9 Jakość powietrza atmosferycznego 

 
Źródło: opracowanie własne 
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3.6 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Użytkowanie gruntów 

Gmina Leśnica jest gminą miejsko - wiejską o powierzchni ok. 94,8 km2. Użytkowanie gruntów w gminie 

zostało zaprezentowane w poniższej tabeli. 

Tabela 15 Struktura użytkowania gruntów w gminie Leśnica w 2019 r. 

Wyszczególnienie gruntów 
Powierzchnia 

ewidencyjna [ha] 
Udział % w całości powierzchni 

Użytki rolne 7157 75,7 

grunty orne 5844 61,8 

sady 225 2,4 

łąki trwałe 646 6,8 

pastwiska trwałe 395 4,2 

grunty rolne zabudowane - - 

grunty pod stawami - - 

grunty pod rowami 47 0,5 

Grunty leśne, zadrzewione, zakrzewione 1478 15,6 

lasy 1399 14,8 

grunty zadrzewione i zakrzewione 79 0,8 

Grunty pod wodami 12 0,1 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 743 7,9 

a. tereny mieszkaniowe 278 2,9 

b. tereny przemysłowe - - 

c. inne tereny zabudowane - - 

d. zurbanizowane tereny niezabudowane  13 0,1 

e. tereny rekreacyjne  91 1 

f. tereny komunikacyjne  361 3,9 

Inne 60 0,7 

RAZEM 9450 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy   

Cechą zdecydowanie niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw 

rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw 

rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia w polu 

strategicznym „Rolnictwo i przetwórstwo” następujących procesów: uporządkowania rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, rozwoju 

gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji rolnej (ogrodnictwo, warzywnictwo 

i hodowla ryb); rozwoju i modernizacji bazy przetwórczej w powiązaniu z regionalnym rynkiem zbytu; 

rozwoju specjalistycznych usług dla gospodarstw rolnych oraz zwiększenia specjalistycznych szkoleń 

dla rolników. Struktura użytkowania gruntów w gminie Leśnica zdecydowanie odbiega od wartości 
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średnich charakteryzujących powiat strzelecki, a w mniejszym stopniu również województwo opolskie. 

Areał użytków rolnych jest największy w powiecie, ok. 1,5-krotnie większy niż wartość średnia dla 

powiatu. Użytki rolne stanowią również większy udział niż wartość średnia w województwie. 

Zalesienie gminy jest dla odmiany wyjątkowo niskie, najniższe w powiecie, niemal trzykrotnie niższe 

niż  średnia wartość powiatowa i niemal dwukrotnie niższe niż średnia wartość wojewódzka i krajowa. 

Walory estetyczne miasta i gminy podnoszą zieleńce i zieleń uliczna - stanowiąc łącznie powierzchnię 

2,8 ha oraz tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 4,9 ha. 

Miasto Leśnica zostało rozplanowane wokół kwadratowego rynku otoczonego czterema blokami 

przyrynkowymi. W południowo-zachodnim narożniku usytuowano kościół parafialny. Zabudową 

mieszkalną sytuowano w pierzejach przyrynkowych. Do dziś zachował się genetyczny układ 

rozplanowania, z wyjątkiem zachodniej pierzei zabudowy i jej podziałów parcelacyjnych, którą 

wyburzono po 1945 roku. 

Wsie Zalesie Śląskie, Lichynia, Łąki Kozielskie i Raszowa posiadają typowy układ ulicówki. Jest to typ 

wsi jednodrożnej o zwartej zabudowie po obu stronach drogi, z budynkami z jednej lub dwu stron 

drogi. Wyglądem przypomina miejską ulicę. 

Wsie Dolna, Kadłubiec, Góra Świętej Anny posiadają typowy układ owalnicy. Jest to typ wsi budowanej 

wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma 

wejściami do wsi. Plac o zróżnicowanym kształcie (owalnym, eliptycznym) zwany „nawsiem” 

zabudowany, ale wyłącznie z funkcjami wspólnymi dla wszystkich mieszkańców, jak np. staw, 

cmentarz, kościół. Wsie Poręba, Czarnocin, Wysoka są wsiami o zabudowie folwarcznej. 

Infrastruktura kultury i sportu 

Gmina Leśnica posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek świadczących usługi w zakresie kultury. 

Samorządowi lokalnemu podlega Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji (LOKiR), zlokalizowany na terenie 

miasta Leśnica. Podstawowym celem statutowym ośrodka jest upowszechnianie kultury na terenie 

Miasta i gminy Leśnica. Imprezy kulturalne organizowane przez Leśnicki Ośrodek Kultury. 

W skład LOKiR wchodzą: 

 Dom Kultury, 

 Biblioteka w Leśnicy, 

 budynek noclegowy i kąpielisko miejskie, 

 Galeria sztuki, 

 Punkt Informacji Turystycznej, 

 Kluby w Górze Świętej Anny, Raszowej, Łąkach Kozielskich, Kadłubcu, Dolnej, Zalesiu Śląskim, 

Lichyni, Krasowej, Wysokiej, Porębie i Leśnicy, 

 Świetlica Szopkarzy w Górze Świętej Anny. 
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Dostępność obiektów sportowych w gminie ocenić można jaką dobrą, jednakże jakość infrastruktury 

sportowej powinna zostać poprawiona. W gminie Leśnica zlokalizowanych jest 12 obiektów 

sportowych. Najwięcej w miejscowości Leśnica. Sołectwo Czarnocin charakteryzuje się najlepszą 

dostępnością obiektów sportowych, wskaźnik w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 7,46. W 

sołectwach sąsiadujących z Czarnocinem, za wyjątkiem Lichynia i Zalesia Śląskiego, sytuacje wygląda 

równie korzystnie. Na terenie sześciu sołectw nie są zlokalizowane żadne obiekty sportowe, jednakże 

miejscowość Raszowa, Góra św. Anny, a także miasto Leśnica charakteryzuje duży potencjał rozwojowy 

i możliwości do powstania nowych obiektów sportowych.  

 

Tabela 16 Dostępność obiektów sportowych na terenie gminy Leśnica 

Miejscowość Liczba obiektów sportowych 
Liczba obiektów sportowych w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców 

Czarnocin 1 7,46 

Dolna 1 3,16 

Góra św. Anny 0 0,00 

Kadłubiec 1 2,69 

Krasowa 0 0,00 

Leśnica 5 2,02 

Lichynia 0 0,00 

Łąki Kozielskie 1 2,70 

Poręba 1 4,35 

Raszowa 1 0,96 

Wysoka 0 0,00 

Zalesie Śląskie  1 0,86 

Gmina Leśnica 12 1,61 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 10 Dostępność obiektów sportowych  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru w gminie 

Leśnica, w przeważającej liczbie sołectw, w jej wschodniej części można sklasyfikować jako 

umiarkowany. Zachodnia część gminy charakteryzuje się niskim poziomem dostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru. Na terenie gminy Leśnica nie ma sołectwa, 

w którym poziom ten można byłoby ocenić jako wysoki. 
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Rysunek 11 Poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

3.7 Sfera techniczna 

Zasoby mieszkaniowe gminy 

Liczba mieszkań w 2019 r. wynosiła 2 448. Według Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu pięciu lat 

pojawiły się 24 nowe mieszkania na terenie gminy Leśnica.  

W 2019 r. powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 255 993 m2. W 2019 r. komunalne (gminne) 

zasoby mieszkaniowe to 121 mieszkań. 

Poniższa tabela przestawia informacje dotyczące zasobów mieszkaniowych gminy Leśnica w latach 

2014-2019. 

Tabela 17 Zasoby mieszkaniowe gminy Leśnica w latach 2014-2019 

rok 
Zasoby mieszkaniowe 

Liczba mieszkań Liczba izb 
Powierzchnia użytkowa 

mieszkań [m2] 

2014 2 424 12 416 251 345 

2015 2 432 12 463 252 799 

2016 2 438 12 496 254 036 

2017 2 442 12 517 254 615 

2018 2 445 12 539 255 293 

2019 2 448 12 555 255 993 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 
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W ostatnich 5 latach przeciętna powierzchnia mieszkań w przeliczeniu na 1 osobę zwiększała się. 

Obecnie wynosi 33,9 m2.  Taka tendencja zmian ma odzwierciedlenie w stopniowo wzrastającej liczbie 

mieszkań, ich powierzchni, przy jednoczesnym spadku liczby mieszkańców terenu miasta i gminy 

Leśnica.  

W ocenie warunków mieszkaniowych istotne znaczenie ma stan techniczny zabudowy mieszkaniowej 

oraz standard wyposażenia w instalacje i pomieszczenia higieniczno-sanitarne Na terenie gminy 

Leśnica dominuje zabudowa stara, zrealizowana przed 1945 rokiem, która stanowi około 48,2% ogólnej 

liczby mieszkań. Nowa zabudowa mieszkaniowa stanowi zaledwie 4,8% ogólnej liczby mieszkań, 

a w ostatnim 15-leciu realizowano głównie na terenie miasta Leśnica oraz we wsi Zalesie Śląskie, Góra 

Świętej Anny i Raszowa. 

W warunkach gminy Leśnica, przy prognozowanym spadku liczby mieszkańców na terenach wiejskich 

gminy i stabilizacji lub (optymistycznym) niewielkim wzroście liczby mieszkańców miasta, nastąpi 

samoistna poprawa standardów jej zamieszkiwania. O rzeczywistych potrzebach mieszkaniowych 

gminy decydować będzie głównie potrzeba poprawy stanu technicznego (ubytki w starej substancji 

mieszkaniowej) oraz rozgęszczenie mieszkań. 

Z prognozy demograficznej wynika, że ruch budowlany w większości wsi gminy nie będzie związany 

z przyrostem liczby ludności. Tak więc we wsi Czarnocin, Dolna, Lichynia, Krasowa i Wysoka można 

spodziewać się ruchu budowlanego wynikającego głównie z potrzeby poprawy standardów 

zamieszkiwania rodzin (rozgęszczenie istniejących zasobów). Z kolei w takich wsiach jak Kadłubiec, Łąki 

Kozielskie i Poręba, wykazujących regresywny charakter rozwoju (tendencje depopulacyjne), ruch 

budowlany będzie związany głównie z modernizacją zasobów istniejących. 

Brak jest tam potrzeby wyznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Oprócz miasta, 

tylko w Zalesiu Śląskim oraz Raszowej można liczyć się z większym niż dotychczas ruchem budowlanym. 

Wpływ na to będą mieć także dobre powiązania komunikacyjne z sąsiednimi miastami, zapewniającymi 

miejsca pracy. Rozwój wsi Góra Świętej Anny jest ustabilizowany i brak jest także jakichkolwiek 

przesłanek świadczących o tym, że rozwój przestrzenny tej wsi stanie się bardziej intensywny. Nie 

świadczy bowiem o tym ani prognoza demograficzna, ani istniejący ruch budowlany. 

W obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w ilości łącznie wyszacowanej na 835 mieszkań (w zabudowie 

jednorodzinnej). Warto zauważyć, że wielkość planowanego rozwoju niektórych wsi gminy odpowiada 

wielkości ich dotychczasowego rozwoju historycznego (prawie osiemsetletniego).  

Liczba budynków mieszkalnych w 2019 r. wynosiła 30, z czego 27 stanowiły budynki, których 

właścicielem jest gmina. W budynkach tych było 118 mieszkań, o łącznej powierzchni 6 192,27 m2. 

Budynków, których właścicielem była wspólnota było 3, w tym 12 mieszkań o powierzchni łącznie 

stanowiącej blisko 595 m2. 
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Tabela 18 Budynki mieszkalne i mieszkania zamieszkane wg rodzaju podmiotów w gminie Leśnica w 2019 r. 

Rodzaj właściciela Budynki Mieszkania Powierzchnia użytkowa 

Gmina 27 118 6 192,27 

Wspólnota 3 12 594,99 

Ogółem 30 130 6 787,26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 

Analizując stan techniczny zasobów mieszkaniowych można zauważyć, że w gminie przeważają 

budynki, które wymagają remontu i poprawy. 89% wszystkich budynków w gminie wymaga remontu, 

z czego 37% jest w stanie niezadowalającym. Budynki, które są w dobrym stanie technicznym i remont 

ani naprawy nie są wymagane, stanowią zaledwie 11% wszystkich zasobów mieszkaniowych.  

Tabela 19 Stan techniczny zasobów mieszkaniowych w gminie Leśnica w 2019 r. 

Stan techniczny budynków Liczba budynków Udział w % 

Dobry, niewymagający napraw w obecnym stanie 3 11 

Dostateczny, wymagający remontów 14 52 

Niezadowalający, wymagający remontów 10 37 

Ogółem 27 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 

Liczba wynajętych mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie w porównaniu do wartości z 2015 r. 

zmalała o blisko 10% w 2019 r. Liczba lokali socjalnych z tytułu niedostatku wzrosła o 1 w stosunku do 

2015 r. Liczba wynajętych mieszkań socjalnych z tytułu eksmisji w 2019 r. wyniosła 0.  

Tabela 20 Liczba wynajętych mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Leśnica w latach 2010-2019 

Stan techniczny 
budynków 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Komunalny 114 113 107 102 94 92 83 

Socjalny z tytułu 
niedostatku 

3 4 6 8 8 6 
7 

Socjalny z tytułu 
eksmisji 

1 1 1 1 1 2 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Leśnicy 

 

Infrastruktura sanitarna 

Na terenie miasta i gminy Leśnica funkcjonują wodociągi komunalne, zaopatrujące w wodę miasto 

Leśnica oraz wszystkie wsie gminy. Gminny wodociąg zasilany jest z następujących (należących do 

Gminy Leśnica) ujęć, zlokalizowanych we wsiach:  

 Poręba - zasilające miasto Leśnica oraz wsie Poręba, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Wysoka, Dolna, 

Ligota Górna (Gm. Strzelce Op.) – (ok. 2700 mieszkańców); pobór wody odbywa się wg 

pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-47/10 z 20.12.2010 r. (ważne do 31.12.2030 r.), 

zezwalającego na pobór wody w ilości 94m3/h i 2250m3/dobę,  
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 Zalesie Śląskie - zasilające wieś Zalesie Śl. (ok. 1420 mieszkańców) – pobór wody odbywa się 

wg. pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-46/10 z 20.12.2010 r. (ważne do dnia 31.12.2030 

r. na pobór wody, a na odprowadzanie popłuczyn do dnia 31.12.2020 r.), zezwalającego na 

pobór wody w ilości 47,6m3/h i 1142,4m3/dobę,  

 Lichynia - zasilające miasto Leśnica oraz wieś Lichynia (ok. 500 mieszkańców) – pobór wody 

odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-48/10 z dnia 20.12.2010 r. 

(ważne do dnia 31.12.2030 r.), zezwalającego na pobór wody w ilości 57m3/h i 1400m3/dobę,  

 Czarnocin - zasilające wieś Czarnocin i Lichynię – pobór wody odbywa się na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.6223-49/10 z dnia 20.12.2010 r. (ważne do dnia 31.12.2030 

r.), zezwalającego na pobór wody w ilości 45m3/h i 1080m3/dobę,  

 Raszowa - zasilające wieś Raszowa, Łąki Kozielskie oraz Krasowa (około 1820 mieszkańców) – 

administrowane przez WiK Sp. z o.o. Zdzieszowice.  

Zgodnie z raportem o stanie gminy, bilans wydobycia i zużycia wody w 2019 roku kształtował się 

następująco:  

 produkcja 370 384 m3  

 sprzedaż 319 747,8 m3 

 straty wody – 50 636,2 m3 

Ogółem do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 050 odbiorców, a długość sieci wodociągowej 

wynosi 89 km. 

System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Leśnica jest dobrze rozwinięty. Obecnie na terenie 

gminy funkcjonuje 5 ujęć, w tym jedno administrowane przez WiK Sp. z o.o. Zdzieszowice. Zaopatrzenie 

w wodę w Gminie odbywa się przede wszystkim poprzez pobór wód podziemnych dla potrzeb 

wodociągu gminnego. Dla ujęć wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej w granicach ogrodzenia. 

W granicach stref jedyną dozwoloną funkcją jest realizowanie zadań związanych z ujęciem wody. 

Zabrania się innych sposobów zagospodarowania. Nie wyznaczono stref ochrony pośredniej 

wewnętrznej i zewnętrznej. Ujmowana woda na ww. ujęciach spełnia wymogi jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Według danych GUS w 2019 r. liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej wynosiła 4 327, co 

stanowi 57,3% ogółu mieszkańców. Długość sieci natomiast wynosiła 50,6 km.  

Infrastruktura drogowa 

Gmina Leśnica posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg – począwszy od autostrady A4 po drogi gminne 

i dojazdowe do terenów rolnych. Autostrada A4 przebiega tranzytowo, na terenie gminy nie ma węzła 

autostradowego, zapewniającego bezpośrednie powiązanie z siecią dróg gminy. Brak węzła 

autostradowego na terenie gminy stanowi pewne utrudnienie w bezpośrednim dostępie, jednakże 
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bliskość węzła autostradowego takiego dostępu nie wyklucza. Ze względu na ochronę walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych obszaru gminy, brak jest możliwości racjonalnego powiązania autostrady 

z regionalnym układem komunikacyjnym. Brak węzła autostradowego na jej terenie utrudnia dostęp 

ruchu turystycznego do wsi Góra Św. Anny. W tej sytuacji pożądana jest lokalizacja węzła 

autostradowego w rejonie wsi Dolna.  

Na gruntach wsi Wysoka oraz Góra Św. Anny w trakcie realizacji są dwa MOP-y (miejsca obsługi 

podróżnych), zapewniające obsługę użytkownikom autostrady. Na odcinku autostrady przebiegającym 

przez Górę Św. Anny – Wysoką ma miejsce dużo zdarzeń drogowych. Uwzględniając bezpieczeństwo 

użytkowników autostrady zalecane jest jej powiązanie zjazdem (awaryjnym) na drogą powiatową, na 

gruntach wsi Góra Św. Anny – Wysoka (z terenu MOP-ów). Tranzytowo przebiegająca przez teren 

gminy autostrada jest źródłem uciążliwości, głównie w zakresie ponadnormatywnych poziomów 

hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

Obecnie przez teren gminy przebiega tylko jedna droga wojewódzka. Jest to droga wojewódzka nr 426 

pełniąca najważniejszą rolę w powiązaniach obszaru gminy z autostradą A-4 (z którą wiąże się w węźle 

„Olszowa”), a także z siedzibą powiatu Strzelce Opolskie oraz z Kędzierzynem-Koźle, a także Opolem. 

Sieć dróg powiatowych na terenie gminy Leśnica jest dostatecznie gęsta i zapewnia możliwość dojazdu 

do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich wsi gminy z siedzibą gminy - Leśnicą. 

Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Nie posiadają one jednak 

większego znaczenia komunikacyjnego, gdyż dostatecznie gęsta sieć dróg powiatowych 

i wojewódzkich zapewnia dojazd do każdej miejscowości. Zapewniają one przede wszystkim 

komunikację na terenie wsi oraz spełniają funkcję dróg transportu rolnego. Powiązania pomiędzy 

wsiami gminy są jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi dojazd do pól uprawnych 

mieszkańców gminy. 
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Rysunek 12 Dostępność komunikacyjna na terenie gminy Leśnica 

  
Źródło: opracowanie własne 
Poziom degradacji infrastruktury technicznej przedstawia poniższa mapa. W czterech miejscowościach 

gminy: Leśnica, Góra Św. Anny, Poręba i Raszowa, poziom ten określono jako wysoki. Niski poziom 

degradacji zauważa się w szczególności, we wschodniej części gminy, w sołectwach: Czarnocin, Lichynia 

czy Zalesie Śląskie. Miejscowości położone w północnej części (Wysoka, Dolna) oraz na południu (Łąki 

Kozielskie), zostały zaklasyfikowane jako te z umiarkowanym poziomem degradacji infrastruktury 

technicznej.  
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Rysunek 13 Poziom degradacji infrastruktury technicznej 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

3.8 Wyniki badania ankietowego 

Na potrzeby opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Leśnica na lata 

2016-2023 przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy. Ankieta dotyczyła 

aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Respondentom zostały zadane pytania, dotyczące 

tego jak żyje im się w gminie, jakie zauważają problemy, słabości oraz atuty gminy. W ankiecie 

internetowej pojawiło się również pytanie odnośnie oceny prowadzonych działań rewitalizacyjnych na 

terenie gminy oraz obszarów, które wymagają podjęcia szczególnie intensywnych działań 

rewitalizacyjnych. Ankietę przeprowadzono w celu pozyskania opinii na temat rewitalizacji w gminie w 

kontekście aktualizowanego programu rewitalizacji. Badanie społeczne poprzedziło prace związane z 

aktualizacją dokumentu.  

Z uwagi na panujące restrykcje związane z pandemią koronawirusa COVID-19 badanie ankietowe 

przeprowadzone zostało drogą elektroniczną, kwestionariusz ankiety dostępny był w formie 

elektronicznej na stronie https://ankieta.deltapartner.org.pl/aktualizacja_lpr_gmina_lesnica. 
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Informacja o badaniu udostępniona została w aktualnościach na stronie internetowej gminy. Łącznie 

wpłynęło 76 wypełnionych formularzy. Uzyskane informacje oraz opinie stanowią ważny punkt 

odniesienia podczas aktualizacji przedmiotowego dokumentu. 

W strukturze płci respondentów przeważają mężczyźni – 56,6%.  

Wykres 8 Struktura płci respondentów [%] 

Źródło: opracowanie własne 

 

W strukturze wieku dominującą grupę stanowią osoby w średnim wieku. Odsetek osób w wieku 45-54 

lat był najwyższy, wynosił 40,8%. Najmniej wyników uzyskano z grupy 65 i więcej lat, a także w grupie 

do 24 lat. Wskazywać to może na występujący problem wykluczenia cyfrowego, w szczególności wśród 

osób najstarszych oraz na niskie zainteresowanie sprawami gminy, wśród osób najmłodszych.  

 

Wykres 9 Grupy wiekowe respondentów [% 

Źródło: opracowanie własne 

Wśród odpowiadających dominującą grupą były osoby pracujące, z odsetkiem 85,5%. Niecałe 8% to 

osoby prowadzące własną działalność. Najmniej liczną grupę stanowią emeryci i renciści, zaledwie 

1,3%.  
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Wykres 10 Wykształcenie respondentów [%] 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Respondentom zadano pytanie czy gmina Leśnica jest według nich dobrym miejscem do życia. Ponad 

70% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie na temat mieszkania w tej gminie. Tylko 1,3% 

przyznało zdecydowanie, że gmina Leśnica nie jest dobrym miejscem do życia.  

Wykres 11 Czy uważa Pani / Pan, że Gmina Leśnica jest dobrym miejscem do życia? 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ankiecie pojawiło się pytanie dotyczące oceny elementów oraz oferty, która dostępna jest na terenie 

gminy Leśnica. Podczas analizy oceny elementów, które ocenione zostały wysoko, została wzięta pod 

uwagę suma odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze. Spośród wymienionych aspektów najlepiej oceniono 

dostępność szkół (94,8% pozytywnych odpowiedzi) oraz atrakcyjność turystyczną gminy (92,1% 

pozytywnych odpowiedzi).  Analizując elementy, które ocenione zostały jako źle, została wzięta pod 

uwagę suma odpowiedzi źle i bardzo źle. Źle w ocenie mieszkańców wypadła jakość dróg (88,2%), oraz 

aspekty związane z możliwością rozwoju zawodowego (71%). Trudne do oceny okazały się kwestie 

związane z możliwością zakupu/wynajmu mieszkania (67,1%) oraz ogólnie pojętego bezpieczeństwa 

socjalnego (55,2%).   
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Wykres 12 Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Leśnica, proszę określić 
jak ocenia Pani / Pan ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Ankieta zawierała pytania dotyczące tego jak mieszkańcy postrzegają swoją gminę. Respondenci mieli 

skupić się na walorach i atutach, ale także i wadach oraz słabych stronach Leśnicy. Wskazując mocne 

strony gminy, przede wszystkim zwrócono uwagę na walory przyrodnicze i krajobrazowe (24%), Górę 

Świętej Anny (20%) oraz szeroko rozumiane położenie gminy (16%). 

Wykres 13 Co Pani/Pana zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Gminy Leśnica? 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Odpowiedzi dotyczące słabych stron gminy pokrywają się z oceną poszczególnych elementów. Stan 

infrastruktury drogowej jest słabą stroną gminy, według 37% respondentów. Brak pracy i pozyskania 

inwestorów także oddziałuje negatywnie. Oprócz tego, wśród słabych stron wymieniano transport 

publiczny (7,4%) i złą jakość powietrza (7,4%).  

 

Wykres 14 Co Pani/Pana zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Gminy Leśnica? 

 

Źródło: opracowanie własne 
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W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie przedsięwzięć i działań, które mogą 

sprawić, że w gminie będzie się żyło lepiej. Odpowiedzi zostały pogrupowane, a ich rozkład przedstawia 

poniższy wykres.  

Wykres 15 Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w gminie żyło się lepiej? 

Źródło: opracowanie własne 

 

28,3% ankietowanych uważa, że w gmina powinna przede wszystkim skupić się na poprawie jakości 

i stanu oraz remoncie dróg. Jednym z ważniejszych, dla 22,8% ankietowanych,  okazało się również 

przyciągnięcie inwestorów, dzięki którym na terenie gminy powstanie więcej miejsc pracy.  

Kolejne pytania dotyczyły w większym stopniu obszaru rewitalizacji. Ankietowani mieli wybrać, które 

z przedstawionych problemów społecznych, w istotny sposób dotyczą obszaru rewitalizacji. 60,5% 

odpowiedziało, że problemem tym jest starzenie się społeczności. Wśród najczęściej wskazywanych 

odpowiedzi jest również niska aktywność obywatelska (48,7%), wandalizm/niszczenie mienia 

publicznego (46,1%), a także bezradność życiowa rodzin/uzależnienie od pomocy społecznej (44,7%). 
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Wykres 16 Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem w istotny sposób 
dotyczą obszaru rewitalizacji w Gminie Leśnica: (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W trakcie oceny osiągnięcia celów rewitalizacji najlepiej wypadło wykorzystanie lokalnych zasobów 

kulturalnych, przyrodniczych i historycznych oraz kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców. Według ankietowanych częściowa poprawa nastąpiła przede wszystkim 

w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu – 35,5%. We wsparciu rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy, aż 43,3% ankietowanych nie zauważyło 

żadnej zmiany. Blisko 20% ankietowanych stwierdziło, że w kwestii poziomu edukacji, dotychczasowy 

stan uległ pogorszeniu. Najtrudniejszy w ocenie okazał się rozwój infrastruktury społecznej 

z uwzględnieniem różnych grup wiekowych. Ponad 46% ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie 

ocenić realizacji przedstawionego celu rewitalizacji.  
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Wykres 17 Proszę ocenić, w jakim stopniu Pani/Pana zdaniem osiągnięto cele rewitalizacji wyznaczone w przytaczanym 
dokumencie: 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród najczęściej wskazywanych obiektów/terenów, które wymagają podjęcia intensywnych działań 

rewitalizacyjnych, wymieniano teren i budynek dworca kolejowego, który negatywnie wpływa na 

wizerunek miasta. Problemem, który również zauważają mieszkańcy, jest związany ze słabym stanem 

dróg na terenie całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegających tam dróg powiatowych. 

Rewitalizacji powinien zostać poddany także amfiteatr na Górze Świętej Anny oraz budynki przedszkola 

i szkoły w Leśnicy. 

Ankietowanym zostało zadane również pytanie o ich wpływie na najbliższe otoczenie. 31,6% twierdzi, 

że ich głos i działania nie mają znaczenia oraz nie wpływają w żadnym stopniu na to co dzieje się w 

najbliższej okolicy. 11,8% zdecydowanie przyznaje, że ich działania i decyzje mogą mieć istotny wpływ 

na zmiany. Przeważającą grupę, z odsetkiem 51,3% stanowiły osoby, które przyznały, że czują, że ich 

głos i działania mają istotne znaczenie, jednakże nie zawsze są w stanie zmienić otoczenie.  
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Wykres 18 Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (dzielnicy, 
miejscowości)? 

 

Źródło: opracowanie własne 
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3.9 Analiza SWOT 

SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania 

informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne 

narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do 

analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji (np. przedsiębiorstwa), analizy 

danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na 

cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). 

STRENGTHS (mocne strony gminy, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi,  

a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające gminę w otoczeniu; są przewagą w stosunku do 

„konkurencji”). 

WEAKNESSES (słabe strony gminy, których niewyeliminowanie bądź niezniwelowanie siły ich 

oddziaływania będzie hamować rozwój gminy; mogą nimi być: być brak wystarczających kwalifikacji, 

podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zasobów). 

OPPORTUNITIES (szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać 

pozytywnie na rozwój gminy). 

THREATS (zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania gminy, ale mogące być 

zagrożeniem w przyszłości dla sprawności gminy). 

 

Analiza SWOT 

STRENGHTS SILNE STRONY Atuty Zasoby gminy 

WEAKNESSES SŁABE STRONY Wady/Słabości Zasoby gminy 

OPPORTUNITIES SZANSE Okazje/Możliwości Otoczenie gminy 

THREATS ZAGROŻENIA Trudności Otoczenie gminy 

 

Pierwszym elementem analizy SWOT jest ocena zasobów gminy, która pozwala na identyfikację jego 

mocnych i słabych stron. Ważnym aspektem tego typu analizy jest określenie zasobów 

charakterystycznych dla gminy.  

Poznanie szans i zagrożeń płynących z otoczenia stanowi drugi etap analizy SWOT. Późniejsza ich 

konfrontacja z wynikami zasobów danego obszaru prowadzi do określenia kierunków rozwoju. Analizę 

SWOT najlepiej przeprowadzić strukturalnie, analizując poszczególne czynniki mające kluczowe 

znaczenie dla rozwoju gminy. 
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SFERA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Bardzo duży potencjał ludności  
w wieku produkcyjnym, 

2. Silne poczucie więzi mieszkańców  
i tożsamości kulturowej, 

3. Bogate tradycje folkloru gminy, 
4. Silne tradycje kulturowe w gminie, 
5. Duże zasoby aktywnych seniorów  

i młodzieży, 
6. Dobra podstawowa opieka zdrowotna, 
7. Dobrze rozwinięta sieć placówek 

usługowo-handlowych, 
8. Dobre wyposażenie w sprzęt 

komputerowy obiektów użyteczności 
publicznej, 

9. Dobry dostęp do łączy internetowych, 
10. Pracowitość i zaradność mieszkańców, 
11. Aktywne postawy mieszkańców,  
12. Silne poczucie tożsamości lokalnej. 

1. Migracja zarobkowa młodych  
i wykształconych ludzi, 

2. Niewystarczający dostęp do 
specjalistycznej opieki medycznej, 

3. Zbyt małe zaangażowanie 
mieszkańców w życie gminy, 

4. Mała liczba instytucji integrujących 
środowisko społeczne i mogących 
stanowić organizacyjne wsparcie 
procesu rozwoju gminy, 

5. Niski poziom życia mieszkańców,  
6. Niewystarczająca promocja produktów 

regionalnych, 
7. Ograniczone możliwości finansowe 

przeznaczone na wsparcie dla inicjatyw 
i organizacji. 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Zwiększające się zainteresowanie 
społeczeństwa rozwojem lokalnym, 

2. Moda i zapotrzebowanie na czynny 
wypoczynek, turystykę oparte na 
naturalnych zasobach przyrodniczych, 

3. Promocja kapitału społecznego  
i całego regionu, 

4. Podnoszenie standardu i poziomu 
kształcenia, 

5. Większa aktywność społeczna oparta 
o współpracę pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi, grupami 
nieformalnymi, środowiskiem twórców 
i liderów opinii publicznej, 

6. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie 
programu placówek kulturalnych  
i sportowych, 

7. Promocja zdrowia i zdrowego stylu 
życia, 

8. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół. 

1. Niski poziom przedsiębiorczości 
społeczeństwa, 

2. Deficyt usług opieki społecznej  
i specjalistycznych usług zdrowotnych, 

3. Eskalacja problemu z dostępnością do 
specjalistycznych usług medycznych i 
zabiegów rehabilitacyjnych (ze 
szczególnym uwzględnieniem wad 
postawy u dzieci), 

4. Niż demograficzny. 
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SFERA GOSPODARCZA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Spory udział mikro i małych 
przedsiębiorców w gospodarce gminy, 

2. Brak dużych przedsiębiorstw 
wymagających restrukturyzacji, 

3. Dobry potencjał dla rozwoju różnych 
form turystyki i rekreacji (w tym 
agroturystyka)  
i związanych z nią usług, 

4. Potencjalne tereny do zainwestowania 
pod przyszłe strefy aktywności 
gospodarczej, 

5. Wykorzystanie nowych technologii  
w infrastrukturze, 

6. Pomoc inwestorom  
i przedsiębiorcom ze strony gminy, 

7. Duża aktywność i przedsiębiorczość 
mieszkańców, 

8. Dobry stan infrastruktury technicznej, 
9. Przedsiębiorczość mieszkańców. 

1. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 
2. Zbyt niskie nakłady środków budżetowych 

gminy na promocję gospodarczą gminy, 
3. Słabe zaangażowanie na rzecz 

przedsiębiorczości instytucji otoczenia 
biznesu, 

4.  Mała powierzchnia gospodarstw - struktura 
gospodarstw rolnych, duże rozdrobnienie, 

5. Małe zasoby mieszkaniowe, 
6. Brak wsparcia dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwość ubiegania się o środki 
zewnętrzne, 

2. Promocja regionu, 
3. Rozwój tzw. czystego przemysłu, 
4. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki. 
5. Pozyskanie środków z funduszy 

strukturalnych UE z przeznaczeniem 
na promocję przedsiębiorczości,  

6. Rozwój inwestycji w sektor badawczo-
rozwojowy (B+R), 

7. Dotacje na zakładanie/rozwój 
działalności gospodarczej. 

1. Coraz mniej przyjazna polityka 
podatkowa, niesprzyjająca 
przedsiębiorcom, 

2. Brak dostępu do nowoczesnych 
technologii, 

3. Brak inwestycji w sektor badawczo-
rozwojowy (B+R), 

4. Kryzys ekonomiczny, 
5. Niski poziom konkurencyjności 

przedsiębiorców i brak współpracy 
pomiędzy nimi, 

6. Szybki rozwój miast ościennych, 
7. Zmniejszające się zainteresowanie 

pracą w gospodarstwach rolnych, 
8. Drenaż mózgów- odpływ młodych, 

wykształconych osób. 
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SFERA ŚRODOWISKOWA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Cenne tereny przyrodnicze, 
2. Sprzyjające warunki do turystyki i 

rekreacji, 
3. Dostępność terenów zielonych, 
4. Dobrze uregulowana gospodarka 

odpadami, 
5. Urozmaicony krajobraz, 
6. Park Krajobrazowy GÓRA ŚW. ANNY. 

1. Niska emisja - wysoki poziom 
zanieczyszczeń, 

2. Deficyty form zieleni urządzonej, 
3. Degradacja terenów o potencjale 

turystycznym, rekreacyjnym. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wzrost świadomości mieszkańców  
w zakresie ochrony środowiska, 

2. Rozwój technologii w dziedzinie 
recyklingu odpadów komunalnych, 

3. Pozyskiwanie środków pomocowych na 
przedsięwzięcia środowiskowe, 

4. Pozyskanie funduszy strukturalnych UE z 
przeznaczeniem na ochronę środowiska, 

5. Rozwój odnawialnych źródeł energii, 
6. Rozwój turystyki i rekreacji na terenach 

przyrodniczych, 
7. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

 

 

1. Niewystarczająca świadomość 
ekologiczna, 

2. Emisja gazów cieplarnianych do 
atmosfery z prywatnych palenisk przez 
osoby fizyczne, 

3. Degradacja środowiska. 
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SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Korzystna lokalizacja geograficzna 
Gminy, 

2. Korzystne położenie komunikacyjne 
Gminy, 

3. Dobry dostęp do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazyfikacyjnej 
 i telefonicznej, 

4. Dobrze uregulowana gospodarka 
odpadami stałymi, 

5. Dobrze rozbudowana infrastruktura 
oświaty, 

6. Rozwinięta infrastruktura i oferta  
w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, 

7. Dobra infrastruktura informatyczna. 
 

1. Zły stan techniczny dróg oraz ich 
infrastruktura, 

2. Słaba sieć ścieżek i tras rowerowych, 
3. Niewystarczająca liczba chodników 

i ciągów pieszych, 
4. Słabo rozwinięta baza sportowa, 

turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa, 
5. Zły stan zabytków, 
6. Brak lub zła jakość terenów 

inwestycyjnych, 
7. Słaba dostępność do wysokiej klasy 

obiektów sportowych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Bliskość dużych ośrodków, 
2. Pozyskiwanie środków pomocowych na 

przedsięwzięcia rozwojowe. 
3. Pozyskanie funduszy strukturalnych UE z 

przeznaczeniem na rozwój gminy. 
 

 

 

1. Migracje młodych mieszkańców Gminy do 
dużych ośrodków aglomeracyjnych oraz za 
granicę, 

2. Duża konkurencja w regionie przy 
pozyskiwaniu funduszy unijnych na 
realizację projektów w zakresie 
infrastruktury, 

3. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery 
z prywatnych palenisk przez osoby 
fizyczne, 

4. Wzrastająca liczba zadań gminnych przy 
braku odpowiednich środków 
finansowych. 
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SFERA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury 
drogowej, 

2. Wysoki odsetek ludności podłączonej do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 
terenie miasta. 

 
 

1. Zły stan infrastruktury drogowej szczebla 
powiatowego i gminnego, 

2. Komunikacja publiczna wewnątrz gminy, 
3. Brak ścieżek rowerowych, 
4. Brak kanalizacji sanitarnej na terenach 

wiejskich, 
5. Niska jakość obiektów sportowych. 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie nowych technologii 
energetycznych bazujących na 
odnawialnych źródłach energii, 

2. Wzrost nakładów na bezpieczeństwo 
energetyczne, 

3. Lepsza koordynacja działań w zakresie 
modernizacji i rozbudowy sieci 
przesyłowych. 

1. Słaba jakość techniczna dróg. 
 

 

 

3.10 Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Leśnica 

dokonano analizy wskaźników, które pozostają w zgodzie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

Kwantyfikowalne i weryfikowalne dane pozwalające zdiagnozować obszary problemowe na terenie 

gminy pozyskano z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy w Leśnicy, Powiatowego 

Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy i innych dostępnych źródeł. Zgodnie z 

horyzontalną polityką partycypacji społecznej jako uzupełnienie badań ilościowych posłużono się 

również wynikami badań społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Leśnica oraz 

licznie przeprowadzonymi wywiadami z przedstawicielami gminy. Uzyskanie danych ilościowych i 

jakościowych pozwoliło na wyodrębnienie obszarów charakteryzujących się koncentracją problemów, 

które występują na terenie gminy Leśnica.  

Przestrzenny rozkład wskaźników ma istotne znaczenie dla delimitacji obszaru zdegradowanego, gdyż 

w warstwie opisowej nie zawsze czynnik koncentracji jest łatwy do zaprezentowania. Poniżej 

zestawiono bilans wskaźników w formie zbiorczych tabel obrazujących poziom natężenia negatywnych 

zjawisk społecznych w gminie Leśnica. Przyjęta forma prezentacji danych umożliwia ich łatwe 

porównanie i analizę bazującą na wartościach wskaźników, które następnie zostały poddane 

normalizacji. Dla każdej jednostki wyliczony został syntetyczny wskaźnik degradacji sfery społecznej, 
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który stanowił podstawę do wyłonienia obszaru kryzysowego. W związku z obowiązującą definicją 

rewitalizacji wskazaną w ustawie, kryteria społeczne traktuje się jako kluczowe z punktu widzenia 

delimitacji obszaru zdegradowanego. W ramach analizy skupiono się łącznie na 5 zmiennych 

obrazujących czynniki związane z kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, pomocą społeczną oraz 

bezrobociem. Analiza czynników społecznych determinujących konieczność podjęcia działań 

rewitalizacyjnych pokazuje, że terenem szczególnie problemowym, gdzie koncentrują się negatywne 

zjawiska społeczne i występuje zagrożenie ich nasilania i rozprzestrzeniania się, są w szczególności 

obszary: 

 Leśnica (4,19), 

 Góra św. Anny (1,28), 

 Raszowa (1,09), 

w których odnotowano najwyższe wartości syntetycznego wskaźnika degradacji w zakresie sfery 

społecznej. 

Tabela 21 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości wskaźników 

 

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

Liczba 
korzystających z 

pomocy społecznej 
1000 mieszkańców 

Liczba organizacji na 
1000 mieszkańców 

Wskaźnik stopy 
bezrobocia gminy 

Leśnica 

Czarnocin 48,89 22,39 7,46 14,93 

Dolna 54,90 6,33 6,33 6,33 

Góra św. Anny 59,92 21,48 7,16 21,48 

Kadłubiec 60,34 13,44 2,69 10,75 

Krasowa 51,64 32,43 5,41 10,81 

Leśnica 61,58 27,45 1,61 18,17 

Lichynia 53,54 10,26 2,56 20,51 

Łąki Kozielskie 55,51 8,09 2,70 18,87 

Poręba 67,88 13,04 4,35 8,70 

Raszowa 51,45 23,99 2,88 17,27 

Wysoka 52,47 11,76 2,94 8,82 

Zalesie Śląskie  53,78 8,64 0,86 10,36 

Gmina Leśnica 56,90 19,10  15,33 

ŚREDNIA 56,06 16,61 3,91 13,92 

ODCH. STANDARDOWE 5,18 8,57 2,19 5,21 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 22 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości zestandaryzowane 

 

Wskaźnik 
obciążenia 

demograficzneg
o gminy Leśnica 

Liczba 
korzystających z 

pomocy 
społecznej 1000 

mieszkańców 

Liczba 
organizacji na 

1000 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych na 

1000 
mieszkańców 

Syntetyczny 
wskaźnik 

degradacji 

Czarnocin -1,38 0,67 -1,62 0,19 -2,14 

Dolna -0,22 -1,20 -1,10 -1,46 -3,98 



Aktualizacja 

 

 

71 

 

Wskaźnik 
obciążenia 

demograficzneg
o gminy Leśnica 

Liczba 
korzystających z 

pomocy 
społecznej 1000 

mieszkańców 

Liczba 
organizacji na 

1000 
mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych na 

1000 
mieszkańców 

Syntetyczny 
wskaźnik 

degradacji 

Góra św. Anny 0,74 0,57 -1,48 1,45 1,28 

Kadłubiec 0,83 -0,37 0,56 -0,61 0,41 

Krasowa -0,85 1,85 -0,68 -0,60 -0,28 

Leśnica 1,06 1,27 1,05 0,82 4,19 

Lichynia -0,49 -0,74 0,62 1,27 0,65 

Łąki Kozielskie -0,11 -0,99 0,56 0,95 0,40 

Poręba 2,28 -0,42 -0,20 -1,00 0,66 

Raszowa -0,89 0,86 0,47 0,64 1,09 

Wysoka -0,69 -0,57 0,44 -0,98 -1,79 

Zalesie Śląskie  -0,44 -0,93 1,39 -0,68 -0,66 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
Rysunek 14 Syntetyczny wskaźnik degradacji w zakresie sfery społecznej w gminie Leśnica 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Dodatkową przesłanką, która została wzięta pod uwagę w wytypowaniu obszaru zdegradowanego były 

oceny w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej). 

Przeprowadzona analiza sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej oraz technicznej, z punktu 

widzenia rewitalizacji ujawnia zasadnicze problemy, jakimi dotknięte są poszczególne obszary gminy 

Leśnica. Analiza czynników potwierdziła, że wysokim poziomem zdegradowania charakteryzują się te 

obszary, które dotknięte są problemami społecznymi, co oznacza konieczność podjęcia działań 

rewitalizacyjnych na każdej płaszczyźnie, aby proces rewitalizacji mógł okazać się skuteczny. 

Zaprezentowane w układzie przestrzennym wskaźniki z zakresu pozostałych sfer, jednoznacznie 

wskazują, że w odniesieniu do jednostek porównawczych, obszar zdegradowany mieści się w granicach 

następujących obszarów: 

 Leśnica – zdiagnozowano 4/6 problemów o wysokim natężeniu (zła jakość powietrza, niska 

dostępność terenów zielonych, niski poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji, wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej), 

 Raszowa – zdiagnozowano 4/6 problemów o wysokim natężeniu (zła jakość powietrza, niski 

poziom dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji, niska 

dostępność obiektów sportowych, wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej), 

 Góra św. Anny – zdiagnozowano 3/6 problemów o wysokim natężeniu (niski poziom 

dostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji, niska dostępność 

obiektów sportowych, wysoki poziom degradacji infrastruktury technicznej)..
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Tabela 23 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery 

 
Podmioty 

gospodarcze na 1000 
mieszkańców 

Jakość powietrza 
atmosferycznego 

Dostępność terenów 
zielonych 

Poziom 
dostosowania 

rozwiązań 
urbanistycznych do 
zmieniających się 

funkcji terenu 

Liczba obiektów 
sportowych na 1000 

mieszkańców 

Poziom degradacji 
infrastruktury 

technicznej 

Liczba 
problemów 
o wysokim 
natężeniu 

Czarnocin 22,39 dobra wysoka umiarkowany 7,46 niski 1/6 

Dolna 44,30 zła niska umiarkowany 3,16 umiarkowany 2/6 

Góra św. Anny 66,83 umiarkowana wysoka niski 0,00 wysoki 3/6 

Kadłubiec 26,88 zła niska umiarkowany 2,69 niski 2/6 

Krasowa 16,22 umiarkowana umiarkowana umiarkowany 0,00 niski 2/6 

Leśnica 41,58 zła niska niski 2,02 wysoki 4/6 

Lichynia 23,08 umiarkowana niska umiarkowany 0,00 niski 3/6 

Łąki Kozielskie 21,56 dobra wysoka umiarkowany 2,70 umiarkowany 1/6 

Poręba 30,43 umiarkowana umiarkowana niski 4,35 wysoki 2/6 

Raszowa 27,83 zła umiarkowana niski 0,96 wysoki 4/6 

Wysoka 35,29 zła umiarkowana niski 0,00 umiarkowany 3/6 

Zalesie Śląskie  19,00 umiarkowana niska umiarkowany 0,86 niski 3/6 

Źródło: opracowanie własne 
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Rewitalizacja jest kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru 

zdegradowanego poprzez działania, które przede wszystkim obejmują kwestie społeczne, a także 

gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Rewitalizacja jako proces 

integrujący interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, zakłada 

optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego 

lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim. 

Z tego względu istotne jest właściwe wytypowanie obszaru zdegradowanego, a później obszaru 

rewitalizacji, aby można było konsekwentnie przeprowadzić planowane działania. Pełna diagnoza, jaka 

została przeprowadzona w niniejszym dokumencie, służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, a 

następnie obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów, obejmuje kwestie społeczne 

oraz gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. 

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z 

powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno 

z następujących negatywnych zjawisk: 

 gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw), 

 środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), 

 przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich 

niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych), 

 technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska). 

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar 

rewitalizacji. 

Wybrane do analizy wskaźniki, omówione i zaprezentowane w układzie przestrzennym jednoznacznie 

wskazują na obszary: Leśnica, Góra św. Anny oraz Raszowa. Jednostki te zostały zdiagnozowane jako 

obszar zdegradowany w gminie Leśnica. Jednakże dla precyzyjnego wyboru obszaru rewitalizacji, 
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kluczowe jest wykazanie dokładnych miejsc (rewirów) występowania tych problemów - miejsc o 

szczególnym ogniskowaniu się problemów. W tym celu obszar rewitalizacji został doprecyzowany na 

podstawie konsultacji z przedstawicielami ważnych instytucji publicznych, które posiadają 

odpowiednie kompetencje i wiedzę na temat tego, które z obszarów wymagają największego wsparcia. 

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji Gminy Leśnica wyznaczony został w oparciu o wnioski 

wynikające z:  

 diagnozy zjawisk kryzysowych w sferach: społecznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej oraz technicznej,  

 wewnętrzny potencjał rozwojowy terenów, które mogą mieć kluczowy wpływ na rozwój całej 

gminy, 

 zidentyfikowanych miejsc i obiektów na terenie gminy, które ze względu na swój potencjał 

rozwojowy zasługują na objęcie działaniami rewitalizacyjnymi, 

 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami lokalnych instytucji, 

 badania sondażowego wśród interesariuszy procesu rewitalizacji, 

 analizy aktualnych miejskich dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych, w 

zakresie komplementarności rozstrzygnięć w nich zawartych z możliwymi do podjęcia 

działaniami rewitalizacyjnymi. 

Głównym powodem opracowania programu rewitalizacji jest zaobserwowane zapotrzebowanie na 

odnowę społeczno-gospodarczą gminy Leśnica. Zasięg każdego z podobszarów rewitalizacji 

wyznaczany jest przy założeniu, że stanowi on teren o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, 

obejmujący część obszaru zdegradowanego, na którym ze względu na szczególną koncentrację 

negatywnych zjawisk, projektowana lub prowadzona będzie rewitalizacja. Za obszar rewitalizacji w 

Gminie Leśnica uznano fragmenty obszaru zdegradowanego, nie posiadające ze sobą wspólnych 

granic: 

- Podobszar Leśnica, 

- Podobszar Góra św. Anny, 

- Podobszar Raszowa. 

Zgodnie z art. 10 pkt. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. obszar rewitalizacji nie może 

być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców. 

Wytyczony obszar rewitalizacji spełnia wymagania zawarte w ustawie. Ogólna powierzchnia obszaru 

rewitalizacji wynosi 255,44 ha, co stanowi 2,70% całej powierzchni gminy. Natomiast ogólna liczba 

ludności zamieszkującej go to 2 081 osób, co stanowi 27,99% liczby ludności gminy Leśnica. 

Tabela 24 Zestawienie wskaźników obligatoryjnych 

Obszar Ludność [os.] % Ludności 
Powierzchnia 

[ha] 
% Powierzchni 
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Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 15 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Leśnica 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Obszar zdegradowany  3 938 52,97% 2 766,05 29,19 

Obszar rewitalizacji  2 081 27,99% 255,44 2,70 

Gmina Leśnica 7 434 100,00% 9 474,96 100% 
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Rysunek 16 Podobszar rewitalizacji Leśnica 

 
Źródło: opracowanie własne 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023 

 

 

78 

Rysunek 17 Podobszar rewitalizacji Góra św. Anny 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 18 Podobszar rewitalizacji Raszowa 

 
Źródło: opracowanie własne 
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4. Założenia rewitalizacji  

4.1 Opis wizji i misji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja to element treściowy właściwy dla wszystkich dokumentów strategicznych. Stanowi punkt 

odniesienia dla oceny stopnia realizacji LPR, zaś jej uszczegółowieniem na poziomie operacyjnym są 

ustalenia dotyczących celów rewitalizacji. 

  

WIZJA 
Ożywienie prorozwojowego potencjału Gminy Leśnica opartego o 

rewitalizację obszaru kryzysowego. 

DEKLARACJA WIZJI 
Wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji będzie tworzył 
dodatkową przestrzeń do aktywizacji publicznej, społecznej 

i gospodarczej dla mieszkańców całej Gminy Leśnica. 

MISJA 

Zintegrowane działania władz Gminy Leśnica, interesariuszy LPR, 
liderów opinii publicznej i mieszkańców, w sferze społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i 

technicznej na obszarze rewitalizacji. 

DEKLARACJA MISJI 

Szeroka współpraca wszystkich partnerów publicznych i komercyjnych 
oraz interesariuszy w budowaniu, kreowaniu i osiąganiu założonych 
celów strategicznych zmierzających do budowania wizerunku Gminy 

Leśnica. 
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4.2 Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk 

Sfera procesu rewitalizacji Cele szczegółowe Kierunki działania 

1. SFERA SPOŁECZNA 

1.1. Aktywne i nowoczesne 
społeczeństwo 

1.1.1. Rozwój oferty kulturalnej. 
1.1.2. Rozwój oferty rekreacyjnej i sportowej. 
1.1.3. Wspieranie inicjatyw mających na celu 

wzmocnienie więzi społecznych. 
1.1.4. Poprawa stanu bezpieczeństwa. 

1.2. Wzrost poziomu życia 
mieszkańców gminy 

1.2.1 Poprawa warunków i jakości edukacji i 
sportu. 

1.2.2 Poprawa warunków i jakości usług 
świadczonych przez instytucje ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej. 

1.2.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

2. SFERA GOSPODARCZA 
2.1. Wykorzystanie 
walorów gminy dla jej 
rozwoju gospodarczego 

2.1.1. Promowanie potencjału turystyczno-
rekreacyjnego gminy. 

3. SFERA ŚRODOWISKOWA 
3.1. Poprawa jakości 
środowiska naturalnego 

3.1.1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
3.1.2. Poprawa jakości wody 

4. SFERA PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

4.1. Wykorzystanie 
lokalnych zasobów 
kulturalnych, 
przyrodniczych 
i historycznych 

4.1.1. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 
kulturalnego. 

4.1.2. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 
historycznego. 

4.1.3. Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 
przyrodniczego. 

4.2. Kreowanie przestrzeni 
służących zaspokajaniu 
potrzeb mieszkańców 

4.2.1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej 
pod kątem funkcjonalnym i estetycznym. 
4.2.2. Poprawa stanu zagospodarowania 
i estetyki terenów zielonych. 
4.2.3. Stworzenie miejsc dedykowanych różnym 
grupom użytkowników. 
4.2.4.Wrost dostępności obiektów sportowych. 

5. SFERA TECHNICZNA 
5.1. Rozwój infrastruktury 
technicznej, gospodarczej 
i społecznej gminy 

5.1.1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej. 
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5. Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

5.1 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

1) Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny – zrealizowano w zakresie Zagospodarowania Rynku Góra Św. Anny 
2) Utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Leśnicy. 
3) Rewitalizacja ścieżki Leśnica – Góra Św. Anny. 
4) Poprawa dostępu i jakości kształcenia muzycznego oraz kultury muzycznej i bibliotecznej. 
5) Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy – przedsięwzięcie zrealizowane. 
6) Przebudowa zaplecza socjalnego boiska sportowego w Leśnicy przy ul. Krasowskiej na dz.nr 4020. 
7) Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego. 
8) Budowa hali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Raszowej- w ramach rozbudowy szkoły podstawowej. 

 
ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY LEŚNICA DO REALIZACJI W LATACH 2016-2023   

NUMER 
ZADANIA 

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
INWESTYCYJNEGO 

ZAKRES RZECZOWY 
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU 

ŁĄCZNY KOSZT 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
INWESTYCYJNEGO 

PRZEWIDYWANY 
HARMONOGRAM REALIZACJI 

PROJEKTU 

UZASADNIENIE WYBORU ZADANIA DO 
REALIZACJI 

W RAMACH LPR 

ZGŁASZAJĄCY 
ZADANIE 

 
Cel 

 
Wskaźniki 

1 
OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO POMNIKA 
HISTORII GÓRA ŚW. ANNY 

1. Zagospodarowanie zabytkowego Pomnika Czynu 
Powstańczego w Górze Św. Anny wraz z otoczeniem. 

2. Zagospodarowanie zabytkowego amfiteatru w Górze 
Św. Anny wraz z otoczeniem. 

3. Zagospodarowanie Rynku Góra Św. Anny – zadanie 
zrealizowane 

4. Przebudowa przestrzeni publicznej Góra Św. Anny. 
5. Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymokowo-

Rekreacyjno-Turystycznego Góra Św. Anny poprzez 
przebudowę drogi powiatowej 1808 O – Zdzieszowice. 

6. Zagospodarowanie obszaru pomiędzy Zespołem Bazyliki 
i założeniem Groty Lurdzkiej w Górze Św. Anny. 

7. Zagospodarowanie obszaru Ołtarza Papieskiego w Górze 
Św. Anny. 

20 000 000,00 PLN 2017 – 2020 
Zły stan techniczny infrastruktury, 
utrudniający codzienne funkcjonowanie 
społeczności lokalnej. 

Gmina Leśnica 

1.2.3 
1.1.1 
1.1.3 
2.1.1 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.3.1. 
3.3.2 
3.3.3 
4.1.1 

- wielkość 
zagospodarowanego 
obszaru (m2) 
- wielkość przebudowanej 
przestrzeni publicznej (m2) 
- wielkość 
zagospodarowanego rynku 
(m2) 
- ilość zagospodarowanych 
zabytków (szt.) 

2 
UTWORZENIE CENTRUM 
USŁUG WSPÓLNYCH W 
LEŚNICY 

Adaptacja budynków polegająca na dostosowaniu 
pomieszczeń szkoły na potrzeby funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Śląskiego 
Stowarzyszenia Samorządowego i Fundacji Ziemi Leśnickiej. 

2 000 000,00 PLN 2017 – 2018 

Obecny budynek nie spełnia 
podstawowych wymogów i norm 
technicznych. Powierzchnia i ilość 
pomieszczeń jest niewystarczająca do 
realizowanych zadań. Pomieszczenia nie 
są dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

Gmina Leśnica 

1.2.2. 
2.1.1 
3.3.1 
3.3.3 

- wielkość zaadoptowanego 
budynku (m2) 

3 
REWITALIZACJA ŚCIEŻKI 
LEŚNICA – GÓRA ŚW. ANNY 

Odtworzenie ścieżki poprzez wykonanie nowej nawierzchni 
ekologicznej. 

550 000,00 PLN 2018 – 2019 
Walory przyrodnicze, bezpieczeństwo 
użytkowników. 

Gmina Leśnica 

1.1.2 
1.2.1 
2.1.1 
5.1.1 
3.3.2 
3.3.3 
4.1.1 

- wielkość wykonanej nowej 
nawierzchni ekologicznej 
(m2) 

4 

POPRAWA DOSTĘPU I 
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
MUZYCZNEGO ORAZ KULTURY 
MUZYCZNEJ I BIBLIOTECZNEJ 

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej o salę 
koncertową oraz integrację zaplecza bibliotecznego wraz ze 
strefami sprzyjającymi różnorodnym formom spotkań 
mieszkańców. 

250 000,00 PLN 2018 – 2020 

Rozbudowa i modernizacja szkoły 
muzycznej oraz biblioteki gminnej. 
Podniesienie jakości kształcenia 
muzycznego o charakterze zespołowym, 
a w rezultacie sprzyjać będzie 
popularyzacji kultury muzycznej w 
gminie oraz stworzy warunki do 
wzbogacenia oferty kulturalnej dla 
mieszkańców. 

Gmina Leśnica 

1.1.1 
1.1.3 
1.2.3 
2.1.1 
3.2.1 
3.3.1 
3.3.3 

- wielkość zmodernizowanej 
powierzchni szkoły (m2) 
- ilość utworzonych sal 
koncertowych (szt.) 
- ilość stref sprzyjających 
różnorodnym formą spotkań 
(szt.) 

5 
REWITALIZACJA KOMPLEKSU 
REKREACYJNEGO W LEŚNICY - 
zrealizowane 

Przebudowa niecek basenowych o wymiarach: 
- 15 x 20 m 
- 16,6 x 10 m 
oraz budowa instalacji uzdatniania wody – remont i 
przebudowa istniejącego obiektu. 

2 500 000,00 PLN 2018 – 2020 

Obiekt wybudowany w latach 1950-1955. 
Położony u podnóża Góry Św. Anny. 
Położenie i ukształtowanie działki 
stwarzają niepowtarzalny mikroklimat 
terenu rekreacyjnego. 
   

Gmina Leśnica 

1.1.2 
1.1.3 
1.2.1 
2.1.1 
3.2.3 
3.3.1 
3.3.2 

- wielkość przebudowanej 
niecki basenowej (m) 
- wielkość instalacji 
uzdatniania wody 
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ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY LEŚNICA DO REALIZACJI W LATACH 2016-2023   

NUMER 
ZADANIA 

TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
INWESTYCYJNEGO 

ZAKRES RZECZOWY 
WRAZ Z OPISEM PROJEKTU 

ŁĄCZNY KOSZT 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
INWESTYCYJNEGO 

PRZEWIDYWANY 
HARMONOGRAM REALIZACJI 

PROJEKTU 

UZASADNIENIE WYBORU ZADANIA DO 
REALIZACJI 

W RAMACH LPR 

ZGŁASZAJĄCY 
ZADANIE 

 
Cel 

 
Wskaźniki 

3.3.3 
4.1.1 
5.1.2 

6 

PRZEBUDOWA ZAPLECZA 
SOCJALNEGO BOISKA 
SPORTOWEGO W LEŚNICY 
PRZY UL. KRASOWSKIEJ NA 
DZ.NR 4020 

Przebudowa budynku socjalnego w tym:  
- szatnie, łaźnie, sanitariaty dla zawodników gości, 
- szatnie, łaźnie, sanitariaty dla zawodników gospodarzy,  
- szatnie, łaźnie, sanitariaty dla sędziów, 
- pomieszczenie techniczne, 
 
Przebudowa boiska sportowego, w zakresie: 
- wykonanie instalacji nawadniającej murawę, 
- przebudowa instalacji oświetlenia treningowego z 
wykorzystaniem lamp LED. 

2 460 000,00 PLN 2021-2023 
Brak odpowiedniego zaplecza socjalnego 
dla funkcjonowania boiska sportowego w 
Leśnicy. 

Gmina Leśnica 

1.1.2 
1.2.1 
2.1.1 
4.2.3 
4.2.4 
5.1.1 

- liczba zmodernizowanych 
obiektów 
- powierzchnia 
zmodernizowanego obiektu 

7 
PRZEBUDOWA TERENU 
REKREACYJNEGO W LEŚNICY 
PRZY UL. GORECKIEGO 

W ramach projektowanej inwestycji zakłada się: 
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w obszarze 
wygrodzonej przestrzeni rekreacyjnej, 
- wyposażenie w atestowane urządzenia zabawowe, 
- wyposażenie w elementy małej architektury, 
- wykonanie utwardzonych powierzchni komunikacyjnych, 
- wykonanie bezpiecznego dojazdu do placu zabaw.  

400 000,00 PLN 2020-2022 

Doprowadzenie istniejącej przestrzeni 
publicznej do obowiązujących 
standardów. Obecnie istniejące 
urządzenia zabawowe wykazują duży 
stopień zużycia i wskazana jest ich 
wymiana. Istniejąca wewnętrzna 
komunikacja wykonana jest na bazie 
nawierzchni betonowej, mocno 
spękanej, ograniczając bezpieczeństwo w 
jej użytkowaniu. Teren placu zabaw nie 
jest w pełni ogrodzony, a istniejąca 
lokalizacja urządzeń placu zabaw narusza 
wymogi określone przepisami prawa 
budowlanego w zakresie odległości od 
dróg publicznych. 
 

Gmina Leśnica 

1.1.2 
1.2.1 
2.1.1 
4.2.3 
4.2.4 
5.1.1 

- liczba zmodernizowanych 
obiektów 
- powierzchnia 
zmodernizowanych 
obiektów 

8 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ 
PRZY BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W 
RASZOWEJ- W RAMACH 
ROZBUDOWY SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

Obejmuje: 
- wykonanie Sali sportowej, 
- wykonanie przebieralni, 
- wykonanie sanitariatów (umywalni i WC dla osób 
niepełnosprawnych), 
- wykonanie holu –komunikacja (strefy wejściowej), 
- wykonanie boiska zewnętrznego, 
- wykonanie zagospodarowania terenu (chodniki, 
wejścia, parking dla samochodów). 

4 305 000,00 PLN 2021-2024 
Brak Hali Sportowej przy szkole 
Podstawowej w Raszowej. 

Gmina Leśnica 

1.1.2 
1.2.1 
2.1.1 
4.2.3 
4.2.4 
5.1.1 

- liczba nowopowstałych 
obiektów 
- powierzchnia 
nowopowstałych obiektów 

RAZEM: 32 465 000,00 PLN 

 
Uwaga: zadania inwestycyjne z pozycji 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 o łącznych szacunkowych  

kosztach 32 465 000,00 PLN winny być zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  
o rewitalizacji uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej gminy Leśnica,  

o której mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
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5.2 Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

 
1) Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny oraz poprawa bezpieczeństwa. 
2) Poprawa stanu bezpieczeństwa społecznego. Wzbogacenie funkcji przestrzeni publicznej.  
3) Poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy. 

 
ZADANIA SPOŁECZNE GMINY LEŚNICA DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020   
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Nadanie nowej 
funkcji przestrzeni 
publicznej w Górze 
Św. Anny oraz 
poprawa 
bezpieczeństwa. 

Gmina Leśnica, 
Powiat 
Strzelecki, 
Zakon Braci 
Mniejszych 

Sołectwo Góra Św. 
Anny, Lokalna Grupa 
Działania „Kraina 
Św. Anny”, 
Stowarzyszenie 
Sanktuarium Góra 
Św. Anny 

Mieszkańcy Św. 
Anny, pielgrzymi, 
turyści 

- nadanie nowej 
funkcji poprzez 
utworzenie miejsca 
spotkań dla 
mieszkańców 
 
- poprawa estetyki 
przestrzeni 
- zwiększenie 
zakresu usług  
i jakości 
 
- poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców i osób 
odwiedzających 

- utworzenie miejsca 
spotkań 
okolicznościowych dla 
mieszkańców  
i gości 
- dostosowanie 
oświetlenia ulicznego do 
obowiązujących norm, 
-dostosowanie 
infrastruktury 
technicznej dla osób 
niepełno-sprawnych, co 
zwiększy 
bezpieczeństwo, 
- zwiększenie 
bezpieczeństwa poprzez 
dostosowanie 
oświetlenia ulicznego do 
obowiązujących norm,  
- utworzenie miejsca 
spotkań okazjonalnych 
i cyklicznych dla 
mieszkańców i gości. 
 

1 500 000 
PLN 

2017-2019 

Nadanie nowej 
funkcji przestrzeni 
publicznej oraz 
poprawa 
bezpieczeństwa 
osiągnięta zostanie 
po zrealizowaniu 
zakresu 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego 

Poprawa estetyki 
przestrzeni, jakości 
usług oraz poprawa 
bezpieczeństwa będą 
miały wpływ 
pozytywny na życie 
mieszkańców oraz 
osoby odwiedzjące 
górę Św. Anny 

Gmina 
Leśnica 

1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
2.1.1 
3.2.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.3.3 

- ilość utworzonych 
miejsc spotkań 
- ilość oświetlenia 
ulicznego 
- ilość podjazdów dla 
niepełnosprawnych 
 

2 

Poprawa stanu 
bezpieczeństwa 
społecznego. 
Wzbogacenie funkcji 
przestrzeni 
publicznej. 

Gmina Leśnica 
Powiat 
Strzelecki 
Zakon Braci 
Mniejszych 

Sołectwo Góra Św. 
Anny 
Stowarzyszenie 
Sanktuarium Góra 
Św. Anny 
Grupa działania 
„Kraina Św. Anny” 

Pielgrzymi, 
turyści, 
społeczność 
lokalna 

Poprawa estetyki 
przestrzeni 
publicznej oraz 
nadanie jej nowych 
funkcji. Poprawa 
stanu 
bezpieczeństwa 
beneficjenta. 

Dostosowanie stanu 
infrastruktury  
w tym oświetlenia 
ulicznego do 
obowiązujących norm, 
utworzenie miejsca 
spotkań dla gości oraz 
mieszkańców 

250 000 
PLN 

2017-2020 

Osiągnięte wyłącznie 
po zrealizowaniu 
zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego 

 
Gmina 
Leśnica 

1.1.4 
2.1.1 
3.3.1 
3.3.3 

- ilość utworzonych 
miejsc spotkań 
- ilość oświetlenia 
ulicznego 
- ilość podjazdów dla 
niepełnosprawnych 

3 

Poprawa dostępności  
i jakości usług 
społecznych dla 
mieszkańców gminy. 

Gmina Leśnica 
Policja 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Śląskie 
Stowarzyszenie 
Samorządowe 
Fundacja Ziemi 
Leśnickiej 

Mieszkańcy 
gminy  
w szczególności 
osoby 
wykluczone 
społecznie 

Poprawa 
bezpieczeństwa oraz 
jakości życia 
mieszkańców gminy 

Stworzenie 
odpowiednich 
warunków dla klientów 
OSP, Policji oraz Urzędu 
zapewniające 
indywidualny charakter 
prowadzenia spraw  
i postępowań, 
zapewniający ochronę 
interesów klienta. 
Zakres rzeczowy 
obejmuje również 

500 000 
PLN 

2017-2018 

Poprawa dostępności 
i jakości usług 
społecznych 
mieszkańców gminy 
zostanie osiągnięta 
wyłącznie po 
zrealizowaniu 
zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 

Rozszerzony zakres 
zadań  
i zwiększona liczba 
klientów wymaga 
odpowiedniego 
zapewnienia 
warunków 
lokalowych. 

Gmina 
Leśnica 

1.1.4 
2.1.1 
3.3.3 

-ilość nowego 
wyposażenia (szt.) 
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ZADANIA SPOŁECZNE GMINY LEŚNICA DO REALIZACJI W LATACH 2016-2020   
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poprawę wyposażenia 
pomieszczeń. 

Razem 2 250 000,00 PLN 
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6. Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z 

szacunkowym wskazaniem środków finansowych  

6.1 Instrumenty finansowania programu rewitalizacji 

Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w Gminie Leśnica z sytuacji kryzysowej jest procesem 

długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych na realizację poszczególnych 

projektów. Gmina Leśnica planuje wykonanie wyszczególnionych w dokumencie inwestycji w oparciu 

m.in. o zewnętrzne środki finansowe (stawiając nacisk na bezzwrotne dotacje), jak również o środki 

własne.  

 

Do głównych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim:  

 środki własne podmiotów realizujących inwestycje,  

 bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich, 

 zwrotne instrumenty finansowania, jak np. inicjatywa JESSICA,  

 dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

 dotacje i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska,  

 kredyty i pożyczki komercyjne. 

 

Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić  

z następujących źródeł, dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji: 

 

Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS 

i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne 

zasilanie środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instrumentu Jessica). 

Przyjmując, że na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach określonych 

priorytetów inwestycyjnych (w zależności od charakteru priorytetu), szacunkowo w poszczególnych 

obszarach wsparcia na NPR zostaną wydatkowane kwoty: 

 technologie informacyjno-komunikacyjne (wsparcie jako element szerszych przedsięwzięć na 

rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR,  

 gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR,  

 środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR,  

 transport – ok. 300 mln EUR,  

 rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2mld EUR,  

 włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych– ok. 2 mld EUR,  
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 edukacja – ok. 200 mln EUR.  

 Powyższe kwoty mają charakter indykatywny, biorąc pod uwagę fakt, iż negocjacje programów 

krajowych i regionalnych nie zakończyły się. Niemniej jednak, zsumowanie powyższych 

szacunków przewyższa kwotę 25 mld zł. 

 

Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie - 

ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk dotyczących 

m.in. wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, 

mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących instrumenty inżynierii 

finansowej). Wolumen środków i identyfikacja źródeł określane będą w ramach prac i uzgodnień 

międzyresortowych indywidualnie dla poszczególnych instrumentów.  

 

Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na obszarach zdegradowanych oraz 

poprzez upowszechnianie formuły PPP. Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych 

rozbudowywana będzie oferta instrumentów finansowych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu 

zasad instrumentów zwrotnych w nowej perspektywie budżetowej będzie kładziony akcent na 

możliwość szerokiego zastosowania ich na rzecz działań rewitalizacyjnych. 

 

Finansowanie ze środków UE – Wytyczne w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. 

Perspektywa finansowa 2014-2020: 

Umowa Partnerstwa, przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. zidentyfikowała gminy oraz 

miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji, jako jedne z pięciu obszarów strategicznej 

interwencji wymagające kompleksowych, zintegrowanych działań społecznych, gospodarczych i 

przestrzennych. Tym samym, fundusze unijne (zwłaszcza EFS i EFRR) będą stanowiły jedno z 

podstawowych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych w kwocie niemniejszej niż 25 mld zł. 

Środki te przewidziane są głównie w ramach regionalnych programów operacyjnych, a dodatkowo 

także w ramach programów krajowych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. 

 

Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach krajowych programów 

operacyjnych: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
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 4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

 4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonejmultimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 6iv (6e) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w 

tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania 

 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, 

promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności 

lokalnych działań służących zmniejszaniu hałasu  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, 

nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie 

gwarancji dla młodzieży 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 

 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich 

sieci internetowych oraz wspieranie nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej  

 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, 

e-kultury i e-zdrowia. 

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie 

procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych. 

Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji może mieć następujący charakter: 
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 wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu przygotowania 

programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji, w tym identyfikacji 

projektów rewitalizacyjnych, które po spełnieniu warunków nałożonych przez programy 

operacyjne mogą starać się o dofinasowanie lub preferencje w dofinasowaniu środkami UE; 

 wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów rewitalizacyjnych  

ze względu na ich znaczenie lub charakter. 

Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach regionalnych programów 

operacyjnych: 

Cel Tematyczny 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

 3a  Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

 

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

 4c  Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

 4e  Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

 

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami 

 6c  Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w 

tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania 

działań służących zmniejszaniu hałasu 

 

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

 7d  Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu 
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Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 

mobilności pracowników 

 8i  dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo,  

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 8iii praca 

na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw w tym innowacyjnych 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

 9b  wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społecznościna 

obszarach miejskich i wiejskich 

 9i  aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 9iv  ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,   

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 9v  wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

 

GŁÓWNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA LPR:  

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  

- Ukierunkowanie środków budżetu państwa 

Dodatkowe środki budżetowe na działania rewitalizacyjne będą pochodziły z budżetu państwa. 

Podejmowane są działania na rzecz ukierunkowania na rewitalizację środków budżetu państwa 

przeznaczanych na dofinansowanie inwestycji z zakresu zadań własnych JST (np. rezerwa celowa 

budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych JST). Należy zaznaczyć, że środki te stanowią 

dodatkowe źródło i mogą być uruchamiane niezależnie od środków UE - chodzi o dotacje celowe 

budżetu państwa przyznawane na podstawie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne JST, niefinansowane ze środków UE 

w ramach RPO, jeżeli trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub 

pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach RPO) lub na podstawie art. 20b ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (przedsięwzięcia uzgodnione w kontraktach terytorialnych lub 

wydatki wynikające lub związane z realizacją programów operacyjnych). 
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 RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 

 PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 PO MK i DN – Programy Operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016-2020 

 FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 NFOŚ i GW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 WFOŚ i GW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 NMF i MF EOG – Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizmy Finansowe Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2015-2020 

 SzMF – Szwajcarski Mechanizm Finansowy 2015-2020 

 EBI – Europejski Bank Inwestycyjny 

 BŚ – Bank Światowy 

 BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego  

 FUNDUSZE BILATERALNE RP 

 FUNDACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

 FUNDUSZ ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA WSI 

 EMISJA OBLIGACJI SPOŁECZNYCH – SOCIAL IMPACT BONDS ISSUE 

 FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE - CROWDFUNDING 

 BUDŻET GMINY  

 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY LEŚNICA: 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny 

 Utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Leśnicy. 

 Rewitalizacja ścieżki Leśnica – Góra Św. Anny. 

 Poprawa dostępu i jakości kształcenia muzycznego oraz kultury muzycznej i bibliotecznej. 

 Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy. 

 Przebudowa zaplecza socjalnego boiska sportowego w Leśnicy przy ul. Krasowskiej na dz.nr 

4020. 

 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego. 

 Budowa hali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Raszowej- w ramach rozbudowy 

szkoły podstawowej. 

Warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych jest uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń 

i uzgodnień administracyjnych. 
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Działania inwestycyjne wskazane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmują 

istniejące obiekty lub zagospodarowane tereny. 

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji będą uwzględniane następujące kwestie: 

 ochrona środowiska i przyrody, w szczególności poprzez zapewnienie ochrony gleby, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz zapewnienie oszczędnego korzystania z terenu, 

 prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 

zadrzewionych będą wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom, 

 w przypadku występowania chronionych gatunków roślin lub miejsc dogodnych dla bytowania 

zwierząt, z którymi kolidowałaby dana inwestycja zostanie uzyskane odpowiednie zezwolenie  

na odstępstwa od zakazów, wydawanych w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.  

 

W odniesieniu do zadań z zakresu termomodernizacji budynków, zostanie uwzględniona potrzeba 

sporządzenia ekspertyz ornitologicznych i chiropterologiczna. W przypadku stwierdzenia obecności 

takich gatunków prace będą prowadzone poza ich okresem lęgowo-rozrodczym lub w zależności od 

potrzeby zostaną zapewnione siedliska zastępcze, ewentualnie uzyskane odpowiednie zezwolenie  

na odstępstwa od zakazów, wydawanych w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

 

ZADANIA SPOŁECZNE GMINY LEŚNICA: 

 Nadanie nowej funkcji przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny oraz poprawa bezpieczeństwa. 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa społecznego. Wzbogacenie funkcji przestrzeni publicznej.  

 Poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy. 

 

Zadania społeczne są realizowane w ramach tzw. cross-financingu - finansowania krzyżowego lub 

hybrydowego (dotacje + PPP + sponsoring) na terenie całego obszaru zdegradowanego objętego 

obszarem rewitalizacji. Zadań społecznych nie wpisujemy do Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdyż 

ich budżety konstruowane są w sposób neutralny do indywidualnego wskaźnika zadłużenia Gminy 

Leśnica. Powiązanie z budżetem Gminy Leśnica wynika wyłącznie z rocznych budżetów JST takich jak: 

szkoły, przedszkola, Gminnego Domu Kultury i Integracji, Biblioteki, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Pozostałe środki pochodzą z pozyskanych dotacji celowych, ze sponsoringu, PPP lub 

wpływów własnych uzyskanych w poszczególnych projektach. 
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6.2 Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leśnica 

na lata 2016 - 2023, obejmują zadania o charakterze podstawowym i uzupełniającym, których 

realizacja uzależniona została przede wszystkim od możliwości finansowych gminy oraz stopnia 

efektywności pozyskiwania środków na realizację poszczególnych przedsięwzięć. W tym kontekście 

przedmiotowy plan finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

Łączna wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w ramach LPR zamyka się kwotą  

34 715 000,00 zł. Szczegółowe rozbicie interwencji z uwzględnieniem podziału na poszczególne 

przedsięwzięcia znajduje się w poniższej tabeli. 

Na potrzeby aktualizacji dokumentu zbadano postępy z realizacji dotychczasowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Ustalono, że w procesie rewitalizacji udało zrealizować się następujące zadania: 

 Rewitalizacja kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy, 

 Zagospodarowanie Rynku Góra Św. Anny (będące częścią przedsięwzięcia Ochrona dziedzictwa 

kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny). 

Znaczna część przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest w trakcie realizacji. W wyniku naboru 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na listę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dopisano 

następujące przedsięwzięcia: 

 Przebudowa zaplecza socjalnego boiska sportowego w Leśnicy przy ul. Krasowskiej na dz.nr 

4020, 

 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Leśnicy przy ul. Goreckiego, 

 Budowa hali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w Raszowej- w ramach rozbudowy 

szkoły podstawowej. 

Realizacja ww. przedsięwzięć znajduje swoje potwierdzenie w przeprowadzonej diagnozie, w zakresie 

dostępności i jakości infrastruktury sportowej w gminie. 

Tabela 25 Indykatywne ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia 
Podobszar 

rewitalizacji 
Termin realizacji 

Szacunkowa wartość 
przedsięwzięcia [zł] 

1. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Pomnika Historii Góra Św. Anny: 
Zrealizowano (zrealizowany zakres: 
Zagospodarowanie Rynku Góra Św. 
Anny – zadanie zrealizowane) 

Góra św. Anny 2017 – 2020 20 000 000,00 

2. 
Utworzenie Centrum Usług 
Wspólnych w Leśnicy 

Leśnica 2017 – 2018 2 000 000,00 

3. 
Rewitalizacja ścieżki Leśnica – Góra 
Św. Anny 

Góra św. Anny 2018 – 2019 550 000,00 

4. 
Poprawa dostępu i jakości 
kształcenia muzycznego oraz 
kultury muzycznej i bibliotecznej 

Leśnica 2018 – 2020 250 000,00 
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L.p. Nazwa przedsięwzięcia 
Podobszar 

rewitalizacji 
Termin realizacji 

Szacunkowa wartość 
przedsięwzięcia [zł] 

5. 
Rewitalizacja kompleksu 
rekreacyjnego w Leśnicy - 
zrealizowane 

Leśnica 2018 – 2020 2 500 000,00 

6. 
Przebudowa zaplecza socjalnego 
boiska sportowego w Leśnicy przy 
ul. Krasowskiej na dz.nr 4020 

Leśnica 2021-2023 2 460 000,00 

7. 
Przebudowa terenu rekreacyjnego 
w Leśnicy przy ul. Goreckiego 

Leśnica 2020-2022 400 000,00 

8. 

Budowa hali sportowej przy 
budynku szkoły podstawowej w 
Raszowej- w ramach rozbudowy 
szkoły podstawowej 

Raszowa 2021-2024 4 305 000,00 

9. 
Nadanie nowej funkcji przestrzeni 
publicznej w Górze Św. Anny oraz 
poprawa bezpieczeństwa 

Góra św. Anny 2017 – 2020 1 500 000 

10. 
Poprawa stanu bezpieczeństwa 
społecznego. Wzbogacenie funkcji 
przestrzeni publicznej 

Gmina Leśnica 2017 – 2018 250 000 

11. 
Poprawa dostępności i jakości usług 
społecznych dla mieszkańców 
gminy 

Gmina Leśnica 2018 – 2019 500 000 

Łącznie 34 715 000,00 

Źródło: opracowanie własne 
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7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest zapewnienie 

ich komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to komplementarności: 

przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł 

finansowania. 

Komplementarność przestrzenna  

 Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia 

i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi zarówno realizowanymi na obszarze rewitalizacji, jak i znajdującymi się poza 

nim, ale oddziałującymi niego 

 Zapewnienie komplementarności przestrzennej przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma służyć 

temu, by program rewitalizacji efektywnie oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar (a 

nie punktowo, w pojedynczych miejscach), poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii.  

 Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest także to, by 

prowadzone działania nie skutkowały przesuwaniem (wypychaniem) problemów na inne 

obszary lub prowadziły do niepożądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna 

i wykluczenie.  

 Komplementarność przestrzenna skutkuje ciągłą analizą następstw decyzji przestrzennych w 

skali całej gminy (np. przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę) dla skuteczności 

programu rewitalizacji.  

Komplementarność problemowa  

 Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program 

rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar zdegradowany we wszystkich niezbędnych 

aspektach (społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym oraz technicznym).  

 Zapewnienie komplementarności problemowej ma przeciwdziałać fragmentacji działań (np. 

tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” – określeń błędnie stosowanych, 

ponieważ rewitalizacja jest zawsze kompleksowa) koncentrując uwagę na całościowym 

spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego obszaru. 

 W komplementarności problemowej konieczne jest określenie pożądanego stanu, do 

jakiego mają doprowadzić dany obszar przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz jego 
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parametryzacja. Tak postawione zadanie ułatwi później wybór odpowiednich  

mierników/wskaźników osiągania celów programu rewitalizacji.  

 Skuteczna komplementarność problemowa oznacza konieczność powiązania działań 

rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach, co skutkuje lepszą 

koordynacją tematyczną i organizacyjną działań administracji.  

 Dla uzyskania lepszych efektów komplementarności problemowej przydatna jest 

pogłębiona i usystematyzowana analiza zjawisk kryzysu na obszarze województwa 

przygotowana przez samorząd województwa. Analiza ta powinna obejmować m.in. 

sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną oraz obserwowane zjawiska i trendy 

demograficzne i być uwzględniona w przygotowaniu programu rewital izacji dla danego 

obszaru. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na 

efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się 

i spójność procedur. W tym celu niezbędne jest osadzenie systemu zarządzania programem 

rewitalizacji w przyjętym przez daną gminę systemie zarządzania w ogóle.  

Komplementarność międzyokresowa 

 Komplementarność międzyokresowa oznacza konieczność dokonania rozeznania, analizy i 

krytycznej oceny oraz sformułowania wniosków na temat dotychczasowego sposobu 

wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania 

projektów i programów rewitalizacji w województwie.  

 W oparciu o dokonane analizy, zasadne jest zadbanie o uzupełnianie (dopełnianie) 

przedsięwzięć już zrealizowanych przedsięwzięciami komplementarnymi (np. o 

charakterze społecznym). 

Komplementarność źródeł finansowania 

 Komplementarność źródeł finansowania oznacza, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania 

i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego 

dofinansowania.  

 Silna koordynacja i synergia przedsięwzięć rewitalizacyjnych finansowanych szczególnie w 

ramach EFS i EFRR jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów 

zdegradowanych.  
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 Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych i publicznych 

źródeł finansowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności 

inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.  

Tabela 26 Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

ZADANIA SPOŁECZNE 
 
 
 
 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

Zadanie 1 
NADANIE NOWEJ FUNKCJI 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W 
GÓRZE ŚW. ANNY ORAZ 

POPRAWA 
BEZPIECZEŃSTWA 

Zadanie 2 
POPRAWA STANU 
BEZPIECZEŃSTWA 

SPOŁECZNEGO, 
WZBOGACENIE FUNKCJI 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Zadanie 3 
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I 

JAKOŚCI USŁUG 
SPOŁECZNYCH DLA 

MIESZKAŃCÓW GMINY 

Zadanie 1 
OCHRONA DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO POMNIKA 
HISTORII GÓRA ŚW. ANNY 

+ + + 

1.1. Zagospodarowanie 
zabytkowego Pomnika Czynu 
Powstańczego w Górze Św. 
Anny wraz z otoczeniem. 

+ + + 

1.2. Zagospodarowanie 
zabytkowego Amfiteatru w 
Górze Św. Anny wraz z 
otoczeniem. 

+ + + 

1.3. Zagospodarowanie Rynku 
Góra Św. Anny. + + + 

1.4. Przebudowa przestrzeni 
publicznej Góra Św. Anny. + + + 

1.5. Poprawa dostępu do Centrum 
Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-
Turystycznego Góra Św. Anny 
poprzez przebudowę drogi 
powiatowej 1808 O –
Zdzieszowice. 

+ + + 

1.6. Zagospodarowanie obszaru 
pomiędzy Zespołem Bazyliki i 
założeniem Groty Lurdzkiej w 
Górze Św. Anny. 

+ + + 

1.7. Zagospodarowanie obszaru 
Ołtarza Papieskiego w Górze 
Św. Anny. 

+ + + 

Zadanie 2 
UTWORZENIE CENTRUM USŁUG 

WSPÓLNYCH  
W LEŚNICY 

+ + + 

Zadanie 3 
REWITALIZACJA ŚCIEŻKI LEŚNICA – 

GÓRA ŚW. ANNY 
+ + + 

Zadanie 4 
POPRAWA DOSTĘPU  

I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
MUZYCZNEGO ORAZ KULTURY 

MUZYCZNEJ  
I BIBLIOTECZNEJ 

+ + + 

Zadanie 5 
REWITALIZACJA KOMPLEKSU 
REKREACYJNEGO W LEŚNICY 

 

+ + + 

Zadanie 6 
PRZEBUDOWA ZAPLECZA 

SOCJALNEGO BOISKA 
+ + + 
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SPORTOWEGO W LEŚNICY PRZY 
UL. KRASOWSKIEJ NA DZ.NR 4020 

Zadanie 7 
PRZEBUDOWA TERENU 

REKREACYJNEGO W LEŚNICY PRZY 
UL. GORECKIEGO 

+ + + 

Zadanie 8 
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W RASZOWEJ- W RAMACH 

ROZBUDOWY SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

+ + + 

Źródło: opracowanie własne 

 

Mechanizmy integracji 

Integrowanie działań zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 

201-2023 jest istotnym elementem programu rewitalizacji, głównie z punktu widzenia osiągania 

zamierzonych celów. Integrowanie poszczególnych przedsięwzięć polega na połączeniu m.in. działań 

koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych. Głównym źródłem zbudowania trzech autonomicznych 

poziomów integracji przedsięwzięć jest założenie, że każde z działań zwiększa swój własny potencjał 

czerpiąc z innych i zarazem zwiększa ich potencjał oddziałując na nie. Tym samym mechanizmy 

integracji wzmacniają sprzężenie zwrotne pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami.  

 

Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w LPR interwencji będą następujące czynniki: 

 Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony 

na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap 

opracowania dokumentu uwzględniał będzie takie mechanizmy jak:  

 konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego podstawie 

obszaru rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji poprzez uruchomienie procesu 

udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu LPR, 

 nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do LPR – otwarty nabór przedsięwzięć przełożył się 

na stworzenie pola do weryfikacji przedsięwzięć z punktu widzenia ich oddziaływania 

na podobszary rewitalizacji i zaplanowania kompleksowej i zintegrowanej interwencji. 

Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu – 

weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze kroki wdrażania LPR. 

 Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem LPR – mechanizm ten 

będzie realizowany poprzez:  

 powołanie Zespołu ds. rewitalizacji – podstawową funkcją będzie ocenianie postępu wdrażania 

LPR z punktu widzenia integracji i komplementarności podejmowanych działań przez podmioty 

zaangażowane w proces rewitalizacji, 
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 periodyczne spotkania z interesariuszami bazujące na metodzie wysłuchania publicznego, 

 dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki 

publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu LPR. 

 Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną postępu 

wdrażania LPR, realizowany poprzez: monitoring i ewaluację.  
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8. Mechanizmy partycypacji społecznej 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji podkreśla znaczenie zasady partnerstwa 

i partycypacji w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania programu rewitalizacji. 

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu 

o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych. Prace nad przygotowaniem programu bądź jego aktualizacją, jak 

również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami 

interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, 

przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. 

Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób 

zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych 

oraz w pracach Zespołu ds. rewitalizacji. 

Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na: 

 poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań 

z tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

 prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych 

o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, 

wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu, 

 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, 

 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji,  

 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu 

i realizacji programu rewitalizacji, 

 zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie 

tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie 

wysiłków rożnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu. Jednym 

z głównych zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica jest powołanie do funkcjonowania 

Zespołu odpowiedzialnego za koordynowanie i zarządzanie rewitalizacją w ramach struktur Urzędu 

Miejskiego w Leśnicy. Zespół ten będzie musiał podjąć następujące działania: 

 zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem rewitalizacji, 

 prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji, 
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 składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie środków w 

budżecie gminy, 

 stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy partnerami 

programu rewitalizacji, 

 opracowanie systemu monitorowania programu rewitalizacji przez społeczność lokalną. 

Kolejnym etapom Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnicy powinna towarzyszyć 

transparentność dla stworzenia przestrzeni wymiany informacji oraz opinii o poszczególnych 

działaniach i prowadzonych akcjach (w formie spotkań, publikacji w miejscowej prasie, stworzeniu 

platformy internetowej). 

Zespół koordynujący realizację programu rewitalizacji powinien umożliwić prowadzenie: 

 doradztwa dla właścicieli prywatnych i zbiorowych, 

 warsztatów włączających w proces decyzyjny społeczność lokalną i fachowców różnych 

dziedzin, 

 budowania tożsamości lokalnej wokół programu rewitalizacji. 

Oddziaływanie Programu Rewitalizacji powinno spełniać nie tylko działania merytoryczne, ale również 

podnosić społeczne utożsamianie się z kierunkami i działaniami prowadzonymi przez Zespół 

koordynujący procesem. Program rewitalizacji zmienia dotychczasowe myślenie w kategoriach oni 

i my. Trudnym wydaje się transferowanie tego zagadnienia na myślenie w kategoriach jedności 

działania i określenia procesów przewidywania oddziaływania kolejnych dokonań. Planowane zadania 

będące pojedynczymi elementami układać się będą w kolejne kroki, które doprowadzić mają do 

polepszenia życia mieszkańców i stworzenia nowej przestrzennej wartości gminy. Ponieważ 

finansowanie koncepcji obszaru operacyjnego gminy Leśnica nie pokryje wszystkich potrzeb, konieczne 

będzie w następnym etapie programowania rewitalizacji przygotowanie realnego programu 

finansowania, w tym kompleksowego pakietu finansowego z różnych puli programów pomocowych 

i własnych tak, aby możliwe stało się zrealizowanie zamierzonych przedsięwzięć. Przewiduje się źródła 

wsparcia finansowego rewitalizacji z różnych środków – funduszy strukturalnych UE 2014-2020, PPP, 

budżetu gminy, regionu, pożyczek i kredytów, obligacji, a także środków własnych lokalnych 

partnerów, których projekty zostały ujęte w programie. Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają 

projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2014-2020, dotacji i środków 

zewnętrznych.  

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023 zostaną 

wykorzystane następujące sposoby przekazywania informacji: 

 strona internetowa Urzędu Miejskiego w Leśnicy, zawierająca informacje o LPR, 

 plakaty w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, 
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 biuletyny i foldery o postępach i planowanych działaniach, 

 kontakty z lokalną prasą i telewizją, 

 spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi.  
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9. Opis struktury zarządzania realizacją LPR 

Opracowanie i przyjęcie programu rewitalizacji rozpoczyna pierwszy i najistotniejszy etap procesu 

wdrażania. Proces wdrażania zależny będzie od podejmowanych działań, a proces realizacji programu 

– od procedur gwarantujących jej realizację oraz od organizacji prac nad programem, czyli podziału 

obszarów odpowiedzialności za realizację pomiędzy struktury/jednostki organizacyjne Gminy. Dla 

powodzenia wdrożenia programu rewitalizacji należy przyjąć tzw. zasadę partnerstwa, czyli 

współpracę poszczególnych instytucji samorządowych, organizacji społecznych, przedstawicieli 

mieszkańców, przedsiębiorców oraz zasadę partycypacji społecznej, czyli prowadzenie dialogu 

społecznego pomiędzy rożnymi podmiotami na terenie gminy, w zakresie wdrażania programu 

rewitalizacji. Współpraca podmiotów powinna dotyczyć w szczególności: 

 prowadzenia dialogu społecznego pomiędzy rożnymi podmiotami w zakresie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i ich komplementarności, 

 budowy trwałej sieci partnerstwa na rzecz rozwoju gminy, a tym samym zapewnienia 

kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w programie 

rewitalizacji, 

 kojarzenia partnerów do wspólnych przedsięwzięć oraz projektów, poprzez tworzenie 

płaszczyzny i podstaw wymiany pomysłów, potencjału i potrzeb, 

 poprawy skuteczności działania tych podmiotów poprzez wymianę doświadczeń i informacji 

o trendach/pomysłach rozwojowych, 

 prowadzenia badań i analiz w zakresie zmian społeczno-gospodarczych w gminie, które są 

rezultatem prowadzonych działań rewitalizacyjnych, 

 współdziałania w zakresie doboru rozwiązań zapobiegających sytuacjom kryzysowym 

o charakterze społeczno-gospodarczym, 

 budowy warunków sprzyjających wdrażaniu programu rewitalizacji, 

 wdrażania programu rewitalizacji. 

 

Skuteczność realizacji programu rewitalizacji i jego celów zapewniać będzie sprawny system oceny 

skuteczności wdrażania obejmujący: 

 monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji, 

 ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału. 

Prace nad realizacją działań rewitalizacyjnych powinny rozpocząć się po przyjęciu programu 

rewitalizacji. Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu rewitalizacji wymagać będzie 

szeregu działań: koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych. 

Proces tworzenia oraz realizacji programu rewitalizacji można podzielić na kilka istotnych etapów: 
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 Przygotowanie do sporządzania programu rewitalizacji, 

 Sporządzenie projektu programu rewitalizacji, 

 Konsultacje społecznego programu rewitalizacji, 

 Opiniowanie projektu programu rewitalizacji, 

 Wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych 

opinii oraz uchwalenie programu rewitalizacji, 

 Realizacja programu rewitalizacji. 

Rysunek 19 Zasada tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 
 
Źródło: opracowanie własne 

9.1 Organizacja wdrożenia 

Za wdrażanie i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023 

odpowiadać będzie Burmistrz Gminy Leśnica we współpracy z Urzędem Miejskim w Leśnicy oraz 

Koordynatorem ds. rewitalizacji, który będzie pełnił rolę głównego „zarządzającego” Lokalnym 

Programem Rewitalizacji. Ideą przewodnią jest to, żeby zarządzanie przedmiotowym opracowaniem 

obywało się w ramach istniejących struktur Urzędu Miejskiego w Leśnicy. Przez to nie przewiduje się 
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rewitalizacji – złożony z Koordynatora ds. rewitalizacji oraz przedstawiciela strony społecznej. Skład 

zespołu zostanie zaproponowany przez Koordynatora ds. rewitalizacji i zatwierdzony przez Burmistrza 

Gminy Leśnica. Zespół będzie się spotykał raz na pół roku, a protokoły ze spotkań będą upubliczniane 

na stronie www gminy. Ideą powołania Zespołu ds. rewitalizacji jest właściwe przygotowanie 

projektów i sprawne zarządzanie doborem zadań i przedsięwzięć wchodzących w jego zakres. Zespół 

też dokonuje monitoringu projektów począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad 

robotami, zarządzanie przepływem dotacji, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne rozliczenie 

otrzymanej pomocy. 

Istotnym elementem systemu wdrażania Programu Rewitalizacji jest zbudowanie mechanizmów 

włączenia osób i podmiotów zaangażowanych w projekt w proces rewitalizacji. Ze względu na szeroki 

charakter rewitalizacji bardzo ważny jest międzysektorowy charakter współpracy zawiązanej na rzecz 

skutecznego przeobrażenia obszarów przewidzianych do realizacji. W związku z tym Zespół ds. 

rewitalizacji będzie się wspierał opiniami/propozycjami przedsiębiorców, organizacji pozarządowych 

oraz mieszkańców. 

Rysunek 20 Struktura zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Leśnica 

 

Źródło: opracowanie własne  
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poniższy rysunek. 
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9.2 System monitoringu i ewaluacji 

Monitoring 

Monitoring to proces polegający na okresowej kontroli i ocenie stopnia realizacji działań zapisanych 

w LPR oraz wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy. Aby stał się skutecznym narzędziem w procesie 

wdrażania i realizacji programu rewitalizacji powinien cechować się następującymi zasadami:  

 wiarygodności,  

 aktualności,  

 rzetelności. 

Monitoring stanowi integralną część codziennego zarządzania programem rewitalizacji. Instrumentem 

wspierającym monitoring jest ewaluacja, czyli ocena i pomiar efektywności realizowanych zadań 
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inwestycyjnych i społecznych osiąganych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, a przede 

wszystkim rzeczywistego wymiaru wpływu programu rewitalizacji na jakość i komfort życia 

mieszkańców Gminy Leśnica. Narzędziem ułatwiającym monitorowanie projektów rewitalizacyjnych 

wspieranych z funduszy europejskich jest Centralny System Informatyczny SL2014. Każda z instytucji 

zarządzających programem operacyjnym, w którym przewidziane jest wsparcie dla projektów 

rewitalizacyjnych, zobowiązana jest do wprowadzenia do słownika programowego systemu SL2014 

dodatkowej wartości: „projekt rewitalizacyjny”. Dzięki temu będzie ułatwiony późniejszy proces 

monitorowania i raportowania informacji. 

 

Monitoring procesu wdrażania programu rewitalizacji i jego efektów jest odpowiedzialnym i ważnym 

zadaniem, warunkującym skuteczne zarządzanie procesem wdrażania programu. Proces realizacji 

będzie monitorowany i oceniany przez zespół zadaniowy (Zespół ds. rewitalizacji). Głównymi 

obszarami monitorowania i ewaluacji programu rewitalizacji są: 

 Cele główne i szczegółowe wytyczone w programie, 

 Kierunki działań i poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących 

w ramach poszczególnych celów wytyczonych w programie. Zaleca się, aby monitoring prowadzony 

był jednocześnie na kilku płaszczyznach. Powinien dostarczać informacji na temat postępów w 

osiąganiu przyjętych celów oraz umożliwić kwantyfikację efektów zrealizowanych projektów (zarówno 

efektów ekonomicznych jak i społecznych). 

Monitoring programu będzie odbywał się w dwóch etapach: 

 Roczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat 

podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych 

projektów, 

 Analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych działań 

z osiąganymi wynikami społeczno-gospodarczymi gminy wg wskaźników zaproponowanych 

dla poszczególnych celów. 

 

Ewaluacja 

W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji programu rewitalizacji oraz jego wpływu na wszelkie 

dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na pytanie, w jakim 

stopniu program rozwiązuje realne problemy gminy i jej społeczności. W wąskim aspekcie ewaluacja 

koncentruje się na realizacji poszczególnych elementów programu, przy czym kryteriami oceny 

zapisów są: 
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 Wskaźniki realizacji celów, 

 Rozwiązywanie problemów (wyzwań przyjętych w programie), 

 Realizacja wizji rozwoju (wg przyjętych składników wizji). 

Ewaluacja będzie opierać się na trzech rodzajach ocen: 

 ocena przed realizacją działań - czy i w jaki sposób program, a w szczególności poszczególne 

działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłyną na grupy docelowe, przyczynią się do 

poprawy sytuacji na terenie gminy, 

 ocena w trakcie realizacji działań - odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte 

w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku, 

 ocena po realizacji działań - ocena długoterminowego wpływu programu rewitalizacji na grupy 

docelowe, czy efekty wynikłe z zastosowania strategii są trwałe. 

 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej jest 6 podstawowych kryteriów, które decydują  

o wynikach ewaluacji: 

 Odpowiedniość – odpowiedniość celów rewitalizacji w stosunku do problemów,  

jakie rewitalizacja miała rozwiązać. 

 Przygotowanie programu – logika i kompletność procesu planowania rewitalizacji oraz 

wewnętrzna logika i spójność dokumentu. 

 Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu, których wkład 

i działania zostały przekształcone w wyniki. 

 Skuteczność –  ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia celów 

rewitalizacji oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia rewitalizacji. 

 Wpływ – skutek jaki wywiera rewitalizacja w szerszym środowisku, oraz jej wkład w rozwój 

i podniesienie konkurencyjności. 

 Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających z rewitalizacji będzie 

„płynął” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach rewitalizacji i osiąganie wyników, ze 

szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki, czynników 

ekonomicznych i finansowych, aspektów społeczno-kulturowych oraz zdolności 

instytucjonalnych. 

Aby ewaluacja mogła w pełni spełniać powyższe kryteria musi być oparta o określone wskaźniki, 

których osiągnięcie będzie oznaczało spełnienie oczekiwań, jakie mieszkańcy Gminy Leśnica mieli 

w stosunku do Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Wskaźniki te są określone w odniesieniu do problemów, które zostały zaplanowane do rozwiązania 

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
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9.3 Aktualizacja LPR 

Zarządzanie, monitoring i ewaluacja przy uwzględnieniu wzajemnych zależności oddziaływania 

i transparentności działań podejmowanych zarówno przez Zespół ds. rewitalizacji powołany przez 

Burmistrza Gminy Leśnica, jak i wszystkich pozostałych beneficjentów programu rewitalizacji powinien 

przyczynić się do osiągnięcia wszystkich celów założonych w rewitalizacji i wpłynąć na wzrost 

społeczno-gospodarczy gminy Leśnica oraz poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców. Program 

rewitalizacji służy władzom gminy jako nawigacja do realizacji zadań i pozyskiwania niezbędnych 

środków finansowych, aby mieszkańcy gminy czuli, iż realizowana interwencja rewitalizacyjna jest 

z „ludźmi i dla ludzi”. 

Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników 

zewnętrznych, co implikuje konieczność aktualizacji LPR w razie zaistnienia takich okoliczności. 

W przypadku stwierdzenia, że LPR wymaga zmiany, Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej stosowny 

projekt uchwały zmieniającej LPR. Zmiana LPR następuje w trybie w jakim był on uchwalany. Wszelkie 

zmiany w LPR muszą jednak posiadać swoje uzasadnienie merytoryczne oraz powinny zostać właściwie 

opisane, zawierać rodzaj i przyczynę zmiany oraz jej wpływ na dalszą realizację programu i propozycję 

modyfikacji. Ze względu na ograniczone zasoby finansowo-rzeczowe (ograniczony budżet i potencjał 

instytucjonalno-organizacyjny), działania rewitalizacyjne, które zostałyby dopisane do LPR, powinny 

być zgodne z politykami oraz programami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi oraz 

z pilnością zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa, jak również powinny mieć wpływ na 

osiągnięcie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej. 

 

10. Powiązania LPR z dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi 

Celem analizy jest przedstawienie podstawowych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, związanych z zakresem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na 

lata 2016-2023. 

 

10.1 Poziom krajowy 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia Fala Nowoczesności  

Dokument ten, określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 

długookresowej, przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Jego założeniem jest 

przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju.  

Cele i zadania:  

 Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, 

 Równoważenia potencjałów rozwojowych regionów, 
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 Efektywność i sprawność państwa. 

  

Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Do Roku 2020 (Z Perspektywą Do 2030 R.) 

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju 

kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5). Strategia uwzględnia główne elementy 

struktury wymagane przez tę ustawę dla tego typu dokumentów (art. 9 i art. 12a.). Strategia określa 

nowy model rozwoju – suwerenną wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju 

w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r.  

 

Cele i zadania:  

Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną: 

 Wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji 

 Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach 

zagranicznych 

 Przemiany strukturalne sektora 

 Nowe formy działania i współpracy 

 Nowoczesne instrumenty wsparcia 

 Trwałe zwiększanie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy większym 

wykorzystaniu środków krajowych 

 Zwiększanie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki 

 Zwiększanie towarów zaawansowanych technologicznie 

 

Rozwój społeczne wrażliwy i terytorialnie zrównoważony:  

 Poprawa dostępności usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne 

 Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy 

 Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne 

poszczególnych terytoriów 

 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych w oparciu o specjalizacje gospodarcze 

i nowe nisze rynkowe 

Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie na wszystkich 

szczeblach zarządzania 
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Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu:  

 Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki dla działalności gospodarczej i realizacji 

potrzeb obywateli 

 Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne- dostępne i otwarte dla obywateli oraz 

przedsiębiorstw 

 Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego 

 Cyfrowe państwo usługowe 

 Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne 

 Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe 

efekty rozwojowe 

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030” rozwija postanowienia Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), określone w filarze rozwój 

społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. KSRR jest podstawowym dokumentem 

strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. Dokument określa systemowe 

ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne, ich 

zadania, dokumenty programowe, sposób monitorowania i oceny efektów realizacji, formy wsparcia 

finansowego oraz źródła finasowania polityki regionalnej. 

Cele i zadania: 

 Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 

i przestrzennym, 

 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych, 

 Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie. 

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” została opracowana zgodnie z zapisami 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. W dokumencie tym 

przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbliższych dwudziestu 

lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej urzeczywistnieniu oraz 

wskazano zasady i mechanizmy koordynacji oraz wdrażania publicznych polityk rozwojowych mających 

istotny wpływ terytorialny.  

Cele i zadania:  
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 Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

systemu osadniczego sprzyjającej spójności,  

 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów,  

 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,  

 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski,  

 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 

zdolności obronne państwa,  

 Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.  
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Strategia Innowacyjności I Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

CEL 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 

gospodarki, 

CEL 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, 

CEL 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, 

CEL 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 

Cel szczegółowy 1: Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym cyfrowych,  

Cel szczegółowy 2: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej,  

Cel szczegółowy 3: Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy, 

Cel szczegółowy 4: Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług 

świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (Współdziałanie, Kultura, Kreatywność) 2030 

Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, 

Cel szczegółowy 2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich. 

 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne I Środowisko Perspektywa Do 2020 Roku 

CEL 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

CEL 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, 

CEL 3. Poprawa stanu środowiska. 

 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

Cel główny: Poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, 

społecznym, kulturowym i gospodarczym. 

Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia rewitalizacji 

w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do prowadzenia takich działań. 

 

Umowa Partnerstwa 

Kluczowe priorytety inwestycyjne (będące przedmiotem wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego), zgodnie z celami tematycznymi: 

Cel Tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP: 
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 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 

wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości, 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach: 

 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze 

mieszkaniowym, 

 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności 

dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 

i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu, 

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami: 

 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 

 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu, jakości środowiska 

miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych 

(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania 

działań służących zmniejszaniu hałasu, 

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników: 

 8.2 Wspieranie rozwoju przyjaznego dla zatrudnienia poprzez rozwój potencjałów 

endogenicznych jako elementu strategii terytorialnej dla obszarów ze specyficznymi 

potrzebami, łącznie z przekształceniem upadających regionów przemysłowych oraz 

działaniami na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych, 

 8.5 zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym 

zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie 

mobilności pracowników, 

 8.7 samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, 

Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem: 

 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich, 

 9.4 aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności, 

 9.8 wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych. 

W ramach zakresu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego wyróżnia się 4 obszary o istotnym 

znaczeniu dla wzmocnienia społecznego i gospodarczego wymiaru rewitalizacji: 
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 działania na rzecz poprawy zatrudnienia (priorytet inwestycyjny 8.5) obejmujące różne formy 

aktywizacji osób bez pracy, 

 działania na rzecz aktywnej integracji społecznej, a więc poprawy samodzielności  

i aktywności życiowej i społecznej oraz zwiększenia szans na zatrudnienie, realizowane 

zarówno w odniesieniu do osób indywidualnych, jak i wieloproblemowych społeczności 

(priorytet inwestycyjny 9.4), 

 działania na rzecz promocji przedsiębiorczości (priorytet inwestycyjny 8.7) oraz 

przedsiębiorczości społecznej (priorytet 9.8) jako ważnych instrumentów o charakterze 

zatrudnieniowym, związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, w tym zwłaszcza dla osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

 działania na rzecz rozwoju usług społecznych ogólnego interesu (np. usług wsparcia rodziny, 

usług opieki nad seniorami) w celu poprawy ich dostępności i jakości (priorytet inwestycyjny 

9.7) oraz usług pozwalających na godzenie życia zawodowego i prywatnego np. usług opieki 

nad dziećmi do lat 3 (priorytet inwestycyjny 8.8). 

 

10.2 Poziom regionalny 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Do 2020 Roku 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. powstała z myślą o optymalnym wykorzystaniu 

potencjałów i szans rozwojowych regionu jednocześnie przeciwdziałając występującym 

w województwie opolskim problemom. Decyzja o przygotowaniu nowego dokumentu strategicznego 

dla województwa opolskiego została podjęta w oparciu o analizę sytuacji społeczno-gospodarczej 

regionu.  

Cele i zadania:  

 Przygotowane do rynku pracy aktywne społeczeństwo 

 Konkurencyjna gospodarka oparta na innowacyjności i współpracy z Unią 

 Atrakcyjne obszary do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku 

 Zrównoważony rozwój aglomeracji opolskiej, miast i obszarów wiejskich regionu 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

Głównym celem polityki przestrzennej jest zwiększenie konkurencyjności województwa, w tym m.in. 

budowa nowoczesnej gospodarki, potrafiącej sprostać współczesnym i przyszłym wymaganiom 

konkurencyjności, wykorzystującej lokalną bazę surowcową oraz nowoczesne technologie. 

Cele szczegółowe są następujące: 

1) Aktywizacja gospodarcza regionu w oparciu o tereny wysokiej atrakcyjności lokalizacyjnej 
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III-go paneuropejskiego korytarza transportowego, 

2) Rozbudowa istniejącego potencjału gospodarczego, w tym: restrukturyzacja i modernizacja 

przemysłu z zastosowaniem nowoczesnych technologii, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

3) Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (innowacyjność przemysłu i budownictwa), 

4) Restrukturyzacja i rozbudowa sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich. 

 

Za główne zasady zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju gospodarki uznaje się: 

1) Wykorzystanie szans i możliwości tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym województwa,  

2) Równoważenie rozwoju, 

3) Przełamywanie barier i ograniczeń, 

4) Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju przedsiębiorczości, innowacji gospodarczej 

i transferu technologii, 

5) Poprawę ładu przestrzennego. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Na Lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 1: INNOWACJE W GOSPODARCE 

Oś priorytetowa 2: KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Oś priorytetowa 3: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA  

Os priorytetowa 4: ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM  

Oś priorytetowa 5: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO  

Oś priorytetowa 6: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW  

Oś priorytetowa 7: KONKURENCYJNY RYNEK PRACY  

Oś priorytetowa 8: INTEGRACJA SPOŁECZNA  

Oś priorytetowa 9: WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI  

Oś priorytetowa 10: INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ  

Oś priorytetowa 11: POMOC TECHNICZNA 

 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Do Roku 2020 

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 jest kluczowym dokumentem 

rozwojowym samorządów skupionych w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Strategia zawiera 

syntezę wyników prac diagnostycznych zwieńczonych analizą SWOT oraz definiuje wizję rozwoju 

Subregionu oraz cele strategiczne, a także określa wymiar operacyjny – tzn. zawiera rekomendacje 
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w zakresie kierunków interwencji i zaangażowania samorządów Subregionu, jako podmiotów 

odpowiedzialnych za wdrażanie Strategii.  

Cele strategiczne stanowią główne kierunki współpracy samorządów Subregionu w perspektywie do 

2020 roku: 

 Tworzenie warunków dla dynamicznego wzrostu gospodarczego w oparciu o dostępność 

atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wydajny układ komunikacyjny, 

 Dywersyfikacja struktury gospodarczej subregionu przy wykorzystaniu unikatowego 

potencjału zasobów lokalnych – dziedzictwa przyrody i kultury, 

 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez efektywną gospodarkę 

energetyczną, ochronę gleb, powietrza i środowiska naturalnego, 

 Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze subregionu w odniesieniu do 

zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, zapewnienie zintegrowanego systemu zarządzania 

kryzysowego, 

 Wzmacnianie kapitału społecznego i ludzkiego subregionu na rzecz konkurencyjnej gospodarki 

na bazie uzupełniających się specjalizacji w ramach zintegrowanego systemu edukacyjnego, 

 Budowa zintegrowanego systemu wyspecjalizowanych usług publicznych w obszarach 

zabezpieczenia społecznego, opieki senioralnej, ochrony zdrowia. 

 

Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Na Lata 

2014-2020 

Program ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego to narzędzie wsparcia zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego samorządów lokalnych skupionych w Kędzierzyńsko-Kozielskim 

Subregionalnym Obszarze Funkcjonalnym.  

Program ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020 definiuje szczegółowy plan 

rozwoju (strategiczny i operacyjny), który przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego 

Subregionu, jego ściślejszej integracji, a finalnie, poprzez realizację projektów zintegrowanych, do 

poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Podstawową formą działania Subregionu jest realizacja 

projektów, w tym w szczególności projektów zintegrowanych – głównie w ramach podejścia 

bazującego na koncepcji zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).  

Celem nadrzędnym realizowanym w ramach Programu ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest:  

 Rozwój społeczno-gospodarczy Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, jako czynnik 

integrujący i podnoszący jakość życia mieszkańców.  

Cele rozwojowe programu ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:  

 Wzrost konkurencyjności gospodarki Subregionu oparty na wartości kapitału społecznego,  
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 Ochrona i poprawa jakości środowiska w oparciu o efektywne zarządzanie zasobami 

dziedzictwa kultury i przyrody,  

 Wzmocnienie integracji społecznej na bazie nowoczesnych usług społecznych i zdrowotnych.  

 

10.3 Poziom gminny 

Strategia Rozwoju Gminy Leśnica Na Lata 2011 – 2021 

W strategii wyróżnia się następującą hierarchię celów: 

 Misja strategii stanowi cel nadrzędny, do którego dąży gmina planując działania rozwojowe, 

 Cele strategiczne, wskazujące najważniejsze obszary, w których konieczne jest wsparcie w celu 

przyśpieszenia rozwoju gminy, 

 Cele operacyjne, które uszczegółowiają cele strategiczne i zawierają propozycje kierunków 

działań, koniecznych dla osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych. 

 

Konsekwentne dążenie do osiągania celów operacyjnych i strategicznych będzie przybliżało gminę do 

wyznaczonej misji. 

 

Misja strategii: 

„Naszym zadaniem jest poprawa standardu i jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa publicznego i socjalnego. Dzięki sprzyjającym walorom przyrodniczym pragniemy 

rozwijać bazę turystyczną, gastronomiczno- hotelarską i sportowo- rekreacyjną w celu kultywowania 

lokalnych tradycji. Pragniemy stać się atrakcyjnym miejscem do inwestowania, podnosząc tym samym 

potencjał ekonomiczny Gminy z poszanowaniem środowiska naturalnego”. 

 

I. CEL STRATEGICZNY – Ciągły rozwój turystyki i rekreacji 

1. Cel operacyjny – Aktywna promocja gminy, 

2. Cel operacyjny – Rozwój usług turystycznych, 

3. Cel operacyjny – Ochrona środowiska przyrodniczego. 

 

II. CEL STRATEGICZNY – Rozwój systemu komunikacji 

1. Cel operacyjny – Poprawa systemu drogowego- budowa lub modernizacja dróg. 

 

III. CEL STRATEGICZNY – Edukacja ekologiczna 

1. Cel operacyjny – Podniesienie świadomości ekologicznej, 

2. Cel operacyjny – Eliminacja emisji szkodliwych dla środowiska. 



Aktualizacja 

 

 

119 

 

IV. CEL STRATEGICZNY – Rozwój odnawialnych źródeł energii 

1. Cel operacyjny – Ocena możliwości wykorzystania energii z różnych źródeł, 

2. Cel operacyjny – Podniesienie świadomości społeczeństwa, 

3. Cel operacyjny – Wsparcie finansowe dla projektów z OZE. 

 
Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leśnica 

Podstawowym dokumentem określającym społeczno-gospodarczy rozwój gminy jest „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica (zmiana 2013 r.)”.  

 

W dokumencie tym wizję rozwoju miasta i gminy Leśnica sformułowano następująco: 

Miasto i Gmina Leśnica z perłą śląska opolskiego Górą św. Anny jest: 

 atrakcyjna dla mieszkańców i gości, 

 miejscem, w którym żyją ludzie zintegrowani, gospodarni, otwarci i gościnni, 

 miejscem, do którego chętnie się wraca, 

 gminą, w której mieszkańcy dbają o środowisko i dziedzictwo kulturowe, czują się bezpiecznie, 

 gospodarka w gminie umożliwia wysoki poziom życia. 

 

Dla realizacji tej wizji wyznaczono następujący cel nadrzędny: 

 Wysoki poziom życia mieszkańców (na poziomie średniej życia unii europejskiej) ubogacony 

tradycją przodków. 

Ma on być realizowany poprzez osiągnięcie wyznaczonych celów głównych, określonych w następujący 

sposób: 

 Gospodarka w gminie jest efektywna, konkurencyjna, przyjazna środowisku, racjonalnie 

wykorzystująca lokalne zasoby, 

 Zdrowi, mądrzy, zintegrowani i zasobni mieszkańcy, pielęgnujący swoje tradycje, 

 Świadomie chronione środowisko przyrodnicze i kulturowe. 

 

Jako cele szczegółowe przyjęto w strategii m.in.: 

 Wyznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod inwestycję oraz 

pozyskiwanie środków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

 Rozbudowę i modernizację układu komunikacyjnego oraz rozbudowę i budowę infrastruktury 

technicznej, w tym szczególnie: 

 Osiągnięcie wysokiego standardu infrastruktury komunikacyjnej w drodze modernizacji 

istniejącej infrastruktury drogowej, 
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 Zapewnienie pełnej dostępności do mediów technicznych, w tym wodociągów, kanalizacji, 

energii elektrycznej, cieplnej, gazowej, 

 Wielofunkcyjny rozwój obszarów miejskich i wiejskich gminy (rewitalizacja obszarów), w tym 

szczególnie, 

 Poprawę standardów infrastrukturalnych na terenach wiejskich, jako podstawę podnoszenia 

jakości życia, rozwoju osadnictwa i gospodarki, 

 Kształtowanie mechanizmów generujących efektywny rozwój społeczno-gospodarczy, 

tworzących warunki wzrostu efektywności gospodarowania, 

 Poprawę standardu cywilizacyjnego życia społeczeństwa, stwarzających równe szanse 

rozwojowe, 

 Ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

umożliwiających aktywną ochronę jego wartości i prowadzącą do zrównoważonego rozwoju, 

 Harmonizowanie rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną środowiska przyrodniczego 

i kulturowego oraz krajobrazu. 

 

Strategiczne i główne cele rozwoju przestrzennego: 

 Kreowanie wielofunkcyjnego i bezpiecznego rozwoju gospodarczego, w sposób przyjazny 

środowisku i racjonalnie wykorzystujący jego zasoby, 

 Rozwój osadniczy zrównoważony, zapewniający ochronę i wykorzystanie wysokich walorów 

środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, 

 Kształtowanie pożądanych warunków i jakości życia mieszkańców. 

 
Program Ochrony Środowiska Dla Gminy Leśnica Na Lata 2018-2021 Z Perspektywą Na Lata 2022-2025 

 
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

 Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa 

 Cel: Niepogarszanie stanu wód 

 Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 

 Cel: Regulacja cieków 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

 Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 

 Cel: Tereny zieleni 
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 Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego 

ochrony 

Obszar interwencji: Działalność edukacyjna 

 Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym 

dzieci i młodzieży, firm. 
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11. Procedura Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001, str. 30—37) 

oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2016 r., poz. 353.) – zwana dalej „Ustawą”.  

Burmistrz Gminy Leśnica wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania 

niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze Strategicznego Oceny Oddziaływania na 

Środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu. 

W piśmie od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

(NZ.9022.1.290.2016.JG) z dnia 24.11.2016 r. udzielono odpowiedzi, iż „Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Leśnica na lata 2016 – 2023” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko. 

 

W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016 - 2023, 

ponownie zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z pismem (syg………) oraz 

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z pismem (syg………) w celu 

uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na Środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu LPR. Pismem z dnia ………….. 

(syg.:………..) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu/ Opolski Państwowy Wojewódzki 

Inspektorat Sanitarny podtrzymał swoje stanowisko, co do braku konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę charakter wprowadzonych zmian 

w ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu/ Opolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projekt dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Leśnica na lata 2016-2023. Aktualizacja.” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.   
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