Wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego
Obszar zdegradowany to obszar na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli kumulację
negatywnych
zjawisk
reprezentujących
przede
wszystkim
sferę
społeczną,
współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.
W związku z powyższym poddano analizie jednostki pomocnicze miasta Grudziądza
(w pierwszym etapie ulice, w kolejnym etapie dane dla ulic zagregowane do poziomu 12
jednostek) w celu określenia, które z jednostek charakteryzują się największą liczbą
wskaźników odbiegających od wartości referencyjnej dla miasta. Założono, że za obszar
spełniający kryterium koncentracji problemów uznane zostaną te jednostki, które na łącznie
5 analizowanych wskaźników spełnią co najmniej kryteria:
 jednoczesnego występowania 3 wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową
w podsystemie społecznym (tj. przyjmujących wartość wyższą, niż średnia dla
miasta),
 występowania sytuacji kryzysowej w podsystemie gospodarczym, rozumianej jako
nadreprezentacja 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),
 występowanie sytuacji kryzysowej w podsystemie przestrzenno-funkcjonalnym,
rozumianej jako
nadreprezentacja obiektów zabytkowych objętych Gminną
Ewidencją Zabytków.

Pierwsze kryterium, tj. jednoczesne występowanie 3 wskaźników potwierdzających sytuację
kryzysową w podsystemie społecznym stwierdzono w trzech jednostkach (nr 4, 7 oraz 9).
Koncentrację problemów w sferze gospodarczej stwierdzono w dwóch jednostkach (nr 4
oraz 12), natomiast problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w czterech jednostkach
(nr 2, 4, 5 oraz 9). Spełnianie przyjętych kryteriów przez jednostki strukturalne miasta
Grudziądza przedstawiono na poniższym rysunku.
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Mapa 1. Łączna liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową w podsystemie społecznym
M. Grudziądza

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków
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Mapa 2. Łączna liczba wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową na obszarze M. Grudziądza

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków

W tabeli poniżej przedstawiono rozkład wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową
według analizowanych podsystemów oraz jednostek miasta Grudziądza. Kolorem
zaznaczono te komórki, w których wskaźnik przyjmuje wartość wyższą niż wartość
referencyjna dla miasta.
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Tabela 1. Zestawienie wartości wskaźników obrazujących poziom degradacji poszczególnych jednostek strukturalnych w M. Grudziądzu

Podsystem społeczny

Podsystem gospodarczy

Jednostka

Wskaźnik
przestępstw
kryminalnych
(popełnionych na
danym obszarze)
na 1000
mieszkańców

Udział
bezrobotnych w
ludności w wieku
produkcyjnym na
danym obszarze

Jednostka nr 1 „Owczarki"

3,73

5,00%

Stosunek osób
bezrobotnych
pozostających bez
pracy 12 miesięcy i
dłużej względem
ludności w wieku
produkcyjnym na
danym obszarze
2,00%

Jednostka nr 2
„Kuntersztyn - Tuszewo
Jednostka nr 3 „Tarpno"

16,38

8,00%

12,22

Jednostka nr 4
„Śródmieście"
Jednostka nr 5
„Wyzwolenia"
Jednostka nr 6 „Kopernika Chełmińskie"
Jednostka nr 7 „Kawalerii
Polskiej - Stare Lotnisko"
Jednostka nr 8 – „Lotnisko
- Węgrowo - Kobylanka"
Jednostka nr 9 – „Las
komunalny"
Jednostka nr 10
„Strzemięcin"
Jednostka nr 11 „Rządz"
Jednostka nr 12 „Mniszek Rudnik"
Średnia dla miasta

Podsystem przestrzennofunkcjonalny

Suma 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

Liczba obiektów ujętych w
Gminnej Ewidencji
Zabytków na 1000 osób

2,90

1,24

3,00%

4,02

18,74

10,00%

4,00%

2,55

10,61

26,7

15,00%

6,00%

9,49

37,58

12,29

7,00%

3,00%

3,25

12,05

18,74

8,00%

4,00%

3,86

8,70

16,52

10,00%

4,00%

3,78

9,66

7,94

4,00%

1,00%

2,42

0,29

37,04

11,00%

6,00%

0,00

37,04

6,22

7,00%

2,00%

2,87

0,10

6,07

5,00%

2,00%

3,15

0,35

10,12

7,00%

3,00%

6,44

4,14

14,2

8,00%

3,00%

4,48

11,87

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków

36

Postępowanie badawcze pozwoliło wyznaczyć taką jednostkę z obszaru miasta, która
spełniła jednocześnie wszystkie ww. kryteria, tj. jednostkę nr 4 ("Śródmieście"),
charakteryzującą się najwyższą koncentracją sytuacji kryzysowych, rozumianą jako
występowanie kryzysu w 5 obszarach z 5-u analizowanych.
Jednostka nr 4 charakteryzuje się współwystępowaniem 3 czynników kryzysowych
w podsystemie społecznym, kryzysu w podsystemie gospodarczym oraz przestrzennofunkcjonalnym. Tym samym w granicach jednostki nr 4 wyznacza się obszar zdegradowany,
w którym mierniki poziomu rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego, są
na najniższym poziomie, w związku z czym wymaga on szczególnej interwencji.

Mapa 3. Granice obszaru zdegradowanego w mieście Grudziądzu

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast, Kraków
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IV.

DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI GMINY

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi
przesłankami wynikającymi z Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020:
 obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację;
 obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego;
 obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie
może być zamieszkiwany 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.
Przyjęte założenia oraz procedura badawcza pozwoliła określić, że wszystkie
powyższe warunki spełnia jednostka nr 4, która charakteryzujące się najwyższą
koncentracją obszarów problemowych w podsystemie społecznym, przy jednoczesnym
występowaniu kryzysu w obszarze gospodarczym, oraz przestrzenno-funkcjonalnym.
Tym samym teren ten wskazany został jako teren zdegradowany.
W granicach przedmiotowej jednostki zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji,
tj. obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Na podstawie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar
rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Wyznaczony w postępowaniu badawczym obszar zdegradowany zajmuje 2,93%
powierzchni miasta (1,69 ha z 57,76 ha) i zamieszkały jest przez 17,79% mieszkańców
miasta (15.807 os. z 88 867 os. wg stanu na 31.12.2016 r.). Tym samym istnieje możliwość
wyznaczenia obszaru rewitalizacji w granicach obszaru zdegradowanego, jakie stanowią
granice jednostki nr 4 oparte o linię kolejową nr 208 relacji Działdowo-Chojnice,
ul. Hallera, ul. Piłsudskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Legionów, ul. 6 Marca, ul. Kościuszki.
Tym samym obszar rewitalizacji miasta Grudziądza spełnia wskaźniki koncentracji
wyznaczone w art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
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Mapa 4. Granice obszaru rewitalizacji w mieście Grudziądzu

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast

Granica okręgu nr 4 „Śródmieście” rozpoczyna się w miejscu przecięcia linii kolejowej nr 208
relacji Działdowo-Chojnice z ulicą Hallera i przebiega linią ciągłą, kolejnymi, opisanymi niżej
odcinkami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ul. Hallera w kierunku północnym w ul. Focha, a następnie ul. Piłsudskiego;
ul. Piłsudskiego w kierunku północno-wschodnim do ul. Armii Krajowej;
ulicą Armii Krajowej w kierunku północno-zachodnim do ulicy Legionów;
ulicą Legionów północno-wschodnim do ulicy 6 Marca;
ul. 6 Marca w kierunku północnym do ulicy Tadeusza Kościuszki;
ulicą Tadeusza Kościuszki w kierunku zachodnim do ulicy Juliusza Słowackiego;
ulicą Juliusza Słowackiego w kierunku północnym do ulicy Grunwaldzkiej;
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8) ul. Grunwaldzką w kierunku ulicy Nagórnej;
9) ul. Nadgórną w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Wędkarskiej;
10) ul. Wędkarską w kierunku północno-zachodnim do Al. Królowej Jadwigi;
11) Al. Królowej Jadwigi w kierunku południowym do ul. Portowej,
12) następnie nabrzeżem Wisły do przecięcia linii kolejowej nr 208 relacji DziałdowoChojnice
13) Linią kolejową nr 208 relacji Działdowo – Chojnice w kierunku wschodnim do miejsca
początkowego
Mapa 5. Granice obszaru rewitalizacji w mieście Grudziądzu

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast
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Mapa 6. Granice obszaru rewitalizacji w mieście Grudziądzu

Źródło: opracowanie własne Instytut Rozwoju Miast

W obszarze rewitalizacji znajdują następujące ulice: 6 Marca, Al. 23 Stycznia, Al. Biskupa
Chrystiana, Al. hm. T Maślankowskiego „Sosna”, fragment ul. Armii Krajowej, fragment
ul. Chełmińskiej, ul. M. Curie Skłodowskiej, ul. Długa, ul. Forteczna, ul. Gdyńska, fragment
ul. gen. Bema, fragment ul. Hallera, ul. Sikorskiego, ul. Groblowa, fragment
ul. Grunwaldzkiej, ul. Wybickiego, ul. J. Włodka, ul. Klasztorna, ul. Kilińskiego, ul. Kosynierów
Gdyńskich, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kwiatowa, fragment ul. Legionów,
ul. Małogroblowa, ul. Małomłyńska, ul. Marcinkowskiego, ul. marsz. F. Focha, fragment
ul. marsz. J. Piłsudskiego, ul. Mickiewicza, ul. Mikołaja Reja, ul. Młyńska, ul. Murowa,
ul. Nadgórna, ul. Pańska, ul. PCK, Plac Miłośników Astronomii, Plac Niepodległości,
ul. Podgórna,

ul. Poprzeczna,

ul. Portowa, ul. Prosta, ul. Pułaskiego, ul. Ratuszowa,

ul. Rybacka, Rybny Rynek, ul. Rynek, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Solna,
ul. Spichrzowa, ul. Stara, ul. Starorynkowa, ul. Szewska, ul. Szkolna, ul. Szpitalna, ul. Tkacka,
ul. Toruńska, ul. Wąska, ul. Wędkarska, ul. Wieżowa, ul. Wodna, ul. Zamkowa.
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