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WSTĘP 

 

Uwarunkowania prowadzenia procesu rewitalizacji reguluje Ustawa z dnia                        

9 października 2015 r. o rewitalizacji, która definiuje rewitalizację, jako „proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym                     

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone 

przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”      

(art. 2.1.). Ustawa w Art. 52. 1. mówi, że „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się 

realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące 

wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego 

uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.”  

 

Z procesem rewitalizacji wiążą się podstawowe definicje przytoczone poniżej. 

  

Rewitalizacja stanowi wieloletnie, zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki inicjowane i koordynowane przez samorząd 

gminy, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone w sposób kompleksowy                              

na podstawie Programu Rewitalizacji przez uczestników (interesariuszy) procesu 

rewitalizacji, którymi są w szczególności:  

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

 właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, społeczną, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 organy władzy publicznej 

 

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 – to obszar miasta, w którym skoncentrowane są negatywne 

zjawiska społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom 

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym, kulturalnym, które współwystępują wraz z negatywnymi zjawiskami w co 

najmniej jednej  ze sfer:  

  a) gospodarczej, 
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  b) środowiskowej, 

  c) przestrzenno-funkcjonalnej, 

  d) technicznej. 

 

Działania rewitalizacyjne są podejmowane w gminie - miasto Grudziądz już                            

od kilku lat, częściowo również przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z funduszy 

Unii Europejskiej. Niniejszy dokument – Lokalny Program Rewitalizacji Grudziądza na 

lata 2017-2023 (LPR) został opracowany w celu kontynuacji działań rewitalizacyjnych 

zrealizowanych w latach 2009-2016 na podstawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Grudziądza na lata 2009-2017”. W latach 2009-2016 na obszarze rewitalizacji 

zrealizowano 19 projektów rewitalizacyjnych przy wsparciu finansowym                                    

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 

Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, za kwotę ponad 22 mln 

złotych. Całkowita wartość przedsięwzięć zapisanych w Programie Rewitalizacji                   

na lata 2009-2017 wyniosła około 38 mln zł. Większość działań zapisanych                              

w Programie Rewitalizacji na lata 2009-2016 dotyczyła sfery technicznej lub 

przestrzenno-funkcjonalnej, nieliczne zrealizowane zostały w sferze społecznej.  

Głównym punktem wyjścia dla programowania procesów rewitalizacyjnych                               

w latach 2014-2023 jest społeczny aspekt rewitalizacji, więc priorytet w realizacji 

będą miały przede wszystkim przedsięwzięcia ukierunkowane na zmniejszenie lub 

likwidację niekorzystnych, negatywnych zjawisk występujących na obszarze 

rewitalizacji wyznaczonym w LPR, które przyczynią się do: 

 wzrostu aktywności społecznej, ożywienia społecznego, 

 zmniejszenia poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym poprzez 

poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym                        

i gospodarczym, 

 wzrostu zatrudnienia, 

 ożywienia gospodarczego, wzrostu potencjału gospodarczego między innymi 

poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023, został 

opracowany na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju 2 sierpnia 

2016 r. oraz „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania 

się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Niniejszy program został 

zainicjowany, opracowany i uchwalony przez Radę Miejską Grudziądza, na podstawie 

art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                    

z 2016 r. poz. 446) i jest wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz 
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gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, 

zmierzającym do stopniowego wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego (stanu koncentracji niekorzystnych zjawisk na ściśle określonym 

obszarze) oraz stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju. Lokalny Program 

Rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem stanowiącym narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.                

W trakcie prac przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza                

na lata 2017-2023, wskazano obszar rewitalizacji, przeprowadzono pogłębioną 

diagnozę stanu obszaru rewitalizacji co pozwoliło by problemy zidentyfikowane                   

na obszarze rewitalizacji poprzez liczne źródła (analizy dynamiczne, porównawcze, 

przestrzenne, badania społeczne, kilkuetapowe konsultacje społeczne) zostały 

przełożone na działania służące bezpośrednim, bądź pośrednim rozwiązaniom.                      

W dokumencie została zatem sformułowana wizja stanu obszaru  po rewitalizacji, 

określone zostały również cele szczegółowe wraz ze wskaźnikami efektów, kierunki 

działań rewitalizacyjnych i odpowiadające im skoordynowane przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, służące osiągnięciu wizji obszaru rewitalizacji. Z uwagi na kilkuletni 

okres wdrażania LPR działania te winny być zawarte w układzie strategicznym                            

i odpowiadać logice interwencji. 

W prace przy opracowaniu Programu zaangażowani byli eksperci z dziedziny 

problematyki rewitalizacji z dziedziny gospodarki przestrzennej, z dziedziny animacji                 

i partycypacji społecznej oraz Zespól Projektowy do spraw opracowania LPR                               

(powołany Zarządzeniem Prezydenta Nr 65/17 z dnia 16 lutego 2017 roku), 

przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. 

Wszystkie prace, warsztaty i dyskusje znalazły swoje odzwierciedlenie w materiale, 

który stanowił podstawę do opracowania Programu. Opis udziału uczestników 

(interesariuszy) procesu rewitalizacji znalazł się w rozdziale dotyczącym szczegółowej 

diagnozy obszaru rewitalizacji oraz w rozdziale dotyczącym mechanizmów włączenia 

interesariuszy w proces rewitalizacji. 

LPR służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem innych 

dokumentów miejskich. 
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I. OPIS POWIĄZAŃ LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI 

 

Niniejszy Program ma bezpośrednie powiązania wdrożeniowe z następującymi, aktualnymi 

dokumentami systemu planowania strategicznego miasta Grudziądza:  

 

Dokument Nr i data uchwały 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Grudziądza      

Studium zostało przyjęte Uchwałą Nr LIII/911/98 
Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 czerwca 
1998 r. , zmiany przyjęte Uchwałą Nr XXVI/96/12 
Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 
2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Grudziądza 

Strategia Rozwoju Miasta Grudziądza na lata 
2016-2023 

Uchwała Nr XVIII/8/16 Rady Miejskiej Grudziądza 
z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia 
aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta 
Grudziądza na lata 2016-2023” 

Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Grudziądza na lata 2016 – 
2025 

Uchwała Nr XXXI/106/2016 Rady Miejskiej 
Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
„Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-
2025" 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023 

Uchwała Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Grudziądzki Spichlerz” z dnia 25 
lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia realizacji 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023” aktualizacja 
Uchwałą nr 11/2016  z dnia  27 czerwca 2016 r.  

Strategia rozwoju obszaru strategicznej 
interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z 
nim funkcjonalnie 

Uchwała Komitetu Sterującego Obszaru 
Strategicznej Interwencji Grudziądza Nr 10/2017 
z dnia 4 lipca 2017 roku przyjmująca aktualizację 
strategii 

Program Współpracy Gminy – Miasto Grudziądz 
z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Uchwała Nr XXVII/84/16 Rady Miejskiej 
Grudziądza z dnia 26 października 2016 r.                      
w sprawie „Programu współpracy gminy-miasto 
Grudziądz z organizacjami pozarządowymi                         
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok" 

Grudziądzki Budżet Obywatelski Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza                                
Nr XXIX/95/16 z dnia 30 listopada 2016 r.                                     
w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w ramach Grudziądzkiego Budżetu 
Obywatelskiego 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 
gminy - miasto Grudziądz 

Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza                                
Nr XXVI/71/16 z dnia 28 września 2016 r.            
w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla gminy-miasto 
Grudziądz” zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/54/17    
z dnia 28 czerwca 2017 r. 

http://bip.grudziadz.pl/strony/6509.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/6509.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/6509.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/14022.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/14022.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/14022.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/14022.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/13765.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/13765.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/13765.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/13765.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/13965.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/13965.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/13965.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/13965.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/13965.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/15032.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/15032.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/15032.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/15032.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/15032.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/15032.dhtml
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Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego 
Miasta Grudziądza 

Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza                                          
Nr XLVIII/64/14z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości                           
w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto 
Grudziądz 

Uchwała Nr XXII/54/16 Rady Miejskiej 
Grudziądza z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie 
aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - miasto 
Grudziądz”, Uchwała zmieniająca                                    
Nr XXXVI/35/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.  

Uchwała w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2017 rok 
 

Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza                                
Nr XXXI/105/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w 
sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki                        
i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Grudziądza   

Studium zostało przyjęte Uchwałą nr LIII/911/98 Rady Miejskiej Grudziądza a następnie  

zmienione Uchwałą nr XXVI/96/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 czerwca 2012 r.  

Studium opisuje cel, wizję i kierunki rozwoju przestrzennego Grudziądza. Jest zasadniczym 

instrumentem planowania przestrzennego o charakterze strategicznym. Wyznacza ono 

przede wszystkim ochronę dziedzictwa kulturowego według wytycznych konserwatorskich, 

porządkowanie i rewaloryzację kompleksową śródmieścia – ukształtowanie historyczne ulic, 

placów i kwartałów zabudowy w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz poprawę 

wizerunku centrum miasta. Studium ustala cele rozwoju przestrzennego Grudziądza, wśród 

których należy przywołać cele strukturalno-przestrzenne, które polegają na zachowaniu lub 

przywracaniu ładu przestrzennego w zagospodarowaniu miasta i zakładają uporządkowanie 

struktury miasta oraz podjęcie działań zmierzających do rehabilitacji zabudowy śródmieścia. 

Zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji są zgodne z celami Studium.  

2. Strategia Rozwoju Miasta Grudziądza na lata 2016-2023  

Potrzeba kontynuacji polityki miejskiej dotyczącej działań rewitalizacyjnych                      

w ramach aktualizacji Programu Rewitalizacji została wskazana w Strategii Rozwoju Miasta 

Grudziądz na lata 2016-2023 (SRMG) przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza                           

Nr XVIII/8/16 z dnia 24 lutego 2016 r. W strategii tej założono następującą wizję strategiczną 

Grudziądza: „Miasto Grudziądz to obszar wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy                  

o stabilnej i zróżnicowanej gospodarce lokalnej, czystym środowisku przyrodniczym, 

rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej, przechodzące do rozwoju opartego                    

na wiedzy i umiejętnościach, gwarantujące mieszkańcom dobre warunki życia i rozwoju,                     

a firmom przyjazne formy inwestowania i działania gospodarczego.”   

 

http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/14632.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/14632.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/14632.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/14632.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/14632.dhtml
http://www.bip.grudziadz.pl/strony/14632.dhtml
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Lokalny Program Rewitalizacji wynika ze strategii i jest z spójny z poniższymi 

priorytetami Strategii oraz ich celami cząstkowymi.  

Priorytet 1. Rozwój kapitału ludzkiego oparty na udoskonaleniu umiejętności oraz 

wykorzystaniu wiedzy i wykorzystaniu umiejętności mieszkańców. 

Cel cząstkowy 1.5 Umocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej grudziądzan, 

realizowany poprzez: wsparcie rozwoju organizacji społecznych oraz tworzenie 

różnorodnych platform i programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Grudziądza oraz poprawy 

jakości życia jego mieszkańców. Wsparcie organizacyjne i finansowe oddolnych inicjatyw  

i aktywności społecznej mieszkańców.  

Priorytet 2. Stworzenie warunków do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta. 

Cel cząstkowy 2.1. Poprawa oferty  i dostępności instytucji wspierania małych i średnich 

przedsiębiorstw, realizowany poprzez: inicjowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości  

i tworzenia nowych miejsc pracy poprzez system zachęt i preferencji dla firm zwiększających 

zatrudnienie. Objęcie szczególnym wsparciem podmiotów działających w ramach sektorów 

uznanych jako innowacyjne czy  też zaliczanych do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.  

Cel 2.2. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia poprzez aktywizację gospodarczą 

mieszkańców, realizowany poprzez: promocję samozatrudnienia, wspieranie instytucji 

otoczenia biznesu.  

Priorytet 4. Rozbudowa i wzmocnienie infrastruktury i sfery społecznej miasta. 

Cel cząstkowy 4.1 Tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w Grudziądzu, 

realizowany poprzez: rozbudowę monitoringu miejskiego i przemysłowego, dalsze 

zintegrowanie działania służb, połączone ze wzmożonymi działaniami o charakterze 

prewencyjnym przełożą się na dalszy spadek zjawisk przestępczych, a także przypadków 

wandalizmu czy innych nieakceptowalnych społecznie zachowań.    

Cel 4.2. Wsparcie i stopniowe przekształcenie sfery społecznej miasta, realizowany poprzez 

modernizację infrastruktury ośrodków pomocy społecznej oraz wsparcie podejmowanych 

przez te instytucje inicjatyw służących odpowiedniemu zdiagnozowaniu potrzeb  

i zintensyfikowaniu doraźnej pomocy dla środowisk dotkniętych bezrobociem, bądź 

utrzymującą się trudną sytuacją bytową.   

Cel cząstkowy 4.5 Kompleksowa rewitalizacja służąca „ożywieniu” obszarów kryzysowych  

i inkluzji społecznej ich mieszkańców, realizowany poprzez aktualizację Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Grudziądza.  

Priorytet 5. Rozwój turystyki i rekreacji, intensyfikacja działań kulturalnych oraz stworzenie 

spójnego systemu promocji miasta. 

Cel 5.3. Ożywienie kulturalne miasta, wzmocnienie oferty instytucji kultury realizowany 

poprzez: rozwój świadczonych usług kultury, wsparcie skierowane będzie również na rozwój 

działalności placówek oferujących zajęcia artystyczne i kulturalne skierowane do dzieci  

i młodzieży, ale także do osób dorosłych czy seniorów, przyczyniając się do wzrostu 
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wrażliwości artystycznej i świadomości kulturowej mieszkańców, w tym także kultywowania 

pomorskich tradycji i kultury.    

 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grudziądza na lata 2016 – 

2025 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023 jest spójny ze Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Grudziądza na lata 2016-2025. Misja 

Strategii to „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne 

wspieranie w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych i problemów opiekuńczo-wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających 

do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem. Misja ta ma być 

osiągnięta poprzez realizację 4 celów strategicznych: 1. Wspieranie i aktywizacja osób                         

i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Doskonalenie systemu wsparcia rodziny                 

i opieki nad dzieckiem 3. Aktywizacja, integracja oraz ochrona osób starszych i osób 

niepełnosprawnych 4. Partnerstwo na rzecz budowy kapitału społecznego. Program 

Rewitalizacji koncentruje się na rozwiązywaniu problemów społecznych na wskazanym 

obszarze miasta. W sferze społecznej planuje się realizację szeregu przedsięwzięć m.in.:  

 rozwijanie szeroko rozumianego poradnictwa dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, przeciwdziałanie bezradności tej grupy osób,  

 opracowywanie i realizacja Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 

rynku pracy przyjmowanego przez Radę Miejską, 

 opracowywanie i realizacja programów i projektów socjalnych adresowanych do osób 

bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej,  

 propagowanie idei tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, 

 inicjowanie i realizacja działań aktywizacyjno-rozwojowych społeczności lokalnej,  

 włączenie potencjału osób starszych w obszar aktywności społecznej i obywatelskiej.  

 

4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 

(Strategia RLKS) 

 

Cel główny omawianej Strategii, jakim jest wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju 

społeczno-gospodarczym Grudziądza oraz cele szczegółowe: wzrost aktywności społecznej 

mieszkańców objętych Strategią RLKS do roku 2023 oraz podniesienie aktywności społeczno-

zawodowej mieszkańców objętych Strategią RKS do roku 2023 wpisują się w cele i kierunki 

zapisane w Lokalnym Program Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023. 
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5. Strategia rozwoju Obszaru Strategicznej interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego                

z nim funkcjonalnie (Strategia OSI Grudziądza) 

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest z spójny z Celem III Strategii OSI Grudziądza                                 

– Wyedukowane, aktywne zawodowo i zaangażowane lokalnie społeczeństwo Obszaru 

Strategicznej Interwencji Grudziądza, który osiągnięty zostanie poprzez realizację:   

Priorytetu 3.1 Zrównoważona rewitalizacja, służąca zmniejszeniu się poziomu ubóstwa                      

i wykluczenia społecznego, wpływająca na wzrost potencjału gospodarczego oraz wzrost 

aktywności społecznej na obszarach problemowych prowadzona w sposób kompleksowy 

służącą aktywizacji obszarów o najwyższym stopniu degradacji fizycznej, społecznej                              

i gospodarczej. Interwencja w ramach rewitalizacji będzie ukierunkowana głównie                            

na działania służące wsparciu przedsiębiorczości, aktywizacji środowisk zagrożonych 

wykluczeniem i ubóstwem, poprawie dostępu do usług i infrastruktury komunalnej oraz 

inwestycjach w zakresie modernizacji zabudowy i porządkowania przestrzeni publicznych. 

Działania rewitalizacyjne podejmowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), powinny być komplementarne z prowadzonymi na obszarach 

kryzysowych „miękkimi” projektami systemowymi, których celem jest poprawa oferty 

edukacyjnej na każdym szczeblu nauczania, aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców 

oraz poprawa sytuacji  na lokalnym rynku pracy. Zakłada się, iż projekty podejmowane                     

w ramach Priorytetu 3.1 będą miały charakter kompleksowy, integrujący działania                               

na różnych płaszczyznach wsparcia dla obszarów. ……………………………………………………………....                                                                                                       

Priorytetu 3.2 Przeciwdziałanie dyskryminacji i wyłączeniu zawodowemu mieszkańców, 

realizowana poprzez działania inicjatywy na rzecz aktywizacji i inkluzji społecznej osób                      

w trudnej sytuacji życiowej, które nakierowane będą na kompleksowe i zindywidualizowane 

wsparcie integracji społecznej osób w trudnej sytuacji życiowej lub osób wykluczonych 

społecznie. Realizowane programy będą służyły aktywizacji społecznej i obywatelskiej oraz 

usamodzielnieniu osób w trudnej sytuacji życiowej, poprzez pomoc doradczą, organizowanie 

warsztatów oraz kursów. Wsparcie będzie dotyczyć także działalności centrów i zakładów 

aktywizacji społecznej oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, których podstawowym 

zadaniem nie jest działalność gospodarcza. 

6. Program współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

 

Cel główny oraz cele szczegółowe Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zgodne są celami i kierunkami określonymi w LPR na lata 2017-2023. Celem głównym 

omawianego Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem                        

a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na terenie miasta. 

Celami szczegółowymi są: 

1) poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny                          
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i systemu pieczy zastępczej, promocji zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, 

kultury, sportu i turystyki, porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

2) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w realizacji zadań 

publicznych poprzez wspieranie i powierzanie im zadań wraz z udzielaniem dotacji         

na ich realizację; 

3) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom występowania z ofertami realizacji zadań 

publicznych; 

4) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na 

rzecz mieszkańców miasta w sferze zadań publicznych; 

5) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz mieszkańców miasta. 

 

7. Grudziądzki Budżet Obywatelski 

 

Grudziądzki Budżet Obywatelski jest realizowany od 2014 roku i służy przeznaczeniu części 

wydatków z budżetu Grudziądza na wskazane przez mieszkańców, w drodze konsultacji 

społecznych, zadania w sprawach objętych zadaniami Grudziądza. Mieszkańcy miasta mogą 

zgłaszać swoje pomysły na projekty realizowane w poszczególnych częściach miasta oraz na 

projekty ogólnomiejskie. Przedsięwzięcia realizowane w ramach GBO opierają się na 

konsultacjach społecznych procedur zgłaszania zadań, ich weryfikacji oraz głosowania nad 

zgłoszonymi zadaniami i mogą stanowić uzupełnienie działań realizowanych na obszarze 

wsparcia wskazanym do rewitalizacji w ramach LPR. 

 

8. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gminy - miasto Grudziądz 

W planie tym założono następującą wizję: Grudziądz to dogodnie położony regionalny 

ośrodek wzrostu o wysokiej dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, wdrażający                                 

w partnerskiej współpracy kompleksowe rozwiązania niskoemisyjne dla poprawy jakości 

życia i podniesienia konkurencyjności gospodarki. Grudziądz to atrakcyjna, nadwiślańska                       

i zróżnicowana przestrzeń przyjazna pieszym, rowerzystom, dostępna nowoczesnym, 

niskoemisyjnym transportem publicznym, w której samochód nie jest niezbędny. 

Cel strategiczny 1: Atrakcyjna przestrzeń dla pieszych i rowerzystów jest spójny z założeniami  

Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. 

 

9. Uchwała Nr XLVIII/64/14 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku                           

od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta Grudziądza 

 

Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza zwalnia od podatku od nieruchomości budynki lub ich 

części oraz budowle lub ich części, położone na obszarze dzielnicy Starego Miasta (częściowo 

również na obszarze rewitalizacji), związane i faktycznie wykorzystywane na działalność 

http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
http://bip.grudziadz.pl/strony/8976.dhtml
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gospodarczą, prowadzoną przez mikroprzedsiębiorstwa (z wyłączeniem branż wymienionych 

w Załączniku nr 2 do Uchwały), co przyczynia się do pobudzenia aktywności gospodarczej. 

 

10.   Uchwała Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXXI/105/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.                    

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki  i rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 

 

Lokalny Program Rewitalizacji wpisuje się w Miejski Program Profilaktyki  

i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok  

w  Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii poprzez 

realizację programów, warsztatów oraz akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 
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II. UPROSZCZONA DIAGNOZA GMINY Z WNIOSKAMI 

 

Położenie geograficzne 

 

Grudziądz zlokalizowany jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. 

Usytuowany jest pomiędzy bałtyckimi portami Trójmiasta (ok. 110 km) a dużymi ośrodkami 

geograficznymi, takimi jak Bydgoszcz (70 km) i Toruń (60 km). Grudziądz obejmuje obszar                     

5 776 hektarów, tj. 57,76 km². Miasto leży w centralnej części Pomorza Nadwiślańskiego.                

Od zachodu graniczy z rzeką Wisłą i gminą Dragacz. Od południa, północy i wschodu miasto 

otoczone jest terenami wchodzącymi w skład gminy Grudziądz. Miasto pełni funkcję powiatu 

grodzkiego i jednocześnie jest siedzibą starostwa powiatu ziemskiego, który obejmuje swym 

zasięgiem sześć gmin: Rogóźno, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Świecie nad Osą i gmina 

wiejska Grudziądz. 

 

Strefa społeczna 

 

Od 2003 r. ogólna liczba mieszkańców Grudziądza nie osiąga poziomu 100 000 osób.                   

W 2016 r. liczba mieszkańców miasta wynosiła 95 964 osób, z czego 89 596 osób (92,2%) 

było zameldowanych na pobyt stały. Od 2007 r. zaobserwować można trend malejący liczby 

ludności. W całym badanym okresie (lata 2007-2016) liczba ta zmalała o 3 126 osób.                         

W badanym okresie (2007-2016) przyrost naturalny był ujemny. Saldo migracji (różnica 

między liczbą osób zameldowanych a wymeldowanych) w latach 2007-2016 było zawsze 

ujemne (Bank Danych Lokalnych, GUS). 

Niekorzystne zmiany demograficzne wynikają przede wszystkim z utrzymującego się od kilku 

lat niskiego poziomu przyrostu naturalnego, starzenia się społeczeństwa oraz migracji 

mieszkańców. Większość mieszkańców Grudziądza stanowią kobiety, tj. 52,4%. Gęstość 

zaludnienia wynosi obecnie 1 661 osób na 1 km² i kształtuje się na poziomie 

charakterystycznym dla dużych miast Polski (Bank Danych Lokalnych, GUS). 

Struktura wiekowa mieszkańców Grudziądza w 2016 r. kształtowała się w sposób 

następujący: osoby w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) stanowiły 14,4% 

społeczeństwa, osoby w wieku produkcyjnym: (15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni) 

stanowiły 63,7%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym (powyżej 59/64 lat) 21,90%.  

Na koniec 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4534 bezrobotnych 

w tym 56,8% kobiet (w 2015 r. 4904 w tym 55,91 % kobiet). Udział bezrobotnych w ludności 

w wieku produkcyjnym wynosi 7,8 % i jest nieznacznie wyższy od średniej w województwie – 

7,6% (WUP Toruń). 
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W sferze pomocy i integracji społecznej na terenie gminy - miasto Grudziądz usługi                         

z zakresu pomocy społecznej świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy 

Społecznej, Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Innych Uzależnień, Centrum Pomocy 

Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Centrum pomocy osobom nietrzeźwym, bezdomnym 

kobietom i osobom w stanie kryzysu. Poza tym 124 organizacje pozarządowe, m.in.: 

Grudziądzkie Centrum Caritas, Grudziądzkie Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 

Alberta, Zarząd Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Grudziądzu, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. Organizacje pozarządowe na zlecenie miasta 

realizują zadania publiczne. 

W ostatnich latach sytuacja rodzin w Grudziądzu się poprawia. W 2016 r. objęto pomocą 

społeczną mniejszą liczbę rodzin niż w roku 2015 (2016 r. – 4314 rodzin, 2015 r. – 4714 

rodzin). Spadek ten spowodowany był poprawą sytuacji dochodowej osób i rodzin 

dotychczas obejmowanych pomocą społeczną w wyniku podejmowanych między innymi 

działań aktywizacyjnych prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu i Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. Aktywizacja bezrobotnych miała również wpływ               

na stan bezrobocia w Grudziądzu, co można zaobserwować poprzez obniżającą się liczbę 

osób bezrobotnych jak i ilość rodzin korzystających z pomocy społecznej. Ponadto wpływ                 

na sytuację materialno-bytową rodzin miało wprowadzenie od kwietnia 2016 r. Programu 

Rodzina 500+. Świadczą o tym, m.in. mniejsze ilości wniosków i zarazem kwoty wydatków, 

np. na opał w porównaniu do ubiegłych lat (2014 – 1435 tys. zł, 2015 – 1171 tys. zł, 2016 – 

997 tys. zł)( MOPR w Grudziądzu). 

Instytucjami zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku jest Komenda 

Miejska  Policji w Grudziądzu oraz Straż Miejska. W 2016 r. na terenie miasta odnotowano 

126135 przestępstw, 1145 wykroczeń przeciwko mieniu oraz założono 339 niebieskich kart 

(Komenda Miejska Policji w Grudziądzu). Ponadto na terenie miasta swoją siedzibę ma 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicza Straż Pożarna.  

Gmina-miasto Grudziądz dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowo-

wychowawczych. W Grudziądzu znajduje się 18 przedszkoli, w tym 8 przedszkoli 

prowadzonych przez samorząd, w których objętych nauką wczesno-szkolną było 2052 dzieci, 

10 przedszkoli niepublicznych, w których objętych nauką wczesno-szkolną było 1065 dzieci.  

Samorząd prowadzi również 15 szkół podstawowych, 14 Gimnazjów, 5 liceów 

ogólnokształcących, liczne zespoły szkół: Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych, Zespół 

Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, 

Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 – Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy                   

Nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 (Grudziądzki Informator Statystyczny 

2015). 

 



15 
 

Do najważniejszych placówek kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym zaliczyć należy 

instytucje mieszczące się w Grudziądzu takie jak: Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi, 

Centrum Kultury Teatr, Bibliotekę Miejską im. Wiktora Kulerskiego, czy Planetarium                            

i Obserwatorium Astronomiczne. Ponadto w Grudziądzu znajduje się nowoczesny multipleks 

– kino Helios z 5 salami kinowymi dysponującymi liczbą około 1300 miejsc.   

 

Sfera gospodarcza 

 

Według danych za 2016 r. w gminie-miasto Grudziądz działały ogółem 5492 firmy. 

Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2016 r. wynosił 10,5 i był 

nieznacznie niższy niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim (10,9).  

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności wg. sekcji PKD 2007 w Grudziądzu 

zdecydowanie przeważają podmioty zajmujące się handlem i naprawą pojazdów (28,5%). 

Jest to naturalne zjawisko, bowiem właśnie w tych sektorach działa większość mikro i małych 

przedsiębiorstw.  Wysoki (19,54%) jest udział podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną               

i pomocą społeczną, spowodowany zapewne działalnością na terenie Grudziądza 

Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, prywatnych praktyk lekarskich, a także ośrodków 

rehabilitacyjnych i uzdrowiskowych. Kolejnymi pod względem liczby podmiotów sekcjami 

gospodarki  są budownictwo – 11,55% oraz przetwórstwo przemysłowe – 6,67% (Bank 

danych Lokalnych, GUS). 

Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w 2016 r. 

działalność gospodarczą pod nr PKD 92.00 (automaty do gry usługi bukmacherskie oraz 64.92 

(pozostałe formy udzielania kredytów – poza systemem bankowym) oraz liczba punktów 

sprzedaży alkoholu prowadziło 398 podmiotów gospodarczych tj. 7,2%. 

Na terenie miasta działa Grudziądzki Inkubator Przedsiębiorczości, który został 

utworzony w ramach projektu pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą                    

na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków EFRR oraz 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2023. Celem działania Inkubatora jest zapewnienie wysokiej 

jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności 

gospodarczej poprzez: wynajem powierzchni biurowych, pomieszczeń szkoleniowo-

konferencyjnych, wynajem powierzchni usługowo-magazynowo-produkcyjnych, informację                

i doradztwo, szkolenia.  

 

Sfera środowiskowa 

 

Miasto położone jest na prawym brzegu rzeki Wisły. Malowniczą panoramę miasta 

tworzą urozmaicona rzeźba Basenu Grudziądzkiego, jego tarasy rzeczne, ostańce 



16 
 

wysoczyznowe w postaci Kępy Fortecznej i Strzemięcińskiej, stanowiące naturalne punkty 

widokowe na pradolinę Wisły. W Grudziądzu i jego bezpośrednim sąsiedztwie ustanowione 

zostały  liczne rezerwaty oraz inne formy ochrony przyrody, jak np. obszary ochrony siedlisk 

Natura 2000. Najważniejszymi obiektami objętymi różnymi formami ochrony przyrody                     

na terenie Grudziądza są: Nadwiślański Park Krajobrazowy – przy granicy z gminą, Chełmiński 

Park Krajobrazowy – 1,29 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny 

Wisły – w granicy gminy, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – 0,31 km, 

Natura 2000 – Obszary Specjalnej Ochrony – Dolina Dolnej Wisły PLB040003 – w granicy 

gminy,  Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony – Cytadela Grudziądz PLH040014 –                          

w obszarze gminy, Natura 2000 – Specjalne Obszary Ochrony – Dolina Osy PLH040033 –       

0,20 km, Użytek ekologiczny – Ostoja Miłoleśna. 

Wysoki udział terenów przyrodniczych wpływa na atrakcyjność turystyczną                                  

i krajobrazową obszaru, jednocześnie wiążąc się z prawnymi ograniczeniami zabudowy oraz 

prowadzenia różnych form działalności na tych terenach, co niekiedy może stanowić barierę 

dla rozwoju gospodarki przestrzennej miasta.  

W samym Grudziądzu udział gruntów leśnych jest wysoki i wynosi 19% powierzchni 

miasta. Lasy Komunalne miasta Grudziądza posiadają aktualny Plan Urządzenia Lasu 

Komunalnego Miasta Grudziądza zgodnie z zapisami, którego prowadzona jest gospodarka 

leśna na terenie miasta.  

Podstawowymi składnikami zorganizowanej zieleni miejskiej w Grudziądzu są: Park 

Miejski na Górze Zamkowej, Park Miejski przy ul. Hallera – park leśny o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych z cennym drzewostanem w postaci alei dębowej w układzie 

liniowym, Zespół Twierdzy Grudziądz – zieleń forteczna i parkowa, w tym Lasek 

Strzemięciński i Lasek Garnizonowy, promenady spacerowe (przy murach miejskich                                

i plantach nad Trynką), Ogród Botaniczny. 

W strukturze przestrzennej miasta Grudziądza ważną rolę odgrywają również ogrody 

działkowe, których obecnie na terenie miasta funkcjonuje 57, o łącznej powierzchni 252 ha.  

 

Sfera przestrzenna i techniczna 

 

Grudziądz posiada bardzo dobre skomunikowanie z zewnętrznym układem 

transportowym. Pobliska „Autostrada bursztynowa” A1 łącząca północ z południem Polski 

stanowi jeden z najważniejszych szlaków transportowych o znaczeniu krajowym                                      

i europejskim, będąc jednocześnie kluczowym impulsem prorozwojowym miasta. Ważną 

funkcję pełnią także trzy drogi krajowe przecinające Grudziądz: droga krajowa Nr 16 (Dolna 

Grupa – Olsztyn - Ogrodniki), droga krajowa Nr 55 (Stolno – Malbork – Nowy Dwór Gdański), 

droga krajowa Nr 95 (łączy autostradę A1 z drogą krajową Nr 55 stanowi element miejskiej 

trasy średnicowej) oraz droga krajowa Nr 91 (Głuchów - Częstochowa - Łódź – Gdańsk,                

tzw. stara jedynka) położona po drugiej stronie Wisły w gminie Dragacz.   
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Przez miasto Grudziądz przebiega łącznie ponad 242 km dróg, z czego około 28,5 km 

stanowią drogi krajowe i wojewódzkie, 63,91 km drogi powiatowe, 142 km stanowią drogi 

gminne, a 7,8 km drogi wewnętrzne. Układ drogowy Grudziądza w ostatnich latach był 

rozbudowywany i modernizowany. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych możemy 

zaliczyć przebudowę ul. Paderewskiego, ul. Mikołaja z Ryńska i ul. Waryńskiego,                                

ul. Portową, ul. Magazynową i jej skrzyżowania z Szosą Toruńską jak również budowę 

dodatkowych pasów ruchu na ul. Warszawskiej, ul. Konstytucji 3-Maja. 

Największą inwestycją drogową realizowaną przez Urząd Miejski w Grudziądzu była 

budowa Miejskiej Trasy Średnicowej, której ostatni II odcinek został ukończony w 2014 r. 

Trasa Średnicowa łączy drogę krajową Nr 16 (Grudziądz-Olsztyn-Suwałki) z autostradą A1                  

i drogą krajową nr 55 (Grudziądz – Toruń), wyprowadzając tym samym główny ruch 

tranzytowy poza centrum miasta. Komunikacja publiczna na terenie miasta składa się                     

z 24 tras autobusowych (w tym sezonowej i nocnej) oraz 1 linii tramwajowej, które 

obsługiwane są przez dwóch przewoźników: firmę Arriva Sp. z o.o. oraz Miejski Zakład 

Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu.   

Grudziądz jest najmniejszym miastem w Polsce, posiadającym czynną samodzielną 

sieć tramwajową. Tramwaj kursuje wzdłuż „kręgosłupa” miasta,  pomiędzy dzielnicą Tarpno 

na północy miasta, centrum miasta, a dzielnicą Rządz w południowej części Grudziądza. 

 

Zarządzaniem i administrowaniem budynkami komunalnymi zajmuje się Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. Obecnie zarządza 475 budynkami,  

w tym 185 budynkami wspólnotowymi. Ponadto w zarządzaniu spółki znajdują się: ośrodki 

zdrowia, ośrodki sportu, targowiska, hotel, Cmentarz Komunalny. 

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.  zarządzają infrastrukturą wodociągową  

i  kanalizacyjną, uzdatnianiem wody oraz prowadzeniem oczyszczali ścieków. Zdolność 

produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wynosi 32 tysiące m3 wody dobowo przy 

poborze rzeczywistym wynoszącym około 16 tysięcy m3 wody. Taka ilość w pełni zabezpiecza 

zapotrzebowanie miasta w wodę. Zasilanie SUW z dwóch stron zapewnia ciągłość 

energetyczną dostaw wody mieszkańcom. Z sieci wodociągowej korzysta 95,9% 

mieszkańców miasta ogółem (Bank Danych Lokalnych, GUS). 

Ogólna długość sieci kanalizacyjnej w Grudziądzu wynosi ok. 197,01 km.                                   

Z infrastruktury kanalizacyjnej korzysta 91,8 % mieszkańców ogółem. System kanalizacji 

sanitarnej ze względu na sposób odprowadzania ścieków dzieli się na kanalizację 

grawitacyjną i kanalizację tłoczną. W grudniu 2001 roku przeprowadzono rozruch 

technologiczny mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Kilka miesięcy później 

przekazano obiekt do eksploatacji. Oczyszczalnia jest obiektem nowoczesnym, spełniającym 

warunki dotyczące najwyższych dopuszczalnych wartości lub procentu redukcji 

zanieczyszczeń dla ścieków komunalnych. Odwodniony osad ściekowy odpowiada najwyższej 

klasie osadów stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne, w całości 
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zostaje wywieziony do odbiorców celem rolniczego wykorzystania. Na terenie oczyszczalni 

ścieków zakończona została realizacja projektu "Budowa stacji suszenia osadów" 

współfinansowanego przez fundusz pomocowy ISPA (obecnie Fundusz Spójności UE). 

Inwestycja ta pozwoliła na około 4-krotną redukcję masy osadów powstałych wskutek 

oczyszczania ścieków. Produkowany w oczyszczalni ścieków biogaz w 100% pokrywa 

zapotrzebowanie na energię cieplną i w ok. 64% zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Wytwórcą i dystrybutorem energii cieplnej oraz energii elektrycznej na obszarze Grudziądza 

zajmuje się Grupa OPEC Grudziądz Sp. z o.o. Od 2010 r. widoczny jest trend spadkowy                        

w zakresie sprzedaży energii cieplnej w Grudziądzu, co było związane z malejącą liczbą 

odbiorców, jak i z wzrostem średnich zewnętrznych temperatur w trakcie trwania sezonu 

grzewczego. Pomiędzy rokiem 2010, a 2014 sprzedaż ciepła spadła o ponad 16,6%, z kolei 

zamówiona moc cieplna została ograniczona o 11,4%. 

Grudziądz posiada wszelkie predyspozycje dla rozwojowi turystyki aktywnej oraz 

wypadowej (weekendowej), dzięki rozwiniętej infrastrukturze rekreacyjno-turystycznej                 

w mieście i okolicy. Na terenie miasta znajduje się 39 obiektów wpisanych                                           

do  Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, oraz 1054 obiektów wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków. Znaczenie ponadregionalne mają niewątpliwie zespoły zabytkowe 

Grudziądza do których należy zaliczyć przede wszystkim:  

1. Układ urbanistyczny miasta Grudziądza, którego początki sięgają XIII w.  

2. Obiekty związane z infrastrukturą miasta: kolegium jezuickie (ul. Ratuszowa 1), 

dom towarowy Jontofsohna (ul. Rynek 22),  pojedyncze przykłady  średniowiecznych 

kamienic, zwarty kompleks 26 spichrzów o unikatowej zabudowie panoramicznej                     

w Europie, fragmenty średniowiecznych murów miejskich z XIV w. oraz Brama 

Wodna, Park Miejski na Górze Zamkowej, cmentarz komunalny.  

3. Obiekty architektury fortyfikacyjno-obronnej: relikty zamku krzyżackiego z XIII w, 

Twierdza Grudziądz złożona z Cytadeli (1776-1778), pierścienia wewnętrznego (1889-

1907) i linii zewnętrznej (do 1914), zespoły koszar z końca XVIII w. nadal są obiektem 

użytkowanym przez wojsko.  

4. Architektura sakralna: kościół farny p.w. św. Mikołaja, kościół p.w. Świętego Ducha 

zbudowany w XIII w., kościół pojezuicki p.w. św. Franciszka Ksawerego, wzniesiony                 

w latach 1648-1715, klasztor Benedyktynek - obecnie siedziba muzeum, zbudowany 

w latach 1728-1731. 

5. Zabytki techniki: zespół fabryki maszyn A. Ventzki, z przełomu XIX/XX w., budowle 

hydrotechniczne: Rów Hermana i Kanał Trynki.  

 

W gminie-miasto Grudziądz są także termalne baseny solankowe, najbogatsze                       

w uzdrawiające składniki wody solankowe w Polsce północnej. Kompleks Geotermii 

Grudziądz Sp. z o.o. zlokalizowany w Maruszy stanowi obiekt kluczowy dla rozwoju funkcji 

rehabilitacyjno-uzdrowiskowej w regionie. Spółka świadczy usługi z zakresu balneologii                       
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z wykorzystaniem solanki do celów leczniczych, również w formie piramidy z tężnią, która 

umożliwia inhalację oraz wypoczynek. Rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi sprzyjają 

również obiekty zlokalizowane wokół Jeziora Rudnickiego Wielkiego: ośrodki wypoczynkowe, 

wypożyczalnie sprzętu wodnego, pola namiotowe, punkty małej gastronomii, plaża miejska. 

W pobliżu jeziora znajduje się także kompleks turystyczno-rekreacyjny miasteczko 

westernowe Kansas City – MEGA PARK. W skład MEGA PARKU wchodzą m.in: miasteczko 

westernowe, ZOO safari, park dinozaurów, park rozrywki oraz park tematyczny „Kraina 

bajek, baśni i legend” i wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych.  

 

Terenami przyrodniczymi sprzyjającymi rekreacji są również okolice Jeziora Tarpno, 

miejskie tereny zieleni, m.in. las komunalny, ogród botaniczny, park miejski czy 

nadwiślańskie błonia, które zostały w znacznym stopniu zagospodarowane w ostatnich 

latach w infrastrukturę sprzyjającą rekreacji. Atrakcją jest także nowoczesna marina                        

na prawym brzegu Wisły, która stała się wizytówką zrewitalizowanego grudziądzkiego 

nabrzeża.  

Do atrakcji turystyczno-rekreacyjnych należy zaliczyć również m.in. halowy tor kartingowy 

DRIFT, strzelnice sportowo-bojowe przy ul. Dworcowej, pole do minigolfa w parku miejskim                

oraz kręgielnię zlokalizowaną przy jednym z grudziądzkich hoteli. 
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III. DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO GMINY 

 

Kompleksowa rewitalizacja może być podejmowana wyłącznie na obszarach 

zdegradowanych, dla których interwencja została zaplanowana w programie rewitalizacji.  

Na etapie programowania rewitalizacji konieczne jest więc wyznaczenie obszarów 

zdegradowanych, w których mierniki poziomu rozwoju społecznego, gospodarczego oraz 

przestrzennego są na niskim poziomie, a spośród nich konkretnego obszaru lub obszarów                  

o relatywnie najgorszej sytuacji, tym samym predestynowanych do objęcia kompleksową 

interwencją w zakresie rewitalizacji. 

Obszary zdegradowane zostały wyznaczone w procesie porównywania wewnątrzmiejskiego 

stopnia zróżnicowania poszczególnych wskaźników cząstkowych, określających poziom 

degradacji.  

Pierwszym krokiem w procesie porównywania wewnątrzmiejskiego stopnia zróżnicowania 

poszczególnych wskaźników cząstkowych była analiza uwarunkowań przestrzenno- 

funkcjonalnych miasta, skutkujących podziałem obszaru miasta na mniejsze 

jednostki/dzielnice/osiedla. Dla przestrzennego zobrazowania wyników analizy miasto - nie 

posiadające formalnego podziału na dzielnice - podzielono na 12 jednostek strukturalnych 

(grupujących wszystkie 383 ulice w Grudziądzu) w ten sposób, aby żadna z wyznaczonych 

jednostek strukturalnych nie zajmowała ponad 20% powierzchni gminy oraz aby na żadnej                

z wyznaczonych jednostek nie było koncentracji ponad 30% mieszkańców gminy1.  

Jednostki wewnątrzmiejskie wydzielono korzystając z zaproponowanej przez S. Liszewskiego2 

metody klasyfikacji terenów miejskich (z niewielkimi modyfikacjami). Klasyfikacja została 

skonstruowana tak, by łączyła w sobie trzy najważniejsze, w kontekście założonego celu, 

cechy terenów miejskich: 

 funkcję terenu, 

 fizjonomię (jego budowę przestrzenną i charakter zabudowy), 

 intensywność użytkowania (poziomą i pionową). 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
2 Liszewski S., Tereny miejskie. Podział i klasyfikacja 1978. 
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Mapa 1. Podział m. Grudziądza na jednostki strukturalne 

 

 

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków 

 

Diagnoza rozmieszczenia negatywnych zjawisk w Grudziądzu objęła więc swym zasięgiem 

całe miasto (tj. 383 ulice, pogrupowane w ramach 12 jednostek strukturalnych).  

Dla wydzielonych jednostek pozyskano materiał statystyczny dostępny w zasobach Urzędu 

Miejskiego, jak i specjalnie w tym celu wygenerowany przez instytucje zewnętrzne,                             

m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

czy Komendę Miejską Policji w Grudziądzu. Uzyskane dane przeanalizowano pod kątem 

budowy listy porównywalnych, obiektywnych i weryfikowalnych wskaźników odnoszących 

wartość danej zmiennej do ulicy, a następnie podobszaru.  
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Proces wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Grudziądzu oparty został                      

o Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki 

finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 (Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P), zwane dalej 

Zasadami regionalnymi. Zgodnie z Zasadami regionalnymi „do analizy jednostki 

strukturalnej należy wybrać 5 wskaźników z listy wskaźników stanu kryzysowego w dużych 

miastach, zaprezentowanych w załączniku 3 (w tabeli 5) lub 5 wskaźników, z których 

przynajmniej 3 będą z listy wskaźników stanu kryzysowego w dużych miastach, 

zaprezentowanych w załączniku 3 (w tabeli 5), a pozostałe będą autorskimi wskaźnikami 

gminy (odnoszącymi się do definicji stanu kryzysowego, wskazanej w rozdziale 3).” 

Powołując się na zapisy Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji                              

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, za obszary koncentracji negatywnych 

zjawisk w każdej ze sfer należy uznać te, dla których przyjęte wskaźniki są gorsze niż średnia 

dla gminy. Występowanie koncentracji zjawisk kryzysowych w sferze społecznej jest zatem 

warunkiem, by dany obszar mógł zostać uznany za obszar zdegradowany. 

Grudziądz, zgodnie z analizą trendów demograficznych, dotykają dwa podstawowe problemy 

związane z depopulacją miasta oraz starzeniem się lokalnej społeczności. Oba zjawiska są 

charakterystyczne dla podobnych ośrodków miejskich. Pierwszy z nich wynika w znacznej 

mierze z migracji, która w części ma wymiar lokalny i związana jest z rozlewaniem się miasta 

(urban sprawl). Tym samym proces starzenia się społeczeństwa, jako zjawisko obserwowane 

w całym kraju, w Grudziądzu wzmacniane jest przez suburbanizację. Obydwa czynniki                         

w niewielkim stopniu różnicują poszczególne części miasta. W związku z powyższym 

zdecydowano się na analizę sfery społecznej na dwóch poziomach:  

 bezrobocia, ważnego czynnika wpływającego na jakość życia; bezrobocie generuje 

kolejne problemy społeczne w ramach tzw. spirali kryzysu – ubóstwo, uzależnienie      

od pomocy społecznej, patologie, przestępczość, 

 występowania negatywnych zjawisk społecznych, mierzonych liczbą naruszeń prawa. 

Osoby bezrobotne są jednocześnie klientami pomocy społecznej, świadczonej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Właśnie tę 

grupę uznaję się za kluczową z punktu widzenia rewitalizacji, która ma mieć głównie wymiar 

społeczny. Obszary wykluczenia społecznego to z drugiej strony sfera częstszego naruszenia 

prawa.  

Dla potrzeb przeprowadzenia analizy jednostek strukturalnych w Grudziądzu wybrano                          

3 wskaźniki najpełniej obrazujące specyficzne obszary problemowe miasta w podsystemie 

społecznym z zakresu bezrobocia, w tym długotrwałego, oraz przestępczości,                                        

a w szczególności: 
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1. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze; 

2. Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej 

względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze; 

3. Wskaźnik przestępstw kryminalnych (popełnionych na danym obszarze) na 1000 

mieszkańców. 

Tym samym spełniony został wymóg nałożony Zasadami programowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „przynajmniej 3 

wybrane wskaźniki muszą dotyczyć sfery społecznej, w zakresie tematycznym, o którym 

mowa w definicji stanu kryzysowego (rozdział 3, pkt 3)”. 

Analiza katalogu wskaźników w innych niż społeczny podsystemach wskazała, iż spośród nich 

brak jest możliwości wskazania zjawisk specyficznych dla miasta Grudziądza, opisanych 

wskaźnikami w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej.  

W podsystemie gospodarczym poziom przedsiębiorczości nie jest zjawiskiem kryzysowym  

w Grudziądzu. Problemem są natomiast niekorzystne zjawiska gospodarcze, które                               

w przypadku Grudziądza zostały odwzorowane z indywidualnej mapy gospodarczej miasta. 

Wobec powyższego zaproponowano do dalszej analizy zastosowanie dwóch wskaźników 

autorskich: 

1. ze sfery gospodarczej: Liczba negatywnych zjawisk gospodarczych na 1000 

mieszkańców, rozumiany jako nadreprezentacja firm prowadzących działalność         

w obszarze:  

 sprzedaży losów na loterię, eksploatacji automatów do gier hazardowych                    

na monety, działalności bukmacherskiej (kod PKD 92.00 Z)  

 pozostałych form udzielania kredytów – udzielanie kredytów konsumpcyjnych, 

pożyczki pieniężne poza systemem bankowym, działalność lombardów (kod 

PKD 64.92 Z/64.19 Z); 

 punktów sprzedaży alkoholu. 

 

Ww. rodzaje działalności gospodarczych współwystępują ze zjawiskami 

kryzysowymi  analizowanymi w systemie społecznym – bezrobociem, ubóstwem, 

przestępczością, co potwierdziły wyniki analizy wskaźnikowej obszarów kryzysu. 

 

2. ze sfery funkcjonalno – przestrzennej: Liczba obiektów ujętych w Gminnej 

Ewidencji Zabytków na 1000 mieszkańców. Obiekty zabytkowe są jednym                            

z najistotniejszych potencjałów obszarów rewitalizacji, szczególnie w przypadku 

miast z historycznym rodowodem, z jakim mamy do czynienia w Grudziądzu. 

Jednocześnie nagromadzenie takich obiektów, zwłaszcza w sytuacji wieloletnich 
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zaniedbań remontowych, sprawia niejednokrotnie, że obszary te stanowią 

miejsca koncentracji problemów w sferze technicznej, związanej ze złym stanem 

obiektów budowlanych lub ich niewystarczającym wyposażeniem w podstawowe 

instalacje. Nagromadzenie obiektów zabytkowych na danym terenie zostało 

potraktowane jako dodatkowy wskaźnik w sferze przestrzennej. Wysoka wartość 

historyczna jednostki przy notorycznym braku środków finansowych                                 

na modernizację najstarszego zasobu, wpływa - w przypadku zapotrzebowania                    

na kosztowne prace remontowe w obiektach zabytkowych – na wielkość kryzysu                 

i stopień degradacji tej jednostki w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym. 

Zaproponowane wskaźniki autorskie charakteryzują się wymaganymi przez 

Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki 

finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 cechami: 

 są mierzalne,  

 pochodzą ze źródeł powszechnie uważanych za wiarygodne dla danego zagadnienia;  

w przypadku negatywnych zjawisk gospodarczych źródłem danych jest ewidencja 

działalności gospodarczej prowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Grudziądzu; w przypadku liczby obiektów zabytkowych – Gminna 

Ewidencja Zabytków prowadzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków                             

w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu,  

 cechują się możliwością systematycznego pozyskiwania danych, co najmniej                            

w okresie wymaganego monitorowania realizowanej interwencji; specyfika 

funkcjonowania ewidencji działalności gospodarczej oraz gminnej ewidencji zabytków 

zabezpieczają wymóg dostępu do źródeł danych w okresie wymaganego 

monitorowania interwencji. 
 

Pismem z dnia 30.03.2017 r. znak RR-I-P.7635.1.5.2017 Dyrektor 

Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zatwierdził wybór wskaźników autorskich przez 

miasto Grudziądz. Zatem spełniony został warunek zdefiniowany w zasadach 

regionalnych przez IZ RPO WK-P, nakładający obowiązek wyboru do analizy jednostki 

strukturalnej „5 wskaźników, z których przynajmniej 3 będą z listy wskaźników stanu 

kryzysowego w dużych miastach, zaprezentowanych w załączniku 3 do Zasad,                          

a pozostałe będą autorskimi wskaźnikami gminy (odnoszącymi się do definicji stanu 

kryzysowego, wskazanej w rozdziale 3)”. 

Reasumując, dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

w Grudziądzu zastosowano następujący katalog wskaźników obejmujących sferę 

społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno – funkcjonalną: 
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Tabela 1. Wskaźniki oceny podsystemu społecznego, gospodarczego i przestrzenno - funkcjonalnego 

PODSYSTEM SPOŁECZNY 

Wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców  
 

Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze   
 

Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w 
wieku produkcyjnym na danym obszarze  
 

PODSYSTEM GOSPODARCZY 

Suma negatywnych zjawisk gospodarczych: 
- liczba osób prowadzących działalność gospodarczą pod nr PKD 92.00 Z (automaty do gry, usługi 
bukmacherskie), 
- liczba osób prowadzących działalność gospodarczą pod nr PKD 64.92 Z (pozostałe formy 
udzielania kredytów – poza systemem bankowym), 
- liczba punktów sprzedaży alkoholu 

PODSYSTEM PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY 

Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1000 osób 

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków 

Dla wszystkich 12 jednostek strukturalnych analizowano ten sam katalog wskaźników. 

Delimitacja obszaru zdegradowanego 

Obszar zdegradowany, zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. to obszar, na 

którym zidentyfikowano stan kryzysowy, tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych 

zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej 

jednej z następujących sfer:  

a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw),  

b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 

bądź stanu środowiska),  

c) 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, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),  

d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji 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). 
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Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej  

na każdym z podobszarów. Sytuacją kryzysową nazywamy odchylenie wartości 

analizowanego wskaźnika od średniej liczonej dla obszaru miasta.  

W kolejnym etapie diagnozy podjęto próbę określenia, które obszary miasta Grudziądza 

charakteryzują się kumulacją ww. zjawisk kryzysowych. 

Zgodnie z Zasadami regionalnymi „za obszar zdegradowany mogą być uznane te jednostki 

strukturalne, w których co najmniej 3 z 5 wybranych wskaźników przyjmują wartości mniej 

korzystne od średnich wartości dla gminy. Przynajmniej jednym ze wskaźników 

przyjmujących wartość mniej korzystną od średniej wartości dla gminy musi być wskaźnik 

spoza sfery społecznej.” 

Tym samym Zasady regionalne potwierdzają zapisy Wytycznych w zakresie rewitalizacji                        

w programach krajowych na lata 2014-2020, które zakładają, iż „stan kryzysowy to stan 

spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych”.  

Przyjmując za priorytet konieczność identyfikacji stanu kryzysowego w sferze społecznej                   

na etapie wyznaczania obszaru zdegradowanego w Grudziądzu założono, iż koncentracja 

oznaczać będzie współwystępowanie 3 zjawisk kryzysowych w podsystemie społecznym, 

rozumianych jako odchylenie od wartości średniej dla miasta w przypadku wskaźników:   

1. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze; 

2. Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej 

względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze; 

3. Wskaźnik przestępstw kryminalnych (popełnionych na danym obszarze) na 1000 

mieszkańców. 

Warunek ten umożliwia identyfikację tych jednostek strukturalnych w mieście, które są 

najbardziej zdegradowane w systemie społecznym.  

Metodologię wyznaczenia obszaru zdegradowanego Grudziądza oparto na założeniu 

jednoczesnego występowania w analizowanych jednostkach strukturalnych: 

 3 wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową w podsystemie społecznym                       

(tj. przekraczających średnią wartość dla miasta), 

oraz 

 sytuacji kryzysowej w podsystemie gospodarczym, rozumianej jako występowanie 

nadreprezentacji negatywnych zjawisk gospodarczych (liczba osób prowadzących 

działalność gospodarczą pod nr PKD 92.00 Z (automaty do gry, usługi bukmacherskie) 

oraz 64.92 Z (pozostałe formy udzielania kredytów – poza systemem bankowym) oraz 

liczba punktów sprzedaży alkoholu -  w wysokości przekraczającej średnią wartość dla 

miasta), 
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oraz 

 sytuacji kryzysowej w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym, rozumianej jako  

występowanie nadreprezentacji obiektów zabytkowych objętych Gminną Ewidencją 

Zabytków. 

 

Założenie to spełnia minimalne wymogi nałożone Zasadami regionalnymi w odniesieniu                 

do obszaru zdegradowanego, w którym „co najmniej 3 z 5 wybranych wskaźników muszą 

przyjmować wartości mniej korzystne od średnich wartości dla gminy. Przynajmniej jednym 

ze wskaźników przyjmujących wartość mniej korzystną od średniej wartości dla gminy musi 

być wskaźnik spoza sfery społecznej”. 

 

Podsystem społeczny 
 

Średnia wartość wskaźnika przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców dla całego 

miasta wynosi 14,2. Wyższe wartości zaobserwowano w pięciu jednostkach strukturalnych 

wydzielonych na potrzeby delimitacji. Były to: jednostka nr 2 „Kuntersztyn – Tuszewo" 

(wartość wskaźnika wyniosła tam 16,38), jednostka nr 4 „Śródmieście" (26,7), jednostka nr 6 

„Kopernika - Chełmińskie"(18,4) jednostka nr 7 „Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko" (16,52) 

oraz jednostka nr 9 „Las komunalny” (37,04). 

 
Mapa 2. Wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców  

 

 

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
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Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w skali całego miasta wynosi 8%. 

Wskaźnik ten przyjmuje wyższe wartości w jednostce nr 3 "Tarpno" (na tym obszarze 

bezrobotni stanowią 10% mieszkańców), jednostce nr 4 "Śródmieście" (15%), jednostce nr 7 

"Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko" (10%) oraz w jednostce nr 9 „Las komunalny” (11%). 

Mapa 3. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze   

 

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
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Wartość wskaźnika stosunku osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy                           

i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym w skali całego miasta wynosi 3%. Jest ona 

wyższa w pięciu jednostkach. Są to: jednostka nr 3 "Tarpno" (na tym obszarze długotrwale 

bezrobotni stanowią 4% mieszkańców), jednostka nr 4 "Śródmieście" (6%), jednostka nr 6 

"Kopernika - Chełmińskie"(4%), jednostka nr 7 " Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko" (4%) oraz 

jednostka nr 9 "Las komunalny" (6%). 

 

Mapa 4. Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności 

w wieku produkcyjnym na danym obszarze 

 

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
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Podsystem gospodarczy 

 
Wskaźnik wzięty pod uwagę w podsystemie gospodarczym stanowi sumę kilku negatywnych 

zjawisk gospodarczych. Są to: liczba osób prowadzących działalność gospodarczą pod nr PKD 

92.00 Z (automaty do gry, usługi bukmacherskie), liczba osób prowadzących działalność 

gospodarczą pod nr PKD 64.92 Z (pozostałe formy udzielania kredytów – poza systemem 

bankowym) oraz liczba punktów sprzedaży alkoholu. Przyjęty wskaźnik ukazuje koncentrację 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z ryzykiem generowania 

zjawisk patologicznych i kryzysowych w lokalnej społeczności (takich jak: alkoholizm, hazard, 

zadłużanie, ubóstwo). Jednocześnie tego typu działalność nie ma charakteru 

prorozwojowego.  

 

Wartość referencyjna przyjętego wskaźnika (średnia dla miasta) wyniosła 4,48. Wyższą 

wartość wskaźnika zaobserwowano w jednostce nr 4 "Śródmieście" (9,49) oraz w jednostce 

nr 12 "Mniszek - Rudnik" (6,44). 

 
 

Mapa 5. Suma negatywnych zjawisk gospodarczych  

 

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
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Podsystem przestrzenno – funkcjonalny 

 
Do oceny sytuacji kryzysowej w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym zaproponowano 

wskaźnik obejmujący liczbę obiektów zabytkowych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

na 1000 mieszkańców. 

 

Obiekty zabytkowe są jednym z najistotniejszych potencjałów obszarów rewitalizacji. 

Jednocześnie nagromadzenie takich obiektów, zwłaszcza w sytuacji wieloletnich zaniedbań 

remontowych (co jest sytuacją typową dla większości miast w Polsce), sprawia 

niejednokrotnie, że obszary te stanowią miejsca koncentracji problemów w sferze 

technicznej, związanej ze złym stanem obiektów budowlanych lub ich niewystarczającym 

wyposażeniem w podstawowe instalacje.  

 

Mapa 6. Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1000 osób  

 

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków 
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W Grudziądzu największa ilość obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków                         

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców znajduje się w jednostce nr 4 "Śródmieście" (37,58) 

oraz w jednostce nr 9 „Las komunalny” (37,04). Wysoka wartość historyczna tych obszarów 

przy notorycznym braku środków finansowych na modernizację najstarszego zasobu wpływa 

- w przypadku zapotrzebowania na kosztowne prace remontowe w obiektach zabytkowych – 

na wielkość kryzysu i stopień degradacji w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym w tych 

jednostkach. 

Odchylenie powyżej wartości referencyjnej dla miasta (11,87) występuje ponadto jeszcze                

w dwóch jednostkach: nr 2 "Kuntersztyn – Tuszewo" (18,74) oraz nr 5 "Wyzwolenia" (12,05). 


