V.

SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI

Obszar rewitalizacji wyznaczony został w granicach miasta i obejmuje centrum
Grudziądza. Został określony mianem „obszaru rewitalizacji” w wyniku przeprowadzonej
delimitacji. Zajmuje on 1,69 ha, co stanowi 2,93% powierzchni miasta. Śródmieście
zamieszkiwane jest przez 15 807 osób, a więc 17,79% populacji Grudziądza. Dominującą
grupą są osoby w wieku produkcyjnym, natomiast 22% to młodzi mieszkańcy (w wieku
przedprodukcyjnym), a 17% w wieku poprodukcyjnym. Te dwie wartości kształtują się
odwrotnie do sytuacji w skali całego miasta, gdzie liczba osób w wieku poprodukcyjnym
przewyższa liczbę mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym.
Rysunek 1. Udział procentowy ekonomicznych grup wieku w populacji Grudziądza i obszaru
rewitalizacji
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Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Z uwagi na swoje położenie i funkcje obszar ten wyróżnia się w skali miasta –
charakteryzuje go zwarty, średniowieczny układ urbanistyczny, w który wpisuje się również
historyczna zabudowa – jest to obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej. W granicach obszaru
rewitalizacji dominuje zabudowa wielorodzinna, występują liczne budynki użyteczności
publicznej, obszar poszpitalny oraz poprzemysłowy po browarze. Śródmieście Grudziądza
pełni dla mieszkańców przede wszystkim funkcje miejsca zamieszkania, pracy, spotkań czy
nauki. Dla mieszkańców jest to część reprezentacyjna miasta, związana z historią, zabytkami
i jednocześnie pełniąca funkcję przestrzeni publicznej. Gęstość zaludnienia jest tam
kilkukrotnie wyższa niż w skali całego Grudziądza.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wytypowano
rejon ten jako obszar rewitalizacji, co wynika z wyjątkowej koncentracji problemów. Choć
obszar ten jest zamieszkiwany przez 18% mieszkańców miasta, trafia do nich prawie
40% wszystkich zasiłków wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jednocześnie
blisko połowa beneficjentów dodatków mieszkaniowych (49%) to mieszkańcy Śródmieścia.
Obszar ten charakteryzuje się również niższym poziomem bezpieczeństwa – co trzecie
przestępstwo (32%) oraz co drugie wykroczenie dokonane w Grudziądzu zdarzyło się
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w granicach tego obszaru. 31% bezrobotnych grudziądzan to mieszkańcy śródmieścia.
Z uwagi na charakter śródmieścia oraz jego funkcję stanowi ono koncentrację obiektów
architektonicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (55% wszystkich obiektów),
a także centrum aktywności społecznej (lokalizacja 30% organizacji społecznych).
20% działalności gospodarczych zarejestrowanych w Grudziądzu znajduje się właśnie
na obszarze rewitalizacji.
Poniższa tabela zawiera wskaźniki, jakie zostały wykorzystane w pogłębionej diagnozie
obszaru rewitalizacji. Zaprezentowano wartości wskaźników zarówno dla obszaru
rewitalizacji, jak i dla całego Grudziądza, co umożliwia obserwację sytuacji w śródmieściu
w skali miasta.
Tabela 3. Zestawienie wskaźników wykorzystanych w pogłębionej diagnozie wraz z wartościami dla
obszaru rewitalizacji i średnią dla miasta
Obszar
rewitalizacji

Miasto
Grudziądz

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 osób

113,98

51,47

Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe na 1000 osób

346,65

124

Liczba przestępstw popełnionych na danym obszarze na 1000 mieszkańców

26,06

14,19

Liczba wykroczeń na 1000 osób

42,88

15,23

Liczba organizacji społecznych (NGO) na 1000 osób

2,36

1,4

Liczba bezrobotnych na 1000 osób
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 na 1000 osób
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców
w wieku produkcyjnym na danym obszarze
Liczba użytkowanych budynków komunalnych w złym stanie technicznym na 1000 osób

88,62

15,93

9,11

4,48

70,46

10,12

1,53

0,41

Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1000 osób

36,82

11,86

Wskaźnik

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Sfera społeczna
Analizowane w pogłębionej diagnozie problemy społeczne odnoszą się do takich aspektów,
jak bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, bezpieczeństwo publiczne czy aktywność
społeczna. Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się sytuacji społecznej na obszarze
rewitalizacji oraz w mieście.
Tabela 4. Zestawienie wskaźników w sferze społecznej wraz z wartościami dla obszaru rewitalizacji i
średnią dla miasta
Obszar
rewitalizacji

Miasto
Grudziądz

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 osób

113,98

51,47

Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe na 1000 osób

346,65

124

Liczba przestępstw popełnionych na danym obszarze na 1000 mieszkańców

26,06

14,19

Liczba wykroczeń na 1000 osób

42,88

15,23

Liczba organizacji społecznych (NGO) na 1000 osób

2,36

1,4

Liczba bezrobotnych na 1000 osób

88,62

15,93

Wskaźnik

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.
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Bezrobocie
W kwestii sytuacji na rynku pracy centrum Grudziądza wyraźnie wyróżnia się wśród
pozostałych rejonów miasta z powodu stosunkowo wysokiego udziału osób bezrobotnych w
liczbie mieszkańców. Podczas gdy w śródmieściu mieszka 18% ludności miasta, to aż 31%
wszystkich bezrobotnych grudziądzan zamieszkuje ten obszar.
Ponad 88 osób na 1000 mieszkańców obszaru rewitalizacji to osoby zarejestrowane jako
bezrobotne. W części śródmieścia wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy i osiąga nawet ponad
170 osób (ul. Klasztorna).
Rysunek 2. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Badani mieszkańcy Grudziądza w dużej mierze uważają, że obszar rewitalizacji dotknięty jest
problemem bezrobocia w średnim (36,7% odpowiedzi) lub wysokim (26%) stopniu i wartości
te są wyraźnie wyższe niż dla miasta ogółem (odpowiednio 36,3% i 11,0%). Świadczy to
o zauważalnym przez mieszkańców problemie braku zatrudnienia na tym obszarze oraz
fakcie, że sytuacja ta jest gorsza niż średnia w mieście.
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Bezrobocie, w tym przede wszystkim bezrobocie długotrwałe, pozostaje poważnym
problemem dotykającym mieszkańców Grudziądza. Choć stopniowo zmniejsza się stopa
bezrobocia, w dalszym ciągu część mieszkańców Grudziądza nie jest zainteresowana
podjęciem zatrudnienia i utrzymuje się wyłącznie ze środków pomocowych finansowanych
głównie z budżetu państwa oraz gminy1. Jednocześnie, grupa osób bez pracy dominuje
wśród zasiłkobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Należy podkreślić, że prawie
28% bezrobotnych mieszkańców śródmieścia to osoby nieposiadające wyuczonego zawodu.
Jednocześnie więcej niż co trzeci bezrobotny mieszkaniec miasta to osoba bez wykształcenia
lub z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym2.
Pomoc społeczna
39% zasiłkobiorców wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to mieszkańcy
obszaru rewitalizacji. Świadczy to o poważnym problemie w zakresie społecznym. Niemal
114 na 1000 mieszkańców korzysta z pomocy społecznej i wskaźnik ten jest wyraźnie wyższy
niż w skali całego Grudziądza (około 51 na 1000). Istotnym problemem jest ubóstwo,
z powodu którego wsparcie otrzymuje 10% mieszkańców (jednocześnie w mieście pomoc
z tego tytułu otrzymuje 4% mieszkańców). Poniższa mapa ilustruje sytuację w zakresie
korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców przy poszczególnych ulicach
śródmieścia. Najtrudniejsza sytuacja występuje na ulicy Rybackiej, której niemal co czwarty
mieszkaniec otrzymuje wsparcie z MOPR (242 na 1000 osób).
34,3% badanych mieszkańców Grudziądza uważa, że na obszarze rewitalizacji ubóstwo jest
problemem o średnim natężeniu, natomiast 28,7% – o wysokim. Według respondentów
problem ten jest poważniejszy w centrum niż w skali całego miasta (odpowiednio 26,3%
i 4,3%). Ponadto, blisko połowa osób (47,7%) jest zdania, że alkoholizm to problem
o wysokim natężeniu w śródmieściu. W tym przypadku także wynik ten jest mniej korzystny
dla obszaru rewitalizacji, niż dla całego miasta, gdzie przeważnie mieszkańcy uważają, że ma
on średnie natężenie (48,7% głosów).
Znacznie niższą wagę nadali mieszkańcy takim problemom jak bezdomność, narkomania,
przemoc w rodzinie i niepełnosprawność, oceniając, że ich natężenie jest raczej niskie – taką
ocenę postawiło tym aspektom odpowiednio 48%, 35,7%, 48,1% i 52,7% mieszkańców w
odniesieniu do obszaru rewitalizacji (dla miasta wartości te to odpowiednio: 54,7%, 54,3%,
63,9% i 53,3%). W przypadku problemów opiekuńczo-wychowawczych dominujące opinie
oscylowały wokół niskiego i średniego natężenia (odpowiednio 30,3% i 31,% dla obszaru
rewitalizacji i 45,7% i 33,7% dla miasta).

1
2

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025, s. 6.
Strategia Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023.

45

Rysunek 3. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Sytuacja materialna mieszkańców centrum Grudziądza jest trudniejsza niż osób z innych
rejonów miasta, o czym świadczy fakt, że 49% osób pobierających dodatki mieszkaniowe
zamieszkuje obszar rewitalizacji. Dotyczy to niemal 347 osób na 1000 mieszkańców
śródmieścia (124 na 1000 w skali miasta). Analiza wykazała, że na znacznej części obszaru
rewitalizacji ponad połowa mieszkańców otrzymuje wsparcie z tego tytułu.
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Rysunek 4. Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe na 1000 osób

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Do poważnych problemów zaliczane są również trudności opiekuńczo-wychowawcze
w rodzinach. Jak wskazuje Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta
Grudziądza na lata 2016-2025 w Grudziądzu utrzymuje się liczba rodzin niewydolnych
wychowawczo, a najczęściej obejmuje się je nadzorem z powodu:
1) niewydolności wychowawczej,
2) nadużywania alkoholu;
3) niedojrzałości

emocjonalnej

rodziców

oraz

zaburzenia

osobowości,

braku

odpowiedzialności rodziców za dzieci i przenoszenie jej na gminne instytucje,
wspierające rodzinę, w tym MOPR, a także na szkołę;
4) trudności finansowych wynikających z braku pracy oraz wykształcenia;
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5) przemocy fizycznej i psychicznej wobec członków rodziny związanej z nadużywaniem
alkoholu i środków odurzających.
Względnie często występującym zjawiskiem w mieście jest przemoc w rodzinie. Nierzadko
zdarza się, że ma to miejsce w rodzinach będących w trudnej sytuacji finansowej
i korzystających ze wsparcia MOPR, a problemy, jakie dotyczą sprawcy przemocy to m.in.
alkoholizm i narkomania.3
Do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w zakresie pomocy społecznej włączonych
jest szereg organizacji pozarządowych wykonujących zadania publiczne – należą do nich
przede wszystkim Grudziądzkie Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty, Koło
Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy w Grudziądzu, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny
w Grudziądzu, Bank Żywności w Grudziądzu.4
Bezpieczeństwo publiczne
Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z istotnych aspektów warunkujących jakość życia
na danym obszarze. Niższy stopień bezpieczeństwa objawia się względnie wysoką liczbą
popełnianych przestępstw i wykroczeń. Poniższy rysunek to wycinek z Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Stanowi sumę interwencji Policji w roku 2016 związanych
z:


chuligańskim zakłóceniem porządku publicznego lub pod wpływem alkoholu,



zakłócaniem porządku publicznego,



spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym,



kradzieżą mienia jako wykroczenie,



uszkodzeniem mienia jako wykroczenie.

Dane te obejmują zgłoszenia przyjęte na numery alarmowe 997 i 112, a także bezpośrednio
w jednostce organizacyjnej Policji.

Poniższy rysunek przedstawia skalę interwencji w całym mieście, przy czym ciemniejszy kolor
oznacza większą liczbę interwencji. Zbliżenie na obszar centrum Grudziądza pozwala
zauważyć, że jest to obszar o największej liczbie interwencji Policji w porównaniu
do pozostałych rejonów miasta.

3

4

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Grudziądza na lata 2016-2025.
Ibid.
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Rysunek 5. Interwencje Policji w Grudziądzu w 2016 roku

Źródło: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Rysunek 6. Liczba przestępstw popełnionych na 1000 mieszkańców

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Szczegółowa analiza sytuacji w zakresie liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń
z dokładnością do ulic, na których doszło do tych zdarzeń pozwala zauważyć, że na obszarze
rewitalizacji doszło do 26 przestępstw i niemal 43 wykroczeń na 1000 mieszkańców, przy
czym wykroczenia te obejmują wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, porządkowi
i spokojowi publicznemu oraz mieniu.
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Jednocześnie w skali miasta odnotowano 14 przestępstw i 15 wykroczeń na 1000
mieszkańców. Pewne rejony śródmieścia okazały się dużo mniej bezpieczne od innych,
a należą do nich przede wszystkim ulica Chełmińska (na odcinku leżącym w granicach
obszaru rewitalizacji) i Włodka. Zaprezentowane dane pokrywają się z odczuciami
mieszkańców, którzy nie czują się bezpiecznie na ulicach Starego Miasta w godzinach
wieczornych. Jako ulice, na których mieszkańcy mogą odczuwać zagrożenie, wskazano ul.
Nadgórną, Toruńską oraz Kwiatową.

Rysunek 7. Liczba wykroczeń popełnionych na 1000 mieszkańców

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Badani mieszkańcy Grudziądza oceniają problem przestępczości w centrum jako o średnim
(38,3% głosów) lub wysokim (30,7%) natężeniu. Oceny te są znacznie bardziej niekorzystne
dla tego obszaru aniżeli dla całego miasta, gdzie według mieszkańców przestępczość jest
niska (46,3% głosów). Jednocześnie, ponad połowa ankietowanych (51,3%) uważa,
że w śródmieściu w wysokim natężeniu występuje wandalizm i chuligaństwo, przeciwnie
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do całego miasta, gdzie jest ono postrzegane jako problem o niskim (34,3%) lub średnim
(33,7%) natężeniu.

Kapitał społeczny
Istotą działań rewitalizacyjnych jest wyprowadzenie miasta ze stanu kryzysowego, co w dużej
mierze opiera się na łagodzeniu negatywnych zjawisk społecznych. Te z kolei adresowane
mogą zostać poprzez działania ukierunkowane na aktywizację społeczną, integrację
mieszkańców i rozwój tożsamości lokalnej oraz poczucia odpowiedzialności za ich miasto.
Istotną rolę odgrywają w tym aspekcie lokalne organizacje społeczne, a także inicjatywy
angażujące mieszkańców w życie miasta, jak Grudziądzki Budżet Obywatelski.
Obszar rewitalizacji to rejon Grudziądza, w którym ulokowanych jest 30% wszystkich
organizacji pozarządowych – 37 ze 124 działających w mieście NGO. Zajmują się one przede
wszystkim zagadnieniami z zakresy pomocy społecznej i zdrowia, lecz także sportu i kultury
fizycznej oraz kultury i sztuki. Wskaźnik liczby organizacji społecznych na 1000 mieszkańców
jest tu najwyższy w mieście i wynosi ponad 2 (w skali miasta – 1,4). Wysoka wartość
wskaźnika wynika z faktu, że tego typu jednostki nierzadko rejestrowane są w obszarach
centralnych miasta z uwagi na dostępność lokali, instytucji wspierających, większą gęstość
zaludnienia czy dostępność komunikacyjną. Wśród konkretnych ulic grudziądzkiego centrum
istnieje duże zróżnicowanie wskaźnika dotyczącego liczby NGO na 1000 mieszkańców – dla
niektórych ulic jest on wyjątkowo wysoki (Klasztorna, 6 Marca, Kościelna), zaś dla wielu
innych wynosi 0, co ilustruje kolejny rysunek. Mieszkańcy zapytani o ocenę warunków do
aktywności obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych uważają, że są one
przeciętne (blisko 40% głosów).
Część organizacji pozarządowych angażuje się w życie lokalne, realizując na zlecenie miasta
następujące zadania publiczne:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. ochrona i promocja zdrowia,
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. wypoczynek dzieci i młodzieży,
5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
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7. turystyka

i

krajoznawstwo,

przeciwdziałanie

uzależnieniom

i

patologiom

społecznym.5

W 2015 roku najwięcej zadań zlecono w ramach obszaru szóstego – wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej (63), a w następnej kolejności pierwszego – pomoc
społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób.6
Rysunek 8. Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Ankietowani mieszkańcy Grudziądza najczęściej (33% głosów) sądzą, że niski poziom
uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym to problem o niskim natężeniu,
choć niemal 25% badanych uważa, że natężenie to jest średnie. W skali miasta problem
oceniany jest łagodniej – blisko 44% postrzega go jako negatywne zjawisko o niskim
natężeniu.
Sprawozdanie merytoryczne dotyczące zadań publicznych zleconych w 2015 roku, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu.
6 Ibid.
5

52

Z drugiej jednak strony ponad jedna trzecia (36,3%) badanych uważa, że problemem
o wysokim natężeniu jest niski poziom zaufania w społeczeństwie. Według ankietowanych
problem ten jest poważniejszy na samym obszarze rewitalizacji niż w Grudziądzu ogółem
(19% osób oceniło go jako „o wysokim natężeniu”).
Jako organizacje aktywizujące mieszkańców wskazane zostały stowarzyszenia organizujące
wycieczki rowerowe, pikniki, kino na Starym Mieście, teatr uliczny lub szkoła taneczna. Liczba
organizowanych wydarzeń nie jest jednak wystarczająca. Wśród organizacji przodujących
w inicjatywach społecznych wymieniono Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Centrum Kultury Teatr,
Centrum Edukacji Ekologicznej.
Tabela 1. Podsumowanie zdiagnozowanych problemów i wyzwań w sferze społecznej

Problemy w sferze społecznej:
 Wysoki udział bezrobotnych w populacji ogółem
 Silna zależność od pomocy społecznej
 Postrzegany problem alkoholizmu
 Trudna sytuacja materialna mieszkańców
 Niski poziom bezpieczeństwa – największa liczba interwencji Policji w mieście
 Obawa mieszkańców miasta przed przebywaniem w centrum o pewnych porach
 Postrzegany problem wandalizmu i chuligaństwa
 Postrzegany niski stopień zaangażowania mieszkańców w życie lokalne oraz brak zaufania
w społeczeństwie
 Postrzegana niewystarczająca oferta kulturalna
Wyzwania w sferze społecznej:
 Utrzymanie pozytywnej struktury wiekowej ludności przy jednoczesnym ograniczeniu kwestii
dziedziczenia bierności zawodowej, społecznej oraz związanych z tym problemów
 Wykorzystanie faktu koncentracji działalności organizacji społecznych
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Sfera gospodarcza

W zakresie sfery gospodarczej badano zarówno aktywność gospodarczą mieszkańców (liczbę
podmiotów gospodarczych w odniesieniu do liczby ludności), jak i jakość tej aktywności,
biorąc pod uwagę liczbę podmiotów gospodarczych, których działalność nie przyczynia się do
rozwoju, a wręcz może prowadzić do degradacji społecznej. W poniższej tabeli zestawiono
wartości tych dwóch wskaźników dla obszaru rewitalizacji i całego miasta.
Tabela 2. Zestawienie wskaźników w sferze gospodarczej wraz z wartościami dla obszaru rewitalizacji i
średnią dla miasta
Wskaźnik
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 na 1000 osób
Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100
mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze

Obszar
rewitalizacji

Miasto
Grudziądz

9,11

4,48

70,46

10,12

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o. na podstawie danych z „Metodologii wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,
Instytut Rozwoju Miast, Kraków
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W granicach obszaru rewitalizacji znajduje się co piąty podmiot gospodarczy osób fizycznych
zarejestrowany w Grudziądzu. Średnio na obszarze tym funkcjonuje ponad 70 firm na 1000
mieszkańców (w skali miasta – 10 na 1000), choć pewne jego rejony charakteryzują się
większą intensyfikacją działalności gospodarczej, inne zaś jej brakiem (ulice Prosta
i Wędkarska).
Rysunek 9. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Szczególną koncentrację na obszarze rewitalizacji wykazują podmioty gospodarcze z sekcji
i działów PKD 92.00 Z (automaty do gry, usługi bukmacherskie) i PKD 64.92 Z (pozostałe
formy udzielania kredytów – poza systemem bankowym), a także punkty sprzedaży alkoholu.
W granicach obszaru rewitalizacji wskaźnik ich liczby na 1000 osób wynosi 9,11, natomiast
średnia dla miasta to 4,48. Najwięcej tego typu obiektów zlokalizowanych jest przy Rynku
i ul. Reja, gdzie wskaźnik ich liczby w stosunku do liczby ludności wynosi około 90 obiektów
na 1000 mieszkańców, co przekracza średnią dla miasta około dwudziestokrotnie, natomiast
średnią dla obszaru śródmieścia – dziesięciokrotnie. Koncentracja tego typu działalności
w mieście przyjęta została jako wskaźnik negatywny z uwagi na fakt, że wiąże się ona
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z występowaniem zjawisk patologicznych i kryzysowych takich, jak alkoholizm i ubóstwo,
a także hazard i zadłużanie, jednocześnie nie generując korzyści w zakresie rozwoju
lokalnego.
Rysunek 10. 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 na 1000 osób

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Lokalni przedsiębiorcy dostrzegają jednak pewne zalety działalności w centrum miasta.
Należą do nich przede wszystkim bliskość wielu instytucji i urzędów, a także innych lokali
oraz łatwość dojazdu komunikacją zbiorową oraz poruszania się pieszo. Jeden z badanych
zaznaczył, że ulica, przy której prowadzi swoją działalność jest marką, a adres biura został
dobrany pod kątem klientów i świadczy o swego rodzaju prestiżu. Wśród pozytywnych stron
działalności w śródmieściu zaznaczono również obecność centrum handlowego, ponieważ
przyciąga ludzi, więc okoliczne miejsca usługowe także na tym korzystają, a także z powodu
możliwości skorzystania z dużego parkingu.
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Z drugiej strony przeważały głosy przeciwne do powyższego. W opinii mieszkańców
na Starym Mieście brakuje rodzinnych firm i mniejszych sklepów, prowadzonych przez
lokalnych przedsiębiorców, którzy zostali wyparci przez sieci dużych supermarketów,
niepasujących do zabudowy śródmiejskiej. Opinia ta wielokrotnie powielana była zarówno
przez dorosłych mieszkańców, jak i uczniów szkół.
Przedsiębiorcy natomiast, oceniając wady lokalizacji działalności gospodarczej w centrum
Grudziądza, zgodnie zwrócili uwagę na niedostateczną liczbę miejsc parkingowych oraz
na fakt, że parkowanie jest płatne. Przedsiębiorcy działający w branży usługowej wśród
problemów wymienili brak warunków do rozbudowy obiektu z powodu ograniczeń
wynikających z historycznej zabudowy, hałas tramwajów zakłócający spokój oraz niską
estetykę zabudowy z uwagi na jej zły stan techniczny. Warunki prowadzenia działalności
usługowej są, zdaniem badanych, pogorszone także z powodu niższego poczucia
bezpieczeństwa związanego z kradzieżami, występującą konkurencją, a także nadmiernej
liczby samochodów parkujących na chodnikach w strefie zamkniętej dla ruchu. Badani
przedsiębiorcy zwrócili uwagę na to, że w centrum miasta znajduje się stosunkowo dużo
osób bezdomnych, a teren ten zamieszkiwany jest przez społeczność nierzadko borykającą
się z problemami w postaci alkoholizmu, ubóstwa czy zatargów z prawem.
Zdaniem niektórych przedsiębiorców, nieestetyczne reklamy i szyldy wprowadzają nieład
przestrzenny. Negatywnie oceniono również kwestie utrzymania porządku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą oceniają, że pobudzenie przedsiębiorczości
w centrum mogłoby nastąpić przy poprawie dostępności samochodowej do lokali (w tym
także dostaw), poprzez oferowanie ulg i wsparcia dla przedsiębiorców, a także poprawę
estetyki (zarówno elewacji, jak i reklam). Została zgłoszona potrzeba regularnej współpracy
na linii przedsiębiorcy – władze miasta, polegająca na cyklicznych (1-2 razy w roku)
spotkaniach tych grup. Przedsiębiorcy postrzegają siebie jako grupę, która ma duże
znaczenie dla centrum miasta, co potwierdzają również statystyki – obszar ten
charakteryzuje się znacznie wyższym wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych
w porównaniu do populacji.
Nastawienie i wypowiedzi przedsiębiorców uczestniczących w indywidualnych wywiadach
pogłębionych świadczą o tym, że na początkowym etapie rewitalizacji śródmieścia
Grudziądza istnieją niewielkie możliwości zaangażowania środków prywatnych w realizację
celów rewitalizacji. Przedsiębiorcy prezentują postawę oczekującą inicjatywy przede
wszystkim ze strony władz miasta, które mają zaoferować korzystne warunki
do prowadzenia działalności. Relacja odwrotna, a więc wychodzenie przedsiębiorców
z inicjatywą, jest mniej prawdopodobna. Niemniej jednak, należy włączyć tę grupę
interesariuszy w proces rewitalizacji, aby w trakcie jej trwania – na kolejnym etapie,
zaangażować ich w działanie na rzecz otoczenia i ożywiania śródmieścia. Przedsiębiorcy
mogą zostać zachęceni do współdziałania na rzecz rewitalizacji znając wizję obszaru
rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz środki ich osiągnięcia, dzięki czemu mają jasny obraz
kierunku obranego przez władze miasta. Wśród bodźców skłaniających inwestorów
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do podjęcia działań są nie tylko aspekty ekonomiczne, takie jak oczekiwany łączny zwrot
z inwestycji czy możliwości rozwojowe firmy, lecz także społeczna odpowiedzialność biznesu
oraz związek z lokalną społecznością. Dodatkową zachętą jest wielofunkcyjność obszaru
śródmieścia Grudziądza – różnorodność usług na tym terenie generuje możliwość wyższych
stóp zwrotu, a zatem stanowi istotny element i potencjał w zaangażowaniu środków
prywatnych w proces rewitalizacji. Wobec tego rekomenduje się włączenie sektora
prywatnego na etapie konkretyzacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich realizacji, zatem
wdrażając zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zaleca się także włączenie
przedsiębiorców w etap monitoringu dokumentu, aby zagwarantować udział tej grupy
interesariuszy w obserwacji implementacji procesu rewitalizacji oraz, w razie potrzeby,
w aktualizacji dokumentu.
Tabela 3. Podsumowanie zdiagnozowanych problemów i wyzwań w sferze gospodarczej

Problemy w sferze gospodarczej:
 Koncentracja podmiotów gospodarczych z sekcji i działów PKD 92.00 Z (automaty do gry, usługi
bukmacherskie) i PKD 64.92 Z (pozostałe formy udzielania kredytów – poza systemem bankowym)
oraz punków sprzedaży alkoholu
 Negatywny wpływ dużych obiektów handlowych na działalność lokalnych przedsiębiorców
 Niska dostępność miejsc parkingowych
 Postrzegana niska estetyka zabudowy oraz ładu przestrzennego
 Nieatrakcyjny obszar do działalności gospodarczej z uwagi na nagromadzenie problemów
społecznych
Wyzwania w sferze gospodarczej:
 Wykorzystanie pustostanów na rozwojową działalność gospodarczą, pozytywnie wpływającą na
miasto
 Pogodzenie kwestii pożądanej lepszej dostępności do firm (parkowanie) z oczekiwanym
uspokojeniem ruchu w centrum
 Wykorzystanie obecności centrum handlowego w granicach obszaru rewitalizacji – obecnie jest to
czynnik ożywiający i hamujący działalność lokalnych przedsiębiorców
 Rozbudzenie zainteresowania i inicjatywy przedsiębiorców do włączenia się w działania
rewitalizacyjne
 Stworzenie warunków w przestrzeni, aby inspirować mieszkańców do działalności gospodarczej i
zachęcać do inwestowania w śródmieściu
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Sfera środowiskowa
Główne wyzwania środowiskowe, jakie dotykają Grudziądz i jego obszar śródmiejski
to nadmierny hałas drogowy, a także przekroczone normy zanieczyszczeń powietrza. W
mieście ulokowane są dwie stacje mierzące poziomy zanieczyszczeń powietrza: przy
ul. Sienkiewicza 27 oraz Piłsudskiego 51, przy czym druga z nich bada również poziom
występującego hałasu drogowego. Obie stacje pomiarów znajdują się w granicach obszaru
rewitalizacji.
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Hałas drogowy
W 2016 notorycznie przekroczony był dobowy długookresowy średni poziom dźwięku –
przekroczenia odnotowano w każdym miesiącu, toteż wartość roczna przekracza poziom
dopuszczalny. Nieco lepsza sytuacja miała miejsce w godzinach nocnych, kiedy wyłącznie
w miesiącach późnowiosennych i letnich oraz w grudniu przekroczony został długookresowy
nocny dopuszczalny poziom dźwięku, stąd wartość roczna nie przekracza tego poziomu.
Źródłem tych uciążliwości jest intensywny ruch drogowy.
Rysunek 11. Długookresowy dobowy i nocny średni poziom dźwięku w 2016 roku [dB]
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Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zanieczyszczenie powietrza
Stan powietrza istotnie wpływa na samopoczucie mieszkańców – wysokie stężenia
poziomów zanieczyszczeń stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
Dopuszczalne stężenie 24-godzinne pyłu PM10 to 50 μg/m3, a poziom ten może być
osiągnięty maksymalnie 35 razy w roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1032). Jednocześnie określono poziom informowania, gdy dobowe
stężenie pyłu PM10 osiągnie 200 μg/m3, a poziom alarmowy – gdy stężenie dobowe
przekroczy 300 μg/m3.
W 2016 roku stacje pomiarowe w Grudziądzu odnotowały przekroczenia dopuszczalnego 24godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu 60 razy (stacja przy ul. Sienkiewicza) oraz 73
razy (stacja przy ul. Piłsudskiego). Wyższe notowania w województwie wystąpiły tylko
w Nakle nad Notecią (106 dni z przekroczeniami ww. poziomu pyłu PM 10). Poniższy wykres
przedstawia minimalne i maksymalne stężenia pyłu PM10 w każdym miesiącu w 2016 roku
odnotowane na automatycznej stacji pomiarowej przy ulicy Piłsudskiego. Dane te wskazują,
że wysoki poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym występuje w miesiącach
późnojesiennych i zimowych, natomiast od maja do października zjawisko to niemal
nie miało miejsca.
Głównym źródłem zanieczyszczeń w mieście jest niska emisja (80,4%), a więc
zanieczyszczenia wynikające z bezpośredniego spalania paliw na cele grzewcze i socjalno58

bytowe w mieszkalnictwie oraz w sektorach handlowo-usługowym. Emisja liniowa, czyli
zanieczyszczenia komunikacyjne stanowią 11,2% wszystkich zanieczyszczeń, natomiast
wysoka emisja (wynikająca z przemysłu) – 8,4%.7
Rysunek 12. Maksymalne i minimalne poziomy stężenia pyłu PM10 odnotowane przez stację
pomiarową przy ul. Piłsudskiego 51 w 2016 roku
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Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zanieczyszczenie powietrza to istotny problem w Grudziądzu – w 2017 roku kilkukrotnie
został przekroczony poziom informowania i alarmowy – jednym z krytycznych dni był
15 lutego, gdy 24-godzinne stężenie pyłu zawieszonego PM10 wyniosło 361,9 μg/m3, zatem
norma została przekroczona ponad siedmiokrotnie.
Pomimo wykazanych powyżej problemów związanych z nadmiernym hałasem
i zanieczyszczeniem powietrza, mieszkańcy dość pozytywnie oceniają stan środowiska
naturalnego. Odnosząc się do obszaru rewitalizacji dominowały oceny przeciętne (37,7%),
jednak oceny pozytywne (4 i 5) wybrało niewiele mniej osób – 37,6%. Z kolei w relacji
do całego miasta wskazania pozytywne (4 i 5) stanowiły 54,1% odpowiedzi.

Tabela 4. Podsumowanie zdiagnozowanych problemów i wyzwań w sferze środowiskowej

Problemy w sferze środowiskowej:
 Notoryczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego
 Okresowe bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza
Wyzwania w sferze środowiskowej:
 Uświadomienie społeczności lokalnej o problemach środowiskowych występujących w mieście – brak
wiedzy o występującym zanieczyszczeniu hałasem oraz niskiej jakości powietrza wynikać może z
niedostatecznej informacji lub braku świadomego odczuwania problemu
 Realizacja działań w zakresie zmiany źródeł ciepła oraz edukacja mieszkańców i zachęcenie ich do
działania w tym zakresie
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

7

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz.
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Sfera techniczna

Sfera techniczna odnosi się w głównej mierze do stanu technicznego budynków i innych
obiektów budowlanych oraz do wyposażenia ich w odpowiednią infrastrukturę techniczną.
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wartość wskaźnika, jakim mierzono natężenie
problemów technicznych.
Tabela 5. Wskaźnik w sferze technicznej wraz z wartościami dla obszaru rewitalizacji i średnią dla
miasta
Wskaźnik
Liczba użytkowanych budynków komunalnych w złym stanie technicznym na 1000 osób

Obszar
rewitalizacji

Miasto
Grudziądz

1,53

0,41

Źródło: opracowane Grupa BST Sp. z o.o .na podstawie danych z „Metodologii wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji”, Instytut Rozwoju Miast

Na obszarze rewitalizacji znajdują się 234 budynki komunalne (z 476 w całym mieście),
przy czym 10% z nich jest w złym stanie technicznym (7% w skali miasta), a 4% to obiekty
wyłączone z użytkowania z powodu złego stanu technicznego (2% w skali miasta). Wskaźnik
informujący o liczbie użytkowanych budynków komunalnych w złym stanie technicznym
na 1000 osób wynosi 1,53 (w mieście: 0,41). Niemniej jednak, choć jego wartość dla
większości ulic obszaru pozostaje poniżej średniej wartości, w przypadku pewnych ulic jest
on nawet kilkadziesiąt razy wyższy. Najtrudniejsza sytuacja jest na ul. Spichrzowej.
Stan budynków zlokalizowanych w centrum miasta oceniany jest przez mieszkańców
na dobry, remontu wymagają niektóre spichrze, Młyn oraz starsze kamienice.
Stan chodników oraz ulic został oceniony jako zły.
Zdaniem badanych mieszkańców stan budynków mieszkalnych w centrum miasta, w tym ich
wyposażenie w podstawowe media, jest zły – 53,7% osób oceniło je na 1 i 2. Jednocześnie
mieszkańcy nieporównywalnie lepiej oceniają stan budynków mieszkalnych w mieście
ogółem – 42,3% uważa go za przeciętny, a 47,7% za dobry (oceny 4 i 5).
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Rysunek 13. Liczba użytkowanych budynków komunalnych w złym stanie technicznym na 1000 osób

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Tabela 6. Podsumowanie zdiagnozowanych problemów i wyzwań w sferze technicznej

Problemy w sferze technicznej:
 Zły stan techniczny zabudowy, w tym budynków komunalnych
 Postrzegany zły stan infrastruktury drogowej, w tym ulic, chodników oraz infrastruktury rowerowej
 Postrzegany niski stopień wyposażenia budynków mieszkalnych w podstawowe media
Wyzwania w sferze technicznej:
 Zachowanie i odnowa niszczejącej zabudowy przy utrzymaniu zabytkowego charakteru śródmieścia
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Aspekty przestrzenno-funkcjonalne odnoszą się do zagadnień z zakresu dostępności
do różnego rodzaju usług i funkcji, a także jakości przestrzeni, przede wszystkim przestrzeni
publicznej. W dużej mierze sferę tę analizowano w sposób jakościowy, natomiast ilościowo
porównano wartość wskaźnika dotyczącego liczby obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji
Zabytków na 1000 osób. Wartość tego wskaźnika dla obszaru rewitalizacji i dla miasta
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 7. Wskaźnik w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wraz z wartościami dla obszaru rewitalizacji i
średnią dla miasta
Wskaźnik
Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1000 osób

Obszar
rewitalizacji

Miasto
Grudziądz

36,82

11,86

Źródło: opracowane własne na podstawie danych z „Metodologii wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”,
Instytut Rozwoju Miast

Układ urbanistyczny znacznej części obszaru rewitalizacji ma swoje początki w średniowieczu
i choć architektura tego okresu nie zachowała się, tamtejszy układ zabudowy nadal jest
czytelny i utrzymany przez obiekty wybudowane w kolejnych wiekach 8. Najbardziej
rozpoznawalnymi obiektami zabytkowymi w Grudziądzu według mieszkańców są Brama
Wodna, Twierdza Grudziądz – Cytadela, Wieża Klimek, Spichrze i kościół ewangelicki przy
ul. Szkolnej, a ich stan techniczny został oceniony jako zadowalający, po części odnowiony.
Na obszarze rewitalizacji znajduje się ponad połowa (55%) wszystkich obiektów ujętych
w Gminnej Ewidencji Zabytków. Odnosząc liczbę takich obiektów do liczby mieszkańców
średnio na terenie tym występuje ich blisko 37 na 1000 mieszkańców (12 na 1000 w skali
miasta). Najwyższa wartość wskaźnika została odnotowana dla ulic Długiej i Klasztornej.
Niniejsza mapa przedstawia wskaźnik liczby obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków w odniesieniu do 1000 mieszkańców przy poszczególnych ulicach. Przyjęto,
że im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest bardziej niepożądana – wynika to z faktu,
że obiekty zabytkowe nierzadko wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych,
aby zapobiec ich degradacji. W mieście bogatym w obiekty zabytkowe, które jednocześnie
charakteryzują się złym stanem technicznym z uwagi na wieloletnie zaniedbania, problemem
jest nagromadzenie takich budynków, ponieważ ich modernizacja to znaczący wysiłek
organizacyjny – przede wszystkim finansowy.

8

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza
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Rysunek 14. Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1000 osób

Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

W opinii wielu mieszkańców w przestrzeni miasta występuje niemało pustostanów, teren
Starego Miasta został oceniony jako "umarły", co wynika z niedostatecznej ilości usług, lokali
gastronomicznych i zagospodarowanych przestrzeni publicznych. Według mieszkańców
brakuje rozbudowanego placu zabaw lub parku rozrywki.
Jako obszary o wysokim potencjale wskazano błonia nadwiślańskie oraz wykorzystanie
bliskości rzeki Wisły, poszerzenie terenów spacerowych. Propozycją zagospodarowania było
powstanie siłowni na powietrzu lub aquaparku.

Jako kolejny problem wielokrotnie został wskazany uciążliwy ruch samochodowy oraz
związana z tym niewystarczająca liczba miejsc parkingowych.
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W ramach działań rewitalizacyjnych młodzież Grudziądza wskazała na więcej miejsc spotkań
dla młodzieży (podając za przykład m.in. park wodny, kluby nocne w okolicach Al. 23
Stycznia, lodowisko) oraz lokalizację szkoły wyższej, nie konkretyzując, gdzie taka miałaby
powstać.
Jednym z wymienionych problemów był brak toalet publicznych w centrum miasta,
natomiast na obrzeżach – brak śmietników.
W zakresie sytuacji przestrzenno-funkcjonalnej mieszkańcy oceniali postrzeganą przez nich
dostępność do różnego rodzaju usług i funkcji zarówno na obszarze rewitalizacji (Rysunek
15), jak i w kontekście całego miasta (Rysunek 16). Ocenie w skali od 1 do 5, gdzie
1 oznaczało „bardzo źle”, 2 – „źle”, 3 – „przeciętnie”, 4 – „dobrze”, natomiast 5 – „bardzo
dobrze”, podlegała dostępność:


usług opiekuńczych nad małymi dziećmi,



usług edukacyjnych,



usług służby zdrowia,



usług w zakresie pomocy społecznej,



oferty kulturalnej,



oferty rekreacyjno-sportowej,



obiektów usługowo-handlowych.

Analiza ocen wykazała, że mieszkańcy lepiej oceniają dostępność poszczególnych usługi
i obiektów w skali miasta, aniżeli w jego centrum. Jedynym aspektem, w którym obszar
rewitalizacji otrzymał wyższe noty niż cały Grudziądz jest dostępność oferty kulturalnej.
Swoją ofertę mieszkańcom proponują miedzy innymi Biblioteka Miejska, Centrum
Kultury Teatr, Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi, Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
oraz Urząd Miejski. Rozbieżność pomiędzy opinią mieszkańców wyrażoną w badaniu
sondażowym (przewaga ocen pozytywnych), a uwagami zgłaszanymi podczas bezpośrednich
spotkań wynikać może z prezentowanego punktu odniesienia. W badaniu sondażowym
uczestnicy oceniali dostępność oferty kulturalnej na obszarze rewitalizacji oraz w mieście
ogółem, przez co zestawiając ze sobą dwa obszary geograficzne mogło wystąpić pewne
względne dostrzeżenie przez mieszkańców kontrastu. Z kolei w bezpośrednich rozmowach
zgłaszali oni problem braku atrakcyjnej oferty kulturalnej w mieście.
W kontekście przestrzeni obszaru rewitalizacji ponad połowa (52,7%) badanych pozytywną
ocenę (4 lub 5) nadała estetyce i zagospodarowaniu przestrzeni publicznych, przy czym nota
ta jest niższa niż dla całego miasta, gdzie najwyższą punktację (4 i 5) przyznało 70,3%
badanych. Jednocześnie 37,7% ankietowanych przeciętnie ocenia dostosowanie przestrzeni
publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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Na jakość życia wpływ ma między innymi możliwość przemieszczania się na co dzień, a więc
dostępność do transportu zbiorowego, jego oferta i jakość. Przez obszar rewitalizacji
poprowadzone są zarówno linie autobusowe, jak i tramwajowe. Mieszkańcy nieco wyżej
ocenili transport zbiorowy w centrum Grudziądza (66,9% odpowiedzi pozytywnych – 4 i 5)
niż w całym mieście (62,5% odpowiedzi pozytywnych – 4 i 5), co może wynikać z łatwiejszej
dostępności do komunikacji publicznej w śródmieściu.
Rysunek 15. Ocena aspektów życia na obszarze rewitalizacji według mieszkańców (1 – bardzo źle, 5 –
bardzo dobrze) [N=300]

Dostępność obiektów usługowo-handlowych
Dostępność oferty rekreacyjno-sportowej
Dostępność oferty kulturalnej
Dostępność usług w zakresie pomocy społecznej
Dostępność usług służby zdrowia
Dostępność usług edukacyjnych
Dostępność usług opiekuńczych nad małymi dziećmi
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Źródło: badanie sondażowe PAPI

Rysunek 16. Ocena aspektów życia w Grudziądzu według mieszkańców (1 – bardzo źle, 5 – bardzo
dobrze) [N=300]

Dostępność obiektów usługowo-handlowych
Dostępność oferty rekreacyjno-sportowej
Dostępność oferty kulturalnej
Dostępność usług w zakresie pomocy społecznej
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Źródło: badanie sondażowe PAPI

W wyniku obserwacji oraz spacerów badawczych przeanalizowano poszczególne części
obszaru rewitalizacji, zwracając uwagę na ich uwarunkowania i cechy przestrzennofunkcjonalno-techniczne.
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Południowa część obszaru rewitalizacji

Południowa część obszaru rewitalizacji, obejmująca przede wszystkim ulice: Al. 23 Stycznia,
Portową, Rybacką, Marcinkowskiego, Toruńską oraz Kwiatową, jest dobrze skomunikowana
z centrum miasta. Dostępność transportu zbiorowego została oceniona jako bardzo dobra,
są to rejony objęte strefą płatnego parkowania, z wyjątkiem ulicy Rybackiej/Portowej, gdzie
znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe oraz tzw. „dziki” plac parkingowy.
W południowej części obszaru rewitalizacji występuje dużo zieleni miejskiej, również
ze względu na bliskość rzeki Wisły. Brak zieleni miejskiej odnotowano na ulicy Kwiatowej.
Stan infrastruktury w omawianym rejonie został oceniony jako dobry, z wyłączeniem
ul. Rybackiej, gdzie chodniki wymagają wyrównania. W południowo-zachodniej części
obszaru rewitalizacji, równolegle do ul. Portowej, przebiega Wiślana Trasa Rowerowa, której
stan określono jako bardzo dobry. Na pozostałych ulicach, tj. Kwiatowej, Rybackiej,
Toruńskiej, Marcinkowskiego, rowerzyści korzystają z jezdni. Jakość przestrzeni publicznych
została oceniona jako przeciętna, z uwagi na fakt, że w wielu miejscach brakuje ławek oraz
koszy na śmieci. Szczególnie widoczne jest to na deptaku przy Al. 23 Stycznia, gdzie brakuje
również elementów mogących ożywić przestrzeń, zachęcających mieszkańców
do zatrzymania się, np. cykliczne targi rzemiosła, rękodzieła, namioty handlowe, miejsce dla
występów publicznych, dodatkowe miejsca siedzące, szachownice. Odnotowano również
brak toalety publicznej.
W okolicach ul. Rybackiej poruszanie się osobom z wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim
może być utrudnione, brakuje również miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
Ogólny stan techniczny zabudowy w południowej części obszaru rewitalizacji ocenia się jako
zły. Szczególnie zaniedbane są ulice Rybacka oraz Kwiatowa, gdzie znajduje się również wiele
pustostanów. Ponadto oświetlenie na ul. Toruńskiej nie jest wystarczające, jest to również
miejsce przebywania osób bezdomnych.


Centralna część obszaru rewitalizacji

Centralna część obszaru rewitalizacji obejmuje ulice Klasztorną, Szkolną, Małogroblową,
Skłodowskiej-Curie, okolice Rynku, Spichrzową, aleję Królowej Jadwigi (Błonia
Nadwiślańskie), Tkacką, Zamkową, Podgórną oraz Wybickiego. Jest to teren o wysokiej
dostępności komunikacji publicznej (ulica Długa, Rynek, ul. Szkolna – linia tramwajowa).
Tereny zielone występują przede wszystkim na Błoniach Nadwiślańskich, przy Alei Królowej
Jadwigi oraz w okolicy ul. Zamkowej. Ulice w samym centrum są gęsto zabudowane i zieleń
występuje sporadycznie. Parkingi są przede wszystkim płatne i rozmieszczone wzdłuż ciągów
komunikacyjnych. Infrastruktura rowerowa jest niespójna, odnotuje się również brak
stojaków na rowery na Rynku oraz w jego okolicy.
W centralnej części obszaru rewitalizacji zdecydowanie brakuje elementów
zagospodarowania przestrzeni publicznej. Poza Rynkiem na całym terenie zauważono
niedobór ławek i koszy na śmieci.
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Stan techniczny kamienic w centrum obszaru można ocenić jako przeciętny – pomimo
odnowionych elewacji frontowych, ogólny stan budynków jest niezadowalający. Jedynie
na ulicach Małogroblowej oraz Skłodowskiej-Curie stan techniczny elewacji można określić
jako bardzo dobry, głównie ze względu na lokalizację instytucji miejskich. Fragment ulicy
Spichrzowej, tzw. Bramę Wodną oraz ulicę Poprzeczną można określić, jako silnie
zdegradowane, gdzie występują pustostany oraz obserwuje się zły stan techniczny
budynków, co przyczynia się do powstawania patologii społecznych. Podobne cechy
charakteryzują ulicę Podgórną, zamieszkaną przez osoby ubogie i średnio zamożne. Zaleca
się zagospodarowanie terenu pod Wieżą Klimek.


Północna część obszaru rewitalizacji

Północna część wyznaczonego obszaru do rewitalizacji obejmuje ulice Solną, Kościuszki,
Nadgórną, Piłsudskiego, Kilińskiego oraz Legionów. Wymienione ulice posiadają wysoki
stopień dostępności komunikacji publicznej (linia tramwajowa wzdłuż ul. Legionów), ulice
Kościuszki i Kilińskiego posiadają miejsca parkingowe. Ulica Legionów jest ulicą przyjazną
mieszkańcom, o dużym udziale zieleni, brakuje jednak ławek oraz koszy na śmieci. Stan
techniczny dróg ocenia się jako zły, szczególnie nawierzchnia ulic Kościuszki oraz Kilińskiego.
Są to ulice niedostosowane do ruchu rowerowego ze względu na szerokość jezdni oraz duże
prędkości przejeżdżających samochodów. Ponadto brakuje ławek, koszy oraz odpowiedniego
oświetlenia. Mieszkańcy skarżą się na brak służb porządkowych, szczególnie w rejonie
ul. Kilińskiego oraz Kościuszki, będących miejscem koncentracji patologii społecznych.
Na terenie całej północnej części obszaru rewitalizacji zaobserwowano zły stan techniczny
kamienic.


Wschodnia część obszaru rewitalizacji, ul. Piłsudskiego, Focha, przecznice

Wschodnia część obszaru przeznaczonego do rewitalizacji obejmuje ul. Piłsudskiego i Focha,
oraz przecznice: Armii Krajowej, Sikorskiego, Kosynierów Gdyńskich, Sienkiewicza
i Mickiewicza. Są to tereny dobrze skomunikowane z resztą miasta (transport autobusowy),
wyposażone w wiele miejsc parkingowych wzdłuż ulic. Obszar cechuje się bardzo wysokim
udziałem zieleni, szczególnie ulica Armii Krajowej oraz Piłsudskiego nazywana „małymi
płucami miasta”, gdzie znajduje się Ogród Botaniczny, ulica Sikorskiego oraz Kosynierów
Gdyńskich. Stan nawierzchni dróg Kosynierów Gdyńskich, Sienkiewicza oraz Mickiewicza
można określić jako przeciętny. Na wspomnianych ulicach brakuje elementów małej
architektury, np. ławek, które wydają się istotne z uwagi na koncentrację obiektów
handlowych, usługowych oraz administracji publicznej w omawianym rejonie.
We wschodniej części obszaru rewitalizacji stan budynków jest zróżnicowany – część
budynków wymaga odnowienia, natomiast zabytkowe gmachy z czerwonej cegły
zlokalizowane na odcinku ulicy Sienkiewicza wymagają odświeżenia. Ogólna estetyka
przestrzeni została oceniona pozytywnie.
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Tabela 8. Podsumowanie zdiagnozowanych problemów i wyzwań w sferze przestrzenno-funkcjonalnej

Problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
 Duża liczba obiektów zabytkowych wymagających renowacji
 Liczne pustostany
 Niska dostępność miejsc parkingowych
 Brak atrakcyjnych miejsc do wypoczynku
 Niewystarczająca liczba śmietników
 Nieodpowiednie oświetlenie części śródmieścia
 Infrastruktura niedostosowana do ruchu rowerowego oraz przemieszczania się osób o ograniczonej
mobilności
Wyzwania w sferze przestrzenno-funkcjonalnej:
 Zmiana wizerunku śródmieścia jako miejsca zamieszkania i spędzania wolnego czasu
 Wykorzystanie posiadanych walorów przestrzeni w celu uatrakcyjnienia śródmieścia
 Utrzymanie i rozwój wielofunkcyjności śródmieścia
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Podsumowanie

Obszar rewitalizacji w Grudziądzu obejmuje śródmiejską, historyczną zabudowę starego
miasta wraz z terenami przyległymi. Zamieszkiwany jest przez niemal 18% ludności
Grudziądza. Charakteryzuje się dość korzystną strukturą wiekową ludności w porównaniu
do całego miasta, ponieważ udział osób w wieku przedprodukcyjnym jest o kilka punktów
procentowych wyższy niż osób w wieku poprodukcyjnym. Jednakże pod kątem różnorakich
problemów społecznych rejon ten negatywnie wyróżnia się na mapie miasta. Występuje tam
wzmożone bezrobocie, ubóstwo oraz zapotrzebowanie na wsparcie materialne z uwagi
na trudności życiowe. Społeczność lokalna boryka się z szeregiem problemów, co zauważane
jest przez samych mieszkańców – zarówno tych z obszaru rewitalizacji, jak i spoza. Zarówno
dane statystyczne, jak i subiektywne odczucia badanych wskazują na to, że centrum miasta
jest mało bezpiecznym miejscem, gdzie ludzie niechętnie poruszają się w porze wieczornej.
Mieszkańcy w niewielkim stopniu darzą siebie nawzajem zaufaniem.
W śródmieściu Grudziądza obserwuje się wzmożoną aktywność gospodarczą w porównaniu
do innych części miasta, jednakże zauważono niepokojąco wysoką liczbę podmiotów
gospodarczych, których działalność przyczyniać się może do pogłębiania problemów
i wykluczenia społecznego, tj. miejsc związanych z hazardem, zadłużaniem i sprzedażą
alkoholu.
Lokalni przedsiębiorcy nierzadko chwalą sobie ulokowanie swoich działalności w centrum,
choć istotną uciążliwością dla prosperowania firmy są trudności z parkowaniem w obrębie
śródmieścia. W granicach obszaru rewitalizacji spostrzeżono również dość liczne pustostany,
co świadczy o pewnym zastoju lub regresie gospodarczym, a nawet, zdaniem jednego
z przedsiębiorców, może być powodem zniechęcenia pewnych inwestorów do działania.
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Obszar rewitalizacji dotknięty jest poważnymi problemami środowiskowymi w postaci
częstych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego, a także wysokich stężeń
zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym w wyniku ogrzewania mieszkań.
Pomimo wysokich wartości wskaźników związanych ze stanem środowiska, mieszkańcy nie
uskarżają się na problemy z tym związane i nie oceniają ich tak negatywnie, jak mogłyby
wskazywać wyniki pomiarów ze stacji.
Zarówno mieszkańcy miasta, jak i przedsiębiorcy dużą wagę przywiązują do problemu
zaniedbanych budynków – z jednej strony doceniają charakter zabudowy, a z drugiej
zauważają pilną potrzebę odnowy budynków oraz dróg. Część lokatorów gminnych lokali
mieszkalnych żyje w obiektach w złym stanie technicznym. Problemy związane z warunkami
mieszkalnymi, w tym przede wszystkim z zaniedbanym otoczeniem, brakiem podłączenia
do infrastruktury technicznej, potęgują już dość silne negatywne zjawiska społeczne
i pogłębiają marginalizację (wykluczenie) mieszkańców.
Z uwagi na to, że obszar rewitalizacji obejmuje ścisłe centrum Grudziądza, znajduje się tam
wiele instytucji oraz szeroki wybór usług, co jest doceniane przez mieszkańców i stanowi
mocną stronę obszaru. Teren ten jest stosunkowo łatwo dostępny transportem zbiorowym,
niemniej jednak słabo rozwinięta i niespójna infrastruktura rowerowa nie zachęca
mieszkańców do korzystania z roweru jako środka transportu w tym rejonie. Układ
urbanistyczny i charakter zabudowy wraz z licznymi zabytkami stanowią o atrakcyjności
śródmieścia, choć wyraźnie zauważalny jest niedosyt zieleni oraz elementów małej
architektury, sprzyjających wypoczynkowi, zachęcających do spędzania czasu w mieście.
Wielokrotnie zgłaszanym przez mieszkańców problemem jest również niewystarczająca
liczba koszy na śmieci, co negatywnie wpływa na estetykę obszaru. Ponadto, jako ulice,
na których koncentrują się zjawiska problemowe i które powinny zostać objęte rewitalizacją,
mieszkańcy wskazali ulice Pańską, Spichrzową, Murową, Toruńską, Kosynierów Gdyńskich,
Długą, Mickiewicza, Sienkiewicza, Portową, Rybacką, Brzeźną, Nadgórną, Forteczną, Wąską,
Solną oraz targowisko przy ul. Kosynierów Gdyńskich. Na ich terenie mieszkańcy zauważają
problemy tj. występowanie patologii społecznych, ubóstwo, przemoc, bezdomność.
Wytypowane przez mieszkańców ulice w dużej mierze zostały objęte obszarem rewitalizacji.
Tabela 9. Podsumowanie zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji

Główne problemy występujące na obszarze rewitalizacji
 Wysoki poziom bezrobocia
 Dotkliwy problem ubóstwa i zależności od wsparcia zewnętrznego
 Niski poziom bezpieczeństwa
 Niski poziom zaufania społecznego
 Kumulacja działalności gospodarczej niesprzyjającej rozwojowi, a generującej negatywne zjawiska
społeczne
 Zanieczyszczenie hałasem i zły stan powietrza
 Zły stan techniczny budynków
 Liczne niezagospodarowane lokale
 Przestrzeń publiczna niesprzyjająca wypoczynkowi
 Nieestetyczna przestrzeń
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.
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Analiza lokalnych potencjałów i potrzeb rewitalizacyjnych

Udane procesy rewitalizacyjne powinny rozwiązywać lub łagodzić zidentyfikowane problemy
opierając się na występujących potencjałach obszaru. Stąd ważne jest nie tylko
zdiagnozowanie negatywnych zjawisk w centrum Grudziądza, lecz także drzemiących w nim
mocnych stron, które stanowić będą bazę do działań.
Identyfikacja potencjałów nastąpiła w wieloraki sposób – zarówno poprzez badania
i rozmowy z mieszkańcami, jak i z zespołem ekspertów, a także w drodze analizy danych
zastanych i obserwacji. Uczestnicy badania sondażowego oceniali potencjały zaproponowane
na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023.
Istotną zaletą miasta ogółem jest jego korzystne położenie geograficzne, ułatwiające
zarówno możliwość przemieszczania się w ruchu lokalnym, w tym między gminami powiatu
ziemskiego, lecz także regionalnym i krajowym. Jednocześnie dzięki inwestycjom
w infrastrukturę komunikacyjną w mieście, sprawniejsze są podróże wewnątrzmiejskie.9
Dodatkowo, występuje w Grudziądzu pozytywna koncentracja funkcji o regionalnym
oddziaływaniu. 10 Jest to miasto o silnej pozycji w regionie, jako ośrodek administracyjny,
kulturalny i gospodarczo-handlowy.11
Z punktu widzenia sytuacji demograficznej wśród potencjałów obszaru rewitalizacji należy
zauważyć stosunkowo korzystną strukturę wiekową w porównaniu do reszty miasta – liczba
osób w wieku przedprodukcyjnym jest tam znacznie wyższa niż liczna osób w wieku
poprodukcyjnym. Ponadto, gęstość zaludnienia w centrum jest dość wysoka, co wiąże się
z większym zapotrzebowaniem, i co za tym idzie, dostępnością usług i funkcji oraz generuje
ich różnorodność, a zatem atrakcyjność. Stymuluje to zatem aktywność gospodarczą
mieszkańców. Dodatkowo, duża oferta usług i gęstość zaludnienia wzmaga zapotrzebowanie
na komunikację zbiorową – dostępność śródmieścia transportem publicznym również jest
istotnym jego potencjałem.
Na tle miasta obszar rewitalizacji wyróżnia się intensywniejszą aktywnością seniorów,
młodzieży w Młodzieżowej Radzie Miasta i organizacji społecznych. Ich koncentracja w tym
rejonie jest cennym elementem, który pomocny może się okazać przy adresowaniu licznych,
silnych problemów społecznych. Z uwagi na fakt, że dominują one na obszarze rewitalizacji
i co do zasady ich ograniczanie jest jednym z głównych celów rewitalizacji, włączenie
lokalnych aktywistów, liderów społecznych i grup działania będzie niezbędne, aby łagodzić
negatywne zjawiska marginalizacji.
Niepodważalnym atutem miasta jest jego układ urbanistyczny i cenne obiekty
architektoniczne, będące cennymi zasobami zabytkowymi, objętymi opieką w ramach
programów opieki nad zabytkami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym12.
Centrum Grudziądza jest przez mieszkańców uznawane jako reprezentatywna część miasta.
Strategia Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza.
11 Strategia Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023.
12 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza.
9
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Ich zdaniem zdecydowanie największym potencjałem miasta jest jego atrakcyjność dla
turystów i przyjezdnych (wskazana przez 67% badanych). Wśród obiektów, jakie mieszkańcy
wyróżnili w tym zakresie są liczne zabytki i miejsca historyczne, a zwłaszcza Brama Wodna,
Wieża Klimek, spichrze, starówka z rynkiem i Góra Zamkowa. Zdanie to podzielają również
uczestnicy spotkań, także wskazując zabytkowe rejony Grudziądza jako miejsca wyjątkowe
w mieście.
Potencjał w historycznej zabudowie, charakterze miasta oraz jego położeniu nad Wisłą widzi
także grudziądzka młodzież. Uczniowie zwrócili uwagę na to, że aspekty te powinny być
rozwijane. Wśród mieszkańców Grudziądza wielokrotnie pojawiał się pomysł
zagospodarowania nabrzeża Wisły tak, aby stało się ono miejscem atrakcyjnym do
spędzania czasu wolnego i do rekreacji zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.
Stąd, zarówno dziedzictwo kulturowe, jak i zasoby naturalne oraz dogodne skomunikowanie
sprawiają, że Grudziądz jest miastem o wysokim potencjale dla rozwoju turystyki.13
Ponadto, zauważa się potencjał miasta w sferze gospodarki, wynikający z wykształcenia się
wyraźnych specjalizacji gospodarczych takich jak przemysł lekki, spożywczy, mechaniczny,
chemiczny, zbrojeniowy, logistyka i dystrybucja z dopasowaniem systemem kształcenia
zawodowego. Jednocześnie obszar miasta ma szansę na rozwój inteligentnych specjalizacji
z uwagi na posiadane zaplecze w tym zakresie.14
Samorząd grudziądzki wyróżnia się na tle regionu i wśród podobnych rozmiarem miast
wyższą skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, przede wszystkim unijnych,
na realizację przedsięwzięć.15
Rysunek 17. Potencjały obszaru rewitalizacji z punktu widzenia mieszkańców [N=300]

Atrakcyjność dla turystów i przyjezdnych
Oferta kulturalna
Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni publicznych
Oferta sportowo-rekreacyjna
Komunikacja zbiorowa
Dostęp do terenów inwestycyjnych oraz innych narzędzi wsparcia dla inwestorów
Dostępność infrastruktury edukacyjnej
Dostępność infrastruktury zdrowotnej
Jakość infrastruktury edukacyjnej
Wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
Wiodąca rola branż w strukturze gospodarki
Jakość infrastruktury zdrowotnej
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Źródło: badanie sondażowe PAPI dotyczące potencjałów opracowanych na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 20162023

Ibid.
Ibid.
15 Ibid.
13
14
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Tabela 10. Potencjały rozwojowe miasta i obszaru rewitalizacji i możliwości ich wykorzystania
Położenie geograficzne

Sytuacja
demograficzna
Pustostany

Różnorodność funkcji
Aktywność społeczna

Zabytki i układ
urbanistyczny

Nabrzeże Wisły

Atrakcje turystyczne

Specjalizacje
gospodarcze

Dogodna lokalizacja miasta, dostępność ciągów komunikacyjnych i łatwość przemieszczeń
wewnątrzmiejskich oraz poza granice miasta wzmacniają możliwości rozwoju gospodarczego
(nowych inwestycji, mobilności pracowników) oraz rozwój turystyki.
Korzystna struktura wiekowa oraz dość wysoka gęstość zaludnienia to szansa na ożywienie
centrum miasta przy uzupełnieniu go o miejsca zachęcające mieszkańców do spędzania czasu
w jego przestrzeni, w tym tworzenia miejsc spotkań i rekreacji.
Przy sprzyjającej polityce władz miasta oraz utrzymującej się wysokiej liczbie podmiotów
gospodarczych możliwe jest wykorzystanie pustostanów w celach gospodarczych –
rozszerzenie oferty usługowej miasta. Wykorzystanie pustostanów zwłaszcza przy ulicach,
na których obecnie odbywa się nikła aktywność pozwoli je ożywić, a większa obecność
odwiedzających na tych ulicach poprawi poziom bezpieczeństwa w tym rejonie.
Dostępność różnego rodzaju obiektów generuje korzyści urbanizacji, co zostanie wzmożone
przy wykorzystaniu pustostanów oraz modernizacji zabytkowej zabudowy.
Działalność lokalnych liderów, osób zaangażowanych społecznie nakierowana może zostać
na problemy związane z rewitalizacją, w szczególności z wykluczeniem społecznym –
włączenie ich w miękkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne pomocne będzie przy ograniczaniu
problemu marginalizacji społecznej.
Historyczny układ urbanistyczny oraz zabudowa stanowią o atrakcyjności Grudziądza, zatem
dbałość o nie jest niezbędna do utrzymania szczególnej roli miasta. Wykorzystując te atuty
należy tak nimi gospodarować, aby stawały się miejscem, w którym na co dzień mieszkańcy
chętnie przebywają. Mając na uwagę te uwarunkowania należy zadbać o otoczenie, a więc
m.in. estetykę przestrzeni (w tym ograniczenie chaosu reklamowego). Stanowią one również
o atrakcyjności turystycznej miasta, przy czym turystyka to jeden z przyszłościowych
kierunków przekształceń miasta16.
Miejsce o atrakcyjnej lokalizacji zarówno ze względu na walory krajobrazowe, jak i dostępność
komunikacyjną oraz bliskie sąsiedztwo różnorodnych usług. Nabrzeże ma ogromny potencjał,
by stać się jednym z kluczowych obiektów rekreacyjnych w mieście, przyciągających
mieszkańców i tętniących życiem.
Szeroka gama atrakcji dla turystów wynikająca z lokalizacji, dziedzictwa kulturowego
i zasobów naturalnych jest szansą na rozwój towarzyszącej działalności gospodarczej,
ożywienie miasta i budowanie jego marki.
Wykształcenie lokalnych specjalizacji gospodarczych wraz z komplementarną ofertą
kształcenia to szansa, aby Grudziądz był pionierem w zakresie rozwiązań i innowacji w ramach
poszczególnych branż.
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Potrzeby mieszkańców i innych interesariuszy w związku z rewitalizacją Grudziądza odnoszą
się przede wszystkim do kwestii przestrzenno-funkcjonalnych i dotyczą takich zagadnień jak
modernizacja zabudowy, zagospodarowanie pustostanów, rozwój oferty rekreacyjnej
poprzez zagospodarowanie nabrzeża Wisły oraz utworzenie miejsc do wypoczynku
w śródmieściu, ułatwienia związane z parkowaniem (większa dostępność darmowych miejsc
parkingowych, w tym dla dostaw), poprawa nawierzchni dróg i chodników, w tym
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz realizacja nasadzeń i poprawa estetyki
przestrzeni.
W kontekście inwestycji miękkich, niedotyczących stricte przestrzeni miasta, mieszkańcy
wraz z przedsiębiorcami zauważają potrzebę rozszerzenia oferty kulturalnej oraz wzrost
współpracy z przedsiębiorcami poprzez regularne spotkania tej grupy z władzami miasta oraz
oferowanie ulg i wsparcia działalności, co przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości miasta.
Aspekt ten jest o tyle istotny, że zaproszenie przedsiębiorców do współpracy i zaoferowanie
im korzystniejszych warunków jest szansą na zagospodarowanie niewykorzystanych
przestrzeni i ożywienie miasta. Tego typu inwestycje realizowane są w dużej mierze
16
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z wykorzystaniem środków prywatnych, co w obliczu wielu wydatków związanych z realizacją
stanowi istotną ulgę dla budżetu miasta. Interesariusze rewitalizacji wielokrotnie zgłosili
również potrzebę poprawy bezpieczeństwa w mieście, co również łączono z potrzebą troski
o lokalną społeczność, aby adresować problemy, z jakimi boryka się na co dzień i które
sprawiają, że jest ona wykluczona lub zagrożona wykluczeniem.
Tabela 11. Główne potrzeby rewitalizacyjne i ich skala
Zagadnienie

Szczegóły

Modernizacja
budynków
mieszkalnych

Uczestnicy procesu partycypacyjnego, w tym niemal 32% ankietowanych mieszkańców, zaznaczyli,
że zabudowa mieszkaniowa jest w złym stanie i wymaga renowacji. Potwierdzają to również badania
wskaźnikowe. Problem jest istotny z uwagi na fakt, że warunki mieszkaniowe mają wpływ na jakość
życia, a więc także na ewentualny rozwój problemów społecznych. Na obszarze rewitalizacji znacznie
więcej budynków komunalnych jest w złym stanie technicznym, aniżeli w całym mieście – wartość
wskaźnika w tym zakresie dla obszaru rewitalizacji wynosi 1,53, podczas gdy dla miasta – 0,41.

Zagospodarowanie
pustostanów

Mieszkańcy podczas spotkań zwracali uwagę na problem nadmiernej liczby niewykorzystanych lokali
użytkowych, natomiast przedsiębiorcy zaznaczyli, że może to być czynnikiem demotywującym
potencjalnych inwestorów w kontekście rozwoju działalności gospodarczej w śródmieściu Grudziądza.
Obserwacje lokalne wykazały faktyczny problem w postaci licznych pustostanów. Kwestia ta wymaga
rozwiązania z uwagi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a to można
osiągnąć poprzez ożywienie ulic, np. poprzez wykorzystanie obecnych tam nieużywanych lokali.

Zagospodarowanie
nabrzeża Wisły
i utworzenie
miejsc do
wypoczynku
w śródmieściu

Wielokrotnie mieszkańcy wypowiedzieli się, że istotną potrzebą jest zagospodarowanie nabrzeża
Wisły – proponowano np. montaż urządzeń do ćwiczeń lub elementów małej architektury
sprzyjających wypoczynkowi. Miejsce to jest dostępne komunikacyjnie dla mieszkańców i znajduje się
w atrakcyjnej lokalizacji, stąd mieszkańcy tak dużą wagę przykładają do wykorzystania jego
potencjału. Ponadto w wielu rozmowach pojawiły się głosy o braku małych przestrzeni
do wypoczynku w centrum miasta – często podkreślano brak ławek.

Poprawa
nawierzchni dróg
i chodników

W celu ułatwienia poruszania się po mieście w różny sposób mieszkańcy widzą konieczność poprawy
stanu dróg i chodników, podkreślając potrzebę dostosowania ich do poruszania się osób
o ograniczonej mobilności. Ożywiając przestrzeń publiczną należy pamiętać, by była ona dostępna
i zapraszająca wszystkich bez względu na ich ograniczenia ruchowe.

Rozwój zieleni
i estetyzacja
przestrzeni
publicznej

Mieszkańcy silnie odczuwają niedosyt zieleni w śródmieściu oraz niską estetykę przestrzeni publicznej.
Drugi z problemów podkreślany jest także przez przedsiębiorców, obawiających się, że chaos
przestrzenny zniechęca potencjalnych inwestorów do podjęcia działalności w centrum Grudziądza.
Rozwój atrakcyjnej – ładnej przestrzeni jest pożądany przez mieszkańców i innych użytkowników
śródmieścia i wpływa na ich zainteresowanie odwiedzaniem centrum, a co za tym idzie, na jego
ożywienie.

Rozwój oferty
kulturalnej

Pomimo względnie bogatej oferty kulturalnej wielu uczestników badania zauważyło, że w mieście
niewiele się dzieje, zwłaszcza jeśli mowa jest o wydarzeniach otwartych, odbywających się
w przestrzeni publicznej, a w tym także happeningów i niewielkich wydarzeń spontanicznych – a więc
nie tylko zaplanowanych, dużych wydarzeń kulturalnych. Umożliwienie realizacji małych aktywności
w tym zakresie, w tym także inicjatyw w postaci murali i instalacji, to pożądane przez mieszkańców
elementy ożywiające miasto.

Stymulowanie
działalności
gospodarczej

Powtarzanym postulatem przedsiębiorców jest rozwój współpracy na linii władze miasta –
przedsiębiorcy lokalni. Ta grupa interesariuszy odczuwa potrzebę spotkań z władzami i wprowadzania
ułatwień dla prowadzenia działalności w Grudziądzu. Zdanie takie podzielają także inni badani
mieszkańcy, odczuwając konieczność pobudzenia działalności gospodarczej w centrum. Na obszarze
rewitalizacji ma miejsce kumulacja negatywnych zjawisk gospodarczych (działalności
nieprzyczyniającej się do rozwoju, a generującej zachowania negatywne) – wskaźnik występowania
takich obiektów to 9,11 na 1000 mieszkańców w porównaniu do 4,48 w całym mieście. Jednocześnie
na obszarze rewitalizacji poważnym problemem jest bezrobocie, dotykające blisko 89 osób na 1000,
podczas gdy w skali Grudziądza jest to 16 na 1000 osób.

Poprawa
bezpieczeństwa

Niskie poczucie bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji to jeden z głównych problemów
podnoszonych przez uczestników badań. Wynika ono przede wszystkim z poczucia zagrożenia
ze strony innych osób, co wiąże się z postrzeganą kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, w tym
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Zagadnienie

Szczegóły
pewnych patologii. Mieszkańcy silnie odczuwają potrzebę poprawy bezpieczeństwa, dzięki czemu nie
będą mieli obaw przebywając w centrum miasta, zwłaszcza od godzin popołudniowych
do późnonocnych. W granicach obszaru rewitalizacji miało miejsce znacznie więcej przestępstw
i wykroczeń w odniesieniu do populacji porównując to z całym miastem. Wskaźnik liczby przestępstw
popełnionych w śródmieściu na 1000 mieszkańców wyniósł 26,06 w centrum i 14,19 w mieście.
Z kolei wskaźnik liczby wykroczeń w relacji do 1000 osób wyniósł odpowiednio 42,88 i 15,23.

Rozwiązywanie
problemów
społecznych

Znakomita część badanych zdaje sobie sprawę z występujących w śródmieściu problemów
społecznych i ich koncentracji w porównaniu do innych fragmentów miasta. W związku z tym
podniesiono głosy, że procesy rewitalizacyjne powinny objąć lokalną społeczność, aby
ją zaktywizować, dzięki czemu atmosfera będzie bardziej przyjazna i poprawi się poziom
bezpieczeństwa w mieście. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 osób
jest ponad dwukrotnie wyższy na obszarze rewitalizacji niż w skali miasta (odpowiednio 113,98
i 52,47), co świadczy to poważnej kumulacji problemów społecznych w centrum.
Źródło: Grupa BST Sp. z o.o.

Tabela 124. Potencjały o ograniczenia obszaru rewitalizacji w kontekście rozwoju miasta Grudziądza
Potencjały

Ograniczenia

Kompleks zabytków, które napędzają ruch turystyczny
w mieście

Podejście ludzi i niechęć do zmian

Ludzie, inicjatywy i artyści działający w obszarze
rewitalizacji. Którzy chcą aktywizować mieszkańców

Słaba identyfikacja mieszkańców obszaru z miejscem
zamieszkania, dbałością o swoje otoczenie.
Roszczeniowa postawa mieszkańców.

Piękno, które stanowi wizerunek miasta

Degradacja miejsca. Ludzie nie dbają o swoje otoczenie.

Centralne położenie, dobre skomunikowanie

Brakuje w mieście podmiotów gospodarczych, które są prężne
i aktywizują mieszkańców

Obiekty rekreacji, które można wykorzystywać dla
aktywizacji, ścieżki rowerowe i miejsca rekreacji dla
mieszkańców miasta.

Wielopokoleniowa bieda i bierność mieszkańców

Port z mariną – potencjał ponadlokalny
Miejski punkt informacji turystycznej - #room
– z możliwością udostępnienia dla różnych grup
Potencjał aktywnych seniorów

Źródło: opracowanie własne
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VI.

WIZJA STANU OBSZARU REWITALIZACJI PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI

Aktywni mieszkańcy, podmioty i instytucje działające w Śródmieściu, funkcjonujące
w przyjaznej przestrzeni, w której będą się czuć bezpiecznie i realizować swoje cele.
Rozszerzająca się oferta usług, zadbana tkanka miejska sprawią, że centrum stanie się
atrakcyjne zarówno dla grudziądzan jaki i przedsiębiorców i osób odwiedzających.

VII.

CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCE
ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK

Cele rewitalizacji

Kierunki działań rewitalizacyjnych



I. Wzrost integracji społecznej
i zawodowej oraz
zapobieganie wykluczeniu
społecznemu





II. Pobudzenie aktywności
gospodarczej
z wykorzystaniem potencjału
turystycznego
i wielofunkcyjności
śródmieścia.






III. Ożywienie przestrzeni
centrum miasta w oparciu
o walory kulturowe i
potrzeby użytkowników.





IV. Wzrost bezpieczeństwa
i poprawa jakości życia
użytkowników śródmieścia.



Zaangażowanie mieszkańców w działanie na rzecz
otoczenia – wzrost poczucia odpowiedzialności za nie.
Aktywizacja lokalnych środowisk (grup formalnych
i nieformalnych), instytucji i organizacji w działalność
na rzecz mieszkańców;
Zmiana postaw mieszkańców, instytucji oraz
organizacji – otwarcie na współpracę i rozwój
inicjatyw wśród osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
Zaangażowanie trzeciego sektora w działania
aktywizujące i integrujące lokalną społeczność;
Aktywizacja zawodowa i edukacja osób bezrobotnych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Rozwój infrastruktury sprzyjającej prowadzeniu
działalności gospodarczej;
Stymulowanie przedsiębiorczości poprzez oferowanie
udogodnień w zakresie gospodarki lokalami
użytkowymi oraz regularną współpracę
z przedsiębiorcami;
Modernizacja i zachowanie historycznej zabudowy;
Przebudowa, uporządkowanie i zagospodarowanie
infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb
mieszkańców obszaru rewitalizacji w tym osób o
ograniczonej mobilności;
Estetyzacja, adaptacja i zmiana funkcji przestrzeni
publicznych;
Rozbudowa systemów informacji;
Edukacja ekologiczna oraz zmiana postaw
mieszkańców i podmiotów działających na obszarze
rewitalizacji;
Doświetlenie przestrzeni publicznych i ich
monitoring;
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VIII.

LISTA PLANOWANYCH PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

76

IX.

MECHANIZMY

ZAPEWNIENIA

POSZCZEGÓLNYMI

PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

ORAZ

DZIAŁANIAMI

POMIĘDZY

KOMPLEMENTARNOŚCI
RÓŻNYCH

MIĘDZY

REWITALIZACYJNYMI

PODMIOTÓW

I

FUNDUSZY

NA OBSZARZE OBJĘTYM LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI
Mechanizmy integrowania działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych związane są
z kompleksowym charakterem rewitalizacji, czyli procesem, który pozwala na łączenie
działań z różnych dziedzin i kategorii, opierając się przy tym w głównej mierze na osiąganiu
efektów społecznych. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 wymogiem koniecznym dla wspierania projektów
rewitalizacyjnych (przedsięwzięć) jest zapewnienie ich komplementarności w różnych
wymiarach. W szczególności dotyczy to komplementarności: przestrzennej, problemowej,
proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.
Komplementarność przestrzenna
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023 jest programem, którego
działania uzupełniają się z działaniami zaplanowanymi dla całego miasta w ramach Strategii
Rozwoju Miasta Grudziądz na lata 2016-2023, w którym przewidziano zarówno rozwój
kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców oraz szereg działań związanych z gospodarką
i rozwojem funkcji turystycznej i rekreacyjnej centralnej części miasta. Działania LPR są
głównie dedykowane mieszkańcom obszaru rewitalizacji, jednak centrum, które jest
własnością wszystkich mieszkańców mocno oddziałuje na całe miasto. Projekty wskazane
w Programie uzupełniają się tak, aby objąć wsparciem wszystkie grupy mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz aby uzyskać jak największy efekt synergii. Z projektów realizowanych
w mieście, które stanowią istotne uzupełnienie działań planowanych w obszarze rewitalizacji
wymienić należy między innymi:





Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych;
Rodzina w Centrum;
Atrakcyjne kształcenie zawodowe – unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Grudziądzu;
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza
– Etap II.

Niniejsze działania przyczynią się do realizacji Celu I zapisanego w Programie
Rewitalizacji, którym jest: Wzrost integracji społecznej i zawodowej oraz zapobieganie
wykluczeniu społecznemu.
Cel IV Programu Rewitalizacji – Wzrost bezpieczeństwa i poprawa jakości życia
użytkowników śródmieścia osiągnięty zostanie poprzez realizację następujących
przedsięwzięć:


Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych;
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Utworzenie wyjątkowej atrakcji turystycznej w postaci ekologicznych, rekreacyjnych
tras rowerowych zorganizowanych w formie kompleksu ścieżek (GBO2017);
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz
- etap I;
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI Grudziądz
- etap II;
 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego wraz z kanalizacją teletechniczną;
 Zakup nowego samochodu patrolowego;
 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze chronionym parku
miejskiego na terenie Góry Zamkowej w Grudziądzu;
 Utworzenie pieszo-rowerowej ścieżki edukacyjnej pn.: „Tropem leśnych zwierząt”
na terenie lasów komunalnych Miasta Grudziądza;
 Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz;
 Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych
miasta;
 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa niskoemisyjnego oświetlenia
ulicznego na trenie Grudziądza;
 Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w zakresie usuwania
azbestu, likwidacji zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zmiany systemów
ogrzewania.
W Programie zwrócono uwagę na to, żeby poprzez działania w nim wpisane nie przenosić
problemów poza obszar rewitalizacji, ale w nim próbować włączać mieszkańców
do procesów rozwoju całego miasta. W ramach działań aktywizujących główny akcent
położony będzie na zwiększenie w nich udziału mieszkańców z obszaru rewitalizacji a nawet
włączenie ich w organizację tych działań. Aktywizacja mieszkańców poprzez street workerów
i lokalnych aktywistów pozwoli stworzyć lokalną identyfikację na wzorze pozytywnym, a nie
tak, jak ma to obecnie miejsce na wzorcu negatywnym.
W Programie zakłada się realizację całości koncepcji wyprowadzenia obszaru z kryzysu
(eliminację wskazanych problemów) a nie pojedyncze, punktowe działania.
Komplementarność problemowa
Przedsięwzięcia/projekty wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji wzajemnie się
dopełniają tematycznie, sprawiając, że program oddziałuje na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym), tak jak wskazane jest to w analizie
problemów obszaru rewitalizacji (delimitacja i diagnoza uszczegółowiona).
Opracowanie Programu Rewitalizacji zostało oparte na wielowymiarowej i wszechstronnej
diagnozie miasta oraz wskazaniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.
Opracowanie diagnozy umożliwiło nakreślenie specyfiki obszaru rewitalizacji (zarówno w
aspekcie słabości, jak również potencjałów do wykorzystania w rewitalizacji) oraz pozwoliło
na stworzenie specyficznej, pożądanej wizji rozwiązania problemów oraz przyszłości
obszarów rewitalizacji. Problemom i wyzwaniom związanym z obszarem rewitalizacji
78

odpowiadają adekwatne kierunki działań, które uwzględniają konkretne działania
odpowiadające na wskazane problemy. Program zawiera cele i wskaźniki, które pozwolą
mierzyć efekty we wszystkich obszarach interwencji programu. Ponadto cały obszar
zarządzania miastem uwzględnia proces i decyzje konieczne do realizacji polityki
rewitalizacyjnej w mieście.
Komplementarność międzyokresowa
Dla Grudziądza obecny Program Rewitalizacji nie jest pierwszym takim dokumentem,
który ujawnił zróżnicowania wewnętrzne i zajął się problematyką obszarów zdegradowanych
i obszaru rewitalizacji.
W październiku 2009 roku Rada Miejska Grudziądza Uchwałą Nr XLV/81/09 przyjęła Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2016, na w ramach którego
w obszarze rewitalizacji zrealizowano zostało 19 przedsięwzięć. Większość działań
zapisanych w Programie Rewitalizacji na lata 2009-2016 dotyczyła sfery technicznej lub
przestrzenno-funkcjonalnej, nieliczne zrealizowane zostały w sferze społecznej. Celami
strategicznymi zapisanymi w Programie były wówczas:
- przywrócenie obszarowi rewitalizowanemu pierwotnego charakteru centralnego
punktu miasta,
- wykreowanie nowych przestrzeni publicznych – stref rekreacji i wypoczynku,
- poprawa warunków rozwoju społecznego i gospodarczego.
Realizacja 19 projektów rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji oraz przedsięwzięć
uzupełniających te działania, przyczyniła się między innymi do: wykreowania nowej atrakcji
turystycznej (wieży Klimek na Górze Zamkowej) oraz nowych stref rekreacji i wypoczynku
(obszar Góry Zamkowej oraz Mariny przy ul. Portowej), poprawy jakości życia w minimum
15 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, odnowy 5,42 ha powierzchni zielonych,
poprawy warunków rozwoju społecznego i gospodarczego dzięki podjęciu na części obszaru
rewitalizacji Uchwały nr XLVIII/64/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w obszarze dzielnicy Starego Miasta oraz
realizacji takich projektów jak:


Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu;



Promocja Grudziądza jako ważnego ośrodka turystycznego i kulturalnego na
mapie

województwa

kujawsko-pomorskiego

podczas

imprez

targowo-

wystawienniczych oraz w ogólnopolskich programach telewizyjnych;


Grudziądz – miasto otwarte dla biznesu;



Promocja gminy – miasta Grudziądz poprzez udział w 12.Międzynarodowych
Targach Nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium (Niemcy)
w terminie 5 – 7 października 2009 r.;



Przebudowa ulic Starego Miasta w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015;
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Instalacja systemu iluminacji świetlnej wybranych obiektów Starego Miasta
w Grudziądzu;



Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego Muzeum
w Grudziądzu;



Opracowanie strategii promocji marki oraz identyfikacji wizualnej Grudziądza;



Wymiana pokrycia dachu kościoła p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu;



Wymiana elementów azbestowych dachu Kościoła p.w. Niepokalanego Serca
N.M.P. w Grudziądzu;



Odnowa zabytkowego kościoła p.w. Ducha Św. w Grudziądzu;



Modernizacja kościoła św. Krzyża przy ul. Wybickiego 10/22 w Grudziądzu;



Iluminacja wnętrza oraz adaptacja wieży kościoła p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu;



Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu.

W ramach Programu Rewitalizacji na lata 2009-2017 prowadzono działania na rzecz
poprawy poziomu bezpieczeństwa poprzez realizację projektu Rozbudowa systemu
monitoringu w Grudziądzu – etap: Monitoring Starego Miasta
Działania zrealizowane w ramach poprzedniej edycji Programu stanowią istotny element
realizacji wizji obszaru rewitalizacji, jednak badania i analizy przeprowadzone na obszarze
miasta Grudziądza w 2017 roku w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej wskazały na potrzebę kontynuacji procesu
rewitalizacji w dzielnicy Starego Miasta.
Do chwili obecnej wykonano szereg działań wspófinansowanych również z pieniędzy
zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. Zrealizowane projekty w obszarze to m.in.:

Tabela 15. Projekty realizowane na obszarze rewitalizacji w latach 2009-2017 w zestawieniu
z celami i kierunkami określonymi do realizacji w LPR na lata 2017-2023
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Cele rewitalizacji

I.

Wzrost integracji
społecznej i
zawodowej oraz
zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu

II. Pobudzenie aktywności
gospodarczej
z wykorzystaniem
potencjału
turystycznego i
wielofunkcyjności
śródmieścia.

Przedsięwzięcia realizowane na obecnym obszarze rewitalizacji
w latach 2009-2017

Źródła finansowania

1. Dajmy szansę dzieciom
2. Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego
startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów
3. Atrakcyjne kształcenie uczniów grudziądzkich szkół zawodowych
drogą do sukcesu
4. Komunikacja kluczem do integracji
5. Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej
i zawodowej dzieci i młodzieży
6. Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach
7. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego
Miasta Grudziądz
8. Remont i adaptacja nieużywanej części budynku przy
ul. Marcinkowskiego 6-8 w Grudziądzu celem rozwoju świadczenia
różnorodnych usług na rzecz lokalnej społeczności objętej systemem
pomocy społecznej

1. Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa/budżet jst.
2. Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa/budżet jst.

1. Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu
2. Promocja Grudziądza jako ważnego ośrodka turystycznego
i kulturalnego na mapie województwa kujawsko-pomorskiego podczas
imprez targowo-wystawienniczych oraz w ogólnopolskich programach
telewizyjnych
3. Grudziądz – miasto otwarte dla biznesu
4. Promocja gminy – miasta Grudziądz poprzez udział
w 12.Międzynarodowych Targach Nieruchomości inwestycyjnych EXPO
REAL w Monachium (Niemcy) w terminie 5 – 7 października 2009 r.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.

1. Przebudowa ulic Starego Miasta w Grudziądzu w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
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3. Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa/budżet jst.
4. Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa/budżet jst.
5. Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa/budżet jst.
6. Europejski Fundusz Społeczny/budżet państwa/budżet jst.
7. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/środki własne
GC Caritas

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.

3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.

III. Ożywienie przestrzeni
centrum miasta w
oparciu o walory
kulturowe i potrzeby
użytkowników.

2. Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu
do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych w Grudziądzu.
3. Instalacja systemu iluminacji świetlnej wybranych obiektów Starego
Miasta w Grudziądzu
4. Rewitalizacja Góry Zamkowej w Grudziądzu w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015
5. Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego
Muzeum w Grudziądzu
6. Opracowanie strategii promocji marki oraz identyfikacji wizualnej
Grudziądza
7. Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszalnych
przy ul. Mickiewicza 16A, Mickiewicza 25, 25A, 25B, Zamkowej 11,
Toruńskiej 12 w Grudziądzu
8. Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
przy ul. Mickiewicza 3/ Murowa 24, ul. Pańskiej 23 w Grudziądzu
9. Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziądzu
10. Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
przy ul. Wieżowej 1/Długa2, Rynek 10, Rynek 15/Murowa 33, Rynek
16/Murowa 33, Rynek 16/Murowa 35 w Grudziądzu
11. Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Focha 24 w Grudziądzu
12. Wymiana pokrycia dachu kościoła p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu
13. Wymiana elementów azbestowych dachu Kościoła p.w.
Niepokalanego Serca N.M.P. w Grudziądzu
14. Odnowa zabytkowego kościoła p.w. Ducha Św. w Grudziądzu
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2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
5. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
6. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.
7. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet
państwa/środki własne MPGN Sp. z o .o .
8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet
państwa/środki własne MPGN Sp. z o .o .
9. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet
państwa/środki własne MPGN Sp. z o .o .
10. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet
państwa/środki własne MPGN Sp. z o .o .
11. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet
państwa/środki własne MPGN Sp. z o .o .
12. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/środki własne
Parafii
13. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego /środki własne
Parafii
14. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/środki własne
Parafii

IV. Wzrost bezpieczeństwa
i poprawa jakości życia
użytkowników
śródmieścia.

15. Modernizacja kościoła św. Krzyża przy ul. Wybickiego 10/22 w
Grudziądzu
16. Odnowa części wspólnych budynku przy ul. Szewska 2/4
w Grudziądzu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Grudziądza na lata 2009-2015
17. Remont i modernizacja części wspólnych zabytkowego budynku
wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1/Rynek 12 w Grudziądzu
18. Odnowa części wspólnych zdegradowanego wielorodzinnego
budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stara 7
19. Iluminacja wnętrza oraz adaptacja wieży kościoła p.w. św. Mikołaja
w Grudziądzu

15. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet
państwa/środki własne Zakładu Karnego
16. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet
państwa/środki własne MPGN Sp. z o .o .

1. Rozbudowa systemu monitoringu w Grudziądzu – etap: Monitoring
Starego Miasta
2. Wiślana Trasa Rowerowa w Grudziądzu

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.

17. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/środki własne
Wspólnoty Mieszkaniowej
18. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/środki własne
Wspólnoty Mieszkaniowej
19. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/środki własne
Parafii

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/budżet jst.

Źródło: opracowanie własne
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Miasto Grudziądz będzie prowadziło kompleksową politykę rewitalizacji a także będzie
poddawało cyklicznej ocenie realizację Programu i jego efekty. LPR jest programem, który nie
wykracza poza ramy polityki spójności 2014-2020, dlatego zakłada się dokładny przegląd
polityki rewitalizacyjnej i dalszą jej kontynuację po roku 2023. Dla tego celu zakłada się
powolne zmniejszanie uzależnienia działań w programie od europejskich źródeł
finansowania na rzecz włączania w proces rewitalizacji różnych podmiotów, różnych
środków i różnych źródeł.
Komplementarność źródeł finansowania
Program Rewitalizacji przewiduje szerokie spektrum źródeł finansowania, zarówno w ramach
RPO WK-P na lata 2014 – 2020, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, czy innych krajowych i zagranicznych źródeł zewnętrznych.
Podejmowane w ramach LPR przedsięwzięcia infrastrukturalne będą powiązane z realizacją
celów w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą prowadzić do
zwiększenia szans na zatrudnienie a projekty przewidziane do wsparcia z EFRR będą
realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach EFS.
Przewiduje się również finansowanie ze środków własnych miasta oraz z budżetu
interesariuszy rewitalizacji, którzy współtworzą Program i współdziałają w procesie jego
wdrażania.
Z budżetu miasta planowana jest realizacja następujących działań:
w ramach Celu I. Wzrost integracji społecznej i zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu
społecznemu:
1. Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej w Grudziądzu,
2. Wielofunkcyjny plac sportowo-rekreacyjny „Orliczek” przy SP nr 9 (GBO2017),
3. Góra Zamkowa dla aktywnych i ciekawych historii (GBO2017),
W ramach Celu II Pobudzenie aktywności gospodarczej z wykorzystaniem potencjału
turystycznego i wielofunkcyjności śródmieścia:
1. Rewitalizacja Spichlerzy przy ul. Spichrzowej 33,35 w Grudziądzu,
2. Rewitalizacja ul. Spichrzowej,
W ramach Celu III Ożywienie przestrzeni centrum miasta w oparciu o walory kulturowe
i potrzeby użytkowników:
1. Przebudowa schodów w ciągu ulicy Al. Biskupa Chrystiana,
W ramach Celu IV Wzrost bezpieczeństwa i poprawa jakości życia i użytkowników
śródmieścia
1. Instalacja kamer monitoringu miejskiego przy ulicy Fortecznej/Kościuszki oraz
Legionów/Kilińskiego (GBO2017),
2. Monitoring boiska sportowego przy ul. Słowackiego,
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3. Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu ul. Forteczna
29,
W programie zakłada się również pozyskanie funduszy z innych źródeł krajowych
i zagranicznych.

X.

MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH
PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY W PROCES
REWITALIZACJI

Program Rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji
w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem Programu bądź
jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) Programu oparte są na współpracy
ze wszystkimi grupami interesariuszy (uczestnikami procesu rewitalizacji) , w tym szczególnie
ze społecznością obszarów rewitalizacji, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami publicznymi, które chcą prowadzić działania rewitalizacyjne. 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. opracowania LPR na lata 2017-2023 oraz w pracach
Zespołu ds. wdrażania i monitorowania LPR na lata 2017-2023.

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
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, w szczególności Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata
2017-2023;



wspieraniu

inicjatyw

zmierzających

do

zwiększania

udziału

interesariuszy

w przygotowaniu i realizacji LPR;


zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez interesariuszy.
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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.17

Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Procedura uspołecznienia przygotowania LPR związana była zarówno z aktywnymi, jak też
biernymi formami angażującymi społeczność lokalną. Możliwość wypowiedzenia się
mieszkańców gminy, w tym również mieszkańców obszaru rewitalizacji, m. in. poprzez
badania ilościowe i jakościowe, warsztaty oraz spotkania z mieszkańcami – miała istotny
wpływ na kształt programu rewitalizacji. Proces konsultacji społecznych obejmował również
tradycyjne formy, umożliwiające wnoszenie uwag i opinii w formie pisemnej. Uspołeczniony
był także proces formułowania projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. pomysły
rewitalizacyjne zbierane były w formie kart lub opisów projektów, które zgłosić mógł każdy
zainteresowany. Pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne definiowane były w trakcie
spotkań o charakterze warsztatowym z różnymi grupami, w tym z mieszkańcami obszaru
rewitalizacji oraz Zespołem ds. opracowania LPR na lata 2017-2023.
Gmina-miasto Grudziądz przez cały okres przygotowywania Programu prowadziła kampanię
informacyjną dla mieszkańców. Polegała ona na bieżącym informowaniu o wszystkich
etapach prac przez zamieszczanie wiadomości w mediach lokalnych, na miejskiej stronie
internetowej oraz na prowadzeniu działania promocyjno-informacyjne w trakcie spotkań
plenerowych z mieszkańcami.
Tabela 16. Formy i działania partycypacyjne programu rewitalizacji

Etap

Formy konsultacji

Opis działań

Etap diagnozy i
delimitacji
obszaru
zdegradowanego
(OZ) i obszaru
rewitalizacji (OR)

- spotkanie otwarte
z interesariuszami
rewitalizacji,
20.04.2017 r.
- pisemne zgłaszanie
uwag i opinii na
formularzu
zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia
konsultacji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji
w gminie-miasto Grudziądz (Zarządzenie nr 131/17
Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2017 r. ).
Czas trwania: od 18 kwietnia do 2 maja 2017 r.
Zapowiedź o przeprowadzeniu konsultacji pojawiła się:
w dniu 3 kwietnia 217 r. na miejskiej stronie internetowej
www.grudziadz.pl na Internetowej Platformie Konsultacji
Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.
Prowadzone
działania
informacyjno-promocyjne
w lokalnych mediach trwających konsultacjach:
- ogłoszenie w prasie lokalnej ukazało się 18.04201 r.,
- informacja w lokalnej rozgłośni radiowej emitowana
była w dniach od 24-30.06.2017 r.

17

Na podstawie: Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.
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- spot w TV lokalnej był emitowany – 25, 26, 29, 30,
31.05.2017 r.
Rezultatem tego etapu było wyznaczenie granic obszaru
rewitalizacji, dzięki czemu możliwe było procedowanie
kolejnych etapów, tj. przeprowadzenia diagnozy
pogłębionej obszaru rewitalizacji oraz programowania
działań rewitalizacyjnych w LPR
Etap diagnozy
- badania
Czas trwania: od 18 do 23 maja 2017 r.
pogłębionej
sondażowe
Działania promocyjne:
- kawiarenki
- informacje na miejskiej stronie internetowej
obywatelskie (22.04 www.grudziadz.pl oraz na portalu społecznościowym na
i 06.05.2017 r.)
profilu #gru.
- spacery badawcze
Rezultatem tego etapu było stworzenie dokładnego
obywatelskie (22.04 portretu i poznanie przyczyn degradacji obszaru
i 06.05.2017 r.)
rewitalizacji, dzięki czemu możliwe było przygotowanie
- indywidualne
takich projektów rewitalizacyjnych, które odpowiadają
wywiady pogłębione na zdiagnozowane problemy nie tylko w sposób
z przedsiębiorcami
łagodzący lub zmniejszający skutki, ale w sposób
- warsztaty
likwidujący przyczyny.
planowania
partycypacyjnego
z młodzieżą (24.04
i 05.05.2017 r.)
- warsztaty
eksperckie (11
i 23.05.2017 r.)
- debata publiczna
(23.05.2017 r.)
Etap
- spotkanie otwarte Konsultacje społeczne w sprawie
przeprowadzenia
programowania
z interesariuszami
konsultacji wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
działań
rewitalizacji,
realizowanych w ramach „Lokalnego Programu
rewitalizacyjnych 21.06.2017 r.
Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” (Zarządzenia
w LPR
- pisemne zgłaszanie nr 205/17 i 235/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 25 maja
uwag i opinii na
2017 r. i 9 czerwca 2017 r.).
formularzu
Czas trwania: od dnia 21 czerwca do dnia 7 lipca 2017r.
zgłaszania uwag
Zapowiedź o przeprowadzeniu konsultacji pojawiła się w
dniu 26 maja 2017 r. oraz 12 czerwca 2017 r. na stronie
internetowej www.grudziadz.pl
na Internetowej
Platformie
Konsultacji
Społecznych
www.konsultacje.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.
Prowadzone
działania
informacyjno-promocyjne
w lokalnych mediach:
- ogłoszenie w prasie lokalnej ukazało się 14.06.2017 r.
- informacja w lokalnej rozgłośni radiowej emitowana
była w dniach od 26.06-02.07.2017 r.
- spot w TV lokalnej był emitowany od 3-6.07.2017 r.
Spotkanie plenerowe z mieszkańcami miasta odbyło się
w dniu 21 czerwca 2017 r.
Rezultatem tego etapu było stworzenie wizji obszaru
rewitalizacji po realizacji Programu, określenie celów
i kierunków działań rewitalizacyjnych oraz listy projektów
rewitalizacyjnych.
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Etap konsultacji
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji

- spotkanie otwarte
z interesariuszami
rewitalizacji,
- pisemne zgłaszanie
uwag i opinii na
formularzu
zgłaszania uwag

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Grudziądza na lata 2017-2023 (Zarządzenia nr 320/2017 i
349/2017 Prezydenta Grudziądza z dnia 26 lipca 2017 r. i
8 sierpnia 2017 r.).
Czas trwania: od 14 do 28 sierpnia 2017r.
Zapowiedź o przeprowadzeniu konsultacji została
opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 r. na miejskiej
stronie internetowej www.grudziadz.pl 28 lipca 2017 r.
na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych
www.konsultacje.grudziadz.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.
Prowadzone
działania
informacyjno-promocyjne
w lokalnych mediach:
- ogłoszenie w prasie lokalnej ukazało się 10.08.2017r.
- informacja w lokalnej rozgłośni radiowej emitowana
była w dniach od 7-13.08.2017r.
- spot w TV lokalnej był emitowany od 7-10.08.2017r.
Spotkanie plenerowe z mieszkańcami miasta odbędzie się
w dniu 24.08.2017 r.
Rezultatem tego etapu było przekonsultowanie treści
projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Procedura uspołecznienia na etapie realizacji programu rewitalizacji.
Rewitalizacja w praktyce odznacza nowe podejście do zarządzania miastem w kontekście
realizowanych na rzecz części jej przestrzeni (obszaru rewitalizacji) działań rozwojowych.
Wybrane aspekty, charakteryzujące rewitalizację, w tym koncentracja na obszarze
rewitalizacji, kompleksowość działań rewitalizacyjnych oraz uspołecznienie rewitalizacji –
wzajemnie się przenikają.
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Rysunek19. Poglądowy schemat rewitalizacji w gminie-miasto Grudziądz

Koncentracja
terytorialna
(obszar rewitalizacji)

Kompleksowość
rewitalizacji

Uspołeczenie
rewitalizacji

(cele główne oraz
projekty do nich
przypisane)

(mieszkańcy OR)

Źródło: opracowanie własne

Partycypacja społeczna jest jednym z filarów rewitalizacji. Aby tak się stało w gminie-miasto
Grudziądz konieczne jest stworzenie odpowiednich narzędzi i mechanizmów, które pozwolą
prowadzić rewitalizację w sposób partycypacyjny, a które będą dedykowane konkretnej
przestrzeni gminy. Koncentracja terytorialna na wskazanym w LPR obszarze rewitalizacji
oznacza konieczność wypracowania dla tego obszaru – dedykowanego modelu partycypacji
społecznej.
Obok projektów istotnym narzędziem uspołecznienia będzie działalność Zespołu ds.
wdrażania i monitorowania LPR. Będzie to ciało doradcze i opiniotwórcze, które składać się
będzie

z

pracowników

urzędu,

wyznaczonych

pracowników

miejskich

jednostek

organizacyjnych, spółek i innych instytucji miejskich oraz partnerów procesu rewitalizacji.
Oprócz

podmiotów

publicznych

w

skład

Zespołu

wejdą

reprezentanci

sektora

pozarządowego oraz przedsiębiorców. Istotne jest, aby w skład Zespołu wszedł
przedstawiciel każdego z podobszarów rewitalizacji.
Efektywność partycypacji społecznej zależy od skuteczności dwustronnego przepływu
informacji, co oznacza, że nie tylko gmina, jako podmiot zarządzający procesem rewitalizacji,
powinien informować stronę społeczną o planowanych działaniach i zamierzeniach, ale także
strona społeczna powinna mieć szanse wyrażenia swojej opinii na temat realizowanych
działań. W Grudziądzu wykorzystane zostaną następujące formy uspołecznienia realizacji
Programu Rewitalizacji:
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1) Związane z kompleksowym wdrażaniem programu rewitalizacji – w tym przypadku
nadrzędnymi działaniami będzie:


działalność Zespołu ds. wdrażania i monitorowania LPR (spotkania z członkami
Zespołu, ponadto członkowie Zespołu będą multiplikatorami informacji nt. Programu
Rewitalizacji),



konsultowanie i opiniowanie z mieszkańcami założeń i oczekiwań odnośnie przemian
rewitalizacyjnych, jak też ewaluacji programu rewitalizacji (w tym w odniesieniu
do sposobów komunikacji i informacji).

2) Związane z realizacją konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – w tym przypadku
uspołecznienie związane będzie z:


konsultowaniem, opiniowaniem założeń poszczególnych projektów. Istotne jest
docieranie do mieszkańców, na rzecz których realizowane będą przedsięwzięcia
(spotkania bezpośrednio na obszarze rewitalizacji, festyny np. podwórkowe, otwarte
punkty konsultacyjne i doradcze np. w trakcie imprez plenerowych, badania
i wywiady z mieszkańcami). Istotne jest tworzenie narzędzi dopasowanych
do lokalnej specyfiki (np. formularze badawcze w formie elektronicznej, papierowej,
bezpośrednie spotkania z mieszkańcami). Oprócz standardowych działań, takich jak
upublicznienia planów realizacji poszczególnych przedsięwzięć – istotne będzie
bezpośrednie dotarcie z założeniami poszczególnych projektów do mieszkańców,



w szczególności takich, w których w prosty sposób można uwzględnić opinie
mieszkańców, np. dot. zagospodarowania przestrzeni.

Waga uspołecznienia rewitalizacji w Grudziądzu podkreślona jest poprzez zakres oraz treść
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. W projektach uwzględnia się istotną rolę
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców.
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XI.

SZACUNKOWE

RAMY

FINANSOWE

W

ODNIESIENIU

I UZUPEŁNIAJĄCYCH PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ
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DO

GŁÓWNYCH

XII.

SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI

Po uchwaleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023
przez Radę Miejską Grudziądza rozpocznie się system wdrażania LPR. Zarządzającym
rewitalizacją będzie Prezydent Grudziądza. Zarządzanie działaniami wpisanymi do Lokalnego
Programu Rewitalizacji Grudziądza będzie odbywało się na dwóch płaszczyznach:
 z poziomu gminy-miasto Grudziądz - jako beneficjenta projektów wpisanych
do Programu oraz
 z poziomu instytucji odpowiedzialnej za koordynację wdrażania
i monitorowanie efektów realizacji Programu.
Gmina – miasto Grudziądza, jako instytucja odpowiedzialna za koordynację wdrażania
i monitorowania efektów realizacji LPR zadba o zapewnienie zgodności realizacji Programu
z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, spójność LPR
z funkcjonującymi w mieście strategiami, programami i politykami miejskimi w zakresie
dotyczącym rewitalizacji, cykliczne zbieranie danych rzeczowych i finansowych na temat
postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji poszczególnych działań rewitalizacyjnych.
Proponowany model rewitalizacji, zakłada aktywne wykorzystanie potencjału partnerów,
różnych instytucji oraz organizacji pozarządowych w planowanych przez samorząd
działaniach rewitalizacyjnych, szczególnie w zakresie działań miękkich, nakierowanych
na świadczenie usług społecznych.
Zgodnie ze strategicznym schematem zarządzania zapisanym w Strategii Rozwoju
Miasta Grudziądz osobą odpowiedzialną strategicznie za nadzór merytoryczny całokształtu
spraw związanych z wdrożeniem LPR jest Prezydent Grudziądza. W celu właściwej
koordynacji działań zapisanych w Programie sprawnego wdrażania oraz monitorowania
postępów realizacji LPR Prezydent Grudziądza powoła Zespół ds. wdrażania
i monitorowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”.
Prezydent Grudziądza wyznaczy Przewodniczącego Zespołu, który będzie pełnił jednocześnie
funkcję Koordynatora realizacji LPR. Skład członków Zespołu stanowić będą pracownicy
urzędu, wyznaczeni pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych, spółek i innych
instytucji miejskich oraz partnerzy procesu rewitalizacji - przedstawiciele podmiotów
uczestniczących w realizacji przedsięwzięć w ramach LPR. Koordynator realizacji LPR ustali
formę pracy i komunikacji wewnętrznej Zespołu oraz będzie zlecał wykonywanie określonych
działań poszczególnym członkom Zespołu i odbierał wyniki ich prac. Spotkania Zespołu
organizowane będą cyklicznie, w zależności od potrzeb. Członkowie Zespołu będą na bieżąco
przekazywać Koordynatorowi, wszystkie informacje, mogące mieć wpływ na harmonogram
realizacji Programu, w tym informacje dotyczące szczegółowego zakresu, aktualizacji
harmonogramów oraz wartości poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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W związku z tym, że zaplanowane przedsięwzięcia pozostają w kompetencjach
różnych podmiotów do zadań Koordynatora należeć będzie nadzór nad realizacją LPR oraz
inicjowanie współpracy między realizatorami przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów w ramach Programu.
Do zadań Koordynatora realizacji LPR należeć będzie bieżące zarządzanie realizacją LPR,
a w szczególności:

















dbałość o osiąganie założonych celów w LPR,
inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do zrealizowania przedsięwzięć
podstawowych zaplanowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji zgodnie
z harmonogramem realizacji Programu oraz ramami finansowymi,
bieżący monitoring nad realizacją zadań oraz przedsięwzięć zaplanowanych w LPR,
w tym koordynacja współpracy między jednostkami organizacyjnymi gminy,
organizacjami pozarządowymi i instytucjami zaangażowanymi w realizację LPR,
rekomendowanie zmian w zakresie procedur związanych z realizowanymi zadaniami
przez poszczególne komórki/ jednostki organizacyjne, niezbędnymi dla sprawnej
realizacji działań rewitalizacyjnych oraz ich wdrożenie,
podejmowanie działań korygujących,
monitoring oraz przygotowywanie zmian w ramach LPR,
przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji LPR,
proponowanie decyzji strategicznych dla realizacji zapisów LPR,
edukację mieszkańców i partnerów społecznych w zakresie rewitalizacji,
prowadzenie działań na rzecz zwiększenia włączenia organizacji społecznych
we wdrożenie LPR,
współpraca w zakresie inicjowania oddolnych pomysłów działań aktywizujących
i integrujących,
pozyskiwanie partnerów do realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w LPR,
koordynację sposobu prowadzenia konsultacji społecznych LPR oraz informowania
społeczeństwa o postępach realizacji Programu.

Na poziomie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ważną rolę pełnić będzie Zespół
ds. wdrażania i monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, powołany przez
Prezydenta w celu sprawnej realizacji LPR, w którego skład wejdą podmioty realizujące
poszczególne projekty gminne oraz instytucje / organizacje reprezentujące interesariuszy,
Zespół będzie odpowiedzialny za:




wdrażanie poszczególnych przedsięwzięć/projektów w ramach komórek gminy,
sporządzanie raportów monitoringowych z realizowanych przedsięwzięć,
rekomendacje zmian w zakresie procedur związanych z realizowanymi zadaniami
przez poszczególne komórki/ jednostki organizacyjne, niezbędnymi dla sprawnej
realizacji działań rewitalizacyjnych oraz ich wdrożenie,
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konsultowanie zmian w Programie,
konsultowanie list projektów i ich zmian/korekt.

Tabela 17: Harmonogram

3.

„Adaptacja pomieszczeń zabytkowych spichlerzy przy
ul. Spichrzowej 33-35 w Grudziądzu na cele
społeczne lub kulturalne”
„Stworzenie klubu kulturalno-integracyjnego Piwnica
Spotkań „DUCH” w Grudziądzu poprzez przebudowę
i adaptację zdegradowanej piwnicy”
Rozbudowa sytemu miejskiego monitoringu
wizyjnego

4.

5.

XIII.

2023

„Wsparcie dla seniorów i rodzin”

2022

2.

2021

„Grudziądzka starówka to najlepsza miejscówka”

2020

1.

2019

2017

Nazwa projektu

2018

Harmonogram przedsięwzięć
podstawowych

Lp.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SYSTEM
WPROWADZANIA MODYFIKACJI W REAKCJI NA ZMANY W OTOCZENIU
LOKLANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Procedura wdrażania, monitorowania i aktualizacji LPR to działania niezbędne
dla zagwarantowania, że postanowienia przyjęte w Programie będą konsekwentnie
realizowane. W ślad za tym muszą być zapewnione warunki organizacyjne, finansowe
i instytucjonalne do ich wdrażania.
Za monitorowanie i ocenę wdrażania LPR w gminie – miasto Grudziądz
odpowiedzialny będzie Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu. Będzie on odpowiedzialny za przedkładanie Prezydentowi Grudziądza oraz
Koordynatorowi realizacji LPR sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Grudziądza na lata 2017-2023. W sprawozdaniu znajdą się informacje na temat:





przedsięwzięć zrealizowanych w danym roku kalendarzowym,
przedsięwzięć planowanych do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym,
problemów związanych z wdrażaniem LPR napotkanych w okresie
sprawozdawczym,
informacji na temat wartości wskaźników monitorowania Programu
osiągniętych na koniec okresu sprawozdawczego w celu weryfikacji stopnia
osiągnięcia założonych celów Programu Rewitalizacji.

Sprawozdanie będzie składane po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
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Cele systemu monitoringu i ewaluacji LPR to:


śledzenie postępów we wdrażaniu projektów,



zaangażowanie interesariuszy w procesie rewitalizacji,



podejmowanie szybkiej reakcji na pojawiające się wyzwania i odchylenia od
założeń programu,



podejmowanie

działań

korygujących

sposób

wdrażania

programu

oraz

dokonywanie modyfikacji zawartości dokumentu,


udostępnianie wiarygodnej informacji interesariuszom (m.in. podmiotom
lokalnym – uczestnikom oraz beneficjentom procesu rewitalizacji).

System monitorowania i oceny LPR opiera się o zestaw wskaźników oraz procedurę
zbierania i analizowania danych zebranych. Wskaźniki monitorowania LPR przedstawiono
w tabeli poniżej.

Tabela18 : Wskaźniki monitorowania programu

Cele

Wskaźniki osiągnięć

Cel I. Wzrost
integracji
społecznej
i zawodowej oraz
zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu

 Liczba osób trwale
bezrobotnych
objętych
wsparciem
 Udział osób
korzystających z
pomocy społecznej
w ogóle ludności
[MOPR]
 Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych usługami
społecznymi
świadczonymi w
interesie ogólnym
w programie
 Liczba inicjatyw
lokalnych z obszaru
rewitalizacji,
zgłoszona do
realizacji w ramach
budżetu
obywatelskiego
w trakcie realizacji
LPR

Typ
Wartość
wskaźnika bazowa w
2016 r.
LPR 0
własny

Źródła
weryfikacji
wskaźnika
MOPR, UM

Tendencja

Strategia
Rozwoju
Miasta

MOPR, UM

Malejąca

Rosnąca

RPO 9.1.2
Oraz 9.3.2

0

MOPR, UM

Rosnąca

Własny

0

UM

Rosnąca
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 Liczba projektów
zrealizowanych
przez NGO w
obszarze
rewitalizacji w
ramach LPR
 Liczba wspartych
w programie
miejsc
świadczenia
usług
społecznych
istniejących po
zakończeniu
projektu
Cel II.
 Liczba podmiotów
Pobudzenie
wpisanych do
aktywności
rejestru REGON
gospodarczej
przypadająca na 10
z wykorzystaniem
tys. mieszkańców
potencjału
[GUS]
turystycznego i
 Wskaźnik
wielofunkcyjności
przedsiębiorczości
śródmieścia.
mieszkańców –
liczba osób
fizycznych
prowadzących
działalność gosp. w
ogóle ludności w
wieku
produkcyjnym
[GUS]
 Liczba
zaadaptowanych
pustostanów na
cele komercyjne
lub publiczne
Cel III. Ożywienie  Liczba zabytków
przestrzeni
objętych
centrum miasta
wsparciem
w oparciu o
 Liczba wspartych
walory kulturowe
obiektów
i potrzeby
infrastruktury
użytkowników.
zlokalizowanych na
rewitalizowanych
obszarach
 Powierzchnia
zrewitalizowanych
przestrzeni
miejskich
 Liczba

Własny

0

UM

Rosnąca

RPO 9.2.1

0

UM

Rosnąca

Strategia
Rozwoju
Miasta
LPR

GUS, UM

Rosnąca

Strategia
Rozwoju
Miasta

GUS, UM

Rosnąca

LPR Własny

0

UM

Rosnąca

RPO

0

UM

Rosnąca

LPR własny

0

UM

Rosnąca

LPR własny

0

UM

Rosnąca

0

Podmioty

Rosnąca
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IV. Wzrost
bezpieczeństwa i
poprawa jakości
życia
użytkowników
śródmieścia.







korzystających z
obiektów kultury
objętych
wsparciem
Długość
przebudowanych
dróg gminnych
Liczba nowych lub
zaadoptowanych
budynków
przeznaczonych na
cele usług
świadczonych na
poziomie lokalnych
społeczności
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynków
Szacowany roczny
spadek emisji
gazów
cieplarnianych
Liczba projektów
edukacji
ekologicznej w
obszarze
rewitalizacji

kultury, UM

RPO 5.1

0

UM

Rosnąca

RPO 6.1.2

0

UM

Rosnąca

RPO 3.3

0

UM

Rosnąca

Własny

UM

Rosnąca

Własny

NGO, UM

Rosnąca

W ramach monitorowania realizowane będą poszczególne elementy:

Zbieranie danych
i informacji

Ilościowa
i jakościowa analiza
i interpretacja
wyników

Postulowanie
zmian w Programie
oraz w systemie
wdrażania

Przedmiotem monitoringu i oceny będą:


proces realizacji projektów oraz ich efekty (osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu),
w tym projektów realizowanych w ramach RPO WK-P w oparciu o kwartalne raporty
składane do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie działań realizowanych
z dofinansowaniem w ramach RPO;
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osiąganie celów programu rewitalizacji – w oparciu o raport sporządzony
po zakończeniu roku kalendarzowego Prezydentowi Grudziądza oraz Koordynatorowi
realizacji LPR;
wpływ na kryzysowość obszaru rewitalizacji w oparciu o raporty sporządzane raz
na dwa lata.

Sprawozdania monitoringowe co roku będą przygotowywane w Wydziale Funduszy
Europejskich i przedstawiane Prezydentowi Grudziądza oraz Koordynatorowi realizacji LPR.
Wszystkie raporty będą obejmowały element dotyczący problemów z wdrażaniem LPR
a także propozycje zmian na listach przedsięwzięć. Po dopracowaniu koncepcji projektów,
propozycje list przedsięwzięć będą zaprezentowane i przekonsultowane podczas spotkań
monitoringowych Zespołu ds. wdrażania i monitorowania LPR, które odbywać się będą
cyklicznie, w miarę zgłaszanych potrzeb, jednak przynajmniej raz na pół roku.
W ramach oceny wpływu na kryzysowość obszaru rewitalizacji raz na 2 lata planuje
się przegląd wskaźników delimitacji. Raport z przeglądu będzie służył rewizji celów
i kierunków działań rewitalizacyjnych.
Tabela 18: Wskaźniki delimitacyjne dla LPR poddawane cyklicznemu przeglądowi.

Wskaźnik

Obszar
rewitalizacji w
roku bazowym
(2016)

Miasto
Grudziądz w
roku bazowym
(2016)

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 osób

113,98

51,47

Liczba osób pobierających dodatki mieszkaniowe na 1000 osób

346,65
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Liczba przestępstw popełnionych na danym obszarze na 1000
mieszkańców

26,06

14,19

Liczba wykroczeń na 1000 osób

42,88

15,23

Liczba organizacji społecznych (NGO) na 1000 osób

2,36

1,4

Liczba bezrobotnych na 1000 osób

88,62

15,93

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 na 1000 osób

9,11

4,48

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych
na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze

70,46

10,12

Liczba użytkowanych budynków komunalnych w złym stanie
technicznym na 1000 osób

1,53

0,41

Liczba obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków na 1000 osób

36,82

11,86
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Ewaluacja
Ewaluacja na koniec wdrażania LPR posłuży do rozliczenia wyników wdrożenia prac
związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Raport ewaluacyjny sporządzony zostanie
za okres 2017-2023. Zostanie on przekazany Prezydentowi Grudziądza, a także podany do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu. Badanie ewaluacyjne na koniec 2023 roku będzie miało na celu
podsumowanie okresu wdrażania LPR, zidentyfikowanie problemów i okoliczności
utrudniających wdrażanie oraz ewentualną aktualizację programu w oparciu o wiarygodne
i zweryfikowane dane.
Końcowe badanie ewaluacyjne będzie miało charakter podsumowujący działania
rewitalizacyjne w Grudziądzu.
Modyfikacja zapisów LPR będzie możliwa na dwóch poziomach:
- strategicznym – dotycząca zmiany otoczenia, istotnych zmian wskaźników, czy możliwości
realizacji programu – poprzedzona przeglądem wskaźników delimitacyjnych oraz rezultatu
(Tabela 18), nie częściej niż raz na 3 lata,
- operacyjnym – związana z monitorowaniem realizacji projektów, dotycząca listy projektów
podstawowych oraz projektów uzupełniających – w miarę zgłaszanych potrzeb.
Każdorazowo zmiany dotyczące list projektów będą poddawane konsultacjom społecznym.
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