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1. Streszczenie
Gmina Konopiska położona jest na południu Polski, w województwie śląskim, w południowozachodniej części powiatu częstochowskiego, który zajmuje północną część województwa. Gmina
stanowi 5,14% powierzchni powiatu. Gmina zajmuje powierzchnię 78,51 km2. Użytki rolne stanowią
59%, użytki leśne natomiast 30%. Na jej obszarze mieszka obecnie (stan na 31.12.2016r.) 10 755
mieszkańców (źródło: Bank Danych Lokalnych).
Zdecydowanie największą grupą wiekową na terenie Gminy są osoby w wieku 70+, co jest zjawiskiem
niekorzystnym. Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba mieszkańców gminy. Szansą dla Gminy
mogą być nowi mieszkańcy, którzy będą migrować z terenu Miasta Częstochowy.
Gmina się rozwija, sytuacja makroekonomiczna ulega ciągłej poprawie (wzrost przedsiębiorczości,
spadek bezrobocia). W okresie 2014 – 2016 liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się na terenie gminy
o ok. 43%. W największym stopniu bezrobocie zmniejszyło się na terenie sołectwa Walaszczyki
i Korzonek, a w najmniejszym stopniu na terenie sołectw Hutki i Kopalnia. Impulsem rozwojowym dla
gminy w najbliższych latach będzie przebiegająca przez teren gminy autostrada A1.
Poniżej przedstawiono cele operacyjne dokumentu:
Cel operacyjny nr 1: Inkluzja społeczna i zawodowa mieszkańców wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem.
Cel operacyjny nr 2: Podniesienie atrakcyjności i estetyki zamieszkania na obszarach rewitalizowanych.
Cel operacyjny nr 3: Wzrost aktywności ekonomicznej ludności na podobszarach rewitalizowanych.
Mając na celu jak najbardziej trafne wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów objętych
Lokalnym Programem Rewitalizacji przyjęto następujące założenia:
• obszar którego dotyczy program obejmuje Gminę Konopiska,
• gminę podzielono na jednostki pomocnicze (sołectwa),
• lokalny program rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni Gminy
Konopiska i nie więcej niż 30% jej mieszkańców,
• wyznaczenie obszarów objętych programem nastąpiło w oparciu o wyniki analizy
wskaźnikowej na podstawie zebranych danych,
• wskaźniki zostały skonstruowane w oparciu o zasadę, że rewitalizację należy prowadzić tam,
gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych zjawisk i problemów,
• liczba mieszkańców wynika z liczby osób faktycznie zamieszkujących poszczególne sołectwa
(pobyt stały).
W ramach prac dotyczących wyznaczenia obszarów objętych oraz obszarów objętych rewitalizacją
zastosowano analizę wskaźnikową. W oparciu o przeprowadzoną analizę natężenia zjawisk
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kryzysowych określono, że obszarami zdegradowanymi na obszarze Gminy Konopiska są następujące
obszary:
• Aleksandria Pierwsza,
• Aleksandria Druga,
• Konopiska,
• Hutki,
• Łaziec.
Przy wyznaczaniu obszarów pod uwagę brano tereny zamieszkałe oraz tereny które mogą podlegać
zmianom w zakresie zagospodarowania terenu. Do obszarów zdegradowanych zaliczono obszary na
terenie których suma niekorzystnych zjawisk wynosiła min. 25 pkt.
Obszary objęte rewitalizacją to te obszary, na których natężenie negatywnych zjawisk jest największe –
są to następujące sołectwa:
• Konopiska,
• Hutki,
• Aleksandria.
Analogicznie jak przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych przy wyznaczaniu obszarów objętych
rewitalizacją pod uwagę brano tereny zamieszkałe oraz tereny, które mogą podlegać zmianom
w zakresie zagospodarowania terenu. Zespół ds. opracowania LPR Gminy Konopiska ujął obszary
cechujące się największym natężeniem problemów społecznych oraz problemów występujących
w pozostałych obszarach (środowisko, przestrzeń, infrastruktura, gospodarka).
Wyznaczone podobszary, na których prowadzone będą działania rewitalizacyjne obejmować będą:
• 345,8 ha powierzchni gminy co stanowi 4,4% całości jej powierzchni,
• 3186 osób (29,87% ludności gminy),
• 128 osób korzystających z pomocy społecznej (33,95% ogółu korzystających),
• 118 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej (32,68% ogółu korzystających
bezrobotnych),
• 17 osób z problem alkoholowym (26,16% ogółu osób z problemem alkoholowym
zamieszkującym obszar gminy),
• 89 osób niepełnosprawnych (28,9% osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy),
• 128 osób bezrobotnych (36,68% wszystkich bezrobotnych z terenu gminy),
• teren na którym miało miejsce 41,8% przestępstw,
• teren na którym wydano 23,5% niebieskich kart,
• teren, na którym znajduje się 257 podmiotów gospodarczych,
• obszar na którym znajdują się trzy budynki użyteczności publicznej wymagające modernizacji
i/lub przebudowy (50% wszystkich budynków wymagających przeprowadzenia prac),
• obszar, na którym znajdują się cztery tereny wymagające zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia (80% wszystkich terenów wymagających zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia).
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W oparciu o przeprowadzoną diagnozę, która obejmowała zebranie danych dotyczących sfer:
społecznej, przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej oraz zastosowane
mechanizmy partycypacyjne określono cel główny, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań
dla poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją na terenie Gminy Konopiska. Wyznaczone cele
odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym i mają na celu nie tylko zahamowanie, ale
również odwrócenie niekorzystnych trendów i zjawisk. Wyznaczone cele tworzą ramy dla działań
pozwalających na skierowanie obszarów dotkniętych kryzysem na ścieżkę rozwoju.

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Konopiska służy osiągnięciu celu głównego rewitalizacji Gminy
Konopiska i poszczególnych obszarów rewitalizacji, którym jest:
Spójność społeczna, gospodarcza, przestrzenna i środowiskowa podobszarów Gminy Konopiska poprzez
realizację zintegrowanych, kompleksowych i komplementarnych projektów i działań rewitalizacyjnych.
Mając na celu osiągnięcie zaplanowanych celów określono projekty podstawowe (mające kluczowe
znaczenie dla rewitalizacji), projekty uzupełniające, jak również katalog przedsięwzięć
wspomagających.
W dalszej części LPR przedstawiono proponowane źródła finansowania projektów, sposób monitoringu
poszczególnych projektów i celów na poziomie LPR, przedstawiono również system zarządzania, który
osadzony został w systemie zarządzania całą gminą.
Dokument wypracowany został zgodnie z zasadą partycypacji społecznej. Na etapie jego
opracowywania przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne (uwagi do dokumentu na
każdym etapie jego opracowywania można było składać osobiście, elektronicznie, jak również
korespondencyjnie) Niniejszy dokument ma charakter otwarty i dynamiczny. Zakres obszarów
kryzysowych, obszarów objętych rewitalizacją, jak również zaplanowane działania i projekty podlegać
będą systematycznym działaniom monitoringowym, na etapie których wszystkie grupy interesariuszy
będą mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje do Programu. W celu zapewnienia udziału lokalnych
społeczności we wdrażaniu i propozycje do Programu. W celu zapewnienia udziału lokalnych
społeczności we wdrażaniu i monitoringu planuje się organizację systematycznych spotkań
z wszystkimi grupami interesariuszy oraz przeprowadzanie badań ankietowych. Istotnym elementem
partycypacji społecznej będzie baza projektów rewitalizacyjnych która zawierać będzie wykaz
przedsięwzięć służących osiągnięciu zaplanowanej wizji obszarów rewitalizowanych.
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2. Dokumenty planistyczne i strategiczne powiązane z problematyką
rewitalizacji
2.1. Dokumenty na poziomie regionalnym
Strategia Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020

1

Na wspólnym posiedzeniu Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego (1 października 2010
roku) podjęte zostały uchwały w sprawie zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami obu
regionów. Sejmiki wyraziły wolę podjęcia działań zmierzających do rozwoju współpracy w celu
zwiększenia konkurencyjności i spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym obu
województw. Za kluczową uznano współpracę w następujących dziedzinach: kapitał ludzki, gospodarka
i sektor badawczo-rozwojowy, turystyka i kultura, system komunikacyjny oraz ochrona środowiska.
Następstwem październikowego posiedzenia Sejmików było zawarcie 23 maja 2011 roku
Porozumienia w sprawie podjęcia prac nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze
województwa małopolskiego i śląskiego. Dokument ten stanowi formalną podstawę do rozpoczęcia
prac nad Strategią, zaś jego zapisy determinują zakres, organizację i harmonogram prac. Przyjęta
w Porozumieniu forma oraz kierunki współpracy pomiędzy oboma regionami uzyskały aprobatę
Sejmików wyrażoną w uchwałach przyjętych w połowie 2011 roku. Strategia dla Rozwoju Polski
Południowej do roku 2020 identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim
i małopolskim oraz wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie
tej współpracy.
Sformułowanie zasadniczej części strategii polegało na określeniu celów strategicznych oraz szerokiej
analizie możliwości i ścieżek ich wdrożenia.
Projekt wpisuje się w nadrzędny cel „Polska południowa nowoczesnym i atrakcyjnym regionem
Europy” na które składają się trzy cele strategiczne:
• Europol śląsko-krakowski obszarem koncentracji innowacji i kreatywności, wyznaczającym
trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii
europejskich,
• Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego
wykorzystywania możliwości rozwojowych,
• Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy wzmacniające
potencjały makroregionu.
Cel nadrzędny oraz trzy cele strategiczne wpisują się w ramy współdziałania województw
małopolskiego i śląskiego, które wyznaczone zostały przez Porozumienie z 23 maja 2011 roku oraz 5.
wynikających zeń pól współpracy: integracja przestrzeni województw, współpraca metropolitalna,
podwyższenie konkurencyjności gospodarki województw, rozwijanie kapitału ludzkiego, promocja
Polski południowej. Realizacja zadań ujętych w LPR skutkować będzie wzrostem konkurencyjności
gospodarki gminy oraz rozwojem kapitału ludzkiego.

1

https://www.slaskie.pl/zalaczniki/2013/04/08/1365415927/1365415979.pdf
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Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

2

Niniejszy dokument, będący aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”,
uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, stanowi plan samorządu
województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście
występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.
Realizacja zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji wpisuje się w zapisy strategii poprzez działania w
zakresie rozwoju przedsiębiorczości, wzrostu jakości życia poprzez wzrost dostępności do
infrastruktury publicznej, jak również poprzez działania dotyczące rewitalizacji przestrzennej
wybranych obszarów gminy.
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

3

Przesłankę do opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020
stanowi treść artykułu 21 punkt 1 ustawy z dnia 12marca 2004r, o pomocy społecznej, który określa,
że zadaniem samorządu województwa jest „opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii
wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa,
obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami”.
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 stanowi integralną część
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 wpisując się w jej priorytety:
• edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich,
• integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie,
• ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni,
a także w priorytety horyzontalne:
• współpraca między regionalna i międzynarodowa, w tym transgraniczna,
• współpraca wewnątrzregionalna.
Lokalny Program Rewitalizacji poprzez działania nakierowane na osoby wykluczone i zagrożone
wykluczeniem, przeciwdziałanie uzależnieniom, edukację rozumianą m.in. jako przeciwdziałanie
bezrobociu wpisuje się w zapisy dokumentu.
Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

4

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) jest narzędziem, które służy wdrażaniu
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Podczas jej tworzenia uwzględniono wszelkie wymagania
dotyczące tzw. Strategii RIT, a jej postanowienia dotyczą zakresu interwencji RIT wskazanego
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na mocy Uchwały
Zarządu Województwa Śląskiego nr 1276/261/IV/2013 z 11 czerwca 2013 r. Subregion Północny jest
2

http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2013/07/04/1372921202/1372921250.pdf
http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2006/05/08/1147069562.pdf
4
http://www.subregioncentralny.pl/strategia-zit.html
3
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obszarem podlegającym interwencji z wykorzystaniem instrumentu RIT. RIT jest instrumentem
rozwoju terytorialnego realizowanym w ramach RPO na zasadach wskazanych w Umowie Partnerstwa
i w RPO.
Strategia RIT Subregionu Północnego formułuje następującą wizję Subregionu – co najmniej do 2020
roku - nawiązującą do jego głównego ośrodka miejskiego: Częstochowskie atrakcyjnym
i konkurencyjnym subregionem w strukturze regionalnej kraju oraz misję strategiczną: Subregion
Północny – bogaty różnorodnością miejsc i kultury życia – podejmuje wyzwania o jak najlepsze
wykorzystanie szans i okazji rozwojowych dla kształtowania i umacniania spójności jego terytorium oraz
tworzenia warunków sprzyjających samorealizacji jednostek, rodzin i grup społecznych. Ta wizja
rozwojowa realizowana powinna być poprzez wykorzystanie różnorodnych programów i narzędzi,
w tym istotne znaczenie ma Strategia RIT Subregionu Północnego. W Strategii RIT Subregionu
Północnego określono dwa podstawowe cele Strategiczne RIT Subregionu Północnego:
CEL 1. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Subregionu Północnego .
CEL 2. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Subregionu poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.
Realizacja wizji i celów strategicznych RIT Subregionu Północnego wymaga skoncentrowania środków
na 4 obszarach Priorytetów:
Priorytet A. Subregion Północny obszarem rozwoju gospodarczego opartego na kreatywności i wiedzy
mieszkańców.
Priorytet B. Subregion Północny obszarem równych szans, spójnym pod względem społecznym.
Priorytet C. Subregion Północny bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą, chroniący wysoką
jakość środowiska naturalnego poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.
Priorytet D. Wzmocnienie regionotwórczych funkcji Częstochowy oraz jej powiązań z otaczającym
obszarem funkcjonalnym.
Realizacja tak określonych celów oznacza, że Subregion Północny w roku 2020 będzie obszarem:
- stwarzającym szanse rozwojowe mieszkańcom, przy wykorzystaniu ich pracowitości i kreatywności,
- wzmacniającym solidarność społeczną, dającą poczucie bezpieczeństwa publicznego, zdrowotnego
i socjalnego,
- gwarantującym dostępność i równe szanse edukacji na wszystkich poziomach, przy czym poziom
kształcenia dostosowany będzie do wyzwań przyszłości,
- otwartym na współpracę w skali krajowej i międzynarodowej, szczycącym się pozytywnym
wizerunkiem trwale zakorzenionym w świadomości społecznej,
- zdolnym do tworzenia różnych form powiązań między ludźmi, podmiotami gospodarczymi,
instytucjami publicznymi w celu efektywniejszej troski o dobro wspólne,
- gospodarce zdolnej adaptować i współtworzyć zaawansowane technologie i rozwiązania
innowacyjne, dysponującym i twórczo wykorzystującym potencjał wysoko wykwalifikowanych
zasobów pracowniczych i kadry naukowo-badawczej,
- rozbudowanej i zmodernizowanej infrastrukturze, tworzącej warunki życia w stopniu zgodnym
z aspiracjami XXI w.,
- dysponującym układem komunikacyjnym zapewniającym spójność regionalną,
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- chroniącym i kreatywnie wykorzystującym posiadane dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze dla
rozwoju oferty turystyczno-rekreacyjnej,
- wysokiej jakości środowiska naturalnego, tworzącego warunki do zdrowego życia i realizującego
zasady zrównoważonego rozwoju.
Lokalny Program Rewitalizacji poprzez działania mające na celu poprawę poziomu i jakości życia (m.in.
wzrost dostępu do infrastruktury publicznej oraz usług publicznych) oraz działania w zakresie
zrównoważonego rozwoju (wykorzystanie OZE) przyczynia się do realizacji zapisów strategii.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+

Plan 2020+ jest podstawą formułowania zasad określających politykę przestrzenną województwa
i organizujących jego strukturę przestrzenną w sposób uwzględniający założenia polityki przestrzennej
państwa, określone w KPZK 2030.Plan 2020+ poprzez jego ścisłe powiązanie ze Strategią „Śląskie
2020+”stanowi element zintegrowanego planowania strategicznego. Polityka przestrzenna
województwa wyrażona w Planie 2020+ tworzy ramy przestrzenne do realizacji ustaleń Strategii
„Śląskie 2020+”. Zaplanowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Konopiska do 2023 roku
projekty wpisują się w następujące cele polityki przestrzennej województwa:
1. NOWOCZESNA GOSPODARKA – PROMOCJA GOSPODARCZEGO WZROSTU I INNOWACJI – poprzez
promocję przedsiębiorczości (powstanie przestrzeni coworkingowej; aktywizacja zawodowa,
usprawnienia infrastrukturalne wspomagające rozwój nowych i obecnych podmiotów gospodarczych).
2. SZANSE ROZWOJOWE MIESZKAŃCÓW – ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM DOSTĘPU DO USŁUG
PUBLICZNYCH – poprzez działania nakierowane na rozwój i wzrost dostępności do usług społecznych.
3. PRZESTRZEŃ – ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA NATURALNEGO
I KULTUROWEGO – każdy projekt infrastrukturalny wynikający z niniejszego dokumentu realizowany
będzie z uwzględnieniem aspektu środowiskowego i kulturowego. Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Konopiska do 2023 roku przewiduje szereg inwestycji dotyczących przestrzeni
(zagospodarowanie wybranych terenów, inwestycje dotyczące obiektów kubaturowych).

2.2 Dokumenty na poziomie lokalnym
Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska, to bardzo ważny dokument programowy w oparciu, o który
samorząd realizuje politykę rozwoju lokalnego. Jest odpowiedzią na nieustannie zmieniające się
wewnętrzne i zewnętrzne warunki społeczne, gospodarcze oraz wzrost konkurencyjności otoczenia.
Strategia w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zarysowane
w dokumentach wyższego szczebla:
I. Strategia Rozwoju Unii Europejskiej – Europa 2020
Cele:
- rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
- promowanie gospodarki zrównoważonej – mniej obciążającej środowisko, efektywniej
wykorzystującej zasoby, a zarazem konkurencyjnej,
- wzmacnianie gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną,
społeczna i terytorialną.
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023
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II. Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cele:
- wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów
zapewniających wysoką jakość życia oraz szybszy rozwój kraju.
III. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Cele strategiczne:
1.Wojewodztwo śląskie regionem nowoczesnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność
i kreatywność (obszar priorytetowy A: Nowoczesna gospodarka).
2.Wojewodztwo śląskie regionem o wysokiej, jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności
do usług publicznych o wysokim standardzie (obszar priorytetowy B: Szanse rozwojowe mieszkańców).
3.Wojewodztwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni w standardzie (obszar
priorytetowy C: Przestrzeń).
Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Konopiska jest komplementarna ze Strategią Regionalnych
Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz Strategią Rozwoju
Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na Lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Bractwo Kuźnic”
w zakresie celów szczegółowych:
1. Wzrost atrakcyjności, funkcjonalności i dostępności przestrzeni oraz miejsc aktywności
i integracji mieszkańców.
2. Pogłębienie relacji łączących mieszkańców.
3. Wysoki poziom wiedzy i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz zachowania dziedzictwa
przyrodniczo-kulturalnego LGD.
4. Stworzenie w oparciu o zasoby przyrodnicze i tradycje obszaru oferty spędzania czasu wolnego,
w tym o znaczeniu edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym.
5. Wzrost poziomu dostępności do udogodnień ułatwiających zakładanie i rozwój firm lokalnych.
6. Wzrost poziomu współpracy lokalnych podmiotów na rzecz rozwoju gospodarki i rynku pracy.
Zadania ujęte w niniejszym dokumencie nie będą naruszać zapisów Strategii.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023 wpisuje się w następujące cele strategii:
I. 1. Rozwój infrastruktury technicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy – poprzez
działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, zwiększenie bezpieczeństwa dróg.
II.2 Przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy – poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
oraz działania mające na celu ograniczenie liczby osób pozostających bez pracy.
III.1 Działania sprzyjające rozwojowi kultury, sportu, rekreacji, bezpieczeństwa mieszkańców – poprzez
zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej (oświetlenie stadionu) oraz przeciwdziałanie
uzależnieniom, organizację wydarzeń kulturalnych.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska zostało
przyjęte uchwałą NR 38/VIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 lutego 2015 r. Studium
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Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopiska opracowano w latach
2010-2012, z wykorzystaniem wcześniejszej jego wersji uchwalonej przez Radę Gminy Konopiska
w roku 2002, a następnie nowelizowanej w latach 2005 i 2007. Niniejszy dokument jest zgodny
z celami i kierunkami rozwoju wskazanymi w SUikZP Gminy Konopiska.
Główny Cel Rozwoju brzmi:
Wykorzystanie szans wynikających z podmiejskiego położenia gminy oraz jej zasobów, dla:
• trwałej, systematycznej poprawy standardów życia mieszkańców w sferze mieszkania, pracy
i wypoczynku,
• wzrostu atrakcyjności gminy jako podmiejskiego rejonu zamieszkania i rekreacji,
• wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych, w tym powiązanych z węzłem autostradowym
„zawodzie” przy przestrzeganiu zasady zrównoważonego rozwoju, jako podstawy wszelkich
działań związanych z użytkowaniem przestrzeni oraz z równoczesną troską o:
• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania istniejących funkcji jak: mieszkalnictwo, przemysł,
rolnictwo, nie naruszających istniejących ekosystemów,
• racjonalne użytkowanie zasobów gminy.
Uznaje się, że najważniejsze cele strategiczne dotyczące postępującego rozwoju gminy, wymagają
realizacji postulatów występujących w omówionych poniżej sferach:
W sferze społecznej:
• zapewnienia dogodnych warunków dla realizacji potrzeb i wzrastających aspiracji jej
mieszkańców,
• zapewnienia obsługi mieszkańców, usługami publicznymi, na poziomie akceptowanych
standardów jakościowych i ilościowych,
• zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej na zewnątrz i wewnątrz gminy pełnego
wyposażenia zabudowy w infrastrukturę techniczną,
• utrwalenia i utworzenia atrakcyjnych przestrzenni publicznych służących zaspokojeniu potrzeb
w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i usług,
• rozbudowy bazy dla szkolnictwa, odpowiadającego aktualnym potrzebom społeczeństwa,
szczególnie w okresie prowadzenia i realizacji reformy oświaty.
W sferze ekonomicznej:
• zapewnienia rozwoju lokalnego rynku pracy i biznesu poprzez tworzenie warunków dla
powstawania i rozwoju przedsiębiorstw usługowo – produkcyjnych, przenoszonych głównie
z terenów miasta Częstochowy, w poszukiwaniu lepszych lokalizacji i innych promocji
rozwojowych,
• zapewnienia warunków dla rozwoju usług dla zaspokojenia wzrastających potrzeb ludności
gminy,
• zapewnienia w wybranych miejscach gminy warunków do rozwoju ekologicznego rolnictwa,
zapewnienia warunków do powstawania zabudowy letniskowej oraz innych form rekreacji
w wybranych rejonach gminy (Pająk, Aleksandria, Korzonek-Jamki, Łaziec-Rększowice- Hutki),
po przeprowadzeniu dodatkowych analiz przedprojektowych.
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W sferze przyrodniczej:
• zachowania wartości naturalnego środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem
terenów objętych ochroną prawną w obrębie parku krajobrazowego "Lasy nad Górną
Liswartą" i jego otuliny,
• ochrony terenu występowania głównego zbiornika wód podziemnych, (ONO) zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa wodnego,
• podniesienia stopnia czystości wód rzeki Rększowiczanki, Konopki i Aleksandrówki,
• podniesienia stopnia lesistości gminy poprzez wprowadzenia zalesień i dolesień, zgodnie
z odrębnymi analizami, w powiązaniu z koncepcją zagospodarowania rekreacyjnego,
• zachowania krajobrazu otwartego obszaru gminy szczególnie w rejonie wsi Jamki, Korzonek,
Leśniaki, Aleksandria, tj. w granicach parku krajobrazowego. "Lasy nad Górną Liswartą”.
W sferze kulturowej:
• zachowania i wyeksponowania wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego,
decydujących o tożsamości kulturowej gminy w miejscowościach Konopiska, Wygoda
i Aleksandria.
W sferze przestrzennej:
• stworzenia nowego centrum Konopisk pomiędzy ulicami Śląską, Sportową i terenami
sportowo-rekreacyjnmi w Pająku,
• poprawy ładu przestrzennego w obrębie terenów już zainwestowanych a głównie w centrum
Konopisk w rejonie ul. Opolskiej, Śląskiej oraz w centrum wsi Rększowice i Hutki, poprzez
uporządkowanie przestrzenne terenów przyległych do głównych szlaków komunikacyjnych,
• porządkowania struktury przestrzennej gminy a szczególnie miejscowości Konopisk
i Aleksandrii przez zapewnienie zwartości terenów zainwestowanych,
• wykształcenia centrów usługowych wsi Rększowice i Aleksandria,
• utrzymania i wzbogacenia walorów rekreacyjnych wybranych terenów w gminie,
• zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej w Konopiskach-Wygodzie jako terenu
rekreacji i organizacji imprez masowych, z parkingami i zielenią urządzoną,
• utworzenia ciągu zieleni parkowej oraz terenów sportu i rekreacji wzdłuż rzeki Konopki, w tym
powiększenie zbiornika „Pająk” i zagospodarowanie dla potrzeb rekreacji stawów w Pile,
• zagospodarowania dla rekreacji terenów w strefie rolno-leśno-rekreacyjnej (północna,
centralna i południowa część gminy),
• uporządkowania przestrzennego centrum.
W sferze komunikacyjnej:
• powiązania Autostrady A1 z gminą poprzez węzeł komunikacyjny Zawodzie jako działania
istotnego dla rozwoju gminy,
• eliminacji ruchu tranzytowego z Konopisk, Wygody, Wąsosza, Łaźca, Rększowic przez realizację
obejść dróg wojewódzkich 904, 907 i 908,
• realizacji drogi łączącej tereny aktywności gospodarczej sąsiadujących jednostek
administracyjnych (m. Częstochowa, gm. Konopiska, gm. Poczesna) – jako fragmentu ciągu
łączącego węzeł autostradowy z drogą krajową DK-1,

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

17

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 17

•

uzupełnienia układu dróg gminnych, umożliwiających dogodna komunikację między wsiami Aleksandrią - Konopiskami, Aleksandrią - Korzonkiem,
• stworzenia sieci dróg i ścieżek rowerowych.
W sferze infrastruktury technicznej:
• zakończenia budowy na terenie gminy sieci kanalizacji sanitarnej,
• lokalizacji wspomagającej przemysłowo-komunalnej oczyszczalni ścieków w granicach terenów
przemysłowych na Pałyszu,
• kompleksowego rozwiązania problemu odprowadzania ścieków z terenów nieobjętych
zbiorczym systemem kanalizacji,
• budowy gazociągów średnioprężnych w kierunku Blachowni, z odgałęzieniami do Kłobucka
i Gm. Herby,
• lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych na gazociągu Lubliniec – Częstochowa, w tym stacji
umożliwiających zaopatrzenie w gaz gmin sąsiadujących oraz gazyfikacja w oparciu o te stacje
obszarów nieposiadających jeszcze sieci gazowej,
• uporządkowania i udoskonalenia gospodarki odpadami w oparciu o składowisko, sortownię
odpadów i kompostownię odpadów na Pałyszu.
Koncepcja rozwoju przestrzennego gminy Konopiska polega na ukierunkowaniu zmian
w zagospodarowaniu przestrzeni gminy, w oparciu o obowiązujący do 2003 roku miejscowy plan
ogólny zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzone analizy. Studium winno w dalszym ciągu
uwzględniać położenie gminy w obszarze kształtującej się aglomeracji m. Częstochowy. Kierunki
i zasady działania na tym obszarze, to:
• utrzymanie dotychczasowych trendów dotyczących wzrostu liczby mieszkańców,
• wzrost zatrudnienia w przemyśle i budownictwie po zainwestowaniu terenów aktywności
gospodarczej, oraz wzrost zatrudnienia w usługach, w tym w obsłudze rekreacji i spadek
zatrudnienia w rolnictwie,
• rozwój przemysłu spożywczego w oparciu o rozszerzenie upraw roślin przemysłowych,
• lokalizacja przemysłu nowoczesnego, czystego, wytwarzającego produkty wysokiej techniki.
Koncentracja nowej zabudowy nastąpi głównie w Konopiskach, w mniejszym stopniu w Rększowicach
i Łaźcu; w pozostałych miejscowościach nowa zabudowa pojawi się punktowo w postaci niewielkich
zespołów.
Wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Konopiska do 2023 roku zgodne będą z kierunkami zagospodarowania przestrzennego, które
wskazane zostały w dokumencie. Zaplanowane inwestycje zaplanowane zostały zgodnie z:
• kierunkami zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
• kierunkami i wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
terenów wyłączone spod zabudowy,
• obszarami oraz zasadami ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego,
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obszarami i zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej,
kierunkami rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
obszarami, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023 wpisuje się w zapisy studium poprzez
realizację działań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców (m.in. usługi społeczne,
utworzenie żłobka, rozbudowę przedszkola, utworzenie dziennego domu opieki), działania mające na
celu aktywizację osób bezrobotnych, działania w zakresie przestrzeni i infrastruktury technicznej (m.in.
budowę parku osiedlowego w Aleksandrii, zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GCKiR
w Konopiskach, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Konopisk przy Skwerze
Wojciecha Korwin Szymanowskiego).

3. Diagnoza zjawisk kryzysowych
3.1. Ogólna charakterystyka Gminy Konopiska
Gmina Konopiska położona jest na południu Polski, w województwie śląskim, w południowozachodniej części powiatu częstochowskiego, który zajmuje północną część województwa. Gmina
stanowi 5,14% powierzchni powiatu. Południowo zachodnia część powiatu to teren Parku
Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, na skraju którego położona jest Gmina Konopiska. Gmina
sąsiaduje z miastem Częstochowa, w odległości ok. 10 km od jego centrum.
Obszar Gminy zajmuje północną część Wyżyny Śląskiej, zwany Wyżyną Woźnicko-Wieluńską, w obrębie
Garbu Herbskiego. Znajduje się w odległości ok. 7 km od trasy Katowice – Warszawa. Sąsiaduje
z gminami: Blachownia, Boronów, Częstochowa, Herby, Poczesna, Starcza, Woźniki.
Na jej terenie krzyżują się drogi: Częstochowa – Tarnowskie Góry – Gliwice; Częstochowa – Koszęcin;
Kamienica Polska – Blachownia.
Gmina zajmuje powierzchnię 78,51 km2. Użytki rolne stanowią 59%, użytki leśne natomiast 30%. Na jej
obszarze mieszka obecnie (stan na 31.12.2016r.) 10 755 mieszkańców (źródło: Bank Danych
Lokalnych).
Gmina Konopiska składa się z 12 sołectw oraz 15 miejscowości. Miejscowość Kowale przynależy do
sołectwa Jamki, miejscowość Leśniaki do sołectwa Korzonek, natomiast miejscowość Kijas przynależy
do sołectwa Wygoda. Najbardziej liczebną miejscowością gminy to jej siedziba – Konopiska, które na
koniec 2016 r. liczyły 2987 mieszkańców. Druga w kolejności pod względem ilości mieszkańców jest
miejscowość Aleksandria Pierwsza, która na koniec 2016 r. liczyła 1398 mieszkańców (źródło: Gminna
Ewidencja Ludności).
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Mapa 1. Lokalizacja gminy na terenie województwa śląskiego.

Źródło: Google Maps
- Granice Gminy Konopiska
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Mapa 2. Podział gminy na sołectwa

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020
Nazwa miejscowości Konopiska wywodzi się od konopii, którą uprawiali miejscowi mieszkańcy.
Pierwsze wzmianki o Konopiskach pochodzą z 1383 roku – w dokumencie Władysława Opolczyka
mowa jest o wsi szlacheckiej, leżącej na terytorium ziemi krakowskiej w dystrykcie olsztyńskim.
O Konopiskach wspomniał również w swojej kronice Jan Długosz – odnotował on, że w roku 1467
istniał na tym terenie zamek twierdza. Na przełomie XIV i XV wieku wieś należała do rodu Szafrańców,
a następnie Koniecpolskich i Moszyńskich. W roku 1540 w akcie darowizny Hieronim Moszyński
przekazał swój majątek ze wsią Konopiska zakonowi Paulinów. W roku 1615 staraniem zakonników
wybudowany został niewielki kościół modrzewiowy, którego konsekracja odbyła się 3 listopada 1623
roku. W ten sposób Konopiska wraz z przyległymi osadami stały się filią parafii częstochowskiej pod
wezwaniem św. Męczenników Walentego i Wawrzyńca. Naturalną konsekwencją administrowania
majątkiem i pełnienia opieki duszpasterskiej ojców Paulinów było ich osadzenie się w Konopiskach
na stałe. W tym celu w roku 1644 wybudowano duży dwór modrzewiowy, który stał się ich siedzibą,
co pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie majątkiem klasztornym. W roku 1670 zatrzymał się
w Konopiskach król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki podążający na Jasną Gorę na uroczystość
swoich zaślubin z siostrą cesarza Austrii Leopolda I – arcyksiężniczką Eleonorą Marią Józefą. W dobrach
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jasnogórskich Konopiska pozostały do roku 1796, kiedy to obszar częstochowski znalazł się na krótko
w zaborze pruskim, a zaborcy przejęli wszystkie dobra należące do klasztoru jasnogórskiego. Następnie
Konopiska weszły |w skład Księstwa Warszawskiego (1807), a w 1815 roku do Królestwa Polskiego
na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego tworzącego po epoce wojen napoleońskich nowy ład
w Europie. W 1834 roku car Rosji Mikołaj I sprzedał majątek Konopiska zasłużonemu dla caratu
generałowi Ignacemu Puchała-Cywińskiemu. Już w tym okresie na terenie obecnej gminy istniały dwie
szkoły elementarne:
- w Konopiskach (1804) i Rększowicach (1808). Pod koniec XIX wieku bogato rozwinięty w dziedzinie
górnictwa, rudy żelaza i hutnictwa rejon częstochowski przyciągnął Towarzystwo Zakładów
Metalowych. Hantke, które wykupiło posiadłości wchodzące w skład dawnego majątku Paulinów.
Na przestrzeni XIX i XX wieku w okolicach samej wsi Konopiska funkcjonowało około 16 kopalni.
Na potrzeby górników oraz miejscowej ludności na początku XX wieku w okolicach Pałasza powstało
ambulatorium, przeniesione następnie w latach 30. na Wygodę, które pełniło w późniejszym okresie
funkcję Ośrodka Zdrowia, a obecnie stanowi siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Wygodzie. Zarząd
nad folwarkiem w Konopiskach Bernard Hantke powierzył swojemu przyjacielowi – czynnemu
uczestnikowi powstania styczniowego – Wojciechowi Korwin-Szymanowskiemu. Wojciech,
zamieszkując na terenie Konopisk, bardzo aktywnie włączał się w działania na rzecz lokalnej
społeczności. Organizował festyny dla miejscowej ludności, na które przybywała także rodzina Hantke.
Poparł również pomysł budowy nowego kościoła, który zaczęto budować w 1903 roku, gdyż remont
kościoła modrzewiowego był już niemożliwy. Uzyskał na ten cel pomoc od Towarzystwa Hantke.
Współudziałowcy, bracia Bernard, Alfred i Henryk, podarowali plac pod budowę kościoła, natomiast
Bernard, Alfred i sam Wojciech, zostali członkami powołanego Komitetu Budowy. 3 czerwca 1914 roku
miała miejsce konsekracja nowego kościoła.
W niecałe dwa miesiące po tej uroczystości wybuchła I wojna światowa. Pierwsze lata powojenne
przyniosły upragniony pokój, co przełożyło się na stopniowe ożywienie gospodarcze w przemyśle.
W powstających w szybkim tempie kopalniach źródło utrzymania swoich rodzin znajdowała nie tylko
miejscowa społeczność. W okresie tym obserwuje się znaczny napływ ludności znajdującej pracę
w okolicznych kopalniach. W latach międzywojennych Towarzystwo Metalowe B. Hantke umożliwia
ponadto mieszkańcom wykup swoich ziem. Górnictwo w naszym rejonie było reprezentowane przez
Zakłady Modrzejowskie (Dźbów) i wspomniane Towarzystwo B. Hantke (Konopiska). W efekcie
problemów finansowych Towarzystwo B. Hantke z początkiem 1934 roku połączyło się z Zakładami
Modrzejowskich i powstała spółka akcyjna Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze ModrzejówHantke. W czasie wybuchu II wojny światowej 22 kopalnie, które funkcjonowały w regionie
częstochowskim, zostały zatopione. Do stanu funkcjonalności przywróciły je władze hitlerowskie, które
prowadziły wydobycie do 1945 roku we wszystkich 22 kopalniach. Górnicy wydobywający rudy żelaza
w rejonie Konopisk, jak i w całym regionie częstochowskim, byli ze strategicznego punktu widzenia
bardzo cenni dla okupanta, gdyż surowiec ten zwiększał potencjał ekonomiczny i militarny III Rzeszy.
W czasie odwrotu armii niemieckiej z Polski kopalnie zostały ponownie zatopione, a przeważająca
liczba urządzeń odwadniających została wywieziona przez okupanta. W pierwszych dniach kampanii
wrześniowej mieszkańcy Konopisk i okolicznych miejscowości brali udział w walkach z okupantem
hitlerowskim. Zmuszani do oddawania Niemcom żywności i płodów rolnych w zamian otrzymywali
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kartki na głodowe porcje żywnościowe. Wiosną 1940 roku w Konopiskach swoją działalność rozpoczęła
komórka Związku Walki Zbrojnej, która następnie działała, jako komórka Armii Krajowej. Jej zaplecze
stanowili w większości pracownicy miejscowych kopalń, którzy dzięki swojej pracy mogli stosunkowo
swobodnie poruszać się po terenie. W styczniu 1945 roku nastąpiło szybkie wycofywanie się Niemców.
Do bezpośredniego kontaktu Wermachtu z Armią Czerwoną doszło w Korzonku i Hutkach. W ich
wyniku szkoła w Hutkach została poważnie uszkodzona. Upamiętnieniem tych potyczek jest grób
nieznanego niemieckiego żołnierza, który znajduje się w lesie w Korzonku za Szkołą Podstawową. Po
wojnie życie mieszkańców Konopisk zaczęło wracać do normy. Ponownie zaczął rozwijać się przemysł
górniczy. Wraz z postępem technologicznym w kopalniach wprowadzano nowe mechanizmy, które
zwiększały wydajność wydobycia surowca, a także znacznie poprawiały warunki pracy górników.
Rozwój górnictwa wpływał również bezpośrednio na poprawę jakości życia, zarówno pracowników
kopalni, ich rodzin, a także całych lokalnych społeczności. Z funduszy kopalnianych tworzone były
w większych miejscowościach ośrodki zdrowia, w których pomoc medyczną otrzymywali wszyscy
okoliczni mieszkańcy. Po roku 1970 decyzją władz centralnych kopalnie rud żelaza regionu
częstochowskiego zostały zlikwidowane. Górnictwo rud żelaza, które stało się sposobem na życie
w naszym regionie, po ponad 600 latach przestało istnieć. Pozostawiło jednak wielki wkład w rozwój
regionu częstochowskiego, jak i samych Konopisk. Żywym tego przykładem pozostają: wybudowany
ze środków Kopalni Rudy Żelaza „Barbara” w Dźbowie w latach 60-tych XX wieku Szpital Górniczy
w Blachowni – obecnie szpital im. R. Weigla a także utworzony na rzece Konopce zalew „Pająk”, który
stanowi do dnia dzisiejszego jedno z najatrakcyjniejszych miejsc naszej gminy, służące wypoczynkowi
nie tylko mieszkańców, ale także przyjezdnych turystów. Od 2001 roku na terenie zalewu
organizowane są ogólnopolskie zawody w triathlonie. Gmina Konopiska powstała wraz z gminą
Ostrowy 1 lipca 1952 roku w wyniku wydzielenia większości ziem z terenów gminy Dźbów. W skład
gminy weszły następujące gromady: Aleksandria, Konopiska, Kopalnia, Korzonek, Trzepizury, Wygoda
oraz gromada Herby wyłączona z gminy Węglowice. Jednostka została zniesiona wraz z reformą
wprowadzającą podział powiatów na gromady w miejsce gmin – Konopiska i Hutki stały się siedzibami
Gromadzkich Rad Narodowych. Przywrócona została z dniem 1 stycznia 1973 roku, poszerzona
początkowo o Dźbów i Kuźnicę, które później przyłączono do Częstochowy. W składzie gminy
pozostało wówczas 12 sołectw: Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Hutki, Jamki, Konopiska,
Kopalnia, Korzonek, Łaziec, Rększowice, Walaszczyki, Wąsosz, Wygoda, które ustanowiły obecne
granice naszej gminy.5

3.2. Demografia
Gminę Konopiska na koniec 2016 r. zamieszkiwało 10 755 mieszkańców. Analizując poniższe dane
można zauważyć, że od 2010 r. liczba mieszkańców gminy sukcesywnie wzrasta.
Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Konopiska w latach 2012-2016

2012
ogółem

5

10634

2013
10635

2014
10666

2015
10676

2016
10755

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020
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Źródło: Bank Danych Lokalnych
Tabela 2. Ludność Gminy Konopiska z podziałem na płeć w wieku 2012-2016

2012
2013
2014
2015
2016
[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]
Ogółem
10 714
10 692
10 750
10 740
10 755
Mężczyźni
5 196
5 183
5 209
5 194
5 195
Kobiety
5 518
5 509
5 541
5 546
5 560
Mężczyźni
48,5%
48,5%
48,5%
48,4%
48,3%
Kobiety
51,5%
51,5%
51,5%
51,6%
51,7%
Źródło: Bank Danych Lokalnych
Poniżej przedstawiono podział ludności wg grup wieku na terenie Gminy Konopiska:
Tabela 3. Ludność Gminy Konopiska w podziale na grupy wiekowe

Źródło: Bank Danych Lokalnych
Zdecydowanie największą grupą wiekową na terenie Gminy są osoby w wieku 70+, co jest zjawiskiem
niekorzystnym. Na terenie gminy liczba osób w wieku 60+ systematycznie rośnie – w 2016 roku takich
osób było 2511, natomiast w 2012 było ich 2218 co oznacza wzrost na poziomie ok. 13% w okresie
2012-2016. Zgodnie z prognozami GUS liczba osób starszych będzie systematycznie rosnąć, co wiąże
się z koniecznością zapewnienia usług społecznych dostosowanych do starzejącego się społeczeństwa
(usługi opiekuńcze, aktywizacyjne, zdrowotne, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego). Pozytywnym
zjawiskiem jest rosnąca liczba mieszkańców gminy. Szansą dla Gminy mogą być nowi mieszkańcy,
którzy będą migrować z terenu Miasta Częstochowy. Mając na względzie wzrost jakości życia
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i przyciągnięcie nowych mieszkańców którzy pomogą zrewitalizować wybrane obszary konieczne jest
tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (w ciągu ostatnich 10 lat liczba ludności
wg GUS w wieku 0-4 na terenie gminy wzrosła o ponad 7%), jak również rozbudowa infrastruktury
przedszkolnej. Omawiane przedsięwzięcia należy rozpatrywać w ujęciu całej gminy, ponieważ
do jednej placówki szkolnej czy też przedszkolnej uczęszczają dzieci i młodzież z kilku sołectw.
Wykres 1. Ilościowy wykaz mieszkańców Gminy w poszczególnych sołectwach z podziałem na roczniki

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020
Na podstawie zebranych opinii podczas warsztatów diagnostycznych, spotkań z mieszkańcami oraz
zebrań Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji określono, że osoby starsze
potrzebują przede wszystkim usług opiekuńczych ponieważ są to bardzo często osoby samotne,
nieposiadające wsparcia najbliższej rodziny. Istotną potrzebą zgłaszaną przez część osób
potrzebujących (najstarsi mieszkańcy gminy oraz osoby niepełnosprawne) jest stworzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego który umożliwi pomoc i ulgę w znoszeniu trudności
przezwyciężenia choroby lub niepełnosprawności. Ważną kwestią istotną dla wszystkich mieszkańców
jest profilaktyka prozdrowotna, która pozwoli mieszkańcom dłużej żyć w pełnym zdrowiu. Działania
w zakresie profilaktyki zdrowotnej realizowane w formie spotkań umożliwią integrację mieszkańców
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem. W związku z nasilającym się trendem starzenia się
społeczeństwa natężenie problemów dotyczących starszych mieszkańców będzie narastać.
W chwili obecnej na terenie gminy usługi społeczne są niedostatecznie rozwinięte w związku z czym
zachodzi konieczność realizacji działań nakierowanych na wzrost ich ilości i zaspokojenie potrzeb
mieszkańców w tym zakresie. Usługi opiekuńcze w tym usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania nie
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są świadczone, brak jest również wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Dostępny poziom usług
społecznych wymaga podjęcia działań nakierowanych na wzrost ich ilości.
Ze względu na brak prognoz ludności w ujęciu Gminy w oparciu o dane historyczne z okresu lat 2012 –
2016 opracowano prognozy ludności do 2030 roku. Szacujemy, że liczba ludności średniorocznie
będzie rosnąć o 24 mieszkańców w stosunku do roku 2016. Liczba ludności przedstawiać będzie się
następująco:
Wykres 2. Prognoza ludności Gminy Konopiska do roku 2030

Źródło: Obliczenia własne na bazie danych GUS
Do roku 2030 liczba mieszkańców zwiększy si do blisko 11,1 tyś. mieszkańców (wzrost o ok. 2,8%
w stosunku do roku 2016).
Na potrzeby opracowania diagnozy i wyznaczenia obszarów kryzysowych dokonano podziału Gminy
na następujące obszary:
Tabela 4. Podział Gminy Konopiska na obszary i mieszkańców

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sołectwo
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice

osoby
1 398,00
968,00
568,00
2 987,00
581,00
666,00
454,00
968,00
910,00

[osoby]
13,10%
9,07%
5,32%
28,00%
5,45%
6,24%
4,26%
9,07%
8,53%
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10 Wąsosz
539,00
11 Walaszczyki
108,00
12 Wygoda
522,00
Źródło: Obliczenia własne na bazie danych gminnych

5,05%
1,01%
4,89%

Przedstawiony powyżej podział jest tożsamy z podziałem gminy na sołectwa. Pod względem
ilościowym największą grupą mieszkańców charakteryzuje się sołectwo „Konopiska” które
zamieszkiwane jest przez 27,91% mieszkańców gminy.
Poszczególne sołectwa na które została podzielona Gmina Konopiska charakteryzują się następującą
powierzchnią:
Tabela 5. Powierzchnia poszczególnych obszarów Gminy Konopiska

Lp. Sołectwo
1 Aleksandria Pierwsza
2 Aleksandria Druga
3 Kopalnia
4 Konopiska
5 Korzonek
6 Jamki
7 Łaziec
8 Hutki
9 Rększowice
10 Wąsosz
11 Walaszczyki
12 Wygoda
Źródło: Dane Gminy Konopiska

ha
1 966,56
1 076,06
101,63
1 222,14
166,14
675,12
297,40
921,60
810,54
374,20
46,70
202,80

% [ha]
0,25
0,14
0,01
0,16
0,02
0,09
0,04
0,12
0,10
0,05
0,01
0,03

Pod względem powierzchni największym obszarem jest sołectwo „Aleksandria Pierwsza”
zamieszkuje 13,11% ludności.

w którym

3.3. Pomoc społeczna
Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby osób, którym udzielane jest wsparcie na podstawie
ustawy o pomocy społecznej:
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Tabela 6. Liczba osób, którym udzielane jest wsparcie (pomoc społeczna)

Wskaźnik 1
Liczba osób
którym
udzielane jest
wsparcie
(pomoc
społeczna)
2016 rok

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sołectwo
osoby
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
65,00
Aleksandria Druga
968,00
45,00
Kopalnia
568,00
9,00
Konopiska
2 987,00
90,00
Korzonek
581,00
17,00
Jamki
666,00
18,00
Łaziec
454,00
15,00
Hutki
968,00
37,00
Rększowice
910,00
38,00
Wąsosz
539,00
18,00
Walaszczyki
108,00
4,00
Wygoda
522,00
21,00
Suma
10 669,00
377,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Konopiska

Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców

46,49
46,49
15,85
30,13
29,26
27,03
33,04
38,22
41,76
33,40
37,04
40,23
34,91

Wskaźnik 1
Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,33
1,33
0,45
0,86
0,84
0,77
0,95
1,09
1,20
0,96
1,06
1,15
1,00

Największa liczba osób, którym udzielane jest wsparcie na podstawie ustawy o pomocy społecznej
zamieszkuje obszar sołectwa Konopiska. Najmniej osób wspieranych w ramach omawianej ustawy
zamieszkuje sołectwo Walaszczyki.
Wskaźnik osób objętych pomocą społeczną na 1 tys. mieszkańców osiąga wartości powyżej średniej
gminnej na obszarze następujących sołectw:
• Aleksandria Pierwsza,
• Aleksandria Druga,
• Hutki,
• Rększowice,
• Walaszczyki,
• Wygoda.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectw Aleksandria Druga i Aleksandria Pierwsza.
W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące udzielonego wsparcia w ramach ustawy o pomocy
społecznej w latach 2014 i 2016:
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Tabela 7. Liczba osób, którym udzielane jest wsparcie (pomoc społeczna) w latach 2014 i 2016

Liczba osób
którym
udzielane jest
wsparcie
(pomoc
społeczna)
2014 rok

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sołectwo
osoby
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
94,00
Aleksandria Druga
968,00
22,00
Kopalnia
568,00
7,00
Konopiska
2 987,00
138,00
Korzonek
581,00
8,00
Jamki
666,00
3,00
Łaziec
454,00
16,00
Hutki
968,00
0,00
Rększowice
910,00
36,00
Wąsosz
539,00
16,00
Walaszczyki
108,00
5,00
Wygoda
522,00
28,00
Suma
10 669,00
373,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Konopiska

Liczba osób
którym
udzielane jest
wsparcie
(pomoc
społeczna)
2016 rok

Liczba osób
którym
udzielane jest
wsparcie
(pomoc
społeczna)
2016 rok (%)

65,00
45,00
9,00
90,00
17,00
18,00
15,00
37,00
38,00
18,00
4,00
21,00
377,00

-30,85%
104,55%
28,57%
-34,78%
112,50%
500,00%
-6,25%
5,56%
12,50%
-20,00%
-25,00%

Największy spadek liczby osób, którym udzielane jest wsparcie na podstawie ustawy o pomocy
społecznej w badanym okresie wystąpił na terenie sołectwa Jamki, natomiast największy spadek
na terenie sołectwa Konopiska.
Ze względu na zaobserwowany trend należy obserwować zjawiska społeczne na terenie sołectw,
w których ten wzrost jest największy tj.:
• Jamki,
• Korzonek,
• Aleksandria Druga.
Liczba osób korzystających z pomocy GOPS w 2016 roku na terenie poszczególnych sołectw
przedstawia się następująco:
Tabela 8. Liczba osób w wieku do 25 lat i 60+ korzystające z usług GOPS – dane za 2016 rok

Lp. Sołectwo
1 Aleksandria Pierwsza
2 Aleksandria Druga

osoby
1 398,00
968,00

Liczba osób w
wieku do 25
Liczba osób w lat i 60+
wieku do 25
korzystające z
lat i 60+
usług GOPS
korzystające z 2016 rok (%
usług GOPS
w liczbie
2016 rok
mieszkańców)

77,00
23,00

5,51%
2,38%
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kopalnia
568,00
17,00
Konopiska
2 987,00
101,00
Korzonek
581,00
17,00
Jamki
666,00
18,00
Łaziec
454,00
15,00
Hutki
968,00
37,00
Rększowice
910,00
38,00
Wąsosz
539,00
18,00
Walaszczyki
108,00
4,00
Wygoda
522,00
21,00
Suma
10 669,00
386,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS Konopiska

2,99%
3,38%
2,93%
2,70%
3,30%
3,82%
4,18%
3,34%
3,70%
4,02%

Największa liczba osób w wieku do 25 lat i 60+ korzystających z usług GOPS w Konopiskach
zamieszkuje teren następujących sołectw:
• Konopiska,
• Aleksandria Pierwsza,
• Rększowice,
• Hutki.
Osoby w wieku 25 lat i 60+ korzystające z usług GOPS mają największy udział w społeczeństwie sołectw
Aleksandria Pierwsza, Rększowice oraz Wygoda.
Tabela 9. Liczba osób niepełnosprawnych na terenie poszczególnych sołectw - dane za 2016r.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sołectwo
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice
Wąsosz
Walaszczyki
Wygoda
Suma

osoby
1 398,00
968,00
568,00
2 987,00
581,00
666,00
454,00
968,00
910,00
539,00
108,00
522,00
10 669,00

Niepełnosprawni

27,00
18,00
21,00
124,00
5,00
16,00
16,00
20,00
24,00
16,00
3,00
18,00
308,00

Odsetek osób
niepełnosprawnych
w liczbie
mieszkańców
ogółem (%)

1,93%
1,86%
3,70%
4,15%
0,86%
2,40%
3,52%
2,07%
2,64%
2,97%
2,78%
3,45%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
o Niepełnosprawności w Częstochowie – dane za 2016 r.

Powiatowego

Centrum

Orzekania

Największa liczba osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i ciężkim zamieszkuje
obszar sołectwa Konopiska (liczba osób niepełnosprawnych znacząco odstaje od innych sołectw).
Analizując liczbę osób niepełnosprawnych na 1 tys. mieszkańców wskaźnik wykazuje przekroczenie
tylko na obszarze sołectwa Konopiska.
Osoby niepełnosprawne stanowią największy udział w społeczności sołectw Konopiska (4,15%),
Kopalnia (3,7%) oraz Łaziec (3,52%).

3.4. Przestępczość
Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby przestępstw na terenie poszczególnych sołectw Gminy
Konopiska za okres 2014 – 2016:
Tabela 10. Wskaźnik liczby przestępstw na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik 2
Liczba
przestępstw
ogółem

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców

Miejscowość
osoby
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
1
0,72
Aleksandria Druga
968,00
5
5,17
Kopalnia
568,00
24
42,25
Konopiska
2 987,00
149
49,88
Korzonek
581,00
6
10,33
Jamki
666,00
8
12,01
Łaziec
454,00
8
17,62
Hutki
968,00
25
25,83
Rększowice
910,00
21
23,08
Wąsosz
539,00
12
22,26
Walaszczyki
108,00
1
9,26
Wygoda
522,00
9
17,24
SUMA
10 669,00
269,00
19,64
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KMP w Częstochowie

Wskaźnik 2
Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców
(NATEŻENIE)

0,04
0,26
2,15
2,54
0,53
0,61
0,90
1,32
1,18
1,13
0,47
0,88
1,00

W ujęciu ilościowym największa liczba przestępstw zanotowana została na terenie sołectwa Konopiska,
natomiast najmniej zarejestrowanych przestępstw wydarzyło się na trenie sołectwa Walaszczyki oraz
Aleksandria Pierwsza.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

31

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 31

Wskaźnik liczby przestępstw na 1 tys. mieszkańców osiąga wartości powyżej średniej gminnej
na obszarze następujących sołectw:
• Kopalnia,
• Konopiska,
• Hutki,
• Rększowice,
• Wąsosz.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Konopiska.
W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby przestępstw w poszczególnych grupach
na terenie poszczególnych sołectw:
Tabela 11. Podział ogólnej liczby przestępstw dokonanych w okresie 2014 -2016

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Liczba
przestępstw
ogółem

Liczba
przestępstw
przeciwko
życiu i zdrowiu

Liczba
przestępstw
przeciwko
mieniu

Miejscowość
Aleksandria Pierwsza
1
0
0
Aleksandria Druga
5
2
2
Kopalnia
24
1
5
Konopiska
149
12
61
Korzonek
6
0
3
Jamki
8
0
1
Łaziec
8
2
3
Hutki
25
3
9
Rększowice
21
2
6
Wąsosz
12
2
6
Walaszczyki
1
0
1
Wygoda
9
0
2
SUMA
269,00
24,00
99,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KMP w Częstochowie

Liczba przestępstw
przeciwko rodzinie
i opiece

0
4
13
2
1
6
5
2
1
2
1
37,00

W każdej z kategorii najwięcej przestępstw odnotowano na terenie sołectwa Konopiska.
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Poniżej zaprezentowano dane dotyczące liczby niebieskich kart:
Tabela 12. Dane dotyczące liczby niebieskich kart w podziale na sołectwa – dane za okres 2014 – 2016.

Wskaźnik 3
Liczba
przestępstw
ogółem

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wskaźnik 3

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na 1 tys.
mieszkańców

Miejscowość
osoby
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
1
Aleksandria Druga
968,00
5
Kopalnia
568,00
24
Konopiska
2 987,00
149
Korzonek
581,00
6
Jamki
666,00
8
Łaziec
454,00
8
Hutki
968,00
25
Rększowice
910,00
21
Wąsosz
539,00
12
Walaszczyki
108,00
1
Wygoda
522,00
9
SUMA
10 669,00
269,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KMP w Częstochowie

31,70
48,83
40,49
12,39
18,93
10,51
30,84
20,66
15,38
5,57
0,00
5,75
20,09

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,58
2,43
2,02
0,62
0,94
0,52
1,54
1,03
0,77
0,28
0,00
0,29
1,00

W ujęciu ilościowym najwięcej niebieskich kart w okresie 2014-2016 wydano na terenie sołectwa
Aleksandria Druga oraz sołectwa Aleksandria Pierwsza. Wskaźnik liczby niebieskich kart w stosunku do
średniej gminnej przekroczony jest na terenie następujących sołectw:
• Aleksandria Pierwsza,
• Aleksandria Druga,
• Kopalnia,
• Łaziec,
• Hutki.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Aleksandria Druga.
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3.5. Uzależnienia
Poniżej zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące problemu alkoholowego na terenie gminy
w podziale na poszczególne sołectwa:
Tabela 13. Dane dotyczące problemu alkoholowego w podziale na poszczególne sołectwa – dane za 2016 r.

Wskaźnik 4

Liczba osób
Wskaźnik liczby osób
zgłoszonych do zgłoszonych do GKRPA
GKRPA
na 1 tys. mieszkańców

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
osoby
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
5
Aleksandria Druga
968,00
8
Kopalnia
568,00
2
Konopiska
2 987,00
21
Korzonek
581,00
1
Jamki
666,00
1
Łaziec
454,00
2
Hutki
968,00
6
Rększowice
910,00
14
Wąsosz
539,00
3
Walaszczyki
108,00
0
Wygoda
522,00
2
SUMA
10 669,00
65,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GKRPA w Konopiskach

3,58
8,26
3,52
7,03
1,72
1,50
4,41
6,20
15,38
5,57
0,00
3,83
5,08

Wskaźnik 4
Wskaźnik liczby osób
zgłoszonych do
GKRPA na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

0,70
1,63
0,69
1,38
0,34
0,30
0,87
1,22
3,03
1,09
0,00
0,75
1,00

W ujęciu ilościowym najwięcej osób zgłoszonych do GKRPA pochodziło z terenu sołectwa Konopiska,
podobnie jak w przypadku liczby wniosków do sądu rodzin z dziećmi – odpowiednio 21 osób
i 7 wniosków.
Wskaźnik liczby osób zgłoszonych do GKRPA na 1 tys. mieszkańców w stosunku do średniej gminnej
przekroczony jest na terenie następujących sołectw:
• Kopalnia,
• Konopiska,
• Hutki,
• Rększowice,
• Wąsosz.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Rększowice.

3.6. Bezrobocie
Na przestrzeni ostatnich lat stopa bezrobocia zmniejszyła się zarówno w skali kraju, województwa
i gminy co jest zjawiskiem pozytywnym.
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Tabela 14. Dane dotyczące stopy bezrobocia w latach 2014 i 2016 w podziale na sołectwa
2016

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość

2014

Liczba osób
Liczba osób
bezrobotnych bezrobotnych

Zmiana
stopy
bezrobocia

osoby
1 398,00
44
83
-47%
Aleksandria Pierwsza
968,00
36
52
-31%
Aleksandria Druga
568,00
20
27
-26%
Kopalnia
2 987,00
95
180
-47%
Konopiska
581,00
15
33
-55%
Korzonek
666,00
26
30
-47%
Jamki
454,00
14
28
-50%
Łaziec
968,00
33
43
-23%
Hutki
910,00
27
47
-43%
Rększowice
539,00
12
22
-45%
Wąsosz
108,00
3
7
-57%
Walaszczyki
522,00
19
30
-37%
Wygoda
10
SUMA
669,00
344,00
582,00
-43%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Częstochowie
W okresie 2014 – 2016 liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się na terenie gminy o ok. 43%.
W największym stopniu bezrobocie zmniejszyło się na terenie sołectwa Walaszczyki i Korzonek,
a w najmniejszym stopniu na terenie sołectw Hutki i Kopalnia.
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące liczby osób bezrobotnych
w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców:
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Tabela 15. Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w podziale na poszczególne sołectwa – dane za 2017 r.
2016

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wskaźnik 5 Wskaźnik 5

Wskaźnik liczby
osób
bezrobotnych
Liczba osób na 1 tys.
bezrobotnych mieszkańców

Miejscowość

osoby [osoby]
1 398,00
0,13
44
31,47
Aleksandria Pierwsza
968,00
0,09
36
37,19
Aleksandria Druga
568,00
0,05
20
35,21
Kopalnia
2 987,00
0,28
95
31,80
Konopiska
581,00
0,05
15
25,82
Korzonek
666,00
0,06
26
24,02
Jamki
454,00
0,04
14
30,84
Łaziec
968,00
0,09
33
34,09
Hutki
910,00
0,09
27
29,67
Rększowice
539,00
0,05
12
22,26
Wąsosz
108,00
0,01
3
27,78
Walaszczyki
522,00
0,05
19
36,40
Wygoda
10
SUMA
669,00
1,00
344,00
30,55
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Częstochowie

Wskaźnik liczby
osób
bezrobotnych na
1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,03
1,22
1,15
1,04
0,85
0,79
1,01
1,12
0,97
0,73
0,91
1,19
1,00

W ujęciu ilościowym najwięcej osób bezrobotnych zamieszkiwało na terenie sołectwa Konopiska – na
koniec 2016 roku było to 95 osób.
Wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1 tys. mieszkańców w stosunku do średniej gminnej
przekroczony jest na terenie następujących sołectw:
• Aleksandria Pierwsza,
• Aleksandria Druga,
• Kopalnia,
• Konopiska,
• Łaziec,
• Hutki,
• Wygoda.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Aleksandria Druga. Udział bezrobotnych
kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wynosi 55,01%. Wśród bezrobotnych kobiet dominują osoby
w grupie wiekowej 25-34 (70 osób). Są to bardzo często osoby które sprawują opiekę nad dziećmi.
Brak infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech skutkuje późniejszą biernością zawodową
(kobiety które opiekują się dziećmi po ich urodzeniu w znacznej mierze nie wracają na rynek pracy).
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Stworzenie infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech powoli na szybkie wznowienie
aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka, a rozbudowa przedszkola umożliwi kontynuację pracy
zawodowej w późniejszych latach.

3.7. Przedsiębiorczość
Rolnictwo

Istotną gałęzią lokalnej gospodarki jest rolnictwo. Do niedawna (lata 80-te XX-go wieku) gmina miała
charakter typowo rolniczy (wcześniej jednak- do lat 60-tych XX-go wieku- znaczna część ludności
pracowała przy eksploatacji rud), z powierzchnią użytków rolnych sięgającą 60%. Obecnie najuboższe
pola orne są często porzucane i ugorowane, podobnie dzieje się z łąkami, które dość szybko zarastają
drzewami.
Gminę Konopiska w dziedzinie rolnictwa można podzielić na dwie części. Obszary podmiejskie
posiadające stosunkowo dobre gleby, ale zdegradowane przez szkody górnicze /obniżenia
pokopalniane/. Ta część charakteryzuje się opuszczonymi działkami rolnymi z postępującym
zakrzaczeniem. Produkcja rolna w tej części jest w zaniku. Sprzyja temu znaczne rozdrobnienie działek,
o przeciętnej powierzchni 1-5 ha, nie gwarantujące opłacalności produkcji rolnej.
Pozostała część gminy tj. Aleksandria, Rększowice, Hutki charakteryzuje się słabszymi glebami
/piaszczyste, żytnio-ziemniaczane/, natomiast produkcja rolna tam rozwija się.
Następuje tam powiększanie gospodarstw poprzez dzierżawę ziemi. Działają tam dwa duże
gospodarstwa produkujące mleko oraz kilka hodujących młode bydło rzeźne. Należy podkreślić,
że w Aleksandrii zostało stworzone drugie, co do wielkości w Polsce stado bydła szkockiego rasy
galovey.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe terenów gminy są szansą na rozwój agroturystyki.
Rozwija się również chow koni rekreacyjnych. Istnieją stada koni w Konopiskach, Aleksandrii,
Rększowicach.
Należy wspomnieć również o amatorskim pszczelarstwie, pewne znaczenie również ma chow ryb
słodkowodnych w Rększowicach, Wąsoszu i na Pile.
Aby poprawić efektywność i konkurencyjność gospodarstw należałoby zmobilizować rolników
by stworzyli grupy producenckie. Dostosowali produkcję do wymogów unijnych. Podjąć działania
w celu wznowienia działalności spółek wodnych by odbudować zdegradowaną infrastrukturę
melioracyjną, co poprawiłoby retencję wodną. Najsłabsze gleby przeznaczyć na powiększenie
powierzchni lasów. Uaktywnić rolników w kierunku sprzedaży bezpośredniej co w znacznym stopniu
poprawiło by opłacalność produkcji. Duże zaplecze łąk i pastwisk stwarza możliwości dalszego rozwoju
chowu bydła mięsnego. Zbyt jest zapewniony w ubojni działającej w sąsiedniej gminie. Aby
wykorzystać nieuprawiane tereny należałoby rozważyć budowę biogazowni.
Działalność gospodarcza

W Gminie Konopiska środowisko otoczenia biznesu jest stosunkowo słabo rozwinięte. Istnieją tutaj
jednak liczne organizacje pozarządowe promujące naszą gminę, a przez co sprzyjają rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości.
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Ponadto w gminie funkcjonuje m.in. Bank Spółdzielczy w Konopiskach, w którym okoliczni mieszkańcy
oraz przedsiębiorcy mogą uzyskać liczne kredyty min.: konsumenckie, rolnicze, rolniczo-preferencyjne,
inwestycyjne, obrotowe. Gmina współpracuje z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
oraz Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, a także Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, instytucje te udzielają porad min. dla lokalnych przedsiębiorców w zakresie
programów pomocowych oraz pomagają promować im produkty i usługi.
Wzrost znaczenia sektora prywatnego, znajduje odbicie na mapie gospodarczej Gminy Konopiska,
gdzie sektor prywatny przeważa nad sektorem publicznym. Prywatne firmy są przeważnie małe i mają
charakter rodzinny tzw. mikroprzedsiębiorstwa, w których zatrudnienie znajduje mniej niż 10
pracowników. Warto zauważyć, że to właśnie przedsiębiorcy, tworzą miejsca pracy dla siebie, a także
dla pozostałych mieszkańców gminy i przyczyniają się do znacznego jej rozwoju.
Tak jak w całej Polce w Gminie Konopiska przeważają firmy: handlowe (sklepy: odzieżowe (około 85
sklepów w centrum odzieżowym), ogólnospożywcze, przemysłowe, ogrodnicze i wielobranżowe,
a także rozwija się sprzedaż przez Internet, hurtownie chemiczne i AGD), usługowe (m.in. fryzjerstwo,
kosmetyka, krawiectwo, pośrednictwo ubezpieczeniowe, mechanika i diagnostyka samochodowa,
blacharstwo, lakiernictwo), produkcyjne i transportowe, a także remontowo-budowlane (m.in.
produkcja: kostki brukowej, ogrodzeń i półfabrykatów i stolarki okiennej, zakłady: ślusarskie,
murarskie).
Na terenie gminy świadczone są także usługi gastronomiczne oraz agroturystyczne.
Działają też większe firmy tj.: zakład stolarski, zakłady kamieniarskie, producent grzałek i elementów
grzejnych, zakłady mięsne, zakład przetwórstw owoców i warzyw, browar, piekarnia, cukiernia, kuźnia,
tartaki, rozlewnia gazu, stacje paliw.6
Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przedsiębiorczości na terenie gminy:
Tabela 16. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności w ujęciu gminy, województwa i kraju.

Nazwa

osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na
1000 ludności

2016
POLSKA
77
ŚLĄSKIE
73
Gmina Konopiska
67
Źródło: Bank Danych Lokalnych
Przedstawione powyżej dane wskazują, że poziom przedsiębiorczości na terenie gminy jest niższy niż
w województwie śląskim i kraju. Natomiast w poniższej tabelce przedstawiono dane dotyczące liczbę
przedsiębiorstw funkcjonujących w poszczególnych sołectwach:

6

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020
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Tabela 17. Dane dotyczące przedsiębiorczości w podziale na sołectwa – dane za 2016 r.

Wskaźnik 6
ORG.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na 1 tys.
mieszkańców

Miejscowość
osoby POZARZĄDOWE
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
2
61,52
Aleksandria Druga
968,00
3
52,69
Kopalnia
568,00
47,54
Konopiska
2 987,00
9
108,47
Korzonek
581,00
24,10
Jamki
666,00
1
33,03
Łaziec
454,00
41,85
Hutki
968,00
1
40,29
Rększowice
910,00
1
50,55
Wąsosz
539,00
1
68,65
Walaszczyki
108,00
27,78
Wygoda
522,00
6
53,64
SUMA
10 669,00
24
50,84
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rejestrów CEIDG oraz REGON.

Wskaźnik 6
Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na 1 tys.
mieszkańców (NATĘŻENIE)

1,21
1,04
0,93
2,13
0,47
0,65
0,82
0,79
0,99
1,35
0,55
1,06
1,00

Najwyższy poziom przedsiębiorczości, a tym samym najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje
na terenie Konopisk, ze względu na fakt iż jest to centrum gminy. Wskaźnik przedsiębiorczości jest
również wysoki na terenie sołectwa Wąsosz oraz Aleksandria Pierwsza. Na terenie pozostałych sołectw
omawiany wskaźnik osiąga głównie wartości zbliżone do średniej lub poniżej średniej gminnej – jest
to spowodowane znaczną koncentracją przedsiębiorstw w trzech sołectwach. Wskaźnik najniższą
wartość osiąga na terenie miejscowości Walaszczyki, gdzie na 541 mieszkańców tylko trzech prowadzi
działalność gospodarczą.
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3.8. Aktywność społeczna
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące organizacji pozarządowych funkcjonujących na obszarze
gminy Konopiska:
Tabela 18. Liczba organizacji pozarządowych na 1 tys. mieszkańców - dane za 2017 r.

Wskaźnik 7
ORG.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
osoby POZARZĄDOWE
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
3
Aleksandria Druga
968,00
2
Kopalnia
568,00
Konopiska
2 987,00
8
Korzonek
581,00
Jamki
666,00
1
Łaziec
454,00
Hutki
968,00
1
Rększowice
910,00
1
Wąsosz
539,00
1
Walaszczyki
108,00
Wygoda
522,00
4
SUMA
10 669,00
21
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rejestru KRS

Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych
na 1 tys.
Mieszkańców

2,15
2,07
0,00
2,68
0,00
1,50
0,00
1,03
1,10
1,86
0,00
7,66
1,67

Wskaźnik 7
Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych na 1 tys.
Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,28
1,24
0,00
1,60
0,00
0,90
0,00
0,62
0,66
1,11
0,00
4,59
1,00

Podobnie jak w przypadku pomiaru danych dotyczących przedsiębiorczości zaobserwować można,
że najwięcej organizacji pozarządowych funkcjonuje terenie trzech sołectw: Konopiska, Wygoda
i Aleksandria Pierwsza. Wskaźnik osiąga najniższe wartości w następujących sołectwach:
• Kopalnia,
• Korzonek,
• Łaziec,
• Walaszczyki.

3.9. Otoczenie – budynki i przestrzeń publiczna
W ramach diagnozy przeanalizowano dane dotyczące liczby budynków publicznych wymagających
remontu. Przeprowadzona analiza wskazała, że takie budynki występują na obszarze sołectw:
• Aleksandria Pierwsza,
• Konopiska,
• Korzonek,
• Jamki,
• Łaziec.
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

40

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 40

Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Korzonek.
Tabela 19. Dane dotyczące stanu budynków pełniących funkcje publiczne – dane za 2016 r.

Wskaźnik 8

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
osoby [osoby]
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
0,13
Aleksandria Druga
968,00
0,09
Kopalnia
568,00
0,05
Konopiska
2 987,00
0,28
Korzonek
581,00
0,05
Jamki
666,00
0,06
Łaziec
454,00
0,04
Hutki
968,00
0,09
Rększowice
910,00
0,09
Wąsosz
539,00
0,05
Walaszczyki
108,00
0,01
Wygoda
522,00
0,05
SUMA
10 669,00
1,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminnych

Budynki
publiczne
wymagające
remontu /
modernizacji

Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. mieszkańców

1

2
1
1
1

6

Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

0,72
0,00
0,00
0,67
1,72
1,50
2,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,57

1,26
0,00
0,00
1,18
3,03
2,65
3,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Przeanalizowano również dane dotyczące liczby terenów wymagających zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia. Przeprowadzona analiza wskazała, że takie obszary występują na obszarze sołectw:
• Aleksandria Druga
• Konopiska,
• Łaziec.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Łaziec.
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Tabela 20. Dane dotyczące terenów wymagających zagospodarowania lub zmiany przeznaczenia – dane za 2016 r.

Wskaźnik 9

Tereny
wymagające
zagospodarowania
lub zmiany
przeznaczenia

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
osoby
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
Aleksandria Druga
968,00
Kopalnia
568,00
Konopiska
2 987,00
Korzonek
581,00
Jamki
666,00
Łaziec
454,00
Hutki
968,00
Rększowice
910,00
Wąsosz
539,00
Walaszczyki
108,00
Wygoda
522,00
SUMA
10 669,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminnych

Wskaźnik 9

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania lub
zmiany przeznaczenia
na 1 tys. mieszkańców

1
3

1

5

0,00
0,72
0,00
1,00
0,00
0,00
2,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania lub
zmiany przeznaczenia
na 1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

0,00
2,19
0,00
3,07
0,00
0,00
6,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

3.10. Przestrzeń
Układ drogowy

Na terenie Gminy Konopiska zbiegają się trzy drogi wojewódzkie: nr 904, nr 907 i nr 908. Pozwalają
one na płynną komunikację samochodową z drogami krajowymi, a dalej trasami ekspresowymi
i autostradą A4.
Droga wojewódzka nr 904 (łączna długość 17,7 km) przebiega od Kolonii Poczesna przez Rększowice
i Konopiska do Blachowni, łączy ona drogę krajową nr 1 (Piotrków Trybunalski – Radomsko –
Częstochowa – Dąbrowa Górnicza) z drogą krajową nr 46 (Szczekociny, Częstochowa, Opole, Nysa,
Kłodzko).
Droga wojewódzka nr 907 (łączna długość 57 km) łączy Niewiesze (powiat gliwicki, gmina Rudziniec)
z Wygodą w gminie Konopiska. W Niewieszach droga wojewódzka łączy się z krajową drogą nr 40,
która od Pyskowic w województwie śląskim prowadzi przez Kędzierzyn-Koźle aż do granicy z Republiką
Czeską w Głuchołazach.
Droga wojewódzka nr 908, będąca w praktyce odnogą drogi krajowej nr 78. Trasa ta, której łączna
długość wynosi 45 km, łączy Częstochowę z Tarnowskimi Górami.
W Częstochowie łączy się ona z droga krajową nr 43, biegnącą przez województwo opolskie
do Wielunia w województwie łódzkim. W Tarnowskich Górach natomiast droga wojewódzka nr 908
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przechodzi w drogę krajową nr 78, stanowiącą łącznik pomiędzy autostradami A4 w Gliwicach i A1
w Chałupkach.
Mimo iż przez Gminę nie przebiega obecnie żadna droga krajowa, jej dostępność komunikacyjna
w transporcie kołowym nie pozostawia wiele do życzenia. Bliskość dwóch dróg krajowych (droga nr 46
w odległości 6km od Konopisk, droga nr 1 w odległości 11,4km) pozwala użytkownikom samochodów
na sprawny dojazd do innych części województwa i kraju. 7
Tabela 21. Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Konopiska

Nr drogi

Miejscowość

Dł. drogi
(km)

Nawierzchnia

904

Rększowice; Konopiska ul. Sportowa, ul. Opolska; 10,3
Kopalnia ul. Klonowa; Aleksandria Pierwsza ul.
Przejazdowa

Masa
asfaltobetonowa

907

Wygoda; Konopiska ul. Częstochowska, ul.
Sportowa, ul. Śląska; Korzonek; Leśniaki

7,9

Masa
asfaltobetonowa

908

Wygoda, Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Hutki

9,5

Masa
asfaltobetonowa

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020
Tabela 22. Drogi powiatowe na terenie Gminy Konopiska

Nr drogi

Nazwa drogi

Dł. drogi
(km)

Nawierzchnia

S1049

Blachownia (Ostrowy) –
Częstochowa (Dźbów)

1,9

Masa asfaltobetonowa

S1050

Wyrazów – Walaszczyki
- Wygoda

5,3

Masa asfaltobetonowa, Gruntowa

S1051

Aleksandria - Kopalnia

6,4

Masa asfaltobetonowa

S1052

Hutki - Starcza

2

Masa asfaltobetonowa

S1055

Wąsosz - Młynek

0,7

Masa asfaltobetonowa, Gruntowa

S1021

Olszyna - Aleksandria

3,2

Masa asfaltobetonowa

S1022

Dębowa Góra - Hutki

1,7

Masa asfaltobetonowa, Gruntowa

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020

7

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020
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Przez teren Gminy Konopiska przebiegają drogi wojewódzkie o łącznej długości 27,70 km; drogi
powiatowe o łącznej długości 21,2 km; drogi gminne oraz pozostałe, których łączna długość wynosi
75,03 km.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące dróg na terenie poszczególnych sołectw, które wymagają
budowy lub wymiany nawierzchni (dotyczy dróg gminnych i wojewódzkich):

Tabela 23. Dane dotyczące dróg wymagających budowy lub wymiany nawierzchni – dane za 2016 r.

Wskaźnik 12
Drogi wymagające
budowy lub
wymiany
nawierzchni

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
osoby
Aleksandria Pierwsza
1 398,00
2
Aleksandria Druga
968,00
4
Kopalnia
568,00
Konopiska
2 987,00
16
Korzonek
581,00
Jamki
666,00
1
Łaziec
454,00
1
Hutki
968,00
Rększowice
910,00
2
Wąsosz
539,00
Walaszczyki
108,00
Wygoda
522,00
10 669,00
SUMA
26
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminnych

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby ulic
wymagających budowy
lub wymiany
nawierzchni na
miejscowość

0,08
0,15
0,00
0,62
0,00
0,04
0,04
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,08

Wskaźnik liczby ulic
wymagających budowy
lub wymiany
nawierzchni na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

0,92
1,85
0,00
7,38
0,00
0,46
0,46
0,00
0,92
0,00
0,00
0,00
1,00

Przeprowadzona analiza wskazuje, że najwięcej ulic wymagających budowy lub wymiany nawierzchni
zlokalizowanych jest na terenie sołectw Aleksandria Druga i Konopiska (dotyczy dróg gminnych,
powiatowych i wojewódzkich). Najwyższą wartość wskaźnik osiąga na terenie sołectwa Konopiska.
Wskaźnik najniższą wartość osiąga na terenie sołectw:
• Kopalnia,
• Korzonek,
• Hutki,
• Wąsosz,
• Walaszczyki,
• Wygoda.
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Tabela 24. Dane dotyczące budowy chodników na terenie poszczególnych sołectw – dane za 2016 r.

Wskaźnik 11

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice
Wąsosz
Walaszczyki
Wygoda

osoby Budowa chodników
1 398,00
2
968,00
568,00
1
2 987,00
1
581,00
1
666,00
1
454,00
968,00
2
910,00
539,00
108,00
1
522,00
10
SUMA
669,00
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminnych

Wskaźnik 11

Wskaźnik liczby
chodników
wymagających budowy
na miejscowość

Wskaźnik liczby ulic
wymagających budowy
chodnika na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

0,22
0,00
0,11
0,11
0,11
0,11
0,00
0,22
0,00
0,00
0,11
0,00

2,67
0,00
1,33
1,33
1,33
1,33
0,00
2,67
0,00
0,00
1,33
0,00

0,08

1,00

Wskaźnik osiąga wartości powyżej średniej gminnej na terenie następujących sołectw:
• Aleksandria Pierwsza,
• Kopalnia,
• Konopiska,
• Korzonek,
• Jamki,
• Hutki,
• Walaszczyki.
Najwyższą wartość wskaźnik osiąga na terenie sołectwa Aleksandria Pierwsza i Hutki. Wobec
rosnącego natężenia ruchu samochodowego budowa chodników nie niezbędna z punktu widzenia
bezpieczeństwa poruszania się pieszych oraz jakości życia na terenie poszczególnych sołectw.
Transport publiczny

Mimo najlepiej w skali kraju rozwiniętej w województwie śląskim infrastruktury, przez Gminę
Konopiska nie przebiega żadna linia kolejowa. Najbliższe stacje znajdują się w przy ulicy Dworcowej
w Blachowni (w odległości około 9 kilometrów od centrum Konopisk) oraz przy ulicy Dworcowej
w Boronowie (w odległości około 11 km od centrum Konopisk).
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Kolejowym węzłem przesiadkowym dla pasażerów jest również stacja Częstochowa (w odległości
około 13 kilometrów od centrum Konopisk) oraz Częstochowa – Stradom (w odległości około 12 km
od centrum Konopisk) skomunikowana z resztą kraju siecią połączeń osobowych i pospiesznych.
Komunikacja zbiorowa

Od marca 2018 r. na terenie Gminy Konopiska został uruchomiony publiczny transport zbiorowy
obsługiwany przez nowego przewoźnika firmę GTV BUS (do tego czasu przewoźnikiem był głównie PKS
Częstochowa S.A.).
Ponadto do miejscowości Wąsosz dociera linia o numerze 30 w ramach MPK Częstochowa sp. z o.o.
oraz na linii Częstochowa – Boronów świadczone są usługi komunikacyjne przez prywatnego
przewoźnika.
Gospodarka wodna

Zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania nowoczesnej gminy ma dobry system zaopatrzenia w wodę
oraz odprowadzania ścieków. Gmina Konopiska posiada rozwiniętą sieć wodociągową. Zaopatrywani
są z niej mieszkańcy wszystkich sołectw terenu gminy. Jedynie pojedyncze zagrody zlokalizowane
w oddaleniu od istniejących sieci wodociągowych korzystają z indywidualnych ujęć wody. Zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy organizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A. w Częstochowie z siedzibą przy ulicy Jaskrowskiej 14/20.
Infrastruktura wodociągowa obejmuje prawie 100 % terenu gminy, z czego 90% mieszkańców
wszystkich sołectw korzysta z wodociągu. Nadmienić jednak należy, że na terenie gminy,
najprawdopodobniej około 10% mieszkańców korzysta z własnych ujęć wody (brak szczegółowych
danych odnośnie wszystkich istniejących indywidualnych ujęć wody - przy aktualnym stanie
skanalizowania gminy i ilości czynnych przyłączy kanalizacyjnych, odnotowano 70 szt. - stan
na 31.XII.2014r.).
Budowa wodociągu w miejscowości Kijas w 1998 roku zakończyła proces zaopatrywania gminy
w wodę. Realizowane obecnie inwestycje wodociągowe są przede wszystkim związane z uzbrojeniem
terenu pod nowe budownictwo. Aktualnie, długość sieci wodociągowej wynosi 97,47 km.
Istniejąca obecnie sieć wodociągowa, na terenie Gminy Konopiska, zaopatrywana jest w ramach
częstochowskiego wodociągu regionalnego z ujęć wód wgłębnych. Podstawowe znaczenie w tym
zakresie mają przede wszystkim ujęcia pomocnicze: ujęcie Rększowice zlokalizowane w Nieradzie przy
ulicy Targowej oraz z ujęcie Konopiska - Kopalnia zlokalizowane w Konopiskach przy ulicy Rolniczej.
Ponadto, istniejąca sieć wodociągowa ma możliwość być zaopatrywana z ujęcia podstawowego
w Mirowie. Ujęcia pomocnicze: "Kopalnia" i "Rększowice" eksploatują piętro wodonośne triasu
(wapień muszlowy). Woda posiada ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu (zanieczyszczenia
geogeniczne) - niezbędne jest jej uzdatnianie.
Gospodarka ściekowa

Aktualnie, na terenie gminy brak urządzeń do oczyszczania ścieków sanitarnych. Powstające ścieki,
na terenie gminy, odprowadzane są istniejącym systemem kanalizacji sanitarnej na oczyszczalnię
ścieków w Dźbowie, na terenie miasta Częstochowy lub gromadzone są w zbiornikach
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bezodpływowych, wybieralnych (tzw. szamba). Nieczystości z tych zbiorników są okresowo wywożone
taborem asenizacyjnym do w/w oczyszczalni. Przypuszczalnie, przedmiotowe zbiorniki to źródło
potencjalnego zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych (brak wymaganej szczelności) - o czym
świadczyć mogą stosunkowo niewielkie zarejestrowane ilości przedmiotowych ścieków dostarczanych
do punktu zlewnego.
Ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną z obszaru skanalizowanego Gminy Konopiska, to przede
wszystkim ścieki bytowo-gospodarcze (89-91 % ogólnej ilości ścieków). Należy jednak zaznaczyć, że
w skład mieszaniny ścieków jaka trafia na oczyszczalnię wchodzą również ścieki pochodzące
z obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów przemysłowych. Nie mniej jednak ilości tych ścieków
są nieznaczne w stosunku do całkowitej ilości ścieków (11-9 % ogólnej ilości ścieków).
Obecnie, na terenie Gminy Konopiska istniejąca sieć kanalizacyjna obejmuje miejscowości: Konopiska,
Łaziec, Wąsosz, Wygoda, Kijas, Rększowice, Hutki, Jamki, Kowale, Korzonek, Leśniaki, Aleksandria (etap
I - ul. Górna, Brzozowa, Szkolna, Kwiatowa, Klonowa, Mała, Sadowa i część Wrzosowej), Kopalnia.
Istniejący układ sieci kanalizacyjnej jest układem grawitacyjno-pompowym. Ścieki ze skanalizowanych
miejscowości Gminy Konopiska istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzane do kanału
sanitarnego o średnicy 300 mm biegnącego wzdłuż ulicy Częstochowskiej i Gościnnej do istniejącej
przepompowni ścieków położonej przy ul. Gościnnej. Z przepompowni przy ulicy Gościnnej
są przepompowywane bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków w Dźbowie zlokalizowanej na terenie
Częstochowy.
Na chwilę obecną na terenie gminy pracują 32 sztuki przepompowni ścieków. Z czego 31 sztuk pracuje
na sieci kanalizacyjnej ogólnodostępnej, a jedna jest wybudowana dla potrzeb infrastruktury
istniejącego w miejscowości Konopiska pola golfowego.
Proces kanalizowania w Gminie Konopiska rozpoczęto w roku 1999. Obszar gminy w pierwszej
kolejności poddany procesowi kanalizowania to: miejscowości Wygoda, Kijas. Od roku 2000,
skanalizowaniu poddano tereny miejscowości Konopiska. Następnie procesowi kanalizowania poddano
miejscowości Wąsosz i częściowo Łaziec. Łącznie do końca roku 2006 wykonano 25,76 km sieci
grawitacyjnej, 3,39 km sieci tłocznej i 7 szt. przepompowni ścieków.
W latach 2009-2015, gmina w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisała
z umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
i realizację zadania, stanowiącego zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Konopiska". Projekt ten obejmował budowę kanalizacji o łącznej długości 44,72 km sieci
grawitacyjnej, 14,39 km kanalizacji tłocznej wraz z odcinkami tranzytowymi oraz 25 szt. przepompowni
ścieków. Obszar poddany procesowi kanalizowania obejmował miejscowości: Wąsosz, Łaziec,
Rększowice, Kolonia Hutki, Hutki, Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, Kopalnia, Aleksandria Pierwsza
(ul. Wrzosowa, Piaskowa, Brzozowa, Górna, Leśna).
Ponadto w latach 2013-2014 gmina równocześnie realizowała budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Sadowej w Konopiskach wraz z tranzytem ścieków do ul. Spółdzielczej w Konopiskach oraz przy
ul. Szmaragdowej w Konopiskach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
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Obecnie w ramach PROW na lata 2014-2020 budowana jest kanalizacja sanitarna w ul. Źródlanej
w Konopiskach.
Reasumując, praktycznie cały obszar gminy pokryty jest siecią kanalizacyjną dlatego też nie
przeprowadzono szerszej analizy w tym zakresie. Dostępność sieci kanalizacyjnej nie różnicuje
poszczególnych obszarów objętych analizą.
Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013r. Gmina z mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przejęła zadania związane
z odbiorem odpadów komunalnych i segregowanych z gospodarstw domowych, na których
zamieszkują mieszkańcy Gminy Konopiska. Na terenie gminy znajduje się składowisko odpadów oraz
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane przy ul. Przemysłowej 20
w Konopiskach, gdzie mieszkańcy Gminy Konopiska mogą bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe,
sprzęt RTV i AGD, leki, drobny gruz remontowy, plastik, odpady zielone.
Istnieje również Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Konopiskach przy
ul. Przemysłowej. Firma zajmuje się również wywozem śmieci i odpadów, asenizacją oraz posiada
na terenie linię do produkcji paliwa alternatywnego, dwie sortownie odpadów, a także kompostownię.
Elektryfikacja i gazyfikacja

Na terenie Gminy Konopiska większość terenów zabudowanych (mieszkaniowych, usługowych
i przemysłowych) jest zelektryfikowana, w tym 4 027 domostw jest zasilana w energie elektryczną.
Nowo zaprojektowane tereny mieszkaniowe i przemysłowe wymagają budowy infrastruktury – sieci
elektrycznych.
Natomiast nie na całym terenie gminy jest wybudowana sieć oświetlenia ulicznego. Obecna ilość
punktów oświetleniowych to 1 118 szt., z czego 1 020 szt. jest własnością Gminy Konopiska. Na nowo
budowanych sieciach oświetlenia ulicznego zabudowywane są oprawy oświetleniowe typu LED.
Na terenie Gminy Konopiska wybudowana długość sieci gazowej średniego ciśnienia to 52 629 mb
wraz z przyłączami w ilości 423 szt. W sieć gazową uzbrojone są miejscowości Wygoda, Kijas, Wąsosz,
Łaziec, Rększowice, Hutki oraz Konopiska.
Usługi Szerokopasmowe

Gmina Konopiska jest jednym z beneficjentów projektu pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla
Subregionu Północnego E – region Częstochowski”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 Gmin Subregionu Północnego.
Beneficjentami projektu jest 30 gmin i miast subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Liderem
projektu jest Gmina Miasto Częstochowa. W ramach projektu powstała infrastruktura światłowodowa
o długości ok. 345 km wraz z:
•
aktywnymi węzłami w 33 siedzibach jednostek samorządowych,
•
125 pasywnymi punktami dostępowymi/dystrybucyjnymi,
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utworzeniem 33 publicznych punktów dostępu do Internetu w siedzibach jednostek
administracyjnych.
W swoim zakresie projekt obejmuje także budowę Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią
Subregionalną. Przebieg światłowodu planowany jest w pobliżu terenów inwestycyjnych,
co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz zwiększyć atrakcyjność terenów dla
inwestorów.
•

Mapa 3. Przebieg światłowodu w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E –
region Częstochowski

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim,
myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom
i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę
infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej
sieci szerokopasmowej. Na terenie gminy zostały także wybudowane sieci światłowodowe przez
prywatne firmy.
Budowa infrastruktury informatycznej ma na celu:
• podniesie konkurencyjność i atrakcyjność gospodarczą regionu dla potencjalnych inwestorów,
• umożliwi podłączenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych w regionach,
• pobudzi konkurencyjność na lokalnym rynku telekomunikacyjnym,
• zmniejszy koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy jej efektywność,
• przyczyni się do rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz nowych usług około
informatycznych.
W celu rozwoju gminy i jej mieszkańców konieczne jest upowszechnienie technologii ICT szczególnie
wśród osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.
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Miejsca rekreacji i wypoczynku

W niniejszym punkcie przedstawiono dane dotyczące miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie
poszczególnych sołectw:
Tabela 25. Dane dotyczące miejsc rekreacji i wypoczynku – dane za 2017 r.

Wskaźnik 10

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice
Wąsosz
Walaszczyki
Wygoda

Liczba miejsc
rekreacji i
wypoczynku

osoby
1 398,00
2
968,00
2
568,00
2
2 987,00
5
581,00
2
666,00
2
454,00
2
968,00
3
910,00
2
539,00
0
108,00
0
522,00
0
10
SUMA
669,00
22
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminnych

Wskaźnik 10

Wskaźnik liczby miejsc
rekreacji i wypoczynku
na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik liczby miejsc
rekreacji i wypoczynku
na 1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,43
2,07
3,52
1,67
3,44
3,00
4,41
3,10
2,20
0,00
0,00
0,00

0,69
1,00
1,70
0,81
1,66
1,45
2,13
1,50
1,06
0,00
0,00
0,00

2,07

1,00

Miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie sołectwa są zjawiskiem pozytywnym. Przeprowadzona
analiza wskazuje, że najwięcej takich miejsc (w ujęciu ilościowym) znajduje się na terenie sołectwa
Konopiska. Wskaźnik najwyższe wartości w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców osiąga na terenie
sołectw:
• Łaziec,
• Kopalnia,
• Korzonek.
Najniższe wartości wskaźnik osiąga na terenie sołectw:
• Wąsosz,
• Walaszczyki,
• Wygoda.
Wśród najważniejszych inwestycji w gminie w ostatnich latach wymienić należy przede wszystkim
Gminną Halę Sportową w Konopiskach, której uroczyste otwarcie miało miejsce 23 marca 2012 roku.
Hala to obiekt ogólnodostępny i wykorzystywany do celów publicznych. Jej łączna powierzchnia
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użytkowa to 3 477 m2, w tym powierzchnia hali sportowej to 1 773 m2; widownia może pomieścić 280
osób.
W ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012” na terenie Gminy Konopiska powstały
dwa obiekty sportowe. Pierwszy z nich, Orlik w Konopiskach, uroczyste otwarcie miał w niedzielę 26
października 2008 roku. Boiska sportowe – jedno wielofunkcyjne i jedno do piłki nożnej – znajdują się
na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego „Pająk” w Konopiskach. W skład kompleksu „Orlik”
wchodzą:
• boisko uniwersalne z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę ręczną, siatkówkę
i koszykówkę (o powierzchni 1 500 m2),
• boisko ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną (o powierzchni 1 800 m2),
• oświetlenie boisk (10 masztów o wysokości 10 m),
• droga dojazdowa i placyk,
• ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową.
Drugi kompleks boisk sportowych „Orlik” w Aleksandrii otwarty został 14 listopada 2010 roku. Obiekt
dysponuje boiskiem do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m oraz boiskiem wielofunkcyjnym
o wymiarach 30,0m x 50,0m, gdzie grać można w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego i piłkę
ręczną.
Znajduje się tam również budynek zaplecza socjalnego.
Na terenie gminy funkcjonuje również Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Pająk”. Jest to kompleks
sportowy na europejskim poziomie, który obejmuje także stadion lekkoatletyczny z ośmiotorową
bieżnią tartanową, pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, stanowiskami do rzutu młotem,
oszczepem, pchnięcia kulą, skoku wzwyż i w dal (obiekt wzorowany jest na stadionie w hiszpańskiej
Sewilli). Stadion posiada po obu stronach miejsca siedzące przeznaczone dla ponad 1000 osób
widowni. W pobliżu zlokalizowana jest także piaszczysta plaża z boiskami do siatkówki i piłki nożnej
plażowej. W chwili obecnej na stadionie brakuje oświetlenia co jest szczególnie uciążliwe w okresie
jesienno – zimowym gdy dni są krótkie i szybko robi się ciemno. Skutkiem tego jest brak możliwości
korzystania z obiektu w godzinach popołudniowych. Osoby czynne zawodowo nie mogą aktywnie
spędzać czasu korzystając z obiektów już istniejących.
W Konopiskach funkcjonuje również stadion piłkarski GLKS „LOT” Konopiska – to obiekt o wymiarach
boiska 100 x 64 m oraz trybunami na 350 osób widowni. Wyposażony w ogrodzenie panelowe oraz
piłkochwyty. Stadion poza swoją funkcją sportową jest wykorzystywany również do organizacji imprez
kulturalno-rozrywkowych jak np. dożynki gminne czy obchody dni gminy.
Pomimo faktu, że na terenie wybranych sołectw istnieje infrastruktura umożliwiająca rekreację
i wypoczynek to wymaga ona rozbudowy i modernizacji w związku ze zwiększającą się liczbą
użytkowników, w tym budowy oświetlenia tak aby móc go wykorzystywać również po zmroku.
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3.11. Środowisko
Gmina Konopiska pod względem przyrodniczym jest stosunkowo uboga. Występuje tu pięć głównych
typów siedlisk, w dużym stopniu o charakterze sztucznym, zmienionym przez gospodarkę ludzką.
Są to: obszary zurbanizowane, grunty orne z śródpolnymi zagajnikami, łąki i pastwiska, lasy oraz tereny
bagienne - w tym torfowiska. Istnieje silna tendencja do zabudowania nowych powierzchni, co odbija
się negatywnie na stanie środowiska przyrodniczego oraz walorach krajobrazowych. Terenów
o charakterze naturalnym lub prawie naturalnym jest na obszarze gminy niewiele., prawie wszystkie
dotyczą dolin rzecznych, torfowisk oraz niedużych części lasów, i poza jednym wyjątkiem, nie
podlegają żadnej ochronie prawnej.
Na obszarze gminy jest usytuowane 15 miejscowości, najczęściej typu długich ulicówek. Mają one
charakter podmiejski, z przeważającą zabudową jednorodzinną. Zabudowa wyższa, wyraźniej
zaznaczona w krajobrazie, jest reprezentowana głównie przez kościoły, kilka bloków mieszkalnych
w Wygodzie oraz parę budynków publicznych w centrum Konopisk.8
Z punktu widzenia rewitalizacji istotne są również kwestie środowiskowe dotyczące m.in. ilości azbestu
oraz emisji CO2. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje.
Tabela 26. Ilość azbestu na terenie poszczególnych sołectw

Wskaźnik 13

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wskaźnik azbestu
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

osoby
1 398,00
154193
110 295,69
1,38
968,00
141019
145 681,14
1,82
568,00
24900
43 837,71
0,55
2 987,00
208897
69 935,40
0,87
581,00
38416
66 120,60
0,83
666,00
26269
39 442,76
0,49
454,00
35239
77 620,02
0,97
968,00
157918
163 138,30
2,04
910,00
78276
86 017,58
1,07
539,00
53413
99 095,71
1,24
108,00
2717
25 160,46
0,31
522,00
17930
34 348,45
0,43
10
SUMA
669,00 939 187,70
80 057,82
1,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Konopiska
8

Miejscowość
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice
Wąsosz
Walaszczyki
Wygoda

azbest razem Wskaźnik azbestu
[kg] -dane 2014 na 1 tys.
r.
mieszkańców

Wskaźnik 13

Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

52

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 52

Największa liczba znajduje się na terenie sołectwa Konopiska (ujęcie ilościowe), natomiast najmniej na
terenie sołectwa Walaszczyki.
Wskaźnik ilości azbestu na 1 tys. mieszkańców osiąga wartości powyżej średniej gminnej na obszarze
następujących sołectw:
• Aleksandria Pierwsza,
• Aleksandria Druga,
• Hutki,
• Rększowice,
• Wąsosz.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Hutki.
Według Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska emisja dwutlenku węgla na terenie
poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:
Tabela 27. Emisja CO2 na terenie poszczególnych sołectw

Wskaźnik 14 Wskaźnik 14

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miejscowość
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice
Wąsosz
Walaszczyki
Wygoda

Wielkość
emisji - dane z
ankiet MgCO2

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

osoby
1 398,00
317
0,16
1,89
968,00
28
0,01
0,17
568,00
155
0,08
0,92
2 987,00
651
0,32
3,88
581,00
125
0,06
0,74
666,00
47
0,02
0,28
454,00
94
0,05
0,56
968,00
139
0,07
0,83
910,00
135
0,07
0,80
539,00
172
0,09
1,02
108,00
115
0,06
0,68
522,00
38
0,02
0,23
10
SUMA
669,00
2 016,30
0,08
1,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska
Wskaźnik emisji CO2 na miejscowość osiąga wartości powyżej średniej gminnej na terenie sołectw
Aleksandria Pierwsza, Konopiska i Wąsosz. Najwyższą wartość wskaźnik osiąga na terenie sołectwa
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Konopiska, a najniższą na terenie Aleksandria Druga. Wskaźnik dotyczy emisji z budynków
indywidualnych i publicznych na terenie poszczególnych sołectw, jak również emisji dotyczącej
oświetlenia publicznego.
Z punktu widzenia ograniczenia emisji powodowanej przez środki transportu istotne jest wdrożenie na
terenie gminy e-usług, które pozwolą na załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu.
Wdrożenie e-usług należy również rozpatrywać w kontekście zwiększania edukacji mieszkańców oraz
walki z wykluczeniem cyfrowym.

3.12. Oświata i wychowanie
Poniżej przedstawiono najważniejsze dane dotyczące oświaty na terenie gminy:
Tabela 28. Istniejące na terenie Gminy Konopiska publiczne placówki oświatowe

Nazwa placówki

Adres

Szkoła Podstawowa w Aleksandrii,
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Aleksandrii
Szkoła Podstawowa w Hutkach
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Hutkach
Szkoła Podstawowa w Konopiskach

ul: Gościnna 130
Aleksandria
42-274 Konopiska
Hutki nr 161
42-274 Konopiska

Szkoła Podstawowa w Kopalni
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopalni
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Jamkach-Korzonku
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaźcu

ul: Sportowa 7
42-274 Konopiska
Kopalnia
ul: Szkolna 2
42-274 Konopiska
Korzonek nr 2
42-274 Konopiska
Łaziec nr 66
42-274 Konopiska

Szkoła Podstawowa w Rększowicach
Rększowice nr 78
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
42-274 Konopiska
w Rększowicach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminnych
W zakresie infrastruktury konieczna jest budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz
z przebudową istniejącego budynku szkoły. Niezbędna jest również rozbudowa infrastruktury opieki
nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy. Mając
na względzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu konieczna jest realizacja
projektów edukacyjnych, które w przyszłości pozwolą na podniesienia poziomu wykształcenia
i umiejętności mieszkańców oraz skutkować będą obniżeniem poziomu bezrobocia na terenie gminy.
Omawiane przedsięwzięcia należy rozpatrywać w ujęciu całej gminy, ponieważ do jednej placówki
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szkolnej czy też przedszkolnej uczęszczają dzieci i młodzież z kilku sołectw. Działania edukacyjne będą
mieć charakter przede wszystkim integracyjny oraz prewencyjny. Umożliwią zagospodarowanie czasu
wolnego, ograniczenie niekorzystnych zjawisk społecznych (m.in. uzależnień i przestępczości) oraz
wyrównanie szans dzieci które korzystają ze świadczeń w ramach opieki społecznej.

3.13. Podsumowanie ankietyzacji
Mając na celu zachowanie partycypacyjnego charakteru dokumentu przeprowadzono ankietyzację,
która miała na celu poznanie opinii mieszkańców w zakresie obszarów Gminy Konopiska które należy
zrewitalizować, przyczyn degradacji tych terenów oraz problemów występujących na tych obszarach.
Ankieta dostępna była w wersji elektronicznej na stronie www.konopiska.pl oraz w wersji papierowej
w Urzędzie Gminy Konopiska oraz w szkołach.
W ramach odpowiedzi otrzymano 63 ankiety. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane uzyskane
podczas ankietyzacji.
Wykres 3. Obszary gminy, które powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji

Źródło: Ankietyzacja
Przeprowadzona ankietyzacja wskazała, że procesowi rewitalizacji powinien zostać poddany przede
wszystkim obszar sołectwa Hutki (24,68% odpowiedzi). Jako odpowiedzi inne wskazywano na obszar
sołectwa Konopiska i Rększowice (w każdym przypadku było to 18,83%). W pierwszej kolejności
zdaniem mieszkańców procesowi rewitalizacji powinien zostać poddany obszar sołectwa Hutki
(41,54%), a następnie obszar sołectwa Konopiska (21,54% odpowiedzi) oraz sołectwo Rększowice
(18,46% odpowiedzi).
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Wykres 4. Obszary, które powinny zostać zrewitalizowane w pierwszej kolejności

Źródło: Ankietyzacja
Odpowiedzi udzielały głównie osoby zamieszkujące obszar - 43,27%, a następnie osoby odpoczywające
na tym terenie (miejsce rekreacji, wypoczynku) – 18,27% odpowiedzi oraz osoby świadczące uczące się
na tym obszarze – również 18,27% odpowiedzi. Dane przedstawiono na poniższym wykresie:
Wykres 5. Związek z obszarem, który powinien być rewitalizowany

Źródło: Ankietyzacja
Analizując problemy społeczne występujące na terenie podobszarów, które powinny zostać
zrewitalizowane wg osób wypełniających ankietę do największych problemów należy zaliczyć:
• uzależnienia (57,81%),
• utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii (52,38%),
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• ubóstwo (45,31%),
• brak integracji społecznej (43,55%).
Odpowiedzi liczone są jako suma odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie problemem” w liczbie
odpowiedzi ogółem dotyczącym danego zagrożenia. Jako istotny problem oceniana jest sytuacja
w której liczba odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie problemem” wynosi ponad 50%.
Wykres 6. Problemy społeczne występujące na terenie podobszarów, które powinny zostać zrewitalizowane

Źródło: Ankietyzacja
Według osób wypełniających ankietę do najważniejszych problemów gospodarczych na podobszarach
które powinny zostać objęte rewitalizacją naliczyć można:
• brak miejsc pracy (58,06%),
• brak wsparcia przedsiębiorców przez organizacje otoczenia biznesu (56,45%),
• brak terenów i obiektów inwestycyjnych (55,74%).
Najmniej osób wskazało na niski stopień przedsiębiorczości jako problem gospodarczy który może
występować na podobszarach rewitalizowanych.
Odpowiedzi liczone są jako suma odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie problemem” w liczbie
odpowiedzi ogółem dotyczącym danego zagrożenia. Jako istotny problem oceniana jest sytuacja
w której liczba odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie problemem” wynosi ponad 50%.
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Wykres 7. Problemy gospodarcze występujące na terenie podobszarów, które powinny zostać zrewitalizowane

Źródło: Ankietyzacja
Głównym problem w sferze środowiskowej jest zanieczyszczenie powierzchniowe (emisja z palenisk
domowych). Odpowiedzi liczone są jako suma odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie
problemem” w liczbie odpowiedzi ogółem dotyczącym danego zagrożenia. Jako istotny problem
oceniana jest sytuacja w której liczba odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie problemem”
wynosi ponad 50%. Osoby udzielające odpowiedzi zwróciły również uwagę na dzikie wysypiska śmieci,
hałas oraz zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego.
Wykres 8. Problemy środowiskowe występujące na terenie podobszarów, które powinny zostać zrewitalizowane

Źródło: Ankietyzacja
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Analizując problemy przestrzenno – funkcjonalne osoby wypełniające ankietę wskazały na:
• niewystarczająca ilość obiektów kulturalno-rekreacyjnych (73,33%),
• brak ścieżek rowerowych (68,85%),
• słabą obsługę komunikacyjną (62,71%),
• zły stan dróg (57,63%).
Odpowiedzi liczone są jako suma odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie problemem” w liczbie
odpowiedzi ogółem dotyczącym danego zagrożenia. Jako istotny problem oceniana jest sytuacja
w której liczba odpowiedzi „średnie…” i „wysokie zagrożenie problemem” wynosi ponad 50%.
Istotnymi problemami są również:
• niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych o zmieniających się funkcji obszaru - 49,18%,
• brak dostępu do podstawowych usług (placówki handlowe, usługowe) – 49,18%,
• brak chodników – 48,33%.
Wykres 9. Problemy przestrzenno - funkcjonalne występujące na terenie podobszarów, które powinny zostać zrewitalizowane.

Źródło: Ankietyzacja

4. Wnioski z przeprowadzonej analizy danych
•
•

Podsumowując zebrane i przeanalizowane dane można sformułować następujące wnioski:
Gminę Konopiska na koniec 2016 r. zamieszkiwało 10 755 mieszkańców. Liczba mieszkańców
sukcesywnie wzrasta, co jest zjawiskiem pozytywnym na tle województwa i kraju,
największa liczba osób, którym udzielane jest wsparcie na podstawie ustawy o pomocy
społecznej zamieszkuje obszar sołectwa Konopiska. Najmniej osób wspieranych w ramach
omawianej ustawy zamieszkuje sołectwo Walaszczyki. Wskaźnik osób objętych pomocą
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•

•

•

•

•
•

•

•

społeczną na 1 tys. mieszkańców osiąga wartości powyżej średniej gminnej na obszarze
następujących sołectw:
o Aleksandria Pierwsza,
o Aleksandria Druga,
o Hutki,
o Rększowice,
o Walaszczyki,
o Wygoda.
Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Aleksandria Pierwsza.
w ujęciu ilościowym największa liczba przestępstw zanotowana została na terenie sołectwa
Konopiska, natomiast najmniej zarejestrowanych przestępstw wydarzyło się na trenie
sołectwa Walaszczyki oraz Aleksandria Pierwsza. Wskaźnik najwyższą wartość osiąga na
terenie sołectwa Konopiska. Najwięcej przestępstw zostało popełnionych przeciwko mieniu,
w ujęciu ilościowym najwięcej osób zgłoszonych do GKRPA pochodziło z terenu sołectwa
Konopiska, podobnie jak w przypadku liczby wniosków do sądu rodzin
z dziećmi –
odpowiednio 21 osób i 7 wniosków. Wskaźnik najwyższą wartość osiągnął na terenie sołectwa
Rększowice,
najwięcej osób bezrobotnych zamieszkiwało na terenie sołectwa Konopiska – na koniec 2016
roku było to 95 osób. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1 tys. mieszkańców w stosunku
do średniej gminnej najwyższą wartość osiąga na terenie sołectwa Aleksandria Druga.
Bezrobocie systematycznie maleje co jest zjawiskiem pozytywnym,
najwyższy poziom przedsiębiorczości, a tym samym najwięcej podmiotów gospodarczych
funkcjonuje na terenie Konopisk, ze względu na fakt, iż jest to centrum gminy. Wskaźnik
przedsiębiorczości jest również wysoki na terenie sołectwa Wąsosz oraz Aleksandria Pierwsza.
Na terenie pozostałych sołectw omawiany wskaźnik osiąga głównie wartości zbliżone
do średniej lub poniżej średniej gminnej – jest to spowodowane znaczną koncentracją
przedsiębiorstw w trzech sołectwach. Wskaźnik najniższą wartość osiąga na terenie
miejscowości Walaszczyki, gdzie na 541 mieszkańców tylko trzech prowadzi działalność
gospodarczą,
najwięcej organizacji pozarządowych funkcjonuje w sołectwie Konopiska,
największa ilość budynków wymagających remontu znajduje się na terenie sołectwa
Konopiska; podobnie najwięcej terenów wymagających zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia zlokalizowanych jest na terenie sołectw Konopiska. Wskaźnik najwyższą wartość
osiąga na terenie sołectwa Łaziec;
na terenie sołectw Aleksandria Druga i Konopiska najwięcej ulic wymaga budowy lub wymiany
nawierzchni. Najwyższą wartość wskaźnik dotyczący degradacji infrastruktury osiąga na
terenie sołectwa Konopiska,
największe potrzeby w zakresie budowy chodnika występują na terenie sołectwa Aleksandria
Pierwsza i Hutki. Wobec rosnącego natężenia ruchu samochodowego budowa chodników jest
niezbędna z punktu widzenia bezpieczeństwa poruszania się pieszych oraz jakości życia
na terenie poszczególnych sołectw,
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5.

miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie sołectwa są zjawiskiem pozytywnym.
Przeprowadzona analiza wskazuje, że najwięcej takich miejsc (w ujęciu ilościowym) znajduje
się na terenie sołectwa Konopiska. Pomimo faktu, że na terenie wybranych sołectw istnieje
infrastruktura umożliwiająca rekreację i wypoczynek to wymaga ona rozbudowy i modernizacji
w związku ze zwiększającą się liczbą użytkowników,
w zakresie ochrony środowiska największa liczba azbestu znajduje się na terenie sołectwa
Konopiska (ujęcie ilościowe), natomiast najmniej na terenie sołectwa Walaszczyki,
wskaźnik emisji CO2 na miejscowość osiąga wartości powyżej średniej gminnej na terenie
sołectw Aleksandria Pierwsza, Konopiska i Wąsosz. Najwyższą wartość wskaźnik osiąga
na terenie sołectwa Konopiska, a najniższą na terenie Aleksandria Druga. Wskaźnik dotyczy
emisji z budynków indywidualnych i publicznych na terenie poszczególnych sołectw, jak
również z emisji dotyczącej oświetlenia publicznego. Emisja CO2 wpływa nie tylko na jakość
powietrza ale również na stan ludzkiego zdrowia oraz jakość przestrzeni (osadzanie się
związanych z emisją pyłów).

Metodologia

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów objętych Lokalnym Programem
Rewitalizacji nastąpiło w oparciu o:
• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2
sierpnia 2016 roku opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
• Opracowanie pn. „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – opracowanie – styczeń 2017 r.”,
• dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (dane za 2016 rok),
• dane Urzędu Gminy Konopiska oraz dane udostępnione przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach,
• Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020 – 2016 r.,
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska – listopad 2015 r.,
• Program Usuwania Azbestu I Wyrobów Zawierających Azbest Z Terenu Gminy Konopiska na
lata 2014 – 2032 – wrzesień 2014 r.,
• dane udostępnione przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• dane udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Częstochowie,
• dane Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
• przeprowadzoną ankietyzację,
• uwagi Zespołu ds. opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konopiska do
roku 2023,
• konsultacje społeczne.
Mając na celu jak najbardziej trafne wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów objętych
Lokalnym Programem Rewitalizacji przyjęto następujące założenia:
• obszar którego dotyczy program obejmuje Gminę Konopiska,
• gminę podzielono na jednostki pomocnicze (sołectwa),
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lokalny program rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni Gminy
Konopiska i nie więcej niż 30% jej mieszkańców,
wyznaczenie obszarów objętych programem nastąpiło w oparciu o wyniki analizy
wskaźnikowej na podstawie zebranych danych,
wskaźniki zostały skonstruowane w oparciu o zasadę, że rewitalizację należy prowadzić tam,
gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych zjawisk i problemów,
liczba mieszkańców wynika z liczby osób faktycznie zamieszkujących poszczególne sołectwa
(pobyt stały).

W ramach prac dotyczących wyznaczenia obszarów objętych oraz obszarów objętych rewitalizacją
określono następujące wskaźniki:
Tabela 29. Wskaźniki przyjęte do wyznaczenia podobszarów rewitalizowanych

Numer
wskaźnika
Wskaźnik 1

Nazwa wskaźnika

Opis wskaźnika

Wskaźnik osób objętych pomocą
społeczną na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik dotyczy osób otrzymujących
wsparcie na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Wskaźnik ma na celu wyznaczenie obszarów
cechujących się największym wsparciem opieki
społecznej.
Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów cechujących się największym poziomem
przestępczości.

Wskaźnik 2

Wskaźnik liczby przestępstw na 1
tys. mieszkańców

Wskaźnik 3

Wskaźnik liczby niebieskich kart
na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które wymagają największego wsparcia
rodziny.

Wskaźnik 4

Wskaźnik liczby osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą liczbą osób
z problemem alkoholowym.

Wskaźnik 5

Wskaźnik liczby osób
bezrobotnych na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą liczbą osób
bezrobotnych.

Wskaźnik 6

Wskaźnik liczby przedsiębiorstw
na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą i najmniejszą
liczbą przedsiębiorstw.
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Wskaźnik 7

Wskaźnik liczby organizacji
pozarządowych na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą i najmniejszą
aktywnością społeczną.

Wskaźnik 8

Wskaźnik liczby budynków
publicznych wymagających
remontu / modernizacji na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą liczbą
budynków wymagających remontu / modernizacji.

Wskaźnik 9

Wskaźnik liczby terenów
wymagających zagospodarowania
lub zmiany przeznaczenia na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik 10

Wskaźnik liczby miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik 11

Wskaźnik liczby chodników
wymagających budowy na
miejscowość

Wskaźnik dotyczy liczby ulic które wymagają budowy
chodnika w przeliczeniu na miejscowość. Wskaźnik
ma na celu wyznaczenie obszarów które wymagają
budowy chodników.

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby ulic wymagających
budowy lub wymiany nawierzchni
na miejscowość

Wskaźnik 13

Wskaźnik azbestu na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy liczby ulic wymagających budowy
lub wymiany nawierzchni w przeliczeniu na
miejscowość Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które wymagają budowy lub wymiany
nawierzchni.
Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które wymagają cechują się największą
ilością azbestu.

Wskaźnik 14

Wskaźnik emisji MGCO2 na
miejscowość

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą liczbą terenów
wymagających zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia.
Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą i najmniejszą
liczbą miejsc rekreacji i wypoczynku.

Wskaźnik dotyczy obszarów poszczególnych sołectw.
Wskaźnik ma na celu wyznaczenie obszarów które
cechują się największą ilością emisji CO2.

Źródło: Opracowanie własne
Wartości wskaźników zostały obliczone w oparciu o najnowsze dostępne dane. Zastosowane wskaźniki
w pełni odzwierciedlają sytuację społeczną, przestrzenną, infrastrukturalną, środowiskową oraz
gospodarczą w ujęciu gminy i sołectw, nie ma więc potrzeby określania dodatkowych wskaźników.
W przypadku sołectwa Konopiska wartość wskaźnika została zmodyfikowana ze względu na fakt, że
jest to centralna miejscowość gmin, w której koncentrują się przedsiębiorstwa usługowe i handlowe
(część przedsiębiorstw prowadzona jest przez osoby zamieszkałe poza sołectwem).
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6.

Delimitacja obszarów zdegradowanych

Mając na celu wyznaczenie obszarów zdegradowanych oraz obszarów, które objęte zostaną
rewitalizacją wykorzystano metodę ilorazu lokalizacji. Wskaźnik ilorazu lokalizacji jest miernikiem
natężenia (nagromadzenia, koncentracji) danej cechy na określonym obszarze. Metoda ta umożliwia
identyfikację zjawisk odznaczających się ponadprzeciętną koncentracją na analizowanym terenie
w stosunku do wartości średniej dla jednostki wyższego rzędu (tj. jednostki odniesienia).
O ponadprzeciętnej koncentracji danej cechy na badanym obszarze można mówić, kiedy wskaźnik
ilorazu lokalizacji osiąga wartości wyższe od 1,00. Kiedy miernik ilorazu lokalizacji równa się 1,00 wtedy
oznacza to, że analizowane zjawisko w granicach rozpatrywanej jednostki kształtuje się na poziomie
wartości przeciętnej dla jednostki, która stanowi punk odniesienia. Natomiast wartości ilorazu
lokalizacji poniżej 1,00 informują, że omawiany obszar cechuje się niższym natężeniem danej cechy niż
przeciętnie w przypadku jednostki wyższego rzędu. Poniżej przedstawiono zestawienie natężenie
zjawisk kryzysowych na terenie Gminy Konopiska w podziale na sołectwa:
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Tabela 30. Ocena negatywnych zjawisk na terenie poszczególnych obszarów Gminy Konopiska (wartości wskaźników sprowadzone do wspólnego mianownika)
Wskaźnik 1

`

Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sołectwo
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice
Wąsosz
Walaszczyki
Wygoda
ŚREDNIA GMINNA

1,33
1,33
0,45
0,86
0,84
0,77
0,95
1,09
1,20
0,96
1,06
1,15
1,00

Wskaźnik 2
Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców
(NATEŻENIE)

0,04
0,26
2,15
2,54
0,53
0,61
0,90
1,32
1,18
1,13
0,47
0,88
1,00

Wskaźnik 3

Wskaźnik 4

Wskaźnik 5

Wskaźnik 6

Wskaźnik 7

Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób bezrobotnych
na 1 tys.
Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na
1 tys. Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych na
1 tys. Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,58
2,43
2,02
0,62
0,94
0,52
1,54
1,03
0,77
0,28
0,00
0,29
1,00

0,70
1,63
0,69
1,38
0,34
0,30
0,87
1,22
3,03
1,09
0,00
0,75
1,00

1,03
1,22
1,15
1,04
0,85
0,79
1,01
1,12
0,97
0,73
0,91
1,19
1,00

1,23
1,02
0,94
2,14
0,48
0,65
0,83
0,80
1,00
1,36
0,55
0,99
1,00

1,28
1,24
0,00
1,60
0,00
0,90
0,00
0,62
0,66
1,11
0,00
4,59
1,00

1,26
0,00
0,00
1,18
3,03
2,65
3,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
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`

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sołectwo
Aleksandria Pierwsza
Aleksandria Druga
Kopalnia
Konopiska
Korzonek
Jamki
Łaziec
Hutki
Rększowice
Wąsosz
Walaszczyki
Wygoda
ŚREDNIA GMINNA

Wskaźnik 9

Wskaźnik 10

Wskaźnik 11

Wskaźnik 12

Wskaźnik 13

Wskaźnik 14

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania
lub zmiany
przeznaczenia na 1
tys. Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1
tys. Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
chodników
wymagających
budowy na
miejscowość

Wskaźnik liczby ulic
wymagających
budowy lub
wymiany
nawierzchni na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik azbestu
na 1 tys.
Mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

2,19
0,00
0,00
3,07
0,00
0,00
6,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

0,69
1,00
1,70
0,81
1,66
1,45
2,13
1,50
1,06
0,00
0,00
0,00
1,00

2,67
0,00
1,33
1,33
1,33
1,33
0,00
2,67
0,00
0,00
1,33
0,00
1,00

0,92
1,85
0,00
7,38
0,00
0,46
0,46
0,00
0,92
0,00
0,00
0,00
1,00

1,38
1,82
0,55
0,87
0,83
0,49
0,97
2,04
1,07
1,24
0,31
0,43
1,00

1,89
0,17
0,92
3,88
0,74
0,28
0,56
0,83
0,80
1,02
0,68
0,23
1,00

Natężenie
niekorzystnych
zjawisk (pkt.).
34,44
26,60
21,87
43,51
21,46
16,41
30,34
30,51
24,16
17,10
17,01
9,83

Źródło: Opracowanie własne
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W oparciu o przeprowadzoną analizę natężenia zjawisk kryzysowych określono, że obszarami
zdegradowanymi na obszarze Gminy Konopiska są następujące obszary:
• Aleksandria Pierwsza,
• Aleksandria Druga,
• Konopiska,
• Hutki,
• Łaziec.
Przy wyznaczaniu obszarów pod uwagę brano tereny zamieszkałe oraz tereny, które mogą podlegać
zmianom w zakresie zagospodarowania terenu, jak również teren składowiska odpadów. Do obszarów
zdegradowanych zaliczono obszary na terenie których suma niekorzystnych zjawisk wynosiła min. 25
pkt.
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Mapa 4. Lokalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Konopiska

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Google Maps

7. Delimitacja obszarów objętych rewitalizacją
Obszary objęte rewitalizacją to te obszary, na których natężenie negatywnych zjawisk jest
największe – są to następujące sołectwa:
• Konopiska,
• Hutki,
• Aleksandria (rejon ulicy Gościnnej).
Analogicznie jak przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych przy wyznaczaniu obszarów objętych
rewitalizacją pod uwagę brano tereny zamieszkałe oraz tereny które mogą podlegać zmianom
w zakresie zagospodarowania terenu. Z podobszarów rewitalizowanych wykluczono tereny zalesione,
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rolne i niezamieszkałe, ponieważ nie planuje się ich przekształcania. Wyjątkiem w tym zakresie jest
teren składowiska odpadów, które należy zrekultywować. Uzasadnieniem włączenia terenu
składowiska do podobszaru rewitalizacyjnego, jest fakt iż teren ten niekorzystnie oddziałuje na obszar
sołectwa (niekorzystne oddziaływanie na powietrze, glebę i wody gruntowe oraz jakość
zamieszkiwania na tym obszarze). Brak działań w tym zakresie może spowodować w najbliższych
latach pogłębienie się problemów przestrzennych na terenie sołectwa Konopiska. Obszar składowiska
jest funkcjonalnie połączony z terenem Konopisk.
Zespół ds. opracowania LPR Gminy Konopiska wyznaczył obszary cechujące się największym
natężeniem problemów społecznych oraz problemów występujących w pozostałych obszarach
(środowisko, przestrzeń, infrastruktura, gospodarka).
Podstawą wyznaczenia obszarów objętych rewitalizacją była przeprowadzona analiza wskaźnikowa,
która pozwoliła scharakteryzować obszary gminy pod kątem negatywnych zjawisk społecznych,
gospodarczych, infrastrukturalnych, przestrzennych i środowiskowych. Wyznaczone obszary cechują
się największym nagromadzeniem niekorzystnych zjawisk. Pod uwagę wzięto również dane wynikające
z przeprowadzonej ankietyzacji, która wskazała, iż zrewitalizowane powinny zostać przede wszystkim
obszary sołectw Konopiska, Hutki i Rększowice. Obszary zdegradowane i objęte rewitalizacją
wyznaczane były również podczas spotkań z mieszkańcami, którzy zwracali uwagę na problemy
występujące na terenie gminy. Omawiany sposób pozwolił na wyznaczenie obszarów, które cechują się
największym nagromadzeniem niekorzystnych zjawisk (wyznaczone podobszary nie obejmują całych
sołectw).
Podobszary wyznaczone podczas spotkań oraz na podstawie danych statystycznych zostały
opublikowane na stronie internetowej gminy również w celu ich przekonsultowania ze wszystkimi
grupami interesariuszy. Informacja o opracowywanym dokumencie w tym o konieczności wyznaczenia
podobszarów objętych rewitalizacją dostępna była również w tygodniku regionalnym oraz na
opracowanych ulotkach / plakatach. Uwagi do wyznaczonych podobszarów można było zgłaszać za
pośrednictwem poczty oraz internetu.
Poniżej przestawiono szczegółową charakterystykę poszczególnych podobszarów, które planuje
się objąć procesem rewitalizacji.

7.1. Podobszar rewitalizowany „Konopiska”
Podobszar obejmuje teren następujących ulic:
• Awicenny,
• Brzozowa,
• Częstochowska (część ulicy),
• Gagarina,
• Gwiezdna,
• Heweliusza,
• Jowisza,
• Kopernika,
• Kosmiczna,
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•
•
•
•
•
•
•

Kosmonautów,
Księżycowa,
Lipowa,
Opolska,
Słoneczna,
Sportowa,
Śląska (część ulicy).

Podobszar zamieszkuje 1911 osób, co stanowi 17,9 % mieszkańców gminy.
Powierzchnia podobszaru wynosi 218,5 ha co stanowi 2,78% powierzchni gminy (integralną część
stanowi składowisko odpadów komunalnych).
Poniżej przedstawiono analizę wskaźnikową podobszaru rewitalizacji pn. „Konopiska”
Tabela 31. Analiza wskaźnikowa podobszaru Konopiska

Sołectwo
Konopiska

Wskaźnik 1

Wskaźnik 2

Wskaźnik 3

Wskaźnik 4

Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców
(NATEŻENIE)

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

0,62

1,38

0,86

2,54

Wskaźnik 5

Sołectwo
Konopiska

Sołectwo
Konopiska

Wskaźnik 6

Wskaźnik 7

Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób bezrobotnych
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,04

2,13

1,47

1,18

Wskaźnik 9

Wskaźnik 10

Wskaźnik 11

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania
lub zmiany
przeznaczenia na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
chodników
wymagających
budowy na
miejscowość

Wskaźnik liczby ulic
wymagających
budowy lub
wymiany
nawierzchni na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

3,07

0,81

1,33

7,38
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Wskaźnik 13

Wskaźnik 14

Wskaźnik azbestu
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

Sołectwo
Konopiska

0,87

3,88

Źródło: Opracowanie własne
Podobszar rewitalizacji „Konopiska” charakteryzuje się przekroczeniem 9 z 14 wskaźników pod kątem
których były oceniane poszczególne obszary Gminy Konopiska. Przekroczone są następujące wskaźniki:
• Wskaźnik 2
Wskaźnik liczby przestępstw na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 4
Wskaźnik liczby osób zgłoszonych do GKRPA na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 5
Wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby budynków publicznych wymagających remontu/ modernizacji
na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 9
Wskaźnik liczby terenów wymagających zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 10 Wskaźnik liczby miejsc rekreacji i wypoczynku na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 11 Wskaźnik liczby chodników wymagających budowy na miejscowość,
• Wskaźnik 12 Wskaźnik liczby ulic wymagających budowy lub wymiany nawierzchni
na miejscowość,
• Wskaźnik 14 Wskaźnik emisji MGCO2 na miejscowość.
Powyższe dane określają poziom badanych zjawisk na poziomie sołectwa, ponieważ zespół
opracowujący dokument nie dysponował danymi na wyższym poziomie dokładności. Jedynie dane
dotyczące powodów przyznania pomocy określono na poziomie ulic.
Poniżej przedstawiono charakterystykę ilościową podobszaru (dane za 2016 rok). Podobszar
zamieszkiwany jest przez:
• 72 osoby którym udzielono wsparcia na podst. ustawy o pomocy społecznej (19,1% ogółu),
• 62 osoby bezrobotne korzystające ze wsparcia GOPS (17,17% ogółu),
• 67 osób niepełnosprawnych (21,8% ogółu osób niepełnosprawnych na terenie gminy),
• 11 osób z problemem alkoholowym – zgłoszonych do GKRPA (16,92% ogółu),
• 64 osób bezrobotnych (15,4% ogółu wszystkich bezrobotnych),
• 7 osób w wieku do 25 lat oraz 60+ korzystających ze wsparcia GOPS (18,13% ogółu).
Obszar cechuje się najwyższym w skali gminy poziomem przedsiębiorczości oraz poziomem aktywności
społecznej co wynika z faktu, iż jest to centrum gminy. Analizując aspekt przedsiębiorczości należy
zwrócić uwagę na fakt, iż duża część przedsiębiorstw zwłaszcza handlowych oraz usługowych
prowadzona jest przez osoby zamieszkujące poza sołectwem Konopiska. Z racji funkcji handlowej,
usługowej Konopisk sołectwo charakteryzuje się również najwyższym wskaźnikiem przestępczości.
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Konopiska należą do jednej z większych wsi na terenie Gminy Konopiska, stanowią one centrum gminy.
Wieś ma charakter przemysłowo-handlowy, usytuowana jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy
nad Górną Liswartą” oraz na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Miejscowość jest centrum
gospodarczym, administracyjnym, a zarazem rekreacyjnym i kulturalnym gminy.
Sołectwo charakteryzuje się również znaczną ilością powierzchni, która wymaga modernizacji
lub zmiany przeznaczenia – do najważniejszych z nich należą: teren w centrum Konopisk przy Skwerze
Wojciecha Korwin Szymanowskiego, składowisko odpadów które należy zrekultywować, skrzyżowanie
dróg DW 907 i DW 904, które systematycznie się korkuje. Podjęcia działań wymaga również otoczenie
stawu „Pająk”, które należy zmodernizować (w ujęciu ilościowym na terenie sołectwa infrastruktura
występuje, wymaga jednak działań modernizacyjnych). Konopiska ze względu na swoją funkcję cechują
się znaczną ilością budynków, które wymagają modernizacji lub zmiany przeznaczenia (m.in. budynek
byłego USC, budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej – termodernizacja). Ze względu na znaczne
natężenie ruchu oraz powstawanie nowych budynków w miejscowości konieczna jest budowa ulic,
wymiana nawierzchni na już istniejących ulicach oraz budowa chodników. Osoby wykluczone bądź
zagrożone wykluczeniem zamieszkujące istniejący budynek socjalny wymagają poprawy warunków,
co wymaga stworzenia nowych mieszkań socjalnych (obecny budynek nie nadaje się do remontu).
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Zdjęcie 1. Budynek wielofunkcyjny przy ulicy Lipowej

Autor: Robert Wielgosz
Istotnym problemem miejscowości jest również emisja dwutlenku węgla wynikająca z emisji liniowej
oraz emisji z gospodarstw domowych, firm i budynków użyteczności publicznej.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące powodów przyznania pomocy:
Tabela 32. Powody przyznania pomocy - osoby

Powód
przyznania
pomocy

Konopiska

Bezradność w
sprawach
Długotrwała
Potrzeba
opiekuńczo Alkoholizm
Bezrobocie lub ciężka Niepełnosprawność
ochrony
Ubóstwo
wychowawczych
choroba
macierzyństwa
- rodzina
wielodzietna

13

6

29

20

11

13

44

Trudności w
przystosowaniu
do życia po
zwolnieniu z z.k.

1

Źródło: GOPS w Konopiska
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Wykres 10. Powody przyznania pomocy - Konopiska

Źródło: GOPS w Konopiska
Podobszar cechuje się znaczną liczbą osob w wieku 60+, które wymagają zapewnienia usług
opiekuńczych i zdrowotnych. Osoby w omawianej grupie wiekowej zgłaszają potrzebę zapewnienia
usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, gdyż bardzo często są niepełnosprawne
(nie tylko z prawnego punktu widzenia), potrzebę stworzenia wypożyczalni sprzętu ora działań w
zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Cześć mieszkańców chciałaby również utworzenia dziennego
domu opieki, który umożliwiłby starszym mieszkańcom aktywne spędzenie czasu wśród innych
seniorów, jednocześnie odciążając ich opiekunów, którzy mogliby podjąć pracę zawodową.
Głównymi powodami przyznania pomocy społecznej na podobszarze rewitalizowanym były ubóstwo,
bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka choroba. U przyczyn przyznania pomocy leży zatem
niedostateczna inkluzja społeczna i zawodowa części mieszkańców przejawiająca się brakiem
dostatecznych umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce (niewielkie umiejętności
mieszkańców, które mogliby wykorzystać na rynku pracy bądź też ich niedostosowanie do potrzeb
rynku pracy). Istotną przyczyną przyznania pomocy są również zdarzenia losowe które skutkują
długotrwałą chorobą lub / i niepełnosprawnością. Z przyczynami losowymi związane jest
niedostateczne zabezpieczenie finansowe i opiekuńcze mieszkańców.
Przedstawiony powyżej stan wymaga działań w zakresie wzrostu umiejętności zawodowych,
co przyczyni się do ograniczenia poziomu bezrobocia i ubóstwa. Ważne jest również wspieranie
przedsiębiorczości. Istotnym czynnikiem, który wpłynie na wyjście podobszaru z sytuacji kryzysowej
będą projekty nakierowane na rozwój usług opiekuńczych i wsparcia rodziny w sytuacjach
kryzysowych.
Podobszar zamieszkiwany jest przez 64 osoby bezrobotne (18,34% ogółu wszystkich bezrobotnych
w gminie) z czego:
• 23 osoby to kobiety (najwięcej kobiet ma od 25 do 34 lat),
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9 osób to osoby do 30 r.ż.,
21 osoby to osoby powyżej 50 r.ż.,
6 osób to osoby długotrwale bezrobotne,
najwięcej osób bezrobotnych posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe, są to
osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym - posiadają głównie doświadczenie do 1 roku
stażu pracy.
Osoby bezrobotne wymagają podjęcia działań, które ich zmobilizują społecznie i zawodowo. Działania
takie powinny być świadczone jak najbliżej miejsca zamieszkania ponieważ osoby bezrobotne bardzo
często mają utrudniony dostęp do środków komunikacji. Osoby bezrobotne cechują się trudną
sytuacją materialną co skutkuje zwiększoną zdolnością do uzależnień i przestępczości, w związku
z czym ich aktywizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia całego podobszaru. Z punktu widzenia
aktywności zawodowej konieczne jest stworzenie żłobka oraz rozbudowa przedszkola, co umożliwi
szybki powrót na ścieżkę aktywności zawodowej kobiet po urodzeniu dziecka. Z punktu widzenia
przeciwdziałania wykluczeniu i patologiom oraz zmniejszenia stopnia bezrobocia w przyszłości
konieczne jest organizowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych. Organizowane
działania umożliwią jednocześnie integrację społeczną najmłodszych mieszkańców z podobszarów
rewitalizowanych oraz wzrost poczucia własnej wartości.
Poniżej przedstawiono podobszar rewitalizacji „Konopiska” na mapie:
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Mapa 5. Podobszar rewitalizacji "Konopiska"
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Źródło: Opracowanie własne
Legenda:
- podobszar objęty rewitalizacją
Potencjały podobszaru:
• podobszar jest atrakcyjnie skomunikowany – atrakcyjny z punktu widzenia działalności
gospodarczej w tym w obszarze handlu, usług i spędzania czasu wolnego,
• dogodne miejsce dla działalności publicznych,
• dobre miejsce do zamieszkania – miejsce cechuje się wysoką dostępnością usług publicznych.

7.2. Podobszar rewitalizowany „Aleksandria”
Podobszar obejmuje teren ulicy Gościnnej, która charakteryzuje się koncentracją osób korzystających
ze wsparcia w ramach ustawy o pomocy społecznej.
Podobszar zamieszkuje 636 osoby, co stanowi 5,96 % mieszkańców gminy.
Powierzchnia podobszaru wynosi 67,7 ha co stanowi 0,86 % powierzchni gminy.
Poniżej przedstawiono analizę wskaźnikową podobszaru rewitalizacji pn. „Aleksandria”
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Tabela 33. Analiza wskaźnikowa podobszaru Aleksandria
Wskaźnik 1

Wskaźnik 2

Wskaźnik 3

Wskaźnik 4

Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców
(NATEŻENIE)

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,58

0,70

Sołectwo
Aleksandria

1,33

0,04

Wskaźnik 5

Wskaźnik 7

Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób bezrobotnych
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,03

1,21

1,23

Sołectwo
Aleksandria

Sołectwo
Aleksandria

Wskaźnik 6

1,26

Wskaźnik 9

Wskaźnik 10

Wskaźnik 11

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania
lub zmiany
przeznaczenia na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
chodników
wymagających
budowy na
miejscowość

Wskaźnik liczby ulic
wymagających
budowy lub
wymiany
nawierzchni na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

2,19

0,69

Wskaźnik 13

Wskaźnik 14

Wskaźnik azbestu
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

Sołectwo
Aleksandria

1,38

2,67

0,92

1,89

Źródło: Opracowanie własne
Podobszar rewitalizacji „Aleksandria” charakteryzuje się przekroczeniem 9 z 14 wskaźników pod kątem
których były oceniane poszczególne obszary Gminy Konopiska. Przekroczone są następujące wskaźniki:
• Wskaźnik 1
Wskaźnik osób objętych pomocą społeczną na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 3
Wskaźnik liczby niebieskich kart na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 5
Wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby budynków publicznych wymagających remontu / modernizacji
na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 9
Wskaźnik liczby terenów wymagających zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia na 1 tys. mieszkańców,
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•
•
•
•

Wskaźnik 10
Wskaźnik 11
Wskaźnik 13
Wskaźnik 14

Wskaźnik liczby miejsc rekreacji i wypoczynku na 1 tys. mieszkańców,
Wskaźnik liczby chodników wymagających budowy na miejscowość,
Wskaźnik azbestu na 1 tys. mieszkańców,
Wskaźnik emisji MGCO2 na miejscowość.

Powyższe dane określają poziom badanych zjawisk na poziomie sołectwa, ponieważ zespół
opracowujący dokument nie dysponował danymi na wyższym poziomie dokładności. Jedynie dane
dotyczące powodów przyznania pomocy określono na poziomie ulic.
Poniżej przedstawiono charakterystykę ilościową podobszaru (dane za 2016 rok). Podobszar
zamieszkiwany jest przez:
• 32 osoby którym udzielono wsparcia na podst. ustawy o pomocy społecznej (8,49% ogółu),
• 32 osoby bezrobotne korzystające ze wsparcia GOPS (8,88% ogółu),
• 9 osób niepełnosprawnych (2,9% ogółu),
• 40 osób bezrobotnych (11,44% ogółu wszystkich bezrobotnych w gminie),
• 2 osoby z problemem alkoholowym (3,08% ogółu),
• 32 osoby w wieku do 25 lat oraz 60+ korzystające ze wsparcia GOPS (8,3% ogółu).
W ujęciu ilościowym sołectwo cechuje się znaczną ilością osób (65 osób), którym udzielane jest
wsparcie w ramach systemu opieki społecznej (druga największa wartość w gminie po sołectwie
Konopiska). Na terenie podobszaru rewitalizowanego takich osób jest 32. Podobszar cechuje się
znaczną liczbą niebieskich kart (45). Poziom bezrobocia na terenie podobszaru jest zbliżony do średniej
gminnej. Pozytywnym zjawiskiem jest stosunkowo duża ilość podmiotów gospodarczych (84 podmioty)
oraz organizacji pozarządowych.
Wieś położona jest w Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą” i jest największą wsią na
terenie Gminy Konopiska. Ma ona głównie charakter rolniczy. Mocne strony wsi to m. in: atrakcyjne
położenie - wśród lasów, w niewielkim oddaleniu od większych aglomeracji, aktywność mieszkańców
w życiu społecznym wsi, gminy oraz powiatu, wiele terenów do zabudowy i możliwości rozwoju wsi.
Modernizacji wymaga budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (budowa sali gimnastycznej wraz z
rozbudową istniejącego budynku). Podobszar wymaga działań w zakresie wzrostu ilości miejsc
rekreacji i wypoczynku (obecna infrastruktura jest niewystarczająca – jej ilość w przeliczeniu na
mieszkańców kształtuje się poniżej średniej gminnej) dlatego celowym jest powstanie parku
osiedlowego. Dokończenia wymagają prace dotyczące chodnika przy ul. Gościnnej. Podobszar cechuje
się znaczną ilością azbestu, który należy zutylizować oraz znaczną emisją dwutlenku węgla i innych
szkodliwych substancji do atmosfery.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące powodów przyznania pomocy na terenie podobszaru
rewitalizowanego:
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Bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych - rodzina
wielodzietna

Bezradność w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Niepełnosprawność

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

Ubóstwo

Trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z z.k.

Wielodzietność

Aleksandria
Pierwsza

Alkoholizm

Powód przyznania pomocy

Tabela 34. Powody przyznania pomocy - osoby

1

4

1

17

14

6

8

21

1

5

Źródło: GOPS w Konopiska
Wykres 11. Powody przyznania pomocy – Aleksandria

Źródło: GOPS w Konopiska
Podobszar cechuje się znaczną liczbą osob w wieku 60+, które wymagają zapewnienia usług
opiekuńczych i zdrowotnych. Osoby w omawianej grupie wiekowej zgłaszają potrzebę zapewnienia
usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, gdyż bardzo często są niepełnosprawne
(nie tylko z prawnego punktu widzenia), potrzebę stworzenia wypożyczalni sprzętu ora działań w
zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Cześć mieszkańców chciałaby również utworzenia dziennego
domu opieki, który umożliwiłby starszym mieszkańcom aktywne spędzenie czasu wśród innych
seniorów, jednocześnie odciążając ich opiekunów, którzy mogliby podjąć pracę zawodową.
Głównymi powodami przyznania pomocy społecznej na podobszarze rewitalizowanym podobnie jak na
terenie Konopisk były ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka choroba. U przyczyn
przyznania pomocy leży zatem niedostateczna inkluzja społeczna i zawodowa części mieszkańców
przejawiająca się brakiem dostatecznych umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce
(niewielkie umiejętności mieszkańców, które mogliby wykorzystać na rynku pracy bądź też ich
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niedostosowanie do potrzeb rynku pracy). Pomimo stosunkowo dużej w porównaniu do innych
sołectw liczby firm część mieszkańców nie posiada wystarczających umiejętności i kompetencji do
uczestnictwa w życiu gospodarczym gminy. Istotną przyczyną przyznania pomocy są również zdarzenia
losowe, które skutkują długotrwałą chorobą lub / i niepełnosprawnością. Z przyczynami losowymi
związane jest niedostateczne zabezpieczenie finansowe i opiekuńcze mieszkańców.
Przedstawiony powyżej stan wymaga działań w zakresie wzrostu umiejętności zawodowych,
co przyczyni się do ograniczenia poziomu bezrobocia i ubóstwa. Ważne jest również wspieranie
przedsiębiorczości. Istotnym czynnikiem, który wpłynie na wyjście podobszaru z sytuacji kryzysowej
będą projekty nakierowane na rozwój usług opiekuńczych i wsparcia rodziny w sytuacjach
kryzysowych.
Zdjęcie 2. Aleksandria - plac zabaw

Autor: Robert Wielgosz
Podobszar zamieszkiwany jest przez 40 osób bezrobotnych (12% ogółu wszystkich bezrobotnych
w gminie) z czego:
• 18 osób to kobiety (najwięcej kobiet ma od 25 do 34 lat),
• 12 osób to osoby do 30 r.ż.,
• 14 osób to osoby powyżej 50 r.ż.,
• 19 osób to osoby długotrwale bezrobotne,
• najwięcej osób bezrobotnych posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe, są to
osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym - posiadają głównie doświadczenie do 1 roku
stażu pracy.
Osoby bezrobotne wymagają podjęcia działań, które ich zmobilizują społecznie i zawodowo. Działania
takie powinny być świadczone jak najbliżej miejsca zamieszkania ponieważ osoby bezrobotne bardzo
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często mają utrudniony dostęp do środków komunikacji. Osoby bezrobotne cechują się trudną
sytuacją materialną co skutkuje zwiększoną zdolnością do uzależnień i przestępczości, w związku
z czym ich aktywizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia całego podobszaru. Z punktu widzenia
aktywności zawodowej konieczne jest stworzenie żłobka oraz rozbudowa przedszkola, co umożliwi
szybki powrót na ścieżkę aktywności zawodowej kobiet po urodzeniu dziecka. Z punktu widzenia
przeciwdziałania wykluczeniu i patologiom oraz zmniejszenia stopnia bezrobocia w przyszłości
konieczne jest organizowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych. Organizowane
działania umożliwią jednocześnie integrację społeczną najmłodszych mieszkańców z podobszarów
rewitalizowanych oraz wzrost poczucia własnej wartości.
Poniżej przedstawiono podobszar rewitalizacji „Aleksandria” na mapie:
Mapa 6. Podobszar rewitalizacji "Aleksandria"

Źródło: Opracowanie własne
Legenda:
- podobszar objęty rewitalizacją
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Potencjały podobszaru:
• podobszar stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania ze względu na niedalekie sąsiedztwo
drogi krajowej łączącej m.in. Częstochowę z Lublińcem,
• dogodne miejsce dla prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.

7.3. Podobszar rewitalizowany „Hutki”
Podobszar obejmuje część miejscowości Hutki. Jest to obszar zamieszkały wyznaczony przez zespół
opracowujący Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Konopiska.
Podobszar zamieszkuje 645 osoby, co stanowi 6,05 % mieszkańców gminy.
Powierzchnia podobszaru wynosi 59,6 ha co stanowi 0,76 % powierzchni gminy.
Poniżej przedstawiono analizę wskaźnikową podobszaru rewitalizacji pn. „Hutki”
Tabela 35. Analiza wskaźnikowa podobszaru Hutki

Lp.

Wskaźnik 1

Wskaźnik 2

Wskaźnik 3

Wskaźnik 4

Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców
(NATEŻENIE)

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,03

1,22

Sołectwo
8 Hutki

1,09
Wskaźnik 5

Lp.

Lp.

Wskaźnik 6

Wskaźnik 7

Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób bezrobotnych
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,12

0,79

0,51

Sołectwo
8 Hutki

Sołectwo
8 Hutki

1,32

0,00

Wskaźnik 9

Wskaźnik 10

Wskaźnik 11

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania
lub zmiany
przeznaczenia na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
chodników
wymagających
budowy na
miejscowość

Wskaźnik liczby ulic
wymagających
budowy lub
wymiany
nawierzchni na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

0,00

1,50

2,67

0,00
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Lp.

Wskaźnik 13

Wskaźnik 14

Wskaźnik azbestu
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

Sołectwo
8 Hutki

2,04

0,83

Źródło: Opracowanie własne
Podobszar rewitalizacji „Hutki” charakteryzuje się przekroczeniem 8 z 14 wskaźników pod kątem
których były oceniane poszczególne obszary Gminy Konopiska. Przekroczone są następujące wskaźniki:
• Wskaźnik 1
Wskaźnik osób objętych pomocą społeczną na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 2
Wskaźnik liczby przestępstw na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 3
Wskaźnik liczby niebieskich kart na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 4
Wskaźnik liczby osób zgłoszonych do GKRPA na 1 tys. mieszkańców ,
• Wskaźnik 5
Wskaźnik liczby osób bezrobotnych na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 6
Wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 7
Wskaźnik liczby organizacji pozarządowych na 1 tys. mieszkańców,
• Wskaźnik 11 Wskaźnik liczby chodników wymagających budowy na miejscowość,
• Wskaźnik 13 Wskaźnik azbestu na 1 tys. mieszkańców.
Powyższe dane określają poziom badanych zjawisk na poziomie sołectwa, ponieważ zespół
opracowujący dokument nie dysponował danymi na wyższym poziomie dokładności. Jedynie dane
dotyczące powodów przyznania pomocy określono na poziomie ulic.
Poniżej przedstawiono charakterystykę ilościową podobszaru (dane za 2016 rok). Podobszar
zamieszkiwany jest przez:
• 24 osoby którym udzielono wsparcia na podst. ustawy o pomocy społecznej (6,37% ogółu),
• 24 osoby bezrobotne korzystające ze wsparcia GOPS (6,63% ogółu),
• 13 osób niepełnosprawnych (4,2% ogółu niepełnosprawnych osób w gminie),
• 24 osoby bezrobotne (6,9% ogółu wszystkich bezrobotnych w gminie),
• 4 osoby z problemem alkoholowym (6,16 ogółu),
• 24 osoby w wieku do 25 lat oraz 60+ korzystające ze wsparcia GOPS (6,22% ogółu).
W ujęciu ilościowym sołectwo cechuje się znaczną ilością osób (37 osób), którym udzielane jest
wsparcie w ramach systemu opieki społecznej. Na terenie podobszaru rewitalizowanego takich osób
jest 24. Sołectwo charakteryzuje się ilością przestępstw (25) oraz wydanych niebieskich kart powyżej
średniej gminnej, podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób zgłoszonych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6 osób). Poziom bezrobocia na terenie podobszaru jest
niewiele wyższy od średniej gminnej. Poziom przedsiębiorczości mieszkańców jest stosunkowo niski
co wymaga wsparcia w zakresie przedsiębiorczości.
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Hutki to wieś głównie o charakterze rolniczym oraz zabudowie ulicowej. Podobszar nie wymaga
podejmowania działań w zakresie budynków i przestrzeni publicznych, za wyjątkiem budowy
chodników przy drodze wojewódzkiej nr 908. Podobszar cechuje się również znaczną ilością azbestu.
który należy zutylizować. W zakresie emisji dwutlenku węgla podobszar plasuje się poniżej średniej
gminnej co jest zjawiskiem pozytywnym.
Zdjęcie 3. Hutki - droga przebiegająca przez miejscowość

Autor: Robert Wielgosz
Poniżej przedstawiono dane dotyczące powodów przyznania pomocy na terenie podobszaru
rewitalizowanego:

Hutki
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Zdarzenia losowe

Bezdomność

Przemoc w rodzinie

Ubóstwo

Potrzeba ochrony macierzyństwa

Niepełnosprawność

Długotrwała lub ciężka choroba

Bezrobocie

Bezradność w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa

Bezradność w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych rodzina niepełna

Bezradność w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych rodzina wielodzietna

Alkoholizm

Powód przyznania pomocy

Tabela 36. Powody przyznania pomocy – osoby

1

Źródło: GOPS w Konopiska
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Wykres 12. Powody przyznania pomocy – Hutki

Źródło: GOPS w Konopiska
Podobszar cechuje się znaczną liczbą osob w wieku 60+, które wymagają zapewnienia usług
opiekuńczych i zdrowotnych. Osoby w omawianej grupie wiekowej zgłaszają potrzebę zapewnienia
usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, gdyż bardzo często są niepełnosprawne
(nie tylko z prawnego punktu widzenia), potrzebę stworzenia wypożyczalni sprzętu ora działań w
zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Cześć mieszkańców chciałaby również utworzenia dziennego
domu opieki, który umożliwiłby starszym mieszkańcom aktywne spędzenie czasu wśród innych
seniorów, jednocześnie odciążając ich opiekunów, którzy mogliby podjąć pracę zawodową.
Głównymi powodami przyznania pomocy społecznej na podobszarze rewitalizowanym podobnie jak na
terenie pozostałych podobszarów były ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka choroba.
Istotnym powodem przyznania pomocy była również potrzeba ochrony macierzyństwa. Przyczyną
przyznania pomocy była zatem niedostateczna inkluzja społeczna i zawodowa części mieszkańców
przejawiająca się brakiem dostatecznych umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce
(niewielkie umiejętności mieszkańców, które mogliby wykorzystać na rynku pracy bądź też ich
niedostosowanie do potrzeb rynku pracy. Bezrobocie na terenie podobszaru powiązane jest
z niedostateczną ilością firm, która wpływa na wskaźnik przedsiębiorczości.
Istotną przyczyną przyznania pomocy są również zdarzenia losowe, które skutkują długotrwałą
chorobą lub / i niepełnosprawnością. Z przyczynami losowymi oraz koniecznością ochrony
macierzyństwa związane jest niedostateczne zabezpieczenie finansowe i opiekuńcze mieszkańców.
Przedstawiony powyżej stan wymaga działań w zakresie wzrostu umiejętności zawodowych,
co przyczyni się do ograniczenia poziomu bezrobocia i ubóstwa zwłaszcza w sytuacjach losowych.
Ważne jest również wspieranie przedsiębiorczości. Istotnym czynnikiem który wpłynie na wyjście
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podobszaru z sytuacji kryzysowej będą projekty nakierowane na rozwój usług opiekuńczych i wsparcia
rodziny w sytuacjach kryzysowych.
Podobszar zamieszkiwany jest przez 24 osoby bezrobotne (6,9% ogółu wszystkich bezrobotnych w
gminie) z czego:
• 10 osób to kobiety (najwięcej kobiet ma od 25 do 34 lat),
• 6 osób to osoby do 30 r.ż.,
• 8 osób to osoby powyżej 50 r.ż.,
• 14 osób to osoby długotrwale bezrobotne,
• najwięcej osób bezrobotnych posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe,
są to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym - posiadają głównie doświadczenie do
1 roku stażu pracy.
Osoby bezrobotne wymagają podjęcia działań, które ich zmobilizują społecznie i zawodowo. Działania
takie powinny być świadczone jak najbliżej miejsca zamieszkania ponieważ osoby bezrobotne bardzo
często mają utrudniony dostęp do środków komunikacji. Osoby bezrobotne cechują się trudną
sytuacją materialną co skutkuje zwiększoną zdolnością do uzależnień i przestępczości, w związku
z czym ich aktywizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia całego podobszaru. Z punktu widzenia
aktywności zawodowej konieczne jest stworzenie żłobka oraz rozbudowa przedszkola, co umożliwi
szybki powrót na ścieżkę aktywności zawodowej kobiet po urodzeniu dziecka. Z punktu widzenia
przeciwdziałania wykluczeniu i patologiom oraz zmniejszenia stopnia bezrobocia w przyszłości
konieczne jest organizowanie działań edukacyjnych w placówkach oświatowych. Organizowane
działania umożliwią jednocześnie integrację społeczną najmłodszych mieszkańców z podobszarów
rewitalizowanych oraz wzrost poczucia własnej wartości.
Poniżej przedstawiono podobszar rewitalizacji „Hutki” na mapie:
Mapa 7. Podobszar rewitalizacji "Hutki"

Źródło: Opracowanie własne
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Legenda:
- podobszar objęty rewitalizacją
Potencjały podobszaru:
• bliskość natury,
• dogodne miejsce dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym usług spędzania czasu
wolnego.

7.4. Podsumowanie podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji
Wyznaczone podobszary na których prowadzone będą działania rewitalizacyjne obejmować będą:
• 345,8 ha powierzchni gminy co stanowi 4,4% całości jej powierzchni,
• 3186 osób (29,87% ludności gminy),
• 128 osób korzystających z pomocy społecznej (33,95% ogółu korzystających),
• 118 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej (32,68% ogółu korzystających
bezrobotnych),
• 17 osób z problem alkoholowym (26,16% ogółu osób z problemem alkoholowym
zamieszkującym obszar gminy),
• 89 osób niepełnosprawnych (28,9% osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy),
• 128 osób bezrobotnych (36,68% wszystkich bezrobotnych z terenu gminy),
• teren na którym miało miejsce 41,8% przestępstw,
• teren na którym wydano 23,5% niebieskich kart,
• teren na którym znajduje się 257 podmiotów gospodarczych,
• obszar na którym znajdują się trzy budynki użyteczności publicznej wymagające modernizacji
i/lub przebudowy (50% wszystkich budynków wymagających przeprowadzenia prac),
• obszar na którym znajdują się cztery tereny wymagające zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia (80% wszystkich terenów wymagających zagospodarowania lub zmiany
przeznaczenia).

8. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku
2023
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę która obejmowała zebranie danych dotyczących sfer:
społecznej, przestrzennej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej oraz zastosowane
mechanizmy partycypacyjne określono cel główny, cele operacyjne oraz kierunki działań dla
poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją na terenie Gminy Konopiska. Wyznaczone cele
odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym i mają na celu nie tylko zahamowanie, ale
również odwrócenie niekorzystnych trendów i zjawisk. Wyznaczone cele tworzą ramy dla działań
pozwalających na skierowanie obszarów dotkniętych kryzysem na ścieżkę rozwoju.
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Biorąc pod uwagę złożoność procesu rewitalizacji koniecznym jest stworzenie struktury celów i ich
uporządkowanie, tak aby móc monitorować ich osiągnie na terenie poszczególnych obszarów objętych
działaniami rewitalizacyjnymi oraz podejmować w razie potrzeby działania korygujące.
Wyszczególnione cele zostały sformułowane jako odpowiedź na zdiagnozowane problemy, w taki
sposób, że suma celów operacyjnych tworzy cel strategiczny dla każdego obszaru, natomiast suma
celów strategicznych tworzy cel główny rewitalizacji Gminy Konopiska.
Kierując się zasadą partnerstwa i partycypacji społecznej zarówno zdiagnozowane obszary
problemowe jaki i wyznaczone cele zostały określone przy udziale wszystkich grup interesariuszy
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Do każdego z celów operacyjnych określono kierunki działań, które
precyzują każdy z celów. Dało to podstawę do wyboru konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
które charakteryzują się największym potencjałem oddziaływania.
Określone poniżej cele koncentrują się na procesie wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych poprzez działania obejmujące wszystkie sfery rewitalizacji (powiązane wzajemnie
przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne,
środowiskowe) tj. działania całościowe, które pozwolą na koncentrację interwencji na rzecz lokalnej
społeczności, przestrzeni i lokalnej gospodarki co wpłynie na jakość życia na podobszarach objętych
rewitalizacją.
Wyznaczone cele zgodne są z celami dokumentów planistycznych i strategicznych powiązanych
z problematyką rewitalizacji na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, a poziom ich
wykonania monitorowany będzie w oparciu o określone wskaźniki produktu i rezultatu, które pozwolą
zmierzyć stopień ich osiągnięcia.
W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy występujące na obszarze Gminy Konopiska określone cele
w znacznej mierze koncentrują się na sferze społecznej i gospodarczej, które oddziałują bardzo
intensywnie na pozostałe sfery rewitalizacji. Realizacja zadań mających na celu aktywizację ludności
obszarów rewitalizowanych powinna wpłynąć na zmniejszenie skali zdiagnozowanych problemów
społecznych (bezrobocie, wykluczenie społeczne, alkoholizm, przestępczość). Zaplanowane działania
mają skupiać się głównie na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi.
Skutkiem zaplanowanych działań powinno być również obniżenie wskaźnika osób korzystających
z pomocy społecznej na obszarach rewitalizowanych. Podejmowane działania powinny służyć
zwiększeniu aktywności lokalnych firm oraz inwestorów zewnętrznych, co przełoży się na wzrost siły
nabywczej lokalnych firm i konsumentów.
Określone cele dotyczyć powinny również sfery przestrzennej tj. poprawy stanu technicznego
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz zagospodarowania niewykorzystanych terenów.
Efektami zaplanowanych działań rewitalizacyjnych będą:
• ożywienie społeczno-gospodarcze,
• uzyskanie ładu przestrzennego,
• przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości;,
• poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,
• poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców,
• spadek ilości osób korzystających z pomocy społecznej,
• spadek ilości osób bezrobotnych,
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•
•
•

wzrost ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy,
zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu miasta i gminy,
zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych
działaniach społecznych,
• wzrost partycypacji społecznej, rozumianej jako włączenie mieszkańców do procesu
decyzyjnego,
• wsparcie formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych.
Kompleksowość działań rewitalizacyjnych przejawiać się będzie w integrowaniu działań w ramach
różnych priorytetów inwestycyjnych. Projekty infrastrukturalne, współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego towarzyszyć będą powiązanym z nimi działaniom finansowanym przy
udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ukierunkowanych m.in.
na samozatrudnienie, poprawę dostępu do usług publicznych, aktywizację środowisk zagrożonych
wykluczeniem i ubogich.

8.1. Wizja (planowany efekt rewitalizacji)
Wyznaczone cele oraz kierunki działań poprzez integrację, kompleksowość i komplementarność oraz
koordynację przyczynią się do osiągnięcia wizji obszaru rewitalizacji, która została określona poniżej:

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska jako środek do zapewnienia spójności obszaru
rewitalizacji pod względem społecznym, gospodarczym i przestrzennym, czego efektem będzie
wysoki poziom jakości życia”
Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Konopiska po zrealizowaniu projektów
i pozostałych działań rewitalizacyjnych jest obszarem, który został uzdrowiony zarówno społecznie,
przestrzennie, jak i gospodarczo, wykazując spójność z pozostałymi obszarami gminy. Wzmocniono
aktywność zawodową i społeczną mieszkańców, wzmocniono więzi społeczne, przede wszystkim
poprzez odbudowanie więzi sąsiedzkich i mnogość oddolnych mikro-inicjatyw. Zwiększona aktywność
zawodowa wpłynęła na obniżenie poziomu bezrobocia oraz na obniżenie wskaźnika liczby
mieszkańców korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, a wzrost aktywności społecznej
spowodował spadek przestępczości. Odnowiona i zmodernizowana zabudowa oraz zagospodarowane
tereny, zachęcają mieszkańców do aktywności społecznej, podejmowania inicjatyw oddolnych, a tym
samym do rozwoju osobistego. Aktywne społeczeństwo stosujące zasadę nauki przez całe życie,
a pozytywny klimat dla przedsiębiorczości - zachęca do podejmowania inicjatywy gospodarczej przez
mieszkańców. Zjawisko wykluczenia społecznego niemal nie występuje. Stan zamożności lokalnego
społeczeństwa podnosi się, co pozwala na wzmocnienie pozytywnych trendów demograficznych
i stopniowe zwiększanie się ilości mieszkańców. Na obszarze rewitalizowanym znacząco poprawia się
jakość życia. Ożywia się przestrzeń publiczna, powstają nowe placówki handlowe i usługowe oraz
miejsca spędzania czasu wolnego, które zaspokajają potrzeby mieszkańców. Gmina rozwija się
równomiernie bez powstawania „wysp biedy” i „wysp bogactwa”. Gmina systematycznie się rozwija
czego odzwierciedleniem są poprawiające się wskaźniki gospodarcze
i demograficzne. Władze
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gminne czuwają, aby nowe inwestycje miejskie wzbogacały i uatrakcyjniały obszar gminy, a nie
konkurowały pomiędzy sobą. Rozwój gminy planowany jest przy udziale mieszkańców z zachowaniem
zasady partnerstwa i partycypacji. Wymienione powyżej czynniki wpływają na postrzeganie Gminy
Konopiska, która jest obszarem atrakcyjnym dla mieszkańców, inwestorów i turystów.
Efektem projektów i pozostałych działań rewitalizacyjnych będzie osiągnięcie na obszarach
rewitalizowanych co najmniej średnich wartości wskaźników w oparciu o które wyznaczone zostały
obszary zdegradowane i rewitalizowane.

8.2. Cel główny i cele strategiczne rewitalizacji podobszarów Gminy Konopiska
Poniżej przedstawiono określony cel główny rewitalizacji podobszarów Gminy Konopiska, którym jest:
Spójność społeczna, gospodarcza, przestrzenna i środowiskowa podobszarów Gminy Konopiska poprzez
realizację zintegrowanych, kompleksowych i komplementarnych projektów i działań rewitalizacyjnych.
Cele operacyjne programu są następujące:
Cel operacyjny nr 1: Inkluzja społeczna i zawodowa mieszkańców wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem.
Cel operacyjny nr 2: Podniesienie atrakcyjności i estetyki zamieszkania na obszarach rewitalizowanych.
Cel operacyjny nr 3: Wzrost aktywności ekonomicznej ludności na podobszarach rewitalizowanych.
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Beneficjentami projektów mających na celu osiągnięcie zaplanowanych celów będą:
•
mieszkańcy podobszarów rewitalizowanych (m.in. osoby bezrobotne, osoby korzystające ze
wsparcia pomocy społecznej w tym ich rodziny),
•
przedsiębiorcy,
•
instytucje publiczne,
•
organizacje pozarządowe,
•
pozostałe grupy interesariuszy, którzy będą chcieli partycypować w procesie rewitalizacji.

8.3. Cele operacyjne i kierunki działań dla podobszarów rewitalizacji
Dwa zaplanowane cele strategiczne będą osiągnięte za pomocą następujących kierunków działań:
Cel operacyjny nr 1: Inkluzja społeczna i zawodowa mieszkańców wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem.
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Kierunki działań:
1. Edukacja w zakresie możliwości aktywnego i prozdrowotnego spędzania czasu wolnego.
2. Niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami podobszarów rewitalizowanych a pozostałymi
mieszkańcami gminy poprzez organizowanie działań środowiskowych, społecznych z uwzględnieniem
niepełnosprawnych i seniorów budujących tożsamość lokalną mieszkańców podobszarów rewitalizacji.
3. Integracja społeczności lokalnej w celu zwiększenia aktywności społecznej oraz poziomu
bezpieczeństwa publicznego.
4. Świadczenie usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz poprawie
funkcjonowania w życiu codziennym osób w różnym wieku, w tym niesamodzielnych
i niepełnosprawnych.
5. Poradnictwo zawodowe, stworzenie i wdrożenie skutecznych metod aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
6. Działania edukacyjne nastawione na zwiększanie kompetencji i wzrost zatrudnienia.
Cel operacyjny nr 2: Podniesienie atrakcyjności i estetyki zamieszkania na obszarach rewitalizowanych.
Kierunki działań:
1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie obszarów rewitalizowanych.
2. Wzrost wykorzystania OZE na podobszarach rewitalizowanych oraz poprawa efektywności
energetycznej na obszarach rewitalizowanych.
3. Tworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działań aktywizujących i integrujących
społeczność podobszarów rewitalizowanych w tym m.in. wykorzystanie istniejącej zabudowy.
4. Zagospodarowanie wolnych i zdegradowanych przestrzeni publicznych na cele wskazane przez
mieszkańców i innych użytkowników podobszarów rewitalizowanych w tym poprawa estetyki i stanu
środowiska podobszarów rewitalizowanych poprzez likwidację dzikich wysypisk, rekultywację
składowiska odpadów.
5. Poprawa estetyki i stanu technicznego budynków i obiektów na podobszarach rewitalizowanych.
6. Poprawa stanu zabudowy jednorodzinnej.
7. Poprawa stanu infrastruktury społecznej (przedszkola, żłobki, szkoły) oraz infrastruktury służącej
aktywnemu spędzaniu wolnego czasu (parki, place zabaw, sale gimnastyczne).
Cel operacyjny nr 3: Wzrost aktywności ekonomicznej ludności na podobszarach rewitalizowanych.
Kierunki działań:
1. Poradnictwo zawodowe, stworzenie i wdrożenie skutecznych metod aktywizacji zawodowej osób
długotrwale uzależnionych od pomocy społecznej.
2. Rozwój wsparcia skierowanego do osób przedsiębiorczych na rewitalizowanych podobszarach.
3. Podejmowanie działań mających na celu inkluzję zawodową bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo m.in. poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury przedszkolnej, żłobków, infrastruktury
opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi.
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Zaplanowane kierunki działań zostały doprecyzowane w kolejnym punkcie, który prezentuje
planowane do realizacji główne projekty rewitalizacyjne, jak również przedstawia charakterystykę
pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Przedstawione powyżej cele i kierunki działań uwzględniają przeciwdziałanie gentryfikacji, tak aby po
zrealizowaniu zaplanowanych projektów i działań nie nastąpiło „wypchnięcie” z zrewitalizowanych
podobszarów jego dotychczasowych mieszkańców. Pozwoli to zapobiec segregacji przestrzennej,
poprzez przeciwdziałanie tworzeniu „wysp dobrobytu” i „wysp biedy”.

9.Zadania planowane do realizacji w ramach Programu
9.1. Podział zaplanowanych zadań z punktu widzenia ich lokalizacji
Projekty dotyczące sfery społecznej realizowane będą przez Gminę Konopiska oraz jej
jednostki organizacyjne. Wybrane projekty realizowane będą poza obszarami rewitalizowanymi.
Przyjęto założenie, że część projektów, ze względu na specyfikę zadań oraz podmioty odpowiedzialne
za ich realizację będzie realizowana na obszarze wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.
Uzasadnieniem realizacji części projektów poza obszarami rewitalizowanymi jest infrastruktura –
projekty w ramach ograniczenia niskiej emisji.
Wszelkie działania prowadzone w ramach LPR realizowane będą na podobszarach rewitalizowanych
w możliwie największym stopniu w jakim będzie to racjonalne, uzasadnione i wykonalne pod
względem technicznym i organizacyjnym.
Ze względu na brak odpowiedniego potencjału organizacyjnego, finansowego i technicznego
podmiotów innych aniżeli publiczne na obszarze rewitalizacji zarówno projekty ogólne jak
i realizowane na poszczególnych podobszarach będą realizowane głównie przez Gminę Konopiska
oraz jej jednostki organizacyjne, które posiadają omawiany potencjał i przejmą na siebie ciężar
związany z administrowaniem projektami. Poprzez nawiązywanie partnerstw (włączanie podmiotów
innych niż publiczne) lub zlecanie zadań w ramach realizowanych projektów nastąpi wzmocnienie
sektora NGO, co przełoży się na wzrost partycypacji społecznej w przyszłości.
Na bieżącym etapie realizacji projektów rewitalizacyjnych planuje się włączenie wszystkich grup
społecznych w proces konsultacji dotyczący szczegółowego zakresu projektów tj. w proces tworzenia
koncepcji architektonicznej, opracowywania szczegółowych rozwiązań ilościowych i jakościowych,
co umożliwi wszystkim zainteresowanym osobom i grupom realny wpływ na kształt przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. W ramach inwestycji infrastrukturalnych tam gdzie jest to uzasadnione i wykonalne
przewiduje się zastosowanie klauzul społecznych oraz np.: prac społecznie użytecznych, w ramach
których bezrobotni mieszkańcy podobszarów rewitalizacji wykonywać będą drobne prace m.in.
montaż małej architektury, malowanie ławek, drobne prace dotyczące zagospodarowania terenu.
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Poniżej przedstawiono wykaz i opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają podstawowe znaczenie na pozytywnego przeprowadzenia procesu
rewitalizacji:

9.2. Projekty podstawowe
Numer
projektu
A.1

Tytuł projektu
Rozwój usług
społecznych na
terenie Gminy
Konopiska

Realizator/
wnioskodawca
Realizator:
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Konopiskach
Wnioskodawca:
Gmina Konopiska

Lokalizacja
Wszystkie
podobszary
rewitalizacji:
- Konopiska
- Hutki
- Aleksandria

Opis projektu, założone wskaźniki produktu i
rezultatu
Opis projektu:
Projekt obejmował będzie następujące
działania:
Rozwój usług opiekuńczych - w ramach
działań na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych, w tym prowadzonych
również w miejscu zamieszkania zakłada się
podniesienie jakości życia mieszkańców
podobszarów rewitalizacji poprzez pomoc
beneficjentom w miejscu ich zamieszkania.
Działania obejmować będą usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
teleopiekę.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Stworzenie wypożyczalni sprzętu da
beneficjentom możliwość zaopatrzenia

Okres
realizacji
2018-2023

Źródła finansowania
RPO WSL na lata
2014-2020
Działanie 9.2.

Budżet Gminy
Konopiska

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

95

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 95

w niezbędny sprzęt, który niesie pomoc
i ulgę w znoszeniu trudności
przezwyciężenia choroby lub
niepełnosprawności. W ramach działań
będzie można wypożyczyć sprzęt, zasięgnąć
doradztwa w kwestii odpowiedniego
dopasowania sprzętu do potrzeb pacjenta,
doradztwa w zakresie instrukcji
użytkowania czy też montażu sprzętu
w domu pacjenta.
Profilaktyka prozdrowotna - w ramach
działania zorganizowany zostanie cykl
spotkań dla wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem mieszkańców
obszarów rewitalizowanych.
Projekt realizowany będzie w podziale
na etapy.
Produkty:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami
społecznymi
świadczonymi
w interesie ogólnym w programie – 20 osób
Rezultaty:
Liczba wspartych w programie miejsc
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A.2

Aktywizacja
społeczna osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Realizator:
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Konopiskach
Wnioskodawca:
Gmina Konopiska

Wszystkie
podobszary
rewitalizacji:
- Konopiska
- Hutki
- Aleksandria

świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu – 1 szt.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek)
po opuszczeniu programu -20 osób
Cel operacyjny 1 i 3 programu.
Opis projektu:
Celem projektu jest aktywizacja społeczna
i zawodowa osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Projektem
objęte zostaną osoby bezrobotne lub
nieaktywne zawodowo, które chcą nabyć
lub zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe
i powrócić na rynek pracy. W ramach
projektu prowadzone będą zajęcia
z psychologiem, animatorem lokalnym oraz
doradcą zawodowym. Efektem realizacji
projektu będzie wzrost aktywności
społeczno – zawodowej mieszkańców
podobszarów rewitalizowanych.

2018-2021

RPO WSL na lata
2014-2020

Budżet Gminy
Konopiska
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A.3

Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez
pracy

Realizator:
Powiatowy Urząd
Pracy w
Częstochowie
Wnioskodawca:
Powiatowy Urząd

Wszystkie
podobszary
rewitalizacji:
- Konopiska
- Hutki
- Aleksandria

Produkty:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie -20 osób
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie -3 osoby
Rezultaty:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu -8
osób
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących
pracy po opuszczeniu programu - 8 osób
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie
z pracującymi na własny rachunek) -14 osób
Cel operacyjny 1 programu.
Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku
życia pozostających bez pracy.
W ramach projektu, dla każdego
z uczestników przedstawienie konkretnej

2018-2022

POWER
2014 – 2020
Środki własne PUP
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Pracy w
Częstochowie

oraz teren
Gminy
Konopiska.

oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi
analiza umiejętności, predyspozycji
i problemów zawodowych danego
uczestnika. Na tej podstawie będą dobrane
usługi i instrumenty rynku pracy, o których
mowa w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach ryku pracy.
W trakcie projektu przewiduje się
następujące rodzaje wsparcia dla osób
bezrobotnych:
-organizację szkoleń,
- zorganizowanie staży,
- przyznanie jednorazowych środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- objęcie profesjonalnym poradnictwem
zawodowym lub pośrednictwem pracy
wszystkich uczestników projektu.
Projekt realizowany będzie również poza
podobszarami objętymi procesem
rewitalizacji, ponieważ na ich terenie brak
jest odpowiedniej infrastruktury
umożliwiającej realizację tego typu działań.
Brak jest również zasobów kadrowych
i możliwości organizacyjnych
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umożliwiających sprawną realizację tego
typu działań.
Działania realizowane poza podobszarami
wyznaczonymi do rewitalizacji oddziaływać
będą pozytywnie na osoby uczestniczące
w projekcie poprzez interakcję z osobami
spoza podobszaru oraz inkluzję społeczną
związaną ze zmianą otoczenia.
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą mieli
pierwszeństwo udziału w projekcie.
Produkty:
Liczba osób objętych wsparciem
zamieszkujących obszary rewitalizowane40 osób
Rezultaty:
1. Liczba osób z obszarów
rewitalizowanych, która znalazła pracę -20
osób
2. Liczba osób z obszarów
rewitalizowanych, która rozpoczęła
prowadzenie działalności gospodarczej -7
osób
Cel operacyjny 3 programu.
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A.4

Przeciwdziałanie
uzależnieniom

Realizator:
Pełnomocnik ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
przy współudziale
Gminnej Komisji
ds.
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Konopiskach
Wnioskodawca:
Gmina Konopiska

Wszystkie
podobszary
rewitalizacji:
- Konopiska
- Hutki
- Aleksandria

Opis projektu:
Celem projektu jest przeciwdziałanie i walka
z uzależnieniami. Projekt obejmował będzie
przygotowanie i dystrybucję materiałów
informacyjnych (plakaty, ulotki) oraz
spotkania organizowane w placówkach
edukacyjnych.
Efektem realizacji projektu będzie spadek
osób uzależnionych, w tym spadek ilości
zgłoszeń do Gminnej Komisji ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych,
jak również wzrost aktywności społeczno –
zawodowej osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin.
Realizacja projektu przyczyni się również
do ograniczenia problemów w sferze
społecznej na podobszarach
rewitalizowanych.

2018-2022

Budżet Gminy
Konopiska

Produkty:
1. Liczba wytworzonych materiałów
informacyjnych – 300 szt.
2. Liczba przeprowadzonych szkoleń -4 szt.
Rezultaty:
1.Ilość przeszkolonych osób – 35 osób
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A.5

Rewitalizacja
zdegradowanych
obszarów na
terenie Gminy
Konopiska celem
nadania im nowych
funkcji społecznych
poprzez
uruchomienie
żłobka

Realizator/wniosk
odawca:
Gmina Konopiska

Podobszar
rewitalizacji
Konopiska

Cel operacyjny 1 programu.
Krótki opis projektu oraz zaplanowanych
działań:
Projekt obejmował będzie opracowanie
dokumentacji technicznej oraz
przeprowadzenie prac budowlanych
mających na celu powstanie żłobka.

2018-2023

RPO WSL na lata
2014-2020
Działanie 8.1 i 10.3

Budżet Gminy
Konopiska

Efektem realizacji projektu będzie poprawa
jakości życia oraz przywrócenie utraconej
wartości nieruchomości na tym obszarze,
jak również wzrost kapitału społecznego
(wzrost integracji oraz lokalnej tożsamości).
Istotnym problemem, który projekt
ma rozwiązać jest degradacja przestrzenna
i społeczna obszaru. Celem projektu jest
kompleksowa rewitalizacja obszaru w ujęciu
społecznym i przestrzennym.
Stworzenie żłobka umożliwi szybki powrót
na ścieżkę aktywności zawodowej kobiet po
urodzeniu dziecka.
Wskaźnik rezultatu EFS :
- Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
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wychowaniem dziecka, po opuszczeniu
programu - 3 osoby
Wskaźnik produktu EFS:
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat -12 miejsc
Wskaźnik rezultatu EFRR:
- Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury – 16 osób
Wskaźnik produktu EFRR :
- Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją – 3500 m2
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach – 1 szt.

A.6

Poszerzamy
horyzonty

Realizator:
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Wnioskodawca:
Gmina Konopiska

Beneficjent
ostateczny:
Rodziny
zagrożone
wykluczeniem
społecznym lub
ubóstwem z
terenu gminy

Cel operacyjny 2 i 3 programu.
W ramach projektu odbędą się bezpłatne
warsztaty matematyczne, warsztaty
ekologiczne, warsztaty pisarskie, warsztaty
teatralne, warsztaty historyczno-kulturowe,
a także zajęcia z języka niemieckiego,
zajęcia z edukacji międzykulturowej, zajęcia
rękodzielnicze, rytmika, logorytmika.
W ramach projektu powstanie również

2018-2020

RPO WSL na lata
2014-2020
Poddziałanie 9.2.2.

Budżet Gminy
Konopiska
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Konopiska

pracownia naukowo-techniczna, w której
dzieci i młodzież przeprowadzać będą
eksperymenty dotyczące zjawisk
zachodzących w przyrodzie. Dla dzieci
z ograniczoną sprawnością prowadzona
będzie terapia integracji sensorycznej,
w specjalnie na ten cel wyposażonej sali.
Rodzice dzieci uczęszczających do placówki
będą mogli wziąć udział w Akademii
Dobrego Rodzica.
Cel główny projektu to wzrost dostępności
do wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym i ich
otoczenia w wychowaniu i opiece nad
dziećmi na terenie gminy Konopiska
w okresie 01.03.2018 – 28.02.2020.
Pierwszeństwo udziału w projekcie zostanie
umożliwione mieszkańcom obszaru
rewitalizacji.
Wskaźniki produktu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie – 48
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osób.

A.7

W drodze do
sukcesu

Realizator:
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Wnioskodawca:
Gmina Konopiska

Beneficjent
ostateczny:
Osoby
bezrobotne,
nieaktywne
zawodowo
zagrożone
wykluczeniem
społecznym,
korzystające ze
świadczeń
pomocy
społecznej oraz
osoby
niepełnospraw
ne z
umiarkowanym
lub znacznym

Wskaźniki rezultatu:
Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu- 68 osób.
Cel operacyjny 1 i 3 programu.
Projekt przewiduje realizację zadań
związanych z działaniami na rzecz aktywnej
integracji (m.in. warsztatów i treningów
z zakresu podnoszenia kompetencji
społecznych i umiejętności zawodowych,
konsultacje indywidualne ze specjalistami,
w tym konsultacje psychologiczne, usługi
poprawiające wizerunek uczestników oraz
zajęcia z zakresu sztuki dobrych manier,
szkolenia podnoszące umiejętności
przydatne na rynku pracy oraz
szkolenia/kursy zawodowe lub edukacyjne,
warsztaty dotyczące godzenia różnego
rodzaju ról społecznych oraz warsztaty
z prawnikiem dotyczące praw pracownika
w miejscu pracy, w tym praw związanych
z macierzyństwem) oraz zatrudnienia
pracownika socjalnego realizującego

2018-2020

RPO WSL na lata
2014-2020
Poddziałanie 9.1.6.

Budżet Gminy
Konopiska
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stopniem
niepełnospraw
ności.

A.8

Aktywizacja osób
bezrobotnych w
wieku 30+
zarejestrowanych
w Powiatowym
Urzędzie Pracy w

Realizator/wniosk
odawca
Powiatowy Urząd
Pracy

Beneficjent
ostateczny:
Osoby
bezrobotne, dla
których został
ustalony I lub II

wspólnie z uczestnikami projektu ścieżki
reintegracji społeczno-zawodowej.
Pierwszeństwo udziału w projekcie zostanie
umożliwione mieszkańcom obszaru
rewitalizacji.
Wskaźniki:
1. Liczba osób niepełnosprawnych objętych
wsparciem – 4 osoby.
2. Liczba uczestników, którzy uzyskali
kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 13
osób
3. Liczba osób, które powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem/
wychowaniem dziecka, po opuszczeniu
programu [osoby] – 10 osób
4. Liczba uczestników pracujących
po opuszczeniu projektu – 8 osób
Cel operacyjny 3 programu.
Celem projektu jest wsparcie w postaci
usług i instrumentów rynku pracy
poprzedzone pogłębioną analizą
umiejętności predyspozycji i problemów
zawodowych danego uczestnika.

01.01.2017
do
31.12.2018

RPO WSL na lata
2014-2020
Działanie 7.2.
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Częstochowie

A.9

Budowa parku
osiedlowego w
Aleksandrii

profil pomocy
z terenu Gminy
Konopiska.

Realizator/wniosk
odawca
Gmina Konopiska

Podobszar
rewitalizacji
Aleksandria

Przewiduje się następujące formy wsparcia:
- staż dla 513 osób, w tym 283 kobiet,
-wypłata jednorazowych świadczeń
na podjęcie działalności gospodarczej dla
210 osób, w tym 116 kobiet,
-refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla 370
osób, w tym 204 kobiet,
W ramach projektu założono osiągnięcie
stanowiska efektywności zatrudnieniowej
na poziomie:
- 33% osób z niepełnosprawnościami,
- 30% osób długotrwale bezrobotnych,
- 38% osób o niskich kwalifikacjach,
- 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej
z powyższych grup docelowych,
- 33% osób powyżej 50 roku życia,
- 39% kobiet.
Pierwszeństwo udziału w projekcie zostanie
umożliwione mieszkańcom obszaru
rewitalizacji.
Cel operacyjny 3 programu.
Celem projektu jest stworzenie
infrastruktury dla aktywnego spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców gminy.

2018-2023

Budżet Gminy
Konopiska
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A.10

Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej przy
GCKiR w
Konopiskach (teren
nad zalewem

Realizator/wniosk
odawca
Gmina Konopiska

Podobszar
rewitalizacji
Konopiska

Celem projektu jest profilaktyka zdrowotna
realizowana poprzez spędzanie wolnego
czasu przez mieszkańców w sposób
aktywny.
Potrzeba realizacji projektu wynika z braku
wystarczającej infrastruktury tego typu na
rewitalizowanym obszarze. Podobszar
wymaga działań w zakresie wzrostu ilości
miejsc rekreacji i wypoczynku (obecna
infrastruktura jest niewystarczająca – jej
ilość w przeliczeniu na mieszkańców
kształtuje się poniżej średniej gminnej).
Rezultat – stworzenie
infrastruktury/miejsca dla spędzania
wolnego czasu i odpoczynku przez
mieszkańców gminy - 1 kpl.
Produkt – powierzchnia obszaru objętego
rewitalizacją – 1,5 ha
Cel operacyjny 2 programu.
Planowane działania obejmują:
- rozbudowę placu zabaw,
- rozbudowę siłowni outdoorowej o nowe
urządzenia,
-powstanie stałego (wielosezonowego),
punktu gastronomicznego,

2018-2023

Ministerstwo Sportu
i Turystyki
Budżet Gminy
Konopiska
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„Pająk”)

- budowę budynku gospodarczego,
- powstanie skate park,
- powstanie bazy noclegowej,
- powstanie muszli koncertowej,
- powstanie trasy rowerowej do MTB (trasa
przełajowa),
-oświetlenie stadionu lekkoatletycznego,
- budowę parkingu z wjazdem
z ul. Sportowej.
Celem projektu jest stworzenie
infrastruktury do aktywnego spędzania
wolnego czasu przez mieszkańców gminy
jako element profilaktyki zdrowotnej.
Rezultat – stworzenie
infrastruktury/miejsca dla spędzania
wolnego czasu i odpoczynku przez
mieszkańców gminy - 1 kpl., w tym:
- rozbudowę placu zabaw – 1 szt.
- rozbudowę siłowni outdoorowej o nowe
urządzenia – 1 szt.
-powstanie stałego (wielosezonowego),
punktu gastronomicznego- 1 szt.
- budowę budynku gospodarczego – 1 szt
- powstanie skate park – 1 szt.
- powstanie bazy noclegowej – 1 szt.
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- powstanie muszli koncertowej – 1 szt.
- powstanie trasy rowerowej do MTB (trasa
przełajowa) – 1 szt
-oświetlenie stadionu lekkoatletycznego – 1
szt.
- budowę parkingu z wjazdem z ul.
Sportowej - 1 szt.
Produkt – powierzchnia obszaru objętego
rewitalizacją – 20 ha

A.11

Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej w
centrum Konopisk
przy Skwerze
Wojciecha Korwin
Szymanowskiego

Realizator/wniosk
odawca
Gmina Konopiska

Podobszar
rewitalizacji
Konopiska

Cel operacyjny 2 programu.
Poprawa bezpieczeństwa użytkowania
obiektów przestrzeni publicznej w centrum
Konopisk przy Skwerze Wojciecha Korwin
Szymanowskiego
Działania dotyczą oświetlenia, oznakowania
terenu i zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowania osobom spędzającym czas
w otoczeniu.
Rezultat - poprawa bezpieczeństwa
użytkowania obiektów przestrzeni
publicznej w centrum Konopisk

2018-2023

Środki
Województwa
Śląskiego
Budżet Gmina
Konopiska

Produkt – powierzchnia obszaru objętego
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rewitalizacją – 2000m2
Cel operacyjny 2 programu.
A.12

Utworzenie
dziennego domu
opieki dla osób
starszych

Realizator/wniosk
odawca
Gmina Konopiska

Podobszar
rewitalizacji
Konopiska

Działania na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych z uwzględnieniem
priorytetyzacji w kierunku
środowiskowej formuły świadczenia, w tym
prowadzone w miejscu zamieszkania.
Efektem będzie tworzenie miejsc opieki
w istniejących lub nowotworzonych
ośrodkach zapewniających opiekę dzienną
lub całodobową, w tym miejsc opieki
krótkoterminowej w zastępstwie osób
na co dzień opiekujących się osobami
niesamodzielnymi.
Wskaźnik rezultatu EFRR:
- Liczba osób korzystających ze wspartej
infrastruktury – 15 osób
Wskaźnik produktu EFRR:
- Powierzchnia obszarów objętych
rewitalizacją – 3000m2
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych
obszarach – 1 szt

2018-2023

RPO WSL na lata
2014-2020 Działanie
9.2.i 10.3

Budżet Gmina
Konopiska
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Wskaźnik rezultatu EFS:
- Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu – 10 sztuk
- Liczba utworzonych w programie miejsc
świadczenia usług asystenckich i
opiekuńczych istniejących po zakończeniu
projektu – 10 sztuk
Wskaźnik produktu EFS:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie – 15 osób
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami asystenckimi i opiekuńczymi
świadczonymi w społeczności lokalnej w
programie – 15 osób
Cel operacyjny 1, 2 i 3 programu.
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9.3. Projekty uzupełniające
Poniżej przedstawiono wykaz i opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają uzupełniające znaczenie na pozytywnego przeprowadzenia procesu
rewitalizacji:
Numer
Tytuł projektu
Realizator/
Lokalizacja
Opis projektu, założone wskaźniki produktu i
Okres
Źródła finansowania
projektu
wnioskodawca
rezultatu
realizacji
B.1
Rewitalizacja
Realizator/wnios Podobszar
Krótki opis projektu oraz zaplanowanych działań:
2018-2023 RPO WSL na lata
zdegradowanych kodawca
rewitalizacji
Projekt obejmował będzie opracowanie
2014-2020
obszarów na
Gmina Konopiska Konopiska
dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie
Działanie 11.1
terenie Gminy
prac budowlanych mających na celu zapewnienie
Konopiska celem
oczekiwanej ilości miejsc w przedszkolu oraz
rozwoju
odpowiednego standardu pomieszczeń do edukacji
Budżet Gminy
działalności o
przedszkolnej.
Konopiska
charakterze
Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości
edukacyjnym –
życia oraz przywrócenie utraconej wartości
rozbudowa
nieruchomości na tym obszarze, jak również wzrost
przedszkola
kapitału społecznego (wzrost integracji oraz
lokalnej tożsamości). Poprawie ulegną warunki
kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym.
Istotnym problemem, który projekt ma rozwiązać
jest degradacja przestrzenna i społeczna obszaru.
Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja
obszaru w ujęciu społecznym i przestrzennym.
Wskaźniki rezultatu EFS:
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 4
Wskaźniki produktu EFS:
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1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie – 25 sztuk
2. Liczba dzieci objętych w ramach programu
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 10

B.2

Budowa sali
gimnastycznej
przy ZSP w
Aleksandrii wraz z
przebudową
istniejącego
budynku szkoły

Realizator/wnios
kodawca
Gmina Konopiska

Podobszar
rewitalizacji
Aleksandria

Cel operacyjny 2 programu.
Krótki opis projektu oraz zaplanowanych działań:
2018-2020
Projekt obejmował będzie opracowanie
dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie
prac budowlanych związanych z rozbudową ZSP
w Aleksandrii. Celem tych działań jest zapewnienie
infrastruktury w odpowiednim standardzie do
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
co w obecnym zapleczu lokalowym jest
niemożliwe.
Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości
kształcenia w zakresie wychowania fizycznego oraz
przywrócenie utraconej wartości nieruchomości na
tym obszarze, jak również wzrost kapitału
społecznego (wzrost integracji oraz lokalnej
tożsamości).
Istotnym problemem, który projekt ma rozwiązać
jest degradacja przestrzenna i społeczna obszaru.
Celem projektu jest stworzenie miejsca na

Ministerstwo Sportu i
Turystyki

Budżet Gminy
Konopiska
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potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego,
służącego lokalnej społeczności do aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz umożliwienia
współzawodnictwa sportowego.
Produkt: budowa sali gimnastycznej przy ZSP w
Aleksandrii – 1 szt.

B.3

Ograniczenie
niskiej emisji
poprzez
termomodernizac
ję budynku gminy
Konopiska

Realizator /
Wnioskodawca:
Gmina Konopiska

Lipowa 5,
Konopiska

Cel operacyjny 2 programu.
Krótki opis projektu oraz zaplanowanych działań:
Projekt obejmował będzie opracowanie
dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie
niezbędnych prac dla realizacji następujących
działań: produkcja oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (OZE), poprawa
efektywności energetycznej w sektorze
publicznym.
Celem działań jest zapewnienie infrastruktury do
produkcji energii i ograniczenia degradacji
środowiska. Przy okazji działań
termomodernizacyjnych rewitalizacji podlega
elewacja budynków oraz możliwość przywrócenia
do użyteczności obiektów zdegradowanych, które
utraciły z różnych powodów swe własności
użytkowe.
Zakres projektów obejmuje: termomodernizację,

2018-2022

RPO WSL na lata
2014-2020
Działanie 4.3. i 4.1
Budżet Gminy
Konopiska
Środki własne
mieszkańców
WFOŚIGW
NFOŚIGW
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instalacje OZE.
Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości
życia oraz przywrócenie utraconej wartości
nieruchomości na tym obszarze, jak również wzrost
kapitału społecznego (wzrost integracji oraz
lokalnej tożsamości).
Istotnym problemem, który projekt ma rozwiązać
jest degradacja przestrzenna i społeczna obszaru.
Celem projektu jest rewitalizacja obszaru w ujęciu
społecznym i przestrzennym. Konkretną
lokalizacją na obecnym etapie jest budynek
wielofunkcyjny Gminy Konopiska przy ul. Lipowej,
w którym mieści się urząd gminy, GOPS, ośrodek
zdrowia, poczta
Produkty:
Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków – 1 szt.
Rezultaty
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej kWh/rok 14200
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
kWh/rok 158345
Cel operacyjny 2 programu.
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B.4

Utworzenie
gminnego
inkubatora
przedsiębiorczości

Realizator/Wnios
kodawca:
Organizacje
trzeciego sektora

Wszystkie
podobszary
rewitalizacji:
- Konopiska
- Hutki
- Aleksandria

Krótki opis projektu oraz zaplanowanych działań:
Projekt obejmował będzie uruchomienie
inkubatora przedsiębiorczości na terenie gminy
Konopiska, który jako jednostka gminna będzie
wspierał rozwój przedsiębiorczości na obszarze
gminy.
Celem działań jest wsparcie dla osób planujących
uruchomienie działalności gospodarczej
w podejmowaniu i rozwijaniu działalności
na terenie gminy. Kluczowe będzie wspieranie
podmiotów/osób posiadających duży potencjał
wzrostu, które w przyszłości przyczynią
się do utrzymania bądź tworzenia miejsc pracy na
terenie gminy.
Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości
życia osób uczestniczących w projekcie i wpływ na
rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.
Istotnym problemem, który projekt ma rozwiązać
jest zmniejszenie bezrobocia i wsparcie
przedsiębiorców, zwłaszcza innowacyjnych
na wczesnym etapie rozwoju. Celem projektu jest
rewitalizacja obszaru w ujęciu społecznym
i przestrzennym.
Pierwszeństwo udziału w projekcie zostanie
umożliwione mieszkańcom obszaru rewitalizacji.

2018-2022

Środki własne
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B.5.

Oświetlenie
stadionu
lekkoatletycznego

Realizator/wnios
kodawca Gmina
Konopiska

Podobszar
rewitalizacji
Konopiska

Produkty:
Liczba osób objętych wsparciem zamieszkujących
obszary rewitalizowane [osoby] 150
Sposób pomiaru: dokumentacja
projektu/zarejestrowane przedsiębiorstwa/
CEIDG/KRS
Rezultaty:
Liczba osób korzystających z oferty [osoby] 150
Sposób pomiaru:
Dane gminy– ewidencja ludności/CEIDG/KRS
Cel operacyjny 2 i 3 programu.
Celem projektu jest zapewnienie warunków
do zapewnienia aktywnego spędzania wolnego
czasu niezależnie od pory dnia i pory roku. Pomimo
faktu, że na terenie wybranych sołectw istnieje
infrastruktura umożliwiająca rekreację
i wypoczynek to wymaga ona rozbudowy i
modernizacji w związku ze zwiększającą się liczbą
użytkowników, w tym budowy oświetlenia tak aby
móc go wykorzystywać również po zmroku.
Obecny stan stadionu uniemożliwia korzystanie z
niego szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
Oświetlenie powierzchni stadionu spowoduje
zwiększenie dostępności infrastruktury rekreacyjno
– sportowej na podobszarze rewitalizowanym co

2019-2023

Ministerstwo Sportu i
Turystyki
Budżet Gminy
Konopiska
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B.6.

Poprawa
bezpieczeństwa
dróg

Realizator/wnios
kodawca Gmina
Konopiska

Teren Gminy
Konopiska

przyczyni się do zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
jednocześnie sprzyjając ograniczeniu patologii,
ryzyka uzależnień oraz przyczyni się do zwiększenia
integracji społecznej.
Ilość osób korzystających z nowopowstałej
infrastruktury [osoby]: 1000
Cel operacyjny 2 programu.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa
na drogach zarówno dla pojazdów jak i pieszych.
Zidentyfikowane potrzeby dla realizacji projektu
obejmują:
Drogi wymagające budowy (dot. dróg gminnych):
- Konopiska: ulice Spacerowa, Rolnicza, Stawowa,
Dębowa, Bukowa, Jodłowa, Świerkowa,
Szmaragdowa, Modrzewiowa, droga przy
cmentarzu parafialnym w Konopiskach,
dokończenie ul. Lipowej, część ulicy Źródlanej,
- Aleksandria Druga: ulice Pogranicze, Strażacka,
Dworska i Bociania,
- Rększowice: ulice Zjazdowa, Zaciszna, Cisowa,
- Łaziec – droga przez „Piłę”.
Drogi wymagające wymiany nawierzchni (dot. dróg
gminnych):
- Konopiska: ulica Towarowa, Ogrodowa,

2018-2024

Budżet
Województwa
Śląskiego
Budżet Powiatu
Częstochowskiego
Budżet Gminy
Konopiska
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Księżycowa,
- łącznik Jamki – Rększowice,
- Aleksandria Pierwsza i Druga ul. Zielona, Piękna,
- Aleksandria Druga: ulica Miodowa, Graniczna.
Drogi wymagające budowy (dot. dróg
wojewódzkich):
- Rększowice DW 904 (odcinek od ronda do
Nierady).
Drogi wymagające wymiany nawierzchni (dot. dróg
wojewódzkich):
- Rększowice DW 908 (odcinek od ronda do Hutek),
- Hutki DW 908,
- Łaziec i Wąsosz DW 908,
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich:
- Korzonek DW 907,
- Rększowice – Kolonia Hutki DW 908,
- Hutki DW 908,
- Aleksandria Pierwsza ul. Przejazdowa DW 904
(dokończenie prac).
Budowa chodników przy drogach powiatowych:
- Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna (dokończenie
prac),
- Kopalnia ul. Szkolna,
- Walaszczyki.
Budowa chodników przy drogach gminnych :

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

120

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 120

B.7

B.8

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego na
terenie gminy

Budowa budynku
socjalnego w
Konopiskach

Realizator/wnios
kodawca Gmina
Konopiska

Realizator/wnios
kodawca Gmina
Konopiska

Teren Gminy
Konopiska

Realizacja poza
obszarem
rewitalizowanym
lokalizacja przy
ul.
Przemysłowej
w
Konopiskach.
Uzasadnienie
m realizacji
poza

- łącznik Jamki-Konopiska (łącznik z Jamek do
Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku).
Efektem inwestycji będzie wzrost bezpieczeństwa
na drogach, co przyczyni się do zmniejszenia ilości
wypadków, w tym wypadków z udziałem pieszych.
Spadek ilości wypadków - 10%
Cel operacyjny 2 programu.
Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy
wraz z ograniczeniem zużycia energii.
Zmniejszenie zużycia energii – 40%
Na obszarze rewitalizacji realizowane będzie 100%
projektu.
Cel operacyjny 2 programu.
Celem projektu jest stworzenie infrastruktury
dla pełnienia funkcji społecznych gminy
realizowanych poprzez Gminę Konopiska i Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ulokowanie budynku umożliwi osobom z grup
marginalizowanych zapewnienie dostępu do usług
społecznych.
Liczba osób korzystających z infrastruktury – 40
osób
Cel operacyjny 2 programu.

2018-2023

2018-2023

RPO WSL na lata
2014-2020
Działanie 4.1
Budżet Gminy
Konopiska
Bank Gospodarstwa
Krajowego

Budżet Gminy
Konopiska
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B.9

Rekultywacja
składowiska
odpadów

Realizator/wnios
kodawca Gmina
Konopiska

podobszarem
rewitalizowanym jest brak
działki gminnej
na
podobszarze
Konopiska.
Podobszar
rewitalizacji
Konopiska

Realizacja projektu pozwoli na eliminowanie
zagrożeń składowiska na powietrze, glebę i wody
gruntowe oraz jakość zamieszkiwania na tym
obszarze. Brak działań w tym zakresie może
spowodować w najbliższych latach pogłębienie się
problemów przestrzennych na terenie sołectwa
Konopiska
Powierzchnia terenów poddanych rekultywacji 3,4
ha.
Cel operacyjny 2 programu.

2018-2022

Budżet Gminy
Konopiska
NFOSIGW
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9.4. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Wymienione w poprzednim punkcie projekty rewitalizacyjne wspierane będą przez szereg mniejszych
projektów (działań) komplementarnych, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno
zidentyfikować indywidualnie, lecz wspomagają w sposób istotny i znaczny realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Poniżej przedstawiono proponowane działania uzupełniające w kontekście
poszczególnych sfer objętych rewitalizacją, które pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych celów dla
każdego z wyznaczonych obszarów rewitalizacji:
• projekty sfery społecznej przyczyniające się do wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej
mieszkańców podobszarów rewitalizowanych, wzrostu integracji społeczności lokalnej oraz
wzrostu jakości życia. Będą to działania organizowane nie tylko przez instytucje publiczne
(Gminne Centrum Kultury i Rekreacji), ale również przez organizacje trzeciego sektora oraz
samych mieszkańców. Działania te obejmować będą różnorodne imprezy, wydarzenia,
spotkania o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym i edukacyjnym. Efektem
realizowanych przedsięwzięć będzie wzmocnienie oddziaływania głównych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz realizacja założonego celu społecznego w zakresie rewitalizacji. Poniżej
przedstawiono przykładowe przedsięwzięcia, które realizowane będą w sferze społecznej:
- wypracowanie i wdrożenia mechanizmów partycypacji społecznej w celu zwiększenia
poziomu integracji społecznej i współdecydowania w procesie podejmowania decyzji przez
lokalny samorząd,
- plenery filmowe dla mieszkańców,
- organizacja pikników na świeżym powietrzu, wspólnych wycieczek,
- organizacja zawodów sportowych w ujęciu lokalnym (np. turnieje piłki nożnej pomiędzy
poszczególnymi sołectwami),
- premiowanie aktywności sportowej (puchary, nagrody),
- podnoszenie kompetencji „miękkich” lokalnych liderów i osób współpracujących z grupami
problemowymi,
- tworzenie kalendarzy wydarzeń dla każdego podobszaru objętego rewitalizacją,
- organizacja konkursów w zakresie wiedzy o gminie, organizacja lokalnych wycieczek
pozwalających zwiększyć wiedzę o miejscu zamieszkania,
- wydawnictwa dotyczące poszczególnych podobszarów rewitalizowanych,
- organizacja festynów szkolnych w celu integracji dorosłych,
- stworzenie infrastruktury opieki dla osób w wieku do lat trzech,
- rozwój oferty edukacyjnej.
• projekty sfery gospodarczej przyczyniające się do wzrostu potencjału małych i średnich
przedsiębiorstw, ich powstawania, rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu kompetencji
mieszkańców podobszarów rewitalizowanych. Planowane działania przyczynią się również
do wzrostu liczby całorocznych miejsc pracy. Działania w tym zakresie organizowane będą
zarówno przez podmioty publiczne (im. Urząd Gminy Konopiska, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej), ale również przez fundacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy. Do
przykładowych przedsięwzięć i działań możemy zaliczyć:
- utworzenie Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości,
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•

- cykliczne rozmowy z przedsiębiorcami,
- poszukiwanie i wdrażanie udogodnień organizacyjnych dla przedsiębiorców,
- system ulg podatkowych, który wspomaga zaprogramowane w LPR zmiany,
-promowanie dostępnej oferty szkoleniowej i doradczej dla osób i podmiotów gospodarczych,
- promowanie uczenia się przez całe życie,
- promowanie przedsiębiorczości,
- promocja pomocy międzypokoleniowej,
- promowanie wzajemnej pomocy „Bank czasu”,
- nowe umiejętności – nowe możliwości – rozwój kompetencji podstawowych mieszkańców
zagrożonych wykluczeniem społecznym (utrzymanie czystości, prowadzenie domu, dietetyka,
przygotowanie posiłków, itp.),
- wsparcie dla przedsiębiorczości społecznej,
- organizacja konkursów dotyczących przedsiębiorczości,
- tworzenie warunków inwestycyjnych dla rozwoju infrastruktury turystyki i rekreacji,
- działania nakłaniające do założenia firmy na terenie Gminy Konopiska,
- mentoring dla osób, które chcą rozwijać się zawodowo,
- wyznaczanie kierunków rozwoju lokalnego biznesu.
projekty sfery przestrzennej uwzględniające aspekty: środowiskowy i infrastrukturalny.
Organizatorem działań w tym zakresie będą zarówno podmioty publiczne, podmioty sektora
społecznego, przedsiębiorcy jak i sami mieszkańcy podobszarów rewitalizowanych. Działania
w tym zakresie powiązane będą ze sferą społeczną, które przewiduje szereg działań
wpływających na poziom zagospodarowania przestrzeni. Będą to bardzo często
przedsięwzięcia niskonakładowe wykonywane samodzielnie przez mieszkańców. Poniżej
podano przykłady planowanych działań:
- wdrożenie programu pn. „Program poprawy jakości małej architektury i otoczenia – sami
dbamy o swoje otoczenie”,
- sprzątanie terenów otaczających budynki mieszkalne, terenów wspólnych (m.in. place
zabaw) przez mieszkańców lub przy ich współudziale,
- modernizacja i rozbudowa małej architektury,
- odnowa elewacji, poprawa estetyki budynków,
- aktywna współpraca z wszystkimi zainteresowanymi w zakresie znajdowania nowych funkcji
dla miejsc i obiektów, które utraciły swoje pierwotne przeznaczenie (m.in. deweloperzy,
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe),
- poprawa estetyki reklam,
- montaż małej architektury rowerowej, promowanie poruszania się rowerem,
- montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych, promocja „elektrycznej”
mobilności,
- działania edukacyjne mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia terenów zielonych,
ciągów komunikacyjnych i terenów wspólnych,
- planowanie przestrzenne z udziałem lokalnej społeczności,
- podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych przez zieleń urządzoną,
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- porządkowanie sytuacji prawnej terenów porzuconych i ich zagospodarowanie zgodne
z oczekiwaniami lokalnych społeczności,
- promowanie obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców i turystów
odwiedzających teren gminy.
Efektami działań towarzyszących głównym projektom rewitalizacyjnym będą:
• ożywienie społeczno-gospodarcze na podobszarach objętych rewitalizacją,
• wspomaganie uzyskania ładu przestrzennego,
• poprawa krajobrazu,
• wzrost standardu nieruchomości i przywrócenie ich utraconej wartości,
• zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru,
• wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców,
• zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych
działaniach społecznych,
• partycypacja społeczna, a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego,
• wsparcie społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych,
• poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,
• wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji,
• wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu,
• zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym.
Uzupełnieniem wyżej przedstawionej oferty działań w zakresie angażowania mieszkańców w rozwój
gminy są działania prospołeczne niewykazane w ramach realizowanych projektu, które stanowią
przedmiot bieżącej działalności takich podmiotów jak Gminne Centrum Kultury i Rekreacji:
• zajęcia plastyczne,
• zajęcia muzyczne,
• zajęcia szachowe,
• zajęcia tenisa stołowego,
• zajęcia zespołu śpiewaczego,
• zajęcia zespołu „Konopielki” - tańce i piosenki folklorystyczne.
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10.Mechanizmy
zapewnienia
komplementarności
między
poszczególnymi projektami / przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz
pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze
objętym projektem rewitalizacji
Określone w niniejszym dokumencie projekty rewitalizacyjne przygotowane zostały przy zachowaniu
zasady komplementarności przestrzennej, problemowej i międzyokresowej.
Komplementarność przestrzenna dotycząca wyznaczonych obszarów rewitalizacji pozwoli
na efektywne oddziaływanie na cały obszar dotknięty kryzysem. Poszczególne projekty zaplanowane
do realizacji na wyznaczonych obszarach dopełniają się przestrzennie co umożliwi osiągnięcie efektu
synergii.
Komplementarność problemowa oznacza realizację projektów rewitalizacyjnych, które wzajemnie
dopełniają się pod względem tematycznym, sprawiając, że program rewitalizacji oddziaływał będzie
na wyznaczone obszary we wszystkich niezbędnych aspektach.
Komplementarność międzyokresowa oznacza, że zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia uzupełniać
będą projekty przedsięwzięcia już zrealizowane oraz planowane do realizacji po okresie
obowiązywania niniejszego dokumentu.
Zadania określone w niniejszym dokumencie skoncentrowane są w ujęciu przestrzennym,
problemowym i czasowym na trzech wyznaczonych obszarach rewitalizacyjnych.
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10.1. Podobszar rewitalizowany nr 1: „Konopiska”

Źródło: Opracowanie własne

Z punktu widzenia rewitalizacji podobszaru najbardziej istotne są przedsięwzięcia społeczne dotyczące
usług społecznych (A.1, A.6, B.8), aktywizacji społeczno – zawodowej (A.2, A.3, A.7, A8), jak również
pozostałe przedsięwzięcia integrujące, aktywizujące oraz przeciwdziałające uzależnieniom (A.4).
W sferze przestrzennej, jako priorytetowe projekty należy potraktować przedsięwzięcia dotyczące
żłobka, przedszkola, zagospodarowania terenu nad zalewem „Pająk” i w centrum Konopisk, budowa
budynku socjalnego oraz powstanie domu opieki nad osobami starszymi i oświetlenie stadionu
lekkoatletycznego (A.5, A.10, A.11, A.12, B.1, B.5, B.6, B.7, B.8). W ujęciu środowiskowym jako
priorytetowe należy potraktować projekty dotyczące ograniczenia niskiej emisji (B.3) oraz rekultywacji
składowiska odpadów (B.9). W sferze gospodarczej najbardziej konieczne do wykonania prócz
zagospodarowania przestrzeni jest projekt nakierowany na rozwój wsparcia skierowanego do osób
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przedsiębiorczych (B.3, B.4,B.6). Projekty podstawowe w każdym z obszarów stanowią podstawę i filar
do realizacji projektów uzupełniających w każdej z analizowanych sfer.
Powyższe przedsięwzięcia uzupełnione zostaną o szereg przedsięwzięć o niewielkim zasięgu
i rozmiarze, które również przyczynią się do osiągnięcia zaplanowanych celów strategicznych,
operacyjnych i kierunków działań.
Realizacja wszystkich zaplanowanych działań pozwoli na kompleksową rewitalizację podobszaru
w sferze przestrzennej (niedostateczny poziom infrastruktury technicznej, brak infrastruktury
do działań aktywizacyjnych, niedostateczny stan środowiska naturalnego), społecznej (korzystanie
z pomocy społecznej, alkoholizm, bezrobocie, przestępczość) i gospodarczej (niska aktywność
ekonomiczna mieszkańców).

10.2. Podobszar rewitalizowany nr 2: „Hutki”

Źródło: Opracowanie własne
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Z punktu widzenia rewitalizacji podobszaru najbardziej istotne są przedsięwzięcia społeczne dotyczące
usług społecznych (A.1, A.6), aktywizacji społeczno – zawodowej (A.2, A.3, A.7).
W sferze przestrzennej jako priorytetowe projekty należy potraktować przedsięwzięcia dotyczące
infrastruktury ograniczenia niskiej emisji (B.3), remontów infrastruktury drogowej (B.6).
Realizacja wszystkich zaplanowanych działań pozwoli na rewitalizację podobszaru w sferze
przestrzennej - niedostateczny stan środowiska naturalnego, społecznej (korzystanie z pomocy
społecznej, przemoc, alkoholizm, bezrobocie, przestępczość).
W sferze gospodarczej najbardziej konieczne do wykonania są projekty zagospodarowania przestrzeni
(B.3., B.6, B.7).

10.3. Podobszar rewitalizowany nr 3: „Aleksandria”

Źródło: Opracowanie własne

Z punktu widzenia rewitalizacji podobszaru najbardziej istotne są przedsięwzięcia społeczne dotyczące
usług społecznych (A.1, A.6), aktywizacji społeczno – zawodowej (A.2, A.3, A.7).
W sferze przestrzennej jako priorytetowe projekty należy potraktować przedsięwzięcia dotyczące
infrastruktury ograniczenia niskiej emisji (B.3), remontów infrastruktury drogowej (B.6), budowy sali
gimnastycznej i parku osiedlowego (B.2 i A.9).
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Powyższe przedsięwzięcia uzupełnione zostaną o szereg przedsięwzięć o niewielkim zasięgu
i rozmiarze, które również przyczynią się do osiągnięcia zaplanowanych celów strategicznych,
operacyjnych i kierunków działań.
Realizacja wszystkich zaplanowanych działań pozwoli na kompleksową rewitalizację podobszaru
w sferze przestrzennej (niedostateczny poziom infrastruktury technicznej, brak infrastruktury do
działań aktywizacyjnych, niedostateczny stan środowiska naturalnego), społecznej (korzystanie
z pomocy społecznej, alkoholizm, bezrobocie, przestępczość) i gospodarczej (niska aktywność
ekonomiczna mieszkańców).
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11. Finansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do 2023 roku
Poniżej przedstawiono potencjalne źródła finansowania projektów planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska.
Tabela 37. Źródła finansowania projektów podstawowych
Numer
projektu

Tytuł projektu

Realizator/
wnioskodawca

Środki
pochodzące z
krajowych
źródeł
publicznych

Środki pochodzące
z funduszy UE
(EFRR)

Środki
pochodzące z
funduszy UE
(EFS)

Środki
pochodzące z
funduszy UE (FS)

Środki
pochodzące ze
źródeł
prywatnych

Środki
pochodzące z
innych źródeł

Suma

Realizator:
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Konopiskach
Realizator:
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Konopiskach

45 000,00

-------------

255 000,00

-------------

------------

-------------

300 000,00

45 000,00

-------------

255 000,00

-------------

------------

-------------

300 000,00

Powiatowy
Urząd Pracy w
Częstochowie

-------------

-------------

255 000,00

-------------

------------

45 000,00

300 000,00

PROJEKTY PODSTAWOWE (wartość brutto w PLN)
A.1

Rozwój usług społecznych na
terenie Gminy Konopiska

A.2

Aktywizacja społeczna osób i
grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym

A.3

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy
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A.4

Przeciwdziałanie
uzależnieniom

Gmina
Konopiska

50 000,00

-------------

------------

-------------

------------

-------------

50 000,00

A.5

Gmina
Konopiska

150 000,00

850 000,00

-------------

-------------

------------

-------------

1 000 000,00

A.6

Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów
na terenie Konopiska celem
nadania im nowych funkcji
społecznych poprzez
uruchomienie żłobka
Poszerzamy horyzonty

15 017,71

-------------

199 519,70

-------------

------------

-------------

214 537,41

A.7

W drodze do sukcesu

67 615,39

-------------

383 153,85

-------------

------------

-------------

450 769,24

A.8

Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+
zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie
Budowa parku osiedlowego
w Aleksandrii
Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej przy
GCKiR w Konopiskach (teren
nad zalewem „Pająk”)
Zagospodarowanie

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Konopiskach
Powiatowy
Urząd Pracy w
Częstochowie

2 354 564,63

-------------

13 342 533,00

-------------

------------

-------------

15 697 097,63

Gmina
Konopiska
Gmina
Konopiska

1 200 000,00

-------------

------------

-------------

------------

-------------

1 200 000,00

1 000 000,00

-------------

------------

-------------

------------

-------------

1 000 000,00

Gmina

1 500 000,00

-------------

------------

-------------

------------

-------------

1 500 000,00

A.9
A.10

A.11
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A.12

przestrzeni publicznej w
centrum Konopisk przy
Skwerze Wojciecha Korwin
Szymanowskiego
Utworzenie dziennego domu
opieki dla osób starszych

Konopiska

Gmina
Konopiska

225 000,00

1 275 000,00

-------------

-------------

------------

-------------

1 500 000,00

Tabela 38. Źródła finansowania projektów uzupełniających
Numer
projektu

Tytuł projektu

Realizator/
wnioskodawca

Środki
pochodzące z
krajowych źródeł
publicznych

Środki
pochodzące z
funduszy UE
(EFRR)

Środki
pochodzące z
funduszy UE
(EFS)

Środki
pochodzące z
funduszy UE (FS)

Środki
pochodzące ze
źródeł
prywatnych

Środki
pochodzące z
innych źródeł

Suma

Gmina
Konopiska

150 000,00

850 000,00

-------------

-------------

------------

-------------

1 000 000,00

Gmina
Konopiska

5 000 000,00

-------------

-------------

-------------

------------

-------------

5 000 000,00

935 000,00

3 455 250,00

-------------

-------------

609 750,00

-------------

5 000 000,00

PROJEKTY PODSTAWOWE (wartość brutto w PLN)
B.1

B.2

B.3

Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów na terenie
Konopiska celem rozwoju
działalności o charakterze
edukacyjnym – rozbudowa
przedszkola
Budowa sali gimnastycznej
przy ZSP w Aleksandrii wraz z
przebudową istniejącego
budynku szkoły
Ograniczenie niskiej emisji na
terenie gminy Konopiska

Gmina
Konopiska
Mieszkańcy
Przedsiębiorcy
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B.4

Utworzenie gminnego
inkubatora przedsiębiorczości

B.5.

Oświetlenie stadionu
lekkoatletycznego

B.6.

Poprawa bezpieczeństwa dróg

B.7

Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie gminy
Budowa budynku socjalnego w
Konopiskach
Rekultywacja składowiska
odpadów

B.8
B.9

Organizacja
pozarządowa

-------------

425 000,00

-------------

-------------

------------

75 000,00

75 000,00

Mieszkańcy
Gminy
Konopiska
Mieszkańcy
Gminy
Konopiska
Gmina
Konopiska
Gmina
Konopiska
Gmina
Konopiska

500 000,00

-------------

-------------

-------------

------------

-------------

500 000,00

10 000 000,00

-------------

-------------

-------------

------------

-------------

10 000 000,00

850 000,00

-------------

-------------

------------

-------------

1 000 000,00

800 000,00

-------------

-------------

------------

-------------

400 000,00

1 200 000,00

600 000,00

2 400 000,00

-------------

-------------

------------

-------------

3 000 000,00

150 000,00
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12. Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji
Zapewnienie właściwego poziomu zakresu i jakości komunikacji społecznej umożliwi włączenie
mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów w tym grup aktywnych w proces rewitalizacji,
a tym samym zachowanie zasady partycypacji społecznej. W celu włączenia w proces rewitalizacji
wszystkich interesariuszy konieczna jest ich identyfikacja, która została przeprowadzona w oparciu
o macierz interesariuszy:
INTERESARIUSZE SFERY SPOŁECZNEJ REWITALIZACJI
Siła
wpływu

•

osoby korzystające z wsparcia
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych).

•
•

•
•
•

•

mieszkańcy bierni na sprawy
społeczne (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych).

•
•
•
•
•

Gmina Konopiska,
jednostki organizacyjne gminy
(Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej; placówki
edukacyjne),
organizacje pozarządowe,
parafie,
mieszkańcy chcący wyjść
z sytuacji kryzysowej
(mieszkańcy podobszarów
rewitalizowanych).
właściciele nieruchomości,
policja,
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej,
sformalizowane grupy
społeczne,
lokalne media.

Siła zainteresowania

INTERESARIUSZE SFERY PRZESTRZENNEJ (W TYM INFRASTRUKTURALNEJ I ŚRODOWISKOWEJ)
Siła
wpływu

•

•

•

osoby i rodziny zalegające
z podatkami lokalnymi
(mieszkańcy podobszarów
rewitalizowanych),
osoby dewastujące substancję
gminną (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych),
osoby i rodziny o niskim statusie
materialnym (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych).

•

Gmina Konopiska,

•

jednostki organizacyjne gminy,

•

dostawcy mediów (gaz, energia
elektryczna),

•

organizacje pozarządowe,

•

przedsiębiorcy zainteresowani
wzrostem efektywności
energetycznej, wykorzystaniem
OZE wśród posiadanych
zasobów,
mieszkańcy nieruchomości,

•
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które wymagają prac
remontowych,
termomodernizacji (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych).
•

•

sformalizowane grupy
społeczne;

•

mieszkańcy zainteresowani
poprawą sytuacji przestrzennej,
infrastrukturalnej i
środowiskowej miasta;

•

lokalne media.

•

Gmina Konopiska,

•

jednostki organizacyjne gminy,

•

Powiatowy Urząd Pracy,

•

organizacje pozarządowe np.
spółdzielnie socjalne,

osoby korzystające z wsparcia
Ośrodka Pomocy Społecznej
(mieszkańcy podobszarów
rewitalizowanych).

•

przedsiębiorcy,

•

inwestorzy.

mieszkańcy bierni na sprawy
społeczne (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych).

•

bezrobotni zainteresowani
znalezieniem pracy bądź
utworzeniem działalności
gospodarczej (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych),

•

szkoły ponadgimnazjalne z
otoczenia gminy,

•

lokalne media.

mieszkańcy bierni na sprawy
społeczne (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych).

Siła zainteresowania

INTERESARIUSZE SFERY GOSPODARCZEJ REWITALIZACJI
Siła
wpływu

•

•

•

•

osoby wykluczone (mieszkańcy
podobszarów
rewitalizowanych),
osoby długotrwale bezrobotne
(mieszkańcy podobszarów
rewitalizowanych),

Siła zainteresowania

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

136

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 136

Partycypacja społeczna jest jedną z podstawowych zasad w oparciu o którą stworzono niniejszy
dokument. Lokalny Program Rewitalizacji został wypracowany przez samorząd gminny i poddany
dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno –
funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem dokumentu oparte
zostały na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością
obszarów wyznaczonych do rewitalizacji tj. mieszkańcami, lokalnymi liderami, przedsiębiorcami,
przedstawicielami wspólnot religijnych, organizacjami pozarządowymi. Mając na celu jak największe
uspołecznienie Lokalnego Programu Rewitalizacji podjęto następujące działania:
• powołanie Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do
roku 2023, którego uczestnikami są: kierownicy i pracownicy referatów Urzędu Gminy
Konopiska odpowiedzialnych za realizację zadań w sferze społecznej, gospodarczej,
środowiskowej, infrastruktury i sferze przestrzennej,
• przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych mających na celu analizę obszarów
kryzysowych i rewitalizowanych pod kątem problemów i działań, które mają je rozwiązać,
• rozmowy z mieszkańcami prowadzone na każdym etapie opracowywania dokumentu – poniżej
przedstawiono wykaz spotkań z mieszkańcami:
23.11.2017 r.,
07.12.2017 r.,
W spotkaniach uczestniczyli członkowie zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Konopiska oraz wszystkie zainteresowane rewitalizacją grupy społeczne
(grupy tych osób uczestniczyły w opracowywaniu dokumentu na każdym etapie w tym
na etapie opracowywania założeń do dokumentu). Członkowie Zespołu ds. opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji pełnią jednocześnie różne funkcje społeczne – uczestniczą
w zarządzaniu gminą bądź zajmują stanowiska kierownicze, część osób prowadzi działalność
gospodarczą oraz działa w organizacjach pozarządowych. Skład zespołu został tak dobrany,
aby umożliwiał reprezentowanie interesów wszystkich grup społecznych. Przeprowadzone
spotkania miały na celu zaznajomienie z pojęciem rewitalizacji, określenie obszarów gminy
objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, określenie kluczowych problemów oraz zadań
mających je rozwiązać. Omówiono również zasady zgłaszania projektów rewitalizacyjnych.
W trakcie spotkań wypracowano kilka projektów i działań, które następnie zostały analizie.
• spacer studyjny na terenie każdego obszaru planowanego do objęcia działaniami
rewitalizacyjnymi (spacer odbyły się w dniach 13 i 14 grudnia 2017 r.),
• zamieszczanie informacji o opracowywanym dokumencie na stronie internetowej Gminy
Konopiska,
• przeprowadzenie ankietyzacji, która miała na celu poznanie opinii mieszkańców w zakresie
obszarów Gminy Konopiska które należy zrewitalizować, przyczyn degradacji tych terenów
oraz problemów występujących na tych obszarach. Ankieta dostępna była formie
elektronicznej na stronie Gminy Konopiska oraz papierowej w Urzędzie Gminy oraz
w szkołach. W ramach odpowiedzi otrzymano 63 ankiety,
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•

•
•

•

zgłaszanie projektów do LPR. Zgłaszanie projektów trwało od 28.11 do 5.12.2017 r. i możliwe
było dzięki przygotowanej w tym celu karcie projektów (informacja znajduje się na stronie
internetowej Gminy Konopiska www.konopiska.pl w zakładce poświęconej programowi
rewitalizacji - zakładka Gmina, Projekty unijne, POPT 2014-2020). W ramach akcji wpłynęły
trzy karty projektów,
przygotowano i zamieszczono 30.11.2017 r. w tygodniku regionalnym „7 dni” artykuł
poświęcony rewitalizacji w Gminie Konopiska,
opracowano i wydrukowano 2000 szt. kolorowych broszur/ulotek poświęconych rewitalizacji
w Gminy Konopiska. Broszury dostępne były w Urzędzie Gminy Konopiska, w trakcie spotkań
z mieszkańcami gminy, w trakcie spaceru studyjnego. konsultacje projektu dokumentu,
w dniach 2-8.01.2018 r. przeprowadzono konsultacje społeczne LPR. Informacja
o konsultacjach wraz z LPR dostępna była na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy
Konopiska. Ankiety konsultacyjne można było składać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska,
przesłać pocztą bądź mailem. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ankieta.

Zastosowanie narzędzia partycypacji pozwoliły na dotarcie do wszystkich grup wiekowych
i społecznych. Zastosowano zarówno nowoczesne techniki przekazu informacji i uzgadniania Programu
(strona www), jak i narzędzia tradycyjne (spotkania z mieszkańcami, wizja lokalna, ankieta papierowa,
możliwość wnoszenia uwag do dokumentu osobiście).
Poniżej w układzie graficznym przedstawiono elementy partycypacji społecznej zastosowane przy
opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023:
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Rysunek 1. Elementy partycypacji społecznej zastosowane przy opracowywaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Konopiska

Niniejszy dokument ma
charakter otwarty i dynamiczny. Zakres obszarów kryzysowych, obszarów objętych rewitalizacją, jak
również zaplanowane działania i projekty podlegać będą systematycznym działaniom
monitoringowym, na etapie których wszystkie grupy interesariuszy będą mogły zgłaszać swoje uwagi i
propozycje
do
Programu.
W
celu
zapewnienia
udziału
lokalnych
społeczności
we wdrażaniu i monitoringu planuje się organizację systematycznych spotkań z wszystkimi grupami
interesariuszy oraz przeprowadzanie badań ankietowych. Istotnym elementem partycypacji społecznej
będzie baza projektów rewitalizacyjnych, która zawierać będzie wykaz przedsięwzięć służących
osiągnięciu zaplanowanej wizji obszarów rewitalizowanych. Szczegółowy zakres partycypacji
społecznej na etapie wdrażania i monitoringu określony został w kolejnym punkcie.

13. System zarządzania i monitoringu
13.1. Zarządzanie rewitalizacją w Gminie Konopiska
System zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Konopiska osadzony zostanie
w ogólnym systemie zarządzania Gminy, co umożliwi efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych
instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.
System zarządzania zaprojektowany został mając na celu realizację zasady partycypacji i partnerstwa.
Niniejszy dokument wypracowany został przez samorząd gminny przy współudziale wszystkich grup
interesariuszy co zostanie zachowane również na etapie zarządzania programem.
Kontrola społeczna i udział partnerów w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Konopiska do roku 2023 wpłyną pozytywnie na efektywność zaplanowanych działań, zwiększą również
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

139

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 139

skuteczność zaplanowanego procesu rewitalizacji. Zaangażowanie partnerów będzie czynnikiem
sprzyjającym efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych.
Zastosowanie zasady partnerstwa i partycypacji umożliwi osiągnięcie następujących korzyści:
• zwiększenie jakości współpracy pomiędzy wszystkimi grupami interesariuszy,
• zwiększenie spójności działania instytucji, podmiotów oraz osób zaangażowanych w realizację
określonych celów,
• zwiększenie przejrzystości procesu podejmowania decyzji,
• uproszczenie systemu zarządzania,
• wykorzystanie dodatkowych źródeł wiedzy poszczególnych grup interesariuszy; wykorzystanie
oddolnego potencjału,
• wspólna realizacja przedsięwzięć,
• łączenie kapitału finansowego i społecznego,
• zwiększenie stopnia zaangażowania społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji,
• zwiększenie trafności i ukierunkowania wykorzystania środków finansowych,
• otrzymanie wysokiej jakości i precyzyjnych informacji w zakresie diagnozy, potrzeb oraz
osiąganych rezultatów,
• zwiększenie potencjału osób, grup i podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji.
Zespół powołany został zarządzeniem przez Wójta Gminy. Uczestnikami zespołu są przedstawiciele
sektorów społecznego, gospodarczego, kierownicy i pracownicy referatów Urzędu Gminy
odpowiedzialnych za realizację zadań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, infrastruktury
i sferze przestrzennej.
Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie zespołu jest koordynator zespołu. W chwili obecnej
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, nie dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjnym,
finansowym i technicznym, który umożliwiałby samodzielną realizację zadań. Zespół ds. opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023 dążył będzie do animowania
współpracy pomiędzy Gminą, jej jednostkami organizacyjnymi, a organizacjami pozarządowymi w tym
do nawiązywania partnerstw w celu wspólnego realizowania zadań. Takie podejście umożliwi
wzmocnienie roli organizacji pozarządowych na terenie gminy w tym na podobszarach objętych
działaniami rewitalizacyjnymi.
Poniżej przedstawiono strukturę organizacją Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023.
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Rysunek 2. Struktura organizacyjna Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska

Zadania Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska obejmują:
• określenie projektów mających na celu wyjście wyznaczonych podobszarów rewitalizacji
z sytuacji kryzysowej,
• prowadzenie bazy projektów rewitalizacyjnych,
• określenie ram i zasad wprowadzania projektów do bazy projektów rewitalizacyjnych,
• wdrażanie działań określonych w Programie,
• udzielanie wsparcia informacyjnego oraz doradczego w zakresie projektów, za które
odpowiadają pozostałe grupy interesariuszy,
• koordynacja projektów rewitalizacyjnych,
• nadzór merytoryczny nad realizowanymi przedsięwzięciami,
• monitoring realizacji przedsięwzięć oraz założonych wskaźników,
• monitoring sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, infrastrukturalnej, przestrzennej
na terenie gminy (monitoring obszarów kryzysowych),
• utworzenie i aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji,
• udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz modelowania procesów
rewitalizacyjnych, określonych w Programie Rewitalizacji,
• zgłaszanie propozycji zadań do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji,
• tworzenie warunków dla aktywnej i sprawnej współpracy wszystkich interesariuszy Lokalnego
Programu Rewitalizacji,
• prowadzenie działań informacyjnych związanych z rewitalizacją na terenie Gminy,
• inicjowanie partnerstw i współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy,
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

141

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 141

•
•

aktywne współdziałanie z mieszkańcami gminy,
wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających realizację projektów rewitalizacyjnych.

Zadania Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska wykonywane
będą przy udziale zasobów referatów i jednostek organizacyjnych. Zespół sporządzał będzie
sprawozdania ze swojej pracy.
Skład zespołu zgodnie z zarządzeniem nr 102/2017 Wójta Gminy Konopiska obejmuje:
- Zofia Kuśmierska – koordynator zespołu
- Barbara Ankowska – Lis - Członek zespołu
- Magdalena Purgal - Członek zespołu
- Magdalena Badora - Członek zespołu
- Henryk Wieczorek - Członek zespołu
- Anna Ankowska - Członek zespołu
- Kinga Zygier - Członek zespołu
- Agnieszka Cierpiał - Członek zespołu
- Marzena Ciuk - Członek zespołu
- Halina Wolna - Członek zespołu
- Agnieszka Rokosa - Członek zespołu
Wszyscy interesariusze mogą składać propozycje projektów do rewitalizacji. Nabór ma charakter ciągły
i prowadzony jest przez Zespół ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do
roku 2023. Zespół podejmuje minimum jeden raz w roku (w zależności od ilości złożonych fiszek)
decyzję o aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ostateczną decyzję o przyjęciu dokumentu
zawierającego zaktualizowaną listę zadań podejmuje uchwałą Rada Gminy Konopiska.

13.2. Monitoring i ocena
Monitorowanie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023 stanowić
będzie proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji dotyczących
wyznaczonych obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Prowadzone w ramach monitoringu
działania będą miały na celu przede wszystkim zapewnienie zgodności działań wynikających z LPR
w stosunku do przyjętych założeń. Proces monitorowania odnosił się będzie zarówno do wskaźników
które pozwalają określić obszary zdegradowane w tym objęte rewitalizacją, jak również do postępu
wdrażanych przedsięwzięć.
W zakresie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów objętych rewitalizacją określono
następujące wskaźniki, które umożliwiają określenie poziomu natężenia negatywnych zjawisk
w każdym z badanych obszarów objętych dokumentem, zarówno na etapie delimitacji obszarów, jak i
na etapie badania wpływu zaplanowanych w ramach programu wiązki projektów. Są to wskaźniki
kontekstowe, które odpowiadają przyjętym celom. Umożliwiają jednocześnie liczbowe określenie
poziomu wskaźników, które mają być osiągnięte w wyniku realizacji PR. Konieczne jest przyjęcie
wszystkich wskaźników, które zostały zastosowane w analizie delimitacyjnej, ponieważ wybór nie
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wszystkich spowodowałby zniekształcenie uzyskanych wyników oraz brak odniesienia do
przeprowadzonej analizy delimitacyjnej.
Tabela 39. Wskaźniki przyjęte do wyznaczenia podobszarów rewitalizowanych

Numer
wskaźnika
Wskaźnik 1

Nazwa wskaźnika

Opis wskaźnika

Wskaźnik osób objętych pomocą
społeczną na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik dotyczy osób otrzymujących
wsparcie na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
Wskaźnik ma na celu wyznaczenie obszarów
cechujących się największym wsparciem opieki
społecznej.
Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów cechujących się największym poziomem
przestępczości.

Wskaźnik 2

Wskaźnik liczby przestępstw na 1
tys. mieszkańców

Wskaźnik 3

Wskaźnik liczby niebieskich kart
na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które wymagają największego wsparcia
rodziny.

Wskaźnik 4

Wskaźnik liczby osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które cechują się największą liczbą osób z
problemem alkoholowym.

Wskaźnik 5

Wskaźnik liczby osób
bezrobotnych na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które cechują się największą liczbą osób
bezrobotnych.

Wskaźnik 6

Wskaźnik liczby przedsiębiorstw
na 1 tys. mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które cechują się największą i najmniejszą
liczbą przedsiębiorstw.

Wskaźnik 7

Wskaźnik liczby organizacji
pozarządowych na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które cechują się największą i najmniejszą
aktywnością społeczną.

Wskaźnik 8

Wskaźnik liczby budynków
publicznych wymagających
remontu / modernizacji na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które cechują się największą liczbą
budynków wymagających remontu / modernizacji.

Wskaźnik 9

Wskaźnik liczby terenów
wymagających zagospodarowania
lub zmiany przeznaczenia na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik
sołectwa.
obszarów,
terenów

dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
które cechują się największą liczbą
wymagających zagospodarowania lub
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zmiany przeznaczenia.

Wskaźnik 10

Wskaźnik liczby miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów które cechują się największą i najmniejszą
liczbą miejsc rekreacji i wypoczynku.

Wskaźnik 11

Wskaźnik liczby chodników
wymagających budowy na
miejscowość

Wskaźnik dotyczy liczby ulic które wymagają budowy
chodnika w przeliczeniu na miejscowość. Wskaźnik
ma na celu wyznaczenie obszarów, które wymagają
budowy chodników.

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby ulic wymagających
budowy lub wymiany nawierzchni
na miejscowość

Wskaźnik 13

Wskaźnik azbestu na 1 tys.
mieszkańców

Wskaźnik dotyczy liczby ulic wymagających budowy
lub wymiany nawierzchni w przeliczeniu na
miejscowość Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które wymagają budowy lub wymiany
nawierzchni.
Wskaźnik dotyczy 1 tys. mieszkańców danego
sołectwa. Wskaźnik ma na celu wyznaczenie
obszarów, które wymagają cechują się największą
ilością azbestu.

Wskaźnik 14

Wskaźnik emisji MGCO2 na
miejscowość

Wskaźnik dotyczy obszarów poszczególnych sołectw.
Wskaźnik ma na celu wyznaczenie obszarów które
cechują się największą ilością emisji CO2.

Źródło: Opracowanie własne
Wartości wskaźników zostały obliczone w oparciu o dane z lat 2015 - 2016 roku. Zastosowane
wskaźniki w pełni odzwierciedlają sytuację społeczną, przestrzenną, infrastrukturalną, środowiskową
oraz gospodarczą w obszarach gminy, nie ma więc potrzeby określania dodatkowych wskaźników.
Średnie wartości wskaźników dla Gminy Konopiska podane zostały poniżej:
Tabela 40. Średnia wartość wskaźników (natężenie) dla Gminy Konopiska w oparciu, o które wyznaczono obszary
zdegradowane i podobszary objęte rewitalizacją (wartości docelowe dla podobszarów rewitalizacji) oraz wartości dla
poszczególnych podobszarów rewitalizowanych
`

Lp.
1
2
3

Wskaźnik 1

Wskaźnik 2

Wskaźnik 3

Wskaźnik 4

Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców
(NATEŻENIE)

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,58
0,62
1,03
1,00

0,70
1,38
1,22
1,00

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki
ŚREDNIA GMINNA

1,33
0,86
1,09
1,00

0,04
2,54
1,32
1,00
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Wskaźnik 5

`

Lp.
1
2
3

Lp.
1
2
3

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki
ŚREDNIA GMINNA

`

Lp.
1
2
3

Wskaźnik 7

Wskaźnik 8
Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób bezrobotnych
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

1,03
1,04
1,12
1,00

1,21
2,13
0,79
1,00

0,70
1,47
0,51
1,00

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki
ŚREDNIA GMINNA

`

Wskaźnik 6

1,26
1,18
0,00
1,00

Wskaźnik 9

Wskaźnik 10

Wskaźnik 11

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania
lub zmiany
przeznaczenia na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
chodników
wymagających
budowy na
miejscowość

Wskaźnik liczby ulic
wymagających
budowy lub
wymiany
nawierzchni na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

2,19
3,07
0,00
1,00

0,69
0,81
1,50
1,00

Wskaźnik 13

Wskaźnik 14

Wskaźnik azbestu
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki
ŚREDNIA GMINNA

1,38
0,87
2,04
1,00

2,67
1,33
2,67
1,00

0,92
7,38
0,00
1,00

1,89
3,88
0,83
1,00

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźniki zaznaczone kolorem zielonym pomniejszają wartość natężenia negatywnych zjawisk
na obszarze poszczególnych podobszarów. Poniżej przedstawiono planowaną redukcję niekorzystnych
zjawisk wyrażoną wskaźnikami:
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Tabela 41. Planowana redukcja wartości wskaźników dla podobszarów rewitalizowanych (wskaźniki służące do wyznaczania
obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych)
`

Lp.
1
2
3

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki

Wskaźnik 1

Wskaźnik 2

Wskaźnik 3

Wskaźnik 4

Wskaźnik osób
objętych pomocą
społeczną na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
przestępstw na 1
tys. mieszkańców
(NATEŻENIE)

Wskaźnik liczby
niebieskich kart na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
osób zgłoszonych
do GKRPA na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

-0,33
-0,09
Wskaźnik 5

`

Wskaźnik liczby
osób bezrobotnych
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Lp.
1
2
3

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki

-0,03
-0,04
-0,12

`

Lp.
1
2
3

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki

Lp.
1
2
3

Wskaźnik 6

Wskaźnik liczby
przedsiębiorstw na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

-0,03

-0,38
-0,22

Wskaźnik 7

Wskaźnik 8

Wskaźnik liczby
organizacji
pozarządowych na
1 tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
budynków
publicznych
wymagających
remontu /
modernizacji na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

0,30

-0,26
-0,18

0,21

Wskaźnik 9

Wskaźnik 10

Wskaźnik 11

Wskaźnik 12

Wskaźnik liczby
terenów
wymagających
zagospodarowania
lub zmiany
przeznaczenia na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
miejsc rekreacji i
wypoczynku na 1
tys. mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik liczby
chodników
wymagających
budowy na
miejscowość

Wskaźnik liczby ulic
wymagających
budowy lub
wymiany
nawierzchni na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

-1,19
-2,07

`

-0,58
-1,54
-0,32

0,31
0,19

Wskaźnik 13

Wskaźnik 14

Wskaźnik azbestu
na 1 tys.
mieszkańców
(NATĘŻENIE)

Wskaźnik emisji
MGCO2 na
miejscowość
(NATĘŻENIE)

Sołectwo
Aleksandria
Konopiska
Hutki

-0,38

-1,67
-0,33
-1,67

-6,38

-0,89
-2,88

-1,04

Źródło: Opracowanie własne
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W zakresie realizacji przedsięwzięć wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska
do roku 2023 przyjęto następujące wskaźniki produktu i rezultatu:
Wskaźniki dla celu operacyjnego nr 1
Wskaźniki produktu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie [osoby] – (wzrost)
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie [osoby] – (wzrost)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie [osoby] – (wzrost)
Liczba wytworzonych materiałów informacyjnych
[szt.] – (wzrost)
Liczba przeprowadzonych spotkań [szt.] – (wzrost)

Liczba wytworzonych materiałów informacyjnych
[szt] (wzrost)
Liczba przeprowadzonych szkoleń.[szt] (wzrost)

Wskaźniki dla celu operacyjnego nr 2
Wskaźniki produktu
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] –
(wzrost)
Liczba elementów infrastruktury towarzyszącej [szt.]
Liczba miejsc postojowych [szt.] – (wzrost)
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE [szt.] – (wzrost)
Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE [szt.] – (wzrost)
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE [szt.] – (wzrost)

Wskaźniki rezultatu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] –
(wzrost)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po
opuszczeniu programu [osoby] – (wzrost)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)- [osoby] – (wzrost)
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu [osoby] – (wzrost)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu [osoby] – (wzrost)
Spadek liczby osób uzależnionych [osoby] – (spadek)
Ilość przeszkolonych osób [osoby] – (wzrost)
Spadek ilości przestępstw na obszarach
rewitalizowanych [szt.] – (spadek)

Wskaźniki rezultatu
Ilość osób korzystających z nowopowstałej
infrastruktury [osoby] – (wzrost)
Stopień redukcji PM10 – (wzrost)
Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych – (wzrost)
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – (wzrost)
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – (wzrost)
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Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE [szt.] – (wzrost)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych – (wzrost)
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej
ze źródeł odnawialnych – (wzrost)
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach użyteczności publicznej – (wzrost)
Liczba wyremontowanych lub zmodernizowanych
dróg [km] – (wzrost)
Długość wyremontowanych lub zmodernizowanych
dróg [km] – (wzrost)
2
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [km ]
– (wzrost)
Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na
rewitalizowanych obszarach [szt.] – (wzrost)
Ludność mieszkająca na obszarach objętych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów
miejskich [osoby] – (wzrost)
Liczba nowo utworzonych mieszkań w
istniejących budynkach [szt.] – (wzrost)
Liczba zmodernizowanych energetycznie
Budynków [szt.] – (wzrost)
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą
zużycia energii [szt.] – (wzrost)
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] –
(wzrost)
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych
2
termomodernizacji [m ] – (wzrost)
Liczba wspartych elementów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]
– (wzrost)
Liczba wytworzonych materiałów informacyjnych –
[szt.] (wzrost)
Liczba przeprowadzonych spotkań [szt.] – (wzrost)
Liczba przeprowadzonych szkoleń [szt.] – (wzrost)
Liczba wykonanych materiałów informacyjnych [szt.]
– (wzrost)
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej
[szt.] – (wzrost)
Liczba nowych obiektów infrastruktury społecznej

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku
realizacji projektu – (wzrost)
Produkcja energii elektrycznej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE – (wzrost)
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych [kWh/rok] – (wzrost)
Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych
instalacji wykorzystujących OZE – (wzrost)
Liczba zmodernizowanych energetycznie
budynków [szt.] – (wzrost)
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą
zużycia energii [szt.] – (wzrost)
Ilość osób zamieszkujących wyremontowane/
zmodernizowane ulice [osoby] – (wzrost)
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury
[osoby] – (wzrost)
Spadek ilości przestępstw na obszarach
rewitalizowanych [szt.] – (spadek)
Spadek liczby osób uzależnionych [osoby] – (spadek)
stworzenie infrastruktury/miejsca dla spędzania
wolnego czasu i odpoczynku przez mieszkańców
gminy [szt] – (wzrost)
Zmniejszenie ilości wypadków [szt] (spadek)

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KONOPISKA DO ROKU 2023

148

Id: 643475A7-C57C-4805-8E91-FDBF7F98F9EE. Podpisany

Strona 148

[szt.] – (wzrost)
Ludność mieszkająca na obszarach objętych
zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów
miejskich [osoby] – (wzrost)
Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt]
– (wzrost)
Rozwój obszarów wiejskich: wyremontowane
budynki na obszarach wiejskich [szt.] (wzrost)
Wskaźniki dla celu operacyjnego nr 3
Wskaźniki produktu
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie
[osoby] – (wzrost)
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie [osoby] – (wzrost)
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie [osoby] – (wzrost)
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie [osoby] – (wzrost)
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych
wsparciem w programie [osoby] – (wzrost)
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie [osoby] – (wzrost)
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie działalności gospodarczej w programie
[osoby] – (wzrost)
Liczba osób objętych wsparciem zamieszkujących
obszary rewitalizowane [osoby] – (wzrost)
Liczba podmiotów gospodarczych objętych
wsparciem posiadających siedzibę na obszarze
rewitalizowanym [przedsiębiorstwa] – (wzrost)
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do 3 lat [szt] – (wzrost)

Wskaźniki rezultatu
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu
programu [osoby] – (wzrost)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu [osoby] – (wzrost)
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej [EPC] – (wzrost)
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu [osoby] – (wzrost)
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu [osoby] – (wzrost)
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu [osoby] – (wzrost)
Liczba osób z obszarów rewitalizowanych, która
rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej
[osoby] – (wzrost)
Liczba osób z obszarów rewitalizowanych, która
znalazła pracę [osoby] – (wzrost)
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem
dziecka, po opuszczeniu programu [osoby] (wzrost)

Monitoring obszarów rewitalizacji odnosił się będzie również do źródeł finansowania zadań i działań
ujętych w dokumencie. W zakresie źródeł dofinansowania przewiduje się systematyczne pozyskiwanie,
zbieranie i przetwarzanie informacji w celu sfinansowania wszystkich zaplanowanych działań.
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Organem odpowiedzialnym za monitoring będzie Zespół ds. opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023. Mając na celu jak najbardziej efektywny sposób
wydatkowania funduszy, przewiduje się, że wskaźniki wykorzystywane do wyznaczenia obszarów
zdegradowanych oraz obszarów objętych rewitalizacją monitorowane będą co 12 miesięcy, natomiast
wskaźniki dotyczące realizacji zadań ujętych w dokumencie będą monitorowane co 3 miesiące. Na
potrzeby monitoringu założeń pozwalających na wyznaczanie obszarów zdegradowanych powstała
elektroniczna baza danych, która umożliwia aktualizację informacji w niej zawartych.
Mając na celu najbardziej efektywne działania zmierzające do zrealizowania założonych celów
przewiduje się możliwość ujmowania w dokumencie dodatkowych zadań (inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych). Projekt po pozytywnej decyzji Zespołu wpisywany będzie do bazy projektów
rewitalizacyjnych, a następie do Lokalnego Programu Rewitalizacji w momencie jego aktualizacji.
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji odbywać się będzie na wniosek referatu Oświaty,
Sportu i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Konopiska odpowiedzialnego za pozyskiwanie środków
pomocowych, który przedstawiany będzie Zespołowi ds. opracowania LPR. W przypadku pozytywnej
decyzji wniosek w sprawie aktualizacji przedkładany będzie Wójtowi oraz przygotowywany będzie
aneks i uchwała w celu przyjęcia zmian dokumentu przez Radę Gminy Konopiska.
Monitoringu i ocena wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023
wsparty zostanie analizami i badaniami socjologicznymi, które określać będą postępy realizowanych
działań i projektów (w tym zakresie planuje się również systematyczne zebrania zespołów
zadaniowych, w których w skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup interesariuszy).
Prowadzone niezależnie analizy i badania dotyczące wszystkich sfer rewitalizacji pozwolą również
określić stopień zadowolenia oraz oczekiwania mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Wnioski
płynące z przeprowadzenia omawianych powyżej badań służyć będą do podejmowania decyzji
dotyczących korekt w zakresie treści Programu.

14. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Pismem OŚ.6220.1.2017 z dnia 18.12.2017 r. wystąpiono do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Katowicach oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
z wnioskiem w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Pismem NS-NZ.042.181.2017 z dnia 08.01.2018 r. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
przekazał sprawę dotyczącą uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Konopiska do roku 2023 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ.410.581.2017.AB z dnia 19 stycznia 2018 r.
uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla projektu LPR.
Analiza przedłożonego dokumentu wykazała, że:
• celem dokumentu jest doprowadzenie do spójności społecznej, przestrzennej i gospodarczej
wyznaczonych obszarów rewitalizacji gminy Konopiska poprzez realizację projektów i działań
rewitalizacyjnych,
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•
•

dokument dotyczy terenu zlokalizowanego w granicach jednej gminy,
planowane w ramach programu działania nie wpłyną negatywnie na obszary chronione
występujące na terenie gminy.

W związku z powyższym brak jest przesłanek uzasadniających konieczność przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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