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WPROWADZENIE 

Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 został przygotowany,  

aby precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych  

w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej  

w gminie w celu rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji.  

Celem Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 jest wyprowadzenie ze stanu 

kryzysowego wskazanych obszarów zdegradowanych poprzez wdrożenie programu 

rewitalizacji, który zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyznaczonych 

obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców. Program Rewitalizacji został opracowany 

w oparciu o procedury oceny programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  

w oparciu o zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji 

na terenach wiejskich województwa lubelskiego oraz kryteria SMART. 

Niniejszy Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu inwestycyjnego, który 

obejmuje działania w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej. Opracowany Program Rewitalizacji – zgodnie z Wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju - zmierza do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowi narzędzie 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu składały się z trzech etapów: 

przygotowania, diagnozowania, projektowania. Podczas diagnozowania wykorzystano 

najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne dotyczące sytuacji gminy Mircze. Dołożono 

wszelkich starań, aby wytyczone cele i działania były spójne z dokumentami strategicznymi 

gminy Mircze oraz z dokumentami wyższego rzędu tj. Strategią Rozwoju Województwa 

Lubelskiego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego. 

Prezentowany dokument został opracowany również w oparciu o przeprowadzoną 

partycypację społeczną, w ramach której odbyły się konsultacje społeczne prowadzone 

w różnych formach.  
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SŁOWNIK POJĘĆ 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 

2020 oraz Ustawą z 9 października 2015r. o rewitalizacji, rewitalizacja to kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne  

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

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

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 

poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie 

specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów 

(w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy 

(m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy 

publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną 

społecznością.1 

Przy określaniu obszarów, które mają zostać objęte Programem Rewitalizacji, zostały wzięte  

pod uwagę Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014 – 2020 oraz Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, które w następujący sposób 

kwalifikują obszary zdegradowane, będące w stanie kryzysowym2: 

 Po pierwsze, stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane  

są negatywne zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom 

edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym; 

 Po drugie, ze stwierdzonymi negatywnymi zjawiskami społecznymi musi występować 

przynajmniej jedno z wymienionych negatywne zjawisko ze sfery: 

 gospodarczej – niski poziom przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw; 

 środowiskowej - w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia,  

 przestrzenno-funkcjonalnej – w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak dostępu do podstawowych usług lub 

ich niska jakość, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej 

jakości terenów publicznych; 

                                                      
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 

2 sierpnia 2016 r., Ustawa z 9 października 2015r. o rewitalizacji 
2 Ibidem 
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 technicznej – w zakresie m.in. degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 

budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska. 

Na podstawie analizy danych charakteryzujących stan w powyższych sferach wyznaczony 

został obszar rewitalizacji, który według Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

definiowany jest jako: obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, 

na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 

20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, 

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

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

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

W celu zniwelowania negatywnych zjawisk występujących na obszarze rewitalizacji 

opracowany został Program Rewitalizacji, który inicjowany, opracowany i uchwalony jest 

przez Radę Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.). Dokument ten jest 

wieloletnim programem działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzającym do wyprowadzenia obszarów 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju, stanowiącym narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych 

aktywności w ramach rewitalizacji. Głównym elementem Programu Rewitalizacji są projekty 

rewitalizacyjne, które są zaplanowane i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów oraz 

logicznie powiązane z treścią i celami Programu Rewitalizacji.3 

Kryteria SMART, kryteria formułowania celów będąca zbiorem pięciu postulatów 

dotyczących cech, którymi powinien charakteryzować się poprawnie sformułowany cel. 

Sformułowany cel powinien być: 

 Skonkretyzowany – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie 

powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, 

                                                      
3 „Ibidem 
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 Mierzalny  – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień 

realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego 

realizacji, 

 Osiągalny – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym 

motywację do jego realizacji, 

 Realny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić 

określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, 

 Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy  

w jakim zamierzamy go osiągnąć. 

 

METODOLOGIA PROCESU DIAGNOZOWANIA 

Koncepcja metodologiczna, zastosowana w trakcie opracowywania Programu Rewitalizacji, 

uwzględniła kluczową dla zapewnienia trafności i rzetelności prowadzonych działań 

badawczych zasadę triangulacji, rozumianą, jako różnorodność technik analizy  

i gromadzenia informacji. Pozwoliło to lepiej poznać i zrozumieć badane problemy  

oraz stworzy możliwość dokonania odniesień i porównań. Powstał w ten sposób szerszy 

materiał badawczy do oceny i wnioskowania, a to pozwoliło na sporządzenie analizy 

możliwie obiektywnej, uwzględniającej punkty widzenia wielu różnych grup interesariuszy. 

Na poniższym diagramie przedstawiono proces opracowywania Programu Rewitalizacji. 
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DESK RESEARCH 

Pierwszym elementem, który miał na celu określenie obszarów zdegradowanych była analiza 

danych zastanych (desk research), która definiowana jest jako analiza dokumentów 

projektowych, prawnych, sprawozdań i innych materiałów źródłowych, która stanowiła bazę 

dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją dalszych etapów badania. 

Analizie poddane zostały dane dotyczące pięciu sfer: sfery społecznej, sfery gospodarczej, 

sfery środowiskowej, sfery przestrzenno-funkcjonalnej, sfery technicznej. Zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, dane te są 

wyznacznikami stanu kryzysowego i określają obszary zdegradowane. 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA  

W celu określenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji opracowany został 

zestaw wskaźników, na który składały się zarówno wskaźniki ze sfery społecznej  

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

lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym) jak i z pozostałych sfer tj. sfery gospodarczej, sfery środowiskowej, sfery 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz sfery technicznej. Należy zaznaczyć, iż analiza wskaźnikowa 

przeprowadzona została przy uwzględnieniu podziału gminy Mircze na sołectwa, takie 

podejście metodologiczne umożliwiło wytypowanie obszarów wymagających interwencji.  

ANALIZA KARTOGRAFICZNA 

Kolejnym etapem procesu była analiza kartograficzna, która jest metodą umożliwiającą 

analizę przestrzenną, dzięki wykorzystaniu zobrazowań kartograficznych w postaci map. 

Ponadto metoda kartograficzna pozwala na prezentowanie zjawisk w przestrzeni za pomocą 

diagramów, których rozmiary są odmienne dla poszczególnych wielkości zjawiska.  

SYNTETYCZNY WSKAŹN IK PERKALA 

Syntetyczny wskaźnik Perkala - jedna z metod porządkowania liniowego. Metoda  

ta charakteryzuje się układaniem obiektów w kolejności, co pozwala porównywać badane 

obiekty i hierarchizować je względem siebie. Syntetyczny wskaźnik Perkala daje możliwość 

zestawiania każdego pojedynczego miernika przy jednoczesnym otrzymaniu całościowego 

wskaźnika oceny społeczno-gospodarczej. Zastosowanie syntetycznego wskaźnika Perkala  

w niniejszym opracowaniu umożliwiło obiektywne porównywanie obszarów przestrzennych 

(stref) i sfer problemowych podlegających diagnozie, a tym samym precyzyjne  

i jednoznaczne wskazanie obszarów wymagających interwencji.  
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Wyższa wartość wskaźnika syntetycznego obrazuje stan kryzysowy  

w jednostce ewidencyjnej - sołectwie 

Obliczenie syntetycznego wskaźnika Perkala poprzedzone zostało standaryzacją. Wskaźniki 

uzyskane w trakcie pierwszej fazy tworzenia diagnozy (dane pozyskane od instytucji/ 

organizacji) poddane zostały procesom standaryzacyjnym, które należą do jednego  

z rodzajów normalizacji. Zabieg ten na zmiennych statystycznych pozwala na osiągnięcie 

optymalnego uporządkowania oraz zmniejszenia zróżnicowania w danym obszarze.  

W procesie standaryzacji danych użyto następujących wzorów: 

Standaryzacja dla stymulant – wskaźniki, dla których wyższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

Stymulacja dla destymulant – wskaźniki, dla których niższa wartość oznacza obszar 

zdegradowany 

𝑧𝑖𝑗 =
𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑥𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑥𝑖𝑗)
 ,       (𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑗 = 1, … , 𝑚) 

𝒛𝒊𝒋 – wartość zestandaryzowana cechy j dla strefy i, 

𝑿𝒊𝒋 – wartość cechy j w badanej jednostce przestrzennej i,  

 

Na podstawie zestandaryzowanych danych możliwe było obliczenie syntetycznych 

wskaźników w każdym z badanych obszarów. Poniżej zaprezentowano wzór na wskaźnik 

syntetyczny Perkala: 

𝑃𝑖 =  
1

𝑚
∑ 𝑧𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 

𝑷𝒊 – wskaźnik Perkala dla i – tego obszaru, 

tijzij– wartość zestandaryzowanej cechy j dla jednostki przestrzennej i, 

m – liczba cech wchodzących w skład wskaźnika syntetycznego, 

j   – numer wskaźnika w i – tej jednostce przestrzennej. 

 

BADANIA SONDAŻOWE  

W trakcie opracowywania Programu Rewitalizacji przeprowadzono badania sondażowe przy 

wykorzystaniu techniki CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny), techniki 
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CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www) oraz PAPI 

(bezpośredni wywiad kwestionariuszowy).  

Badanie zrealizowane techniką CATI przeprowadzone zostało przez ankieterów, którzy łączą 

się telefonicznie z wybranymi do badania respondentami i przeprowadzają z nimi wywiad 

kwestionariuszowy. Ankieter odczytywał pytania z przygotowanego arkusza i notował w nim 

uzyskiwane odpowiedzi. Ponadto w trakcie badania wykorzystano technikę CAWI, w której 

pytania kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania  

i przekazywane za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się 

respondent wraz z komputerem podłączonym do Internetu. Zastosowanie dwóch technik 

badawczych umożliwiło przeprowadzenie jak największej liczby wywiadów 

kwestionariuszowych.  Ankiety przeprowadzone zostały także na spotkaniach informacyjnych, 

które odbyły się na etapie diagnozowania oraz konsultacji społecznych. 

Głównym celem przeprowadzonych badań było pogłębienie wiedzy odnośnie problemów 

na wskazanych obszarach rewitalizacji. Ponadto w trakcie badań określono kluczowe 

działania/projekty, które powinny znaleźć się w Programie Rewitalizacji.  

ANALIZA SWOT 

Analiza ta obejmowała identyfikację i klasyfikację czynników wewnętrznych (mocne i słabe 

strony) i zewnętrznych (szanse i zagrożenia) warunkujących rozwój obszaru objętego 

badaniem. Zderzenie ze sobą mocnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami pozwala 

określić pozycję (potencjał) obszaru, a także możliwość osłabienia lub wzmocnienia siły 

oddziaływania tych czynników. W efekcie analizy otrzymujemy cztery listy: mocnych stron, 

słabych stron, szans oraz zagrożeń. Elementem analizy SWOT jest też sporządzenie syntezy  

na podstawie otrzymanych informacji, które winny się stać elementem strategii  

badanego obszaru. Metoda analizy SWOT jest, w odniesieniu do planów o charakterze 

społeczno-gospodarczym, najlepszym sposobem zidentyfikowania, sklasyfikowania, oceny  

i zdiagnozowania czynników wpływających na rozwój danego obszaru i opracowania na tej 

podstawie najkorzystniejszej strategii. 

DELIMITACJA OBSZARÓW  ZDEGRADOWANYCH 

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego 

gminy Mircze na sołectwa. W poniższej tabeli zaprezentowano listę jednostek ewidencyjnych, 

na podstawie której dokonano analizy. Szczegółowe dane dotyczące sołectw tj. liczba 

mieszkańców, odsetek mieszkańców, przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Delimitacja obszarów zdegradowanych – podział na jednostki ewidencyjne 

Lp. Sołectwa Liczba mieszkańców Odsetek 

1 Ameryka 64 0,9% 

2 Andrzejówka 116 1,6% 

3 Borsuk 91 1,2% 

4 Dąbrowa 6 0,1% 

5 Górka-Zabłocie 169 2,3% 

6 Kryłów 323 4,4% 

7 Kryłów-Kolonia 182 2,5% 

8 Łasków 131 1,8% 

9 Małków (miejscowości: Małków i Małków Nowy) 205 2,8% 

10 Małków-Kolonia 193 2,6% 

11 Marysin 76 1,0% 

12 Miętkie 202 2,7% 

13 Miętkie-Kolonia 211 2,9% 

14 Mircze 1466 20,0% 

15 
Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni 

(miejscowość Modryniec) 
440 6,0% 

16 Modryń 265 3,6% 

17 Modryń-Kolonia 285 3,9% 

18 Mołożów 221 3,0% 

19 Mołożów-Kolonia 125 1,7% 

20 Prehoryłe 322 4,4% 

21 Radostów 91 1,2% 

22 Rulikówka 28 0,4% 

23 Smoligów 193 2,6% 

24 Stara Wieś 505 6,9% 

25 
Szychowice (miejscowości: Szychowice i Szychowice 

Nowe) 
530 7,2% 

26 Tuczapy 258 3,5% 

27 Wereszyn 121 1,6% 

28 Wiszniów 528 7,2% 

Gmina Mircze 7347 100% 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Mapa 1. Gmina Mircze w podziale na analizowane jednostki. 
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Na potrzeby opracowania diagnozy gminy Mircze przygotowano zestaw 25 wskaźników, 

które podzielano na cztery sfery. Pierwszym obszarem są zjawiska społeczne tj. ubóstwo, 

bezrobocie, bezpieczeństwo, demografia i inne (16 wskaźników). Ponadto zgodnie  

z wytycznymi w zakresie rewitalizacji, w ramach opracowania wzięto także po uwagę obszar 

gospodarczy (3 wskaźniki), obszar środowiskowy (1 wskaźnik), obszar przestrzenno-

funkcjonalny (3 wskaźniki), obszar techniczny (2 wskaźniki).  

Rysunek 1. Podział sfer 

 

Dla każdej z pięciu sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej) wartością referencyjną była średnia wartość wskaźnika dla gminy Mircze. 

We wszystkich strefach - jednostkach ewidencyjnych, w których wartość wskaźnika odchyla 

się od wartości referencyjnej, zdiagnozowano negatywne zjawiska. 

Tabela 2. Lista wskaźników 

 

1. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

2. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

3. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

4. Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

5. Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

6. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

7. Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

8. Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

9. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

10. Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

11. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym 

12. Saldo migracji 

13. Liczba urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

14. Liczba wydarzeń kulturalnych 

15. Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

16. Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

17. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

18. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

19. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 10 pracowników w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

20. Azbest pozostały do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 1 km2 

21. Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

22. Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

23. Liczba przystanków w przeliczeniu na 1km2 

24. Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena subiektywna) wg stanu 

na dzień 10.03.2017 r. 

25. Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą degradację)  wg stanu na dzień 

10.03.2017 r. 

   Źródło: opracowanie Grupa BST 



Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 

 

  12 

DELIMITACJA OBSZARÓW  REWITALIZACJI  

Obszar rewitalizacji wyznaczony został na obszarach, na których zdiagnozowano stan 

kryzysowy z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących  

z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej z czterech sfer (gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej). Ponadto w trakcie delimitacji 

obszaru rewitalizacji uwzględniono znaczenie obszaru dla rozwoju lokalnego. 

Wyznaczenie obszarów rewitalizacji oparte zostało na analizie desk research, analizie 

wskaźnikowej, a także na podstawie opinii interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym zgodnie  

z Zasadami delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na 

terenach wiejskich województwa lubelskiego. Zastosowanie różnych metod badawczych 

pozwoliło uzupełnić informacje zdobyte jedną metodą – innymi. Sytuacja taka jest korzystna  

z punktu widzenia weryfikacji i pogłębienia danych. Powstał w ten sposób szerszy materiał do 

oceny i wnioskowania, a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie obiektywnej, 

uwzględniającej punkty widzenia wielu różnych grup zainteresowanych rewitalizacją. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji itp. od instytucji i osób, których dotkną - bezpośrednio lub pośrednio - skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne 

stanowią szansę by stworzony dokument uwzględniał oczekiwania grup, do których jest 

adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy,  

ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały 

możliwość zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą 

się jednak tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego 

temat, modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

W trakcie procesu opracowywania dokumentu konsultacje społeczne przeprowadzane były 

dwukrotnie. Pierwsze konsultacje dotyczyły wyznaczenia obszarów zdegradowanych, 

obszarów rewitalizacji. Natomiast w trakcie drugich konsultacji opiniowany był Projekt 

Programu Rewitalizacji.  
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DESK RESEARCH - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MIRCZE 

Gmina Mircze położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego 

w powiecie hrubieszowskim. Graniczy z gminami: od północy - z gminą Hrubieszów, od 

zachodu - z gminą Werbkowice i Tyszowce (powiat Tomaszów Lubelski), od południa - 

z gminą Łaszczów i gminą Telatyn (powiat Tomaszów Lubelski), od wschodu - z gminą 

Dołhobyczów i przez rzekę Bug z Ukrainą. 

Mapa 2. Usytuowanie Gminy Mircze na tle Polski 

Źródło: http://www.mircze.pl/asp/pliki/images/mapa_polozenie.jpg 

Siedziba władz gminnego samorządu terytorialnego w Mirczu połączona jest dogodnymi 

szlakami komunikacyjnymi z siedzibą powiatu i większymi ośrodkami miejskimi regionu. 

Oddalona jest od miasta wojewódzkiego - Lublina o około 150 km, od Hrubieszowa - miasta 

powiatowego o około 18 km, od Zamościa o około 55 km, od Tomaszowa Lubelskiego 

o około 40 km. Z Ukrainą ma połączenie poza swoimi granicami w Hrebennem - o znaczeniu 

międzynarodowym oddalonym o około 65 km, w Zosinie - o znaczeniu międzypaństwowym 

o około 38 km i w Uśmierzu - o znaczeniu lokalnym o około 15 km oraz w Dołhobyczowie 

oddalonym o ok. 23 km. Gmina Mircze jest jedną z największych obszarowo jednostek 

administracyjnych w województwie. 

W skład Gminy Mircze wchodzą sołectwa Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Górka-

Zabłocie, Kryłów, Kryłów-Kolonia, Łasków, Małków, Małków-Kolonia, Marysin, Miętkie, Miętkie-

Kolonia, Mircze, Modryniec Wschodni, Modryniec Zachodni, Modryń, Modryń-Kolonia, 
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Mołożów, Mołożów-Kolonia, Prehoryłe, Radostów, Rulikówka, Smoligów, Stara Wieś, 

Szychowice, Tuczapy, Wereszyn, Wiszniów. 

Miejscowości bez statusu sołectwa: Szychowice Nowe, Małków Nowy. 

Tabela 3. Podział Gminy Mircze na sołectwa 

Lp. Sołectwa Lp.  Sołectwa 

1 
Ameryka 

15 
Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni (miejscowość 

Modryniec) 

2 Andrzejówka 16 Modryń 

3 Borsuk 17 Modryń-Kolonia 

4 Dąbrowa 18 Mołożów 

5 Górka-Zabłocie 19 Mołożów-Kolonia 

6 Kryłów 20 Prehoryłe 

7 Kryłów-Kolonia 21 Radostów 

8 Łasków 22 Rulikówka 

9 
Małków (miejscowości: Małków i 

Małków Nowy) 
23 

Smoligów 

10 Małków-Kolonia 24 Stara Wieś 

11 Marysin 25 Szychowice (miejscowości: Szychowice i Szychowice Nowe) 

12 Miętkie 26 Tuczapy 

13 Miętkie-Kolonia 27 Wereszyn 

14 Mircze 28 Wiszniów 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Mapa 3. Gmina Mircze w podziale na sołectwa 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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STREFA SPOŁECZNA  

Demografia 

Na koniec roku 2015 gminę Mircze zamieszkiwało 7 482 osób. Liczba ludności gminy stanowiła 

11,35% mieszkańców powiatu hrubieszowskiego. Na przestrzeni lat 2013-2015 widoczny był 

stały spadek ogólnej liczby mieszkańców gminy Mircze. W analizowanym okresie liczba 

mieszkańców spadła o 97 osób. W porównaniu do gminy Mircze liczba ludności w powiecie 

hrubieszowskim również spadła, tj. o 1 218 osób. Czynnikami wpływającymi na spadek lub 

przyrost ludności są migracje na pobyt stały, zarówno wewnętrzne – rozpatrywane w skali 

kraju, województwa i powiatów, jak i zewnętrzne oraz przede wszystkim występowanie 

zjawiska starzenia się ludności. 

Rysunek 2.  Liczba mieszkańców w powiecie hrubieszowskim oraz w gminie Mircze w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczbę ludności w gminie determinuje również przyrost naturalny. Wskaźnik przyrostu 

naturalnego w powiecie hrubieszowskim w roku 2015 był ujemny i wynosił: -3,5. Warto zwrócić 

uwagę, że w całym województwie lubelskim również wystąpił ubytek naturalny (-1,4). Na 

przestrzeni lat 2013-2015 należy zwrócić uwagę, że występujący przyrost naturalny o ujemnej 

wartości pogłębił się. Zmiany na przestrzeni lat zaistniały w związku ze starzejącym się 

społeczeństwem oraz zwiększoną umieralnością, jak również zwiększoną liczbą migracji. 
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Rysunek 3. Przyrost naturalny w powiecie hrubieszowskim oraz województwie lubelskim w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Obserwowane i prognozowane dla gminy Mircze trendy demograficzne można uznać za 

niekorzystne. Na podstawie prognoz GUS możemy twierdzić, że spadek liczby ludności 

obserwowany w latach 2013-2015 będzie postępował, czego dowodzą prognozy 

demograficzne dla powiatu hrubieszowskiego. Tym samym liczba ludności powiatu w latach 

2015-2050 zmniejszy się o 24 253 osób. 

Rysunek 4. Prognoza ludności powiatu hrubieszowskiego na lata 2015-2050 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Rynek pracy 

W latach 2013-2015 liczba bezrobotnych w gminie Mircze spadła o 82 osoby. W roku 2013 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 505 osób, natomiast w roku 2015 były to 423 

osoby. Najwięcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie 

odnotowano w roku 2013. W analizowanym okresie wyższy udział w ogólnej liczbie 
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bezrobotnych w większości stanowili mężczyźni. Największa dysproporcja płci wśród 

bezrobotnych widoczna była w roku 2015 (45,2% kobiet, 54,8% mężczyzn), najmniejsza w roku 

2013 (50,1% kobiet, 49,9% mężczyzn). Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowano również na 

poziomie powiatu. 

Rysunek 5. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Mircze w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Bezpieczeństwo społeczne 

Na przestrzeni lat 2013-2015 największą liczbę przestępstw stwierdzonych przez Policję  

w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w powiecie hrubieszowskim 

odnotowano w roku 2015, tj. 1 390 przestępstw. Należy zauważyć, że od 2014 roku wartość 

tego wskaźnika uległa zwiększeniu. W województwie lubelskim liczba przestępstw 

stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach spadła z poziomu 44 684 do 

32 981. 

Rysunek 6. Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach w województwie 

lubelskim oraz powiecie hrubieszowskim w latach 2013-2015 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 

Uczestnictwo w życiu publicznym 

Partycypacja obywateli w wyborach jest jednym z przejawów społeczeństwa 

obywatelskiego. Frekwencja wyborcza w gminie Mircze w wyborach prezydenckich 

przeprowadzonych w roku 2015 była niższa niż frekwencja ogólnopolska i wynosiła 43,0%. 

Mieszkańcy województwa głosowali na podobnym poziomie co mieszkańcy całego kraju. 

Podobna tendencja miała miejsce w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego.  

W przypadku wyborów do Sejmu i Senatu frekwencja wyborcza w województwie lubelskim, 

powiecie hrubieszowskim oraz gminie Mircze była znacznie niższa niż ogólnopolska, tj. kolejno 

17,0%, 14,9%, 13,5%. W przypadku wyborów samorządowych frekwencja w gminie była 

najniższa. Porównując aktywność wyborczą mieszkańców gminy Mircze możemy twierdzić, że 

partycypacja obywateli w gminie była niższa od tendencji panujących na obszarze 

pozostałych administracyjnych jednostek analizy (województwa, kraju) w przypadku 

wyborów prezydenckich.  

Tabela 4. Frekwencja wyborcza w wyborach bezpośrednich 

Wyszczególnienie 

Wybory 

Prezydenta 

RP 

Wybory do 

Parlamentu 

Europejskiego 

Wybory do 

Sejmu 

Wybory do 

Senatu 

Wybory 

samorządowe 

(rok 2015) (rok 2014) (rok2015) (rok 2015) (rok 2014) 

Polska 55,3 23,8 50,9 50,9 47,2 

Województwo lubelskie 54,3 23,5 17,0 17,0 49,8 

Powiat hrubieszowski 45,8 17,9 14,8 14,8 46,3 

Gmina Mircze 43,0 14,7 13,5 13,5 45,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 

W latach 2013-2015 w gminie Mircze liczba działających fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych przypadająca na 1000 mieszkańców stopniowo się zwiększała, co świadczy  

o rozwoju tego sektora. Pod koniec badanego okresu w gminie Mircze na 1000 mieszkańców 

przypadało 3,34 podmiotów, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2013 o 0,17.  

W powiecie hrubieszowskim zarejestrowano wzrost podmiotów o 0,24. 
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Rysunek 7. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

W latach 2013-2015 w województwie lubelskim zaobserwowano spadek liczby placówek 

stacjonarnych pomocy spolecznej. Liczba ta zmniejszyła się o 3 placówki w roku 2014.  

W powiecie hrubieszowskim występują 2 placówki pomocy. W gminie Mircze występuje jedna 

placówka pomocy społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu. 

W gminie Mircze na przełomie lat 2013-2015 zauważyć można tendencję spadkową liczby 

gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej wg. kryterium dochodowości. 

W 2013 roku 191 gospodarstw korzystało z pomocy społecznej, w 2015 roku 189. Tendencję 

spadkową można zaobserwować również w województwie lubelskim oraz powiecie 

hrubieszowskim. Oznacza to poprawę na rynku pracy. 

Rysunek 8. Gospodarstwa domowe korzystające ze środków pomocy społecznej wg. kryterium dochodowości  

w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 
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Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy rodzinom w powiecie hrubieszowskim są 

ubóstwo oraz bezrobocie, jak również niepełnosprawność, czy długotrwała lub ciężka 

choroba. Powodami przyznawania pomocy rodzinie były również potrzeba ochrony 

macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, 

bezdomność, czy trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.  

W latach 2014-2015 zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

alkoholizmu. Znaczącą tendencję spadkową charakteryzują się grupy osób korzystających  

z pomocy z powodu ubóstwa, co w prognozach na przyszłość powoduje zmniejszenie się 

problemu bezrobocia i ubóstwa w powiecie hrubieszowskim. 

STREFA GOSPODARCZA 

Na przestrzeni lat 2013-2015 zwiększyła się liczba podmiotów gospodarki narodowej 

wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób w województwie lubelskim oraz powiecie 

hrubieszowskim, natomiast zmniejszyła się w gminie Mircze. W roku 2013 podmiotów 

gospodarki narodowej wpisanych do rejestru w województwie było 787, natomiast w roku 

2015 liczba ta wynosiła 809 podmiotów. Liczba podmiotów również wzrosła w powiecie 

hrubieszowskim, tj. o 23 . Zmniejszenie się liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych 

do rejestru REGON zaobserwowano w gminie Mircze. Liczba ta zmniejszyła się o 2 podmioty 

gospodarcze i wynosiła w 2015 roku 466. 

Rysunek 9. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 
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wystąpiła w powiecie hrubieszowskim, gdzie liczba podmiotów nowo zarejestrowanych 

spadła o 59. W gminie Mircze na przełomie lat 2013-2015 liczba ulegała wahaniom. W 2013 

roku nowo zarejestrowanych podmiotów było 37, gdzie w 2014 roku liczba ta spadła do 21. 

W 2015 roku odnotowano nieznaczący wzrost nowo zarejestrowanych podmiotów do 33. 

Rysunek 10. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie lubelskim, powiecie 

hrubieszowskim oraz gminie Mircze w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 

Gmina Mircze realizuje politykę w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz działania 

inwestycyjne m.in. w odnawialne źródła energii.  

W przypadku emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych [t/rok] w powiecie hrubieszowskim, 

wskaźnik ten na przestrzeni lat 2013-2015 sukcesywnie się zmniejszał.  

STREFA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA  

Gmina Mircze położona jest na obszarze dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Kotliny 

Hrubieszowskiej i Grzędy Sokalskiej, które należą do Wyżyny Wołyńskiej. 

Gmina Mircze jest gminą wiejską. Posiada bardzo dobre warunki do prowadzenia produkcji 

rolniczej. Na wybitnie rolniczy charakter gminy wskazuje struktura użytkowania ziemi - użytki 

rolne zajmują 81% ogólnej powierzchni gminy. Użytki leśne stanowią 13%, natomiast użytki 

zielone - 6% powierzchni gminy. Najlepsze kompleksy gleb występują we wsiach: Modryń, 

Mircze, Prehoryłe, Wereszyn, Stara Wieś.  

STREFA TECHNICZNA 

Na przełomie lat 2013-2015 na analizowanych obszarów zaobserwowano niewielki wzrost 

mieszkań wyposażonych w instalację wodociągową i łazienkę w województwie lubelskim 

oraz powiecie hrubieszowskim, czy centralne ogrzewanie we wszystkich analizowanych 

jednostkach administracyjnych. W województwie lubelskim w badanym okresie czasu 

mieszkań wyposażonych w instalację wodociągową przybyło 0,2%, w łazienkę 0,4% oraz  

w centralne ogrzewanie 0,6%. W powiecie hrubieszowskim mieszkań wyposażonych  

w instalację wodociągową przybyło 0,1%, w łazienkę 0,1% oraz w centralne ogrzewanie 0,2%. 

W gminie Mircze mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie przybyło 0,1%. 

Rysunek 12. Mieszkania wyposażone w instalację wodociągową, łazienkę i centralne ogrzewanie w województwie 

lubelskim, powiecie hrubieszowskim i gminie Mircze w latach 2013-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS 
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PODSUMOWANIE 

Sfera społeczna 

Demografia 

Gmina Mircze zmaga się z niepokojącymi problemami demograficznymi. Obrazuje to przede 

wszystkim zmniejszająca się liczba mieszkańców gminy, występują zmiany w strukturze 

ekonomicznych grup wiekowych. Zjawiska te znamionują proces starzenia się społeczeństwa, 

który będzie wyzwalał konieczność stworzenia odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. 

Według danych GUS proces wyludniania gminy będzie postępował. Natomiast prognoza 

ludnościowa na lata 2015-2050 w powiecie hrubieszowskim wskazuje, że liczba mieszkańców 

w roku 2050 spadnie do 41 612.  

Rynek pracy 

Badanie bezrobocia na rynku pracy w gminie Mircze wskazuje, że liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych z roku na rok zmniejsza się. W analizowanym okresie liczba ta spadła o 82 

zarejestrowane osoby. Analiza liczby zarejestrowanych bezrobotnych uwidacznia 

dysproporcje płci w tym zakresie i wskazuje na dominację mężczyzn wśród osób 

bezrobotnych w całym analizowanym okresie (tj.2013-2015). Pod koniec 2015 roku 

zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn było 232, a kobiet 191. 

Bezpieczeństwo społeczne 

Negatywnymi zjawiskami występującymi na terenie województwa lubelskiego, w tym powiatu 

hrubieszowskiego są przestępstwa. Na przestrzeni analizowanych lat 2013-2015 liczba 

przestępstw sukcesywnie zmniejszała się. Poziom bezpieczeństwa stanowi jeden  

z najważniejszych elementów definiujący poziom jakości życia. Bezpieczeństwo nie jest czymś 

trwałym, dlatego należy dążyć stale do zapewnienia jak najwyższego poziomu 

bezpieczeństwa.  

 Uczestnictwo w życiu publicznym 

Mimo wzrostu liczby organizacji pozarządowych, gminę Mircze cechuje niewielki stopień 

aktywności społeczeństwa, wyjątek stanowi frekwencja do wyborów samorządowych. Wzrost 

aktywności obywateli w tym zakresie jest istotny dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

które stanowi bazę dla wzmocnienia i rozkwitu społeczności lokalnych. Istotne jest w 

najbliższej perspektywie podejmowanie działań wpierających sektor NGO, fundacje, 

stowarzyszenia, poprzez dostępność do lokali, organizację wydarzeń mających na celu 

pobudzenie aktywności.  

Sfera gospodarcza 

Rozwinięta gospodarka jest ważnym komponentem sprawnie funkcjonującej gminy. 

Diagnoza wykazała, że gminę Mircze charakteryzuje niewielki spadek podmiotów gospodarki 
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narodowej wpisanych do rejestru REGON, jak również liczba nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki narodowej. W roku 2015 odnotowano mniej podmiotów  

w porównaniu do roku 2013.. Należy tutaj wskazać zmiany na rynku pracy związane ze 

wsparciem lokalnych przedsiębiorców, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz wzrost 

znaczenia sektora I gospodarki.  

Sfera środowiskowa 

W analizowanym okresie (t.j. 2013-2015) odnotowano zmniejszenie się liczby ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków w powiecie hrubieszowskim o 363 osoby. W przypadku 

gminy Mircze liczba ta pozostała bez zmian. Niepokojąca natomiast jest emisja 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza, pomimo odnotowanego spadku 

emitowanych zanieczyszczeń. Normy w dalszym ciągu pozostają przekroczone. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Gmina Mircze jest gminą wiejską. Największą powierzchnię terenu zajmują użytki rolne. Rozwój 

tej gminy powinien być nakierunkowany na I sektor gospodarki narodowej. 

Sfera techniczna 

W województwie lubelskim, powiecie hrubieszowskim oraz gminie Mircze odnotowano 

niewielki wzrost liczby mieszkań wyposażonych w instalację wodociągową, łazienkę, czy 

centralne ogrzewanie. W przypadku gminy Mircze wzrost ten dotyczył zwiększenia się liczby 

mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie tj. 62,0% ogółu wszystkich mieszkań. 

Zaobserwowana sytuacja wymaga zmian w tym obszarze, obejmujących m.in. rozbudowę 

sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

SFERA SPOŁECZNA 

Analiza sfery społecznej stanowi fundamentalną część opisu badanej zbiorowości 

pozwalającą na diagnozę obecnego stanu i prognozowanie oraz planowanie przyszłych 

zmian. Największym potencjałem rozwojowym danego obszaru jest jego kapitał ludzki. 

Dlatego też w prezentowanej diagnozie skupiono uwagę na analizie społecznych obszarów 

takich jak: ubóstwo, problemy społeczne. Wymienione kategorie tworzą katalog 

podstawowej wiedzy na temat wybranej zbiorowości, pozwalają także na identyfikację 

problemów z jakimi potencjalnie może borykać się badana społeczność. Wśród  sołectw, na 

których zidentyfikowano najwięcej problemów związanych ze zjawiskiem  bezrobocia, 

należą: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Górka-Zabłocie, Kryłów-Kolonia, Łasków, Małków 

(miejscowości: Małków i Małków Nowy), Małków-Kolonia, Marysin, Mircze, Modryniec 

Wschodni i Modryniec Zachodni (miejscowość Modryniec), Modryń, Mołożów, Prehoryłe, 

Rulikówka, Szychowice (miejscowości: Szychowice i Szychowice Nowe), Wiszniów. 

Tabela 5. Bezrobocie - wskaźniki 

Lp. Sołectwa 

Liczba osób 

bezrobotnych w 

przeliczeniu na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 

długotrwale 

bezrobotnych  w 

przeliczeniu na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 

bezrobotnych do 30 

r.ż.  w przeliczeniu 

na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

1 Ameryka 7,32 2,44 4,88 

2 Andrzejówka 12,90 8,06 3,23 

3 Borsuk 5,66 5,66 3,77 

4 Dąbrowa 0,00 0,00 0,00 

5 Górka-Zabłocie 6,32 6,32 1,05 

6 Kryłów 6,70 3,35 3,35 

7 Kryłów-Kolonia 6,25 4,46 3,57 

8 Łasków 11,54 3,85 5,13 

9 

Małków (miejscowości: 

Małków i Małków Nowy) 
12,82 6,84 5,13 

10 Małków-Kolonia 10,08 4,20 1,68 

11 Marysin 5,88 5,88 5,88 

12 Miętkie 6,19 3,09 3,09 

13 Miętkie-Kolonia  6,50 4,07 1,63 

14 Mircze 9,46 5,38 4,62 

15 

Modryniec Wschodni i 

Modryniec Zachodni 

(miejscowość Modryniec) 

8,70 4,71 2,90 

16 Modryń 8,33 7,74 5,36 

17 Modryń-Kolonia 6,90 2,87 3,45 

18 Mołożów 6,20 3,10 6,20 

19 Mołożów-Kolonia 2,94 1,47 1,47 

20 Prehoryłe 6,95 4,81 3,74 

21 Radostów 5,77 1,92 1,92 

22 Rulikówka 7,69 7,69 0,00 

23 Smoligów 3,51 1,75 0,88 

24 Stara Wieś  5,25 3,93 2,62 

25 Szychowice (miejscowości: 12,19 9,06 2,81 
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Szychowice i Szychowice 

Nowe) 

26 Tuczapy 5,70 4,43 1,90 

27 Wereszyn 7,35 4,41 2,94 

28 Wiszniów 10,94 6,38 3,34 

Gmina Mircze 8,27 5,06 3,48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu został utworzony w oparciu o art. 46 ustawy  

o pomocy społecznej Uchwałą Nr X/ 44/ 90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 lutego 1990 

roku. W skład ośrodka wchodzi kierownik, główny księgowy, 4 pracowników socjalnych 

pracujących w terenach socjalnych, 2 stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz opiekunki 

środowiskowe. Łącznie w Ośrodku zatrudnionych jest 9 osób. Obszar gminy jest podzielony na 

5 rejonów socjalnych, a liczba mieszkańców gminy wynosi 7347 osób (wg stanu na dzień 

10.03.2017 r.), zatem jeden rejon socjalny obejmuje 1469 osób. Potrzeba ustrojowa zrodziła 

zjawisko masowego bezrobocia. Niezadowolenie społeczne, wynikające z coraz trudniejszej 

sytuacji socjalno - bytowej tracących pracę osób, powodowało agresję ze strony klientów. 

Działania GOPS skierowane są na udzielanie pomocy osobom, które same przy wykorzystaniu 

własnych środków i możliwości nie są w stanie pokonać trudnej sytuacji życiowej w jakiej się 

znalazły. Beneficjenci pomocy społecznej pochodzą głównie ze środowisk, które pozostają 

na marginesie życia społecznego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologiami 

(Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021). 

Wśród  sołectw, na których zidentyfikowano najwięcej problemów związanych ze zjawiskiem  

ubóstwa, należą: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Kryłów, Kryłów-Kolonia, Łasków, Małków 

(miejscowości: Małków i Małków Nowy), Miętkie, Miętkie-Kolonia, Mircze, Modryniec 

Wschodni i Modryniec Zachodni (miejscowość Modryniec), Modryń, Mołożów-Kolonia, 

Rulikówka, Szychowice (miejscowości: Szychowice i Szychowice Nowe), Tuczapy, Wereszyn, 

Wiszniów. 

Tabela 6. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz liczba osób objętych pomocą  

w ramach procedury „Niebieska karta” 

Lp. Sołectwa 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej 
Liczba osób 

objętych 

pomocą w 

ramach 

procedury 

„Niebieska 

karta” 

Liczba 

wskazań 

powyżej 

średniej 

dla 

Gminy 

Mircze 

ogółem 

z powodu 

długotrwałej 

lub ciężkiej 

choroby 

z powodu 

ubóstwa 

z powodu 

niepełnosp

rawności 

1 Ameryka 15,63 15,63 14,06 0,00 0,00 3 

2 Andrzejówka 7,76 4,31 4,31 2,59 0,00 3 

3 Borsuk 12,09 2,20 9,89 0,00 0,00 2 

4 Dąbrowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

5 Górka-Zabłocie 6,51 1,18 3,55 0,00 0,00 0 

6 Kryłów 5,88 2,79 4,95 0,31 1,55 1 

7 Kryłów-Kolonia 7,69 6,04 1,65 4,40 0,00 2 

8 Łasków 9,92 9,92 6,11 6,11 1,53 5 
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9 

Małków 

(miejscowości: 

Małków i Małków 

Nowy) 

14,15 9,27 8,29 3,41 1,95 

5 

10 Małków-Kolonia 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0 

11 Marysin 1,32 1,32 0,00 1,32 0,00 0 

12 Miętkie 9,41 2,48 0,50 2,97 0,00 2 

13 Miętkie-Kolonia  5,69 2,84 4,74 0,95 0,95 1 

14 Mircze 7,30 3,75 5,87 2,25 0,20 2 

15 

Modryniec 

Wschodni i 

Modryniec 

Zachodni 

(miejscowość 

Modryniec) 

8,41 5,00 7,73 3,86 1,36 5 

16 Modryń 6,04 3,77 4,91 1,51 0,75 1 

17 Modryń-Kolonia 2,11 0,70 1,40 0,35 0,00 0 

18 Mołożów 0,45 0,00 0,45 0,45 0,00 0 

19 Mołożów-Kolonia 4,80 4,80 4,80 4,80 1,60 3 

20 Prehoryłe 5,59 1,55 1,86 1,86 0,31 0 

21 Radostów 1,10 1,10 0,00 1,10 0,00 0 

22 Rulikówka 21,43 21,43 21,43 0,00 0,00 3 

23 Smoligów 4,15 1,04 3,63 1,04 0,00 0 

24 Stara Wieś  6,73 2,38 4,55 0,00 0,00 0 

25 

Szychowice 

(miejscowości: 

Szychowice i 

Szychowice Nowe) 

11,51 6,79 10,19 3,58 0,38 

4 

26 Tuczapy 14,73 3,10 11,63 0,39 0,00 2 

27 Wereszyn 11,57 5,79 4,96 1,65 0,00 2 

28 Wiszniów 12,12 5,11 3,98 2,65 0,76 4 

Gmina Mircze 7,70 3,84 5,20 1,95 0,45 - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Podczas diagnozy analizie poddano także liczbę ludności w wieku poprodukcyjnym  

w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym, saldo migracji oraz liczbę urodzeń  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wartości dotyczące wskazanych wskaźników 

odnotowano niższe niż średnia gminy w większości sołectw, pomijając sołectwa: 

Andrzejówka, Szychowice (miejscowości: Szychowice i Szychowice Nowe), Wiszniów. 

Analizowane wskaźniki potwierdzają jednocześnie, iż sołectwa borykające się z problemami 

nadwyżki liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, bądź ujemnym przyrostem naturalnym  

w połączeniu ze zjawiskiem demograficznym gminy budzi niepokój występowania zjawiska 

starzenia się społeczeństwa. 

Tabela 7. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym, saldo migracji 

oraz  liczba urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Lp. Sołectwa 

Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym w 

stosunku do liczby osób 

w wieku produkcyjnym 

Saldo 

migracji 

Liczba urodzeń w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba wskazań 

powyżej średniej 

dla Gminy Mircze 

1 Ameryka 39,02% -3,13 0,00 2 

2 Andrzejówka 37,10% 0,00 1,72 0 

3 Borsuk 41,51% 1,10 1,10 1 

4 Dąbrowa 66,67% 0,00 0,00 2 

5 Górka-Zabłocie 53,68% -2,96 0,59 3 
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6 Kryłów 36,36% 1,55 0,62 1 

7 Kryłów-Kolonia 44,64% 0,00 0,55 2 

8 Łasków 44,87% 2,29 0,76 1 

9 

Małków 

(miejscowości: 

Małków i Małków 

Nowy) 

46,15% 0,00 0,49 

2 

10 Małków-Kolonia 34,45% 0,00 0,52 1 

11 Marysin 33,33% -1,32 0,00 2 

12 Miętkie 65,98% 1,49 1,49 1 

13 Miętkie-Kolonia  42,28% -4,74 0,47 3 

14 Mircze 33,98% 0,00 0,27 1 

15 

Modryniec Wschodni i 

Modryniec Zachodni 

(miejscowość 

Modryniec) 

33,70% -1,14 0,45 

2 

16 Modryń 33,33% -0,38 0,75 1 

17 Modryń-Kolonia 41,38% 1,40 1,75 1 

18 Mołożów 46,51% 1,81 1,81 1 

19 Mołożów-Kolonia 42,65% 0,00 0,00 2 

20 Prehoryłe 55,08% 0,00 0,31 2 

21 Radostów 44,23% 0,00 1,10 1 

22 Rulikówka 61,54% -3,57 0,00 3 

23 Smoligów 39,47% 0,00 0,52 1 

24 Stara Wieś  43,93% -1,39 0,59 3 

25 

Szychowice 

(miejscowości: 

Szychowice i 

Szychowice Nowe) 

34,06% 0,38 1,32 

0 

26 Tuczapy 41,14% -1,55 0,39 3 

27 Wereszyn 52,94% -3,31 0,83 2 

28 Wiszniów 31,91% 0,57 0,76 0 

Gmina Mircze 39,47% -0,20 0,68 - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Mircze 

Nad bezpieczeństwem na terenie Gminy Mircze czuwa Komenda Powiatowa Policji  

w Hrubieszowie oraz Posterunek Policji w Dołhobyczowie. Główny ciężar obsługi policyjnej 

przypada na Posterunek Policji w Dołhobyczowie, który ma w obszarze swojego działania 

także Gminę Mircze. Posterunek Policji w Dołhobyczowie zatrudnia dziewięciu policjantów,  

w tym Kierownika Posterunku i jednego pracownika cywilnego. Zasoby lokalowe stanowią ok. 

90 m2. 

Posterunek Policji w Dołhobyczowie udostępnił również dane dotyczące liczby przestępstw 

ogółem przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczby wypadków i kolizji drogowych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższe wartości tych wskaźników odnotowano  

w sołectwach: Ameryka, Borsuk, Kryłów, Małków (miejscowości: Małków i Małków Nowy), 

Małków-Kolonia, Miętkie, Miętkie-Kolonia, Mircze, Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni 

(miejscowość Modryniec), Modryń, Prehoryłe, Radostów, Smoligów, Wereszyn, Wiszniów. 

Wartości wyższe od średniej referencyjnej dla gminy, oznaczają zjawiska negatywne. Należy 

dążyć do zmniejszania obu wskaźników. 
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Tabela 8. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem oraz liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Lp. Sołectwa 

Liczba stwierdzonych 

przestępstw ogółem w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców  

Liczba wypadków i 

kolizji drogowych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców  

1 Ameryka 1,56 1,56 

2 Andrzejówka 0,00 0,00 

3 Borsuk 1,10 0,00 

4 Dąbrowa 0,00 0,00 

5 Górka-Zabłocie 0,00 0,00 

6 Kryłów 0,93 1,24 

7 Kryłów-Kolonia 0,55 0,00 

8 Łasków 0,00 0,00 

9 

Małków  

(miejscowości: Małków i Małków Nowy) 0,49 0,98 

10 Małków-Kolonia 0,52 0,52 

11 Marysin 0,00 0,00 

12 Miętkie 0,00 0,50 

13 Miętkie-Kolonia  2,37 0,47 

14 Mircze 0,41 0,75 

15 

Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni  

(miejscowość Modryniec) 1,36 1,14 

16 Modryń 4,15 1,51 

17 Modryń-Kolonia 0,35 0,00 

18 Mołożów 0,45 0,00 

19 Mołożów-Kolonia 0,00 0,00 

20 Prehoryłe 2,80 0,00 

21 Radostów 1,10 0,00 

22 Rulikówka 0,00 0,00 

23 Smoligów 1,04 0,00 

24 Stara Wieś  0,79 0,00 

25 

Szychowice  

(miejscowości: Szychowice i Szychowice Nowe) 0,57 0,19 

26 Tuczapy 0,39 0,00 

27 Wereszyn 3,31 0,00 

28 Wiszniów 1,52 0,00 

Gmina Mircze 0,95 0,42 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Posterunku Policji w Dołhobyczowie 

Tabela poniżej prezentuje liczbę wydarzeń kulturalnych, liczbę organizacji formalnych  

i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz frekwencję wyborczą w wyborach 

prezydenckich w 2015 roku w II turze. Wskaźniki poniżej wartości referencyjnej oznaczają 

negatywne zjawiska. Wszystkie sołectwa w gminie Mircze borykają się z występowaniem tych 

negatywnych zjawisk. 

Na terenie gminy zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Kultury połączony z Biblioteką Publiczną 

w Mirczu. W roku 2010 ośrodek ten pozyskał nową bazę lokalową (ul. Kryłowska 45), która 

miała przyczynić się do upowszechniania kultury i czytelnictwa dla szerokiego kręgu 

odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, starsi). W 2014 r. siedziba Gminnego Ośrodka Kultury 

przeniesiona została do odnowionego i powiększonego budynku zlokalizowanego przy ul. 

Kryłowskiej 18. Biblioteka Publiczna w Mirczu nadal mieści się przy ul. Kryłowskiej 45.  

W Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu działa pięć zespołów śpiewaczych: „Echo” z Mircza, 
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„Arabeska” z Mircza, „Szychowianki” z Szychowic, Kapela „MOCH-BAND” oraz „Horyzont”.  

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest na umowę o pracę 6 osób. 

Tabela 9. Liczba wydarzeń kulturalnych, liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców oraz frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. II turze 

Lp. Sołectwa 

Liczba 

wydarzeń 

kulturalnych  

Liczba organizacji 

formalnych i 

nieformalnych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Frekwencja 

wyborcza w 

wyborach 

prezydenckich w 

2015 r. (II tura) 

1 Ameryka 1,56 0,00 35,47% 

2 Andrzejówka 0,00 0,00 35,47% 

3 Borsuk 3,30 1,10 35,47% 

4 Dąbrowa 0,00 0,00 35,47% 

5 Górka-Zabłocie 0,00 0,59 42,00% 

6 Kryłów 1,24 0,93 42,18% 

7 Kryłów-Kolonia 0,00 0,55 42,18% 

8 Łasków 0,00 0,00 41,27% 

9 

Małków (miejscowości: 

Małków i Małków Nowy) 
0,00 0,49 42,00% 

10 Małków-Kolonia 0,00 0,00 42,00% 

11 Marysin 0,00 1,32 35,47% 

12 Miętkie 0,99 0,50 35,47% 

13 Miętkie-Kolonia  0,00 0,47 35,47% 

14 Mircze 1,77 0,48 45,54% 

15 

Modryniec Wschodni i 

Modryniec Zachodni 

(miejscowość Modryniec) 

0,23 0,68 45,37% 

16 Modryń 0,00 1,51 45,37% 

17 Modryń-Kolonia 0,35 0,35 45,37% 

18 Mołożów 0,00 0,45 43,55% 

19 Mołożów-Kolonia 0,00 0,00 43,55% 

20 Prehoryłe 0,31 0,31 42,18% 

21 Radostów 0,00 0,00 46,32% 

22 Rulikówka 0,00 0,00 45,37% 

23 Smoligów 1,04 1,04 41,27% 

24 Stara Wieś  0,00 0,79 46,32% 

25 

Szychowice (miejscowości: 

Szychowice i Szychowice 

Nowe) 

0,19 0,75 40,94% 

26 Tuczapy 0,00 0,39 43,55% 

27 Wereszyn 0,00 0,83 41,27% 

28 Wiszniów 0,19 0,57 39,41% 

Gmina Mircze 0,53 0,57 43,01% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Mircze 

SFERA GOSPODARCZA 

Monitoring potencjału rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i analiza sytuacji zastanej są 

niezwykle ważne w kontekście planowanych działań, w ramach procesu rewitalizacji. Analizie 

poddany został obszar przedsiębiorczości w gminie Mircze. Siłą rozwojową każdego sołectwa 

jest jego kondycja ekonomiczno-gospodarcza. Wyznaczanie obszarów stanowiących  

o problematycznym charakterze gminy, pozwoli na dokonanie zmian, pozwalających  

w przyszłości ograniczyć bariery rozwojowe gminy. Skuteczne zaplanowanie przemian  
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w lokalnej gospodarce zwiększy jej konkurencyjność i atrakcyjność dla pracowników oraz 

potencjalnych inwestorów. 

Na terenie gminy nie występują znaczące zakłady o charakterze przemysłowym. Sektor 

publiczny stanowią instytucje państwowe: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Zdrowia, Szkoły 

Podstawowe, Gimnazja i Placówka Straży Granicznej. Na terenie gminy nie istnieją 

przedsiębiorstwa państwowe. Podmioty gospodarcze sektora prywatnego stanowi 

działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne, spółki handlowe i spółdzielnie. 

Prowadzona działalność gospodarcza ma głównie charakter świadczenia usług budowlano - 

remontowych. Istniejące rzemiosło przetwórczo – wytwórcze związane jest z rolnictwem i jego 

obsługą (przetwórstwo ryb, brykieciarnia, młyny), a także leśnictwem (tartaki). Na terenie 

gminy istnieją dwie firmy usługowo - handlowe, które prowadzą kompleksową usługę 

rolnictwa, które jednocześnie zatrudniają największą liczbę pracowników fizycznych sektora 

prywatnego w gminie. Spółdzielnie zlokalizowane na terenie gminy mają charakter rolno -

produkcyjny, usytuowane są na byłych obszarach PGR. Miejscowość gminna Mircze stanowi 

bazę dla istniejących i tworzących się form działalności gospodarczej, głownie z uwagi na 

lokalizację instytucji obsługujących mieszkańców i dostępność komunikacyjną (Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021). 

Podczas diagnozy sfery gospodarczej w gminie Mircze wzięto pod uwagę liczbę podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczbę 

podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu na 

100 mieszkańców oraz liczbę podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 

zatrudniających co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Negatywne zjawiska strefy gospodarczej nie występuję jedynie wśród sołectw takich jak: 

Kryłów, Mircze, Smoligów. 

Tabela 10. Strefa gospodarcza - wskaźniki 

Lp. Sołectwa 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON  

ogółem w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

w 2016 i 2017 r. w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

zatrudniających co najmniej 10 

pracowników w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

1 Ameryka 1,56 0,00 0,00 

2 Andrzejówka 2,59 0,00 0,00 

3 Borsuk 6,59 2,20 0,00 

4 Dąbrowa 0,00 0,00 0,00 

5 Górka-Zabłocie 1,78 0,00 0,00 

6 Kryłów 13,00 2,48 1,55 

7 Kryłów-Kolonia 6,59 1,65 0,00 

8 Łasków 3,82 1,53 0,00 

9 

Małków (miejscowości: 

Małków i Małków 

Nowy) 

1,95 0,00 0,49 

10 Małków-Kolonia 4,15 1,04 0,00 

11 Marysin 0,00 0,00 0,00 

12 Miętkie 3,47 0,00 0,00 

13 Miętkie-Kolonia  2,37 0,00 0,00 
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Lp. Sołectwa 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON  

ogółem w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

w 2016 i 2017 r. w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

zatrudniających co najmniej 10 

pracowników w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

14 Mircze 9,14 0,75 0,82 

15 

Modryniec Wschodni i 

Modryniec Zachodni 

(miejscowość 

Modryniec) 

3,41 0,23 0,00 

16 Modryń 3,02 0,38 0,00 

17 Modryń-Kolonia 3,51 0,35 0,00 

18 Mołożów 7,69 0,45 0,00 

19 Mołożów-Kolonia 0,00 0,00 0,00 

20 Prehoryłe 2,48 0,62 0,00 

21 Radostów 2,20 1,10 0,00 

22 Rulikówka 0,00 0,00 0,00 

23 Smoligów 11,92 1,55 1,55 

24 Stara Wieś  3,96 0,59 0,20 

25 

Szychowice 

(miejscowości: 

Szychowice i 

Szychowice Nowe) 

3,21 0,00 0,57 

26 Tuczapy 1,94 0,39 0,00 

27 Wereszyn 4,13 0,00 0,00 

28 Wiszniów 2,65 0,19 0,19 

Gmina Mircze 5,09 0,59 0,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

SFERA ŚRODOWISKOWA  

Jednym z równie ważnych aspektów diagnozy obszarów zdegradowanych jest sfera 

środowiskowa. Analiza tego obszaru pozwoli na określenie kondycji środowiskowej gminy 

Mircze. Współcześnie nacisk kładzie się na optymalizowanie sytuacji środowiskowej, gdyż ma 

ona wpływ na jakość życia mieszkańców gminy oraz stanowi o atrakcyjności i potencjale 

danego obszaru. Zatem identyfikacja kondycji środowiska w gminie Mircze staje się niezwykle 

potrzebna w celu wyznaczenia obszarów kryzysowych, wymagających działań 

interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji.  

Sfera środowiskowa w gminie Mircze zdiagnozowana została na podstawie wskaźnika 

azbestu pozostałego do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 1 km². Zgodnie z tabelą 

występuje niewiele sołectw, w których wskaźnik azbestu pozostałego do unieszkodliwienia  

jest wysoki, m.in. sołectwa: Borsuk, Górka-Zabłocie, Kryłów, Marysin, Mircze, Radostów, 

Smoligów, Tuczapy, Wereszyn.  

Tabela 11. Strefa środowiskowa - wskaźniki 

Lp. Sołectwa 
Azbest pozostały do unieszkodliwienia  

w przeliczeniu na 1 km2 

1 Ameryka 7744,5 

2 Andrzejówka 5769,3 

3 Borsuk 8892,7 

4 Dąbrowa 4426,8 

5 Górka-Zabłocie 34922,5 

6 Kryłów 13251,9 
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Lp. Sołectwa 
Azbest pozostały do unieszkodliwienia  

w przeliczeniu na 1 km2 

7 Kryłów-Kolonia 1513,2 

8 Łasków 4212,6 

9 Małków (miejscowości: Małków i Małków Nowy) 3271,1 

10 Małków-Kolonia 1633,5 

11 Marysin 34242,5 

12 Miętkie 8275,0 

13 Miętkie-Kolonia  3794,3 

14 Mircze 28721,9 

15 

Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni 

(miejscowość Modryniec) 
4740,7 

16 Modryń 3727,8 

17 Modryń-Kolonia 3237,6 

18 Mołożów 3762,8 

19 Mołożów-Kolonia 3296,3 

20 Prehoryłe 2457,3 

21 Radostów 12291,7 

22 Rulikówka 4159,0 

23 Smoligów 13229,0 

24 Stara Wieś  7308,0 

25 

Szychowice 

(miejscowości: Szychowice i Szychowice Nowe) 
5810,9 

26 Tuczapy 13854,2 

27 Wereszyn 12151,6 

28 Wiszniów 3179,8 

Gmina Mircze 8672,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Mircze 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą również warunki przestrzenno-

funkcjonalne, mogące stać się przyczyną do przyciągania nowych mieszkańców lub 

potencjalnych inwestorów w gminie.  

Gmina Mircze z uwagi na charakter wiejski w znacznej mierze pokryta jest zabudową 

zagrodową gospodarstw. W Mirczu oraz w byłych gospodarstwach państwowych  

i spółdzielczych występuje budownictwo o niskiej intensywności wielo- i jednorodzinne. System 

wodociągowy na terenie gminy występuje we wsiach Ameryka, Marysin, Mircze, Modryń, 

Górka-Zabłocie, Małków Nowy, Smoligów, Szychowice Nowe i Wiszniów oraz lokalnie  

w zakładach rolnych. System kanalizacyjny istnieje tylko na terenie trzech miejscowości. 

W ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej analizie poddano liczbę budynków z przyłączami 

wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków oraz liczbę 

przystanków w przeliczeniu na 1 km². Gmina Mircze boryka się z występowaniem 

negatywnych zjawisk strefy przestrzenno-funkcjonalnej, pomijając sołectwo Mircze. 
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Tabela 12. Strefa przestrzenno-funkcjonalna – wskaźniki 

Lp. Sołectwa 

Liczba budynków 

z przyłączami 

wodociągowymi 

w stosunku do 

łącznej liczby 

budynków 

Liczba budynków 

z przyłączami 

kanalizacyjnymi w 

stosunku do 

łącznej liczby 

budynków 

Liczba 

przystanków w 

przeliczeniu na 

1km2 

1 Ameryka 24,2% 0,0% 0,74 

2 Andrzejówka 0,0% 0,0% 0,44 

3 Borsuk 0,0% 0,0% 0,70 

4 Dąbrowa 0,0% 0,0% 1,03 

5 Górka-Zabłocie 61,7% 0,0% 0,37 

6 Kryłów 0,0% 0,0% 0,58 

7 Kryłów-Kolonia 0,0% 0,0% 0,33 

8 Łasków 0,0% 0,0% 0,25 

9 
Małków (miejscowości: Małków i 

Małków Nowy) 

13,6% 13,6% 
1,53 

10 Małków-Kolonia 0,0% 0,0% 0,50 

11 Marysin 64,5% 0,0% 1,06 

12 Miętkie 0,0% 0,0% 0,26 

13 Miętkie-Kolonia  0,0% 0,0% 0,20 

14 Mircze 70,0% 45,6% 0,49 

15 

Modryniec Wschodni i Modryniec 

Zachodni (miejscowość 

Modryniec) 

0,0% 0,0% 

0,48 

16 Modryń 4,6% 0,0% 0,49 

17 Modryń-Kolonia 0,0% 0,0% 0,22 

18 Mołożów 0,0% 0,0% 0,70 

19 Mołożów-Kolonia 0,0% 0,0% 0,26 

20 Prehoryłe 0,0% 0,0% 0,29 

21 Radostów 0,0% 0,0% 0,82 

22 Rulikówka 55,6% 0,0% 1,10 

23 Smoligów 0,0% 0,0% 0,31 

24 Stara Wieś  33,5% 0,0% 0,39 

25 
Szychowice (miejscowości: 

Szychowice i Szychowice Nowe) 

0,0% 0,0% 
0,23 

26 Tuczapy 0,0% 0,0% 0,18 

27 Wereszyn 0,0% 0,0% 0,58 

28 Wiszniów 78,0% 19,5% 0,28 

Gmina Mircze 21,6% 9,2% 0,43 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Mircze 

SFERA TECHNICZNA 

Ważnym aspektem świadczącym również o potencjale i atrakcyjności danego obszaru są 

warunki techniczne. Mogą one także stać się przyczyną przyciągania potencjalnych 

inwestorów, jak również nowych mieszkańców. 

Podczas diagnozy sfery technicznej w gminie Mircze wzięto pod uwagę szacowany odsetek 

(%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena subiektywna) wg stanu 

na dzień 10.03.2017 r. oraz degradację techniczną obiektów budowlanych użyteczności 

publicznej (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną 

budynków, a 5 bardzo dużą degradację) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. Zgodnie z poniższą 

tabelą, w niektórych sołectwach gminy Mircze nie występują budynki użyteczności 
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publicznej, to są sołectwa: Ameryka, Dąbrowa, Rulikówka. Ponad połowa powierzchni gminy 

Mircze wymaga remontu lub modernizacji dróg gminnych. 

Tabela 13. Strefa techniczna - wskaźniki  

Lp. Sołectwa 

Szacowany odsetek (%) dróg 

gminnych wymagających 

remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 

10.03.2017 r. 

Degradacja techniczna obiektów 

budowalnych użyteczności 

publicznej (ocena w skali od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza bardzo małą 

degradację techniczną budynków, a 

5 bardzo dużą degradację)  wg stanu 

na dzień 10.03.2017 r. 

1 Ameryka 30% brak budynków 

2 Andrzejówka 50% 1 

3 Borsuk 25% 1 

4 Dąbrowa 50% brak budynków 

5 Górka-Zabłocie 30% 2 

6 Kryłów 50% 4 

7 Kryłów-Kolonia 50% 4 

8 Łasków 50% 4 

9 

Małków (miejscowości: 

Małków i Małków 

Nowy) 

30% 3 

10 Małków-Kolonia 50% 2 

11 Marysin 20% 4 

12 Miętkie 50% 3 

13 Miętkie-Kolonia  20% 4 

14 Mircze 30% 2 

15 

Modryniec Wschodni i 

Modryniec Zachodni 

(miejscowość 

Modryniec) 

40% 3 

16 Modryń 40% 3 

17 Modryń-Kolonia 50% 3 

18 Mołożów 50% 2 

19 Mołożów-Kolonia 50% 4 

20 Prehoryłe 50% brak budynków 

21 Radostów 20% 2 

22 Rulikówka 50% 3,5 

23 Smoligów 40% 2 

24 Stara Wieś  30% 3,5 

25 

Szychowice 

(miejscowości: 

Szychowice i 

Szychowice Nowe) 

30% 2 

26 Tuczapy 30% 3 

27 Wereszyn 20% 2 

28 Wiszniów 30% 1 

Gmina Mircze 38% 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Mircze 

PODSUMOWANIE 

W celu wskazania jednostek, w których występuje wysokie bądź bardzo wysokie nasilenie 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej dokonano syntetycznej oceny stopnia nasilenia negatywnych 

zjawisk we wszystkich jednostkach. 
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Do analizy sfery społecznej wykorzystano 16 wskaźników, sfery gospodarczej 3 wskaźniki, sfery 

środowiskowej 1 wskaźnik, sfery przestrzenno-funkcjonalnej 3 wskaźniki oraz do sfery 

technicznej 2 wskaźniki. Tabela poniżej prezentuje wskaźniki wykorzystane w ramach analizy. 

Tabela 14. Wskaźniki wykorzystane w ramach opracowania analizy wskaźnikowej 

SFERA SPOŁECZNA 

1. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

2. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

3. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

4. Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

5. Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

6. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

7. Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

8. Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

9. Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

10. Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

11. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym 

12. Saldo migracji 

13. Liczba urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

14. Liczba wydarzeń kulturalnych 

15. Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

16. Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

SFERA GOSPODARCZA 

17. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

18. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

19. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 10 pracowników 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

20. Azbest pozostały do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 1 km2 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

21. Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

22. Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

23. Liczba przystanków w przeliczeniu na 1km2 

SFERA TECHNICZA 

24. Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena subiektywna) wg 

stanu na dzień 10.03.2017 r. 

25. Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą degradację)  wg stanu na dzień 

10.03.2017 r. 

 

W kolejnej tabeli zaprezentowano wartości powyższych wskaźników oraz wskaźnika 

syntetycznego Perkala z uwzględnieniem podziału gminy Mircze na sołectwa. Im wyższa 

wartość wskaźnika syntetycznego Perkala, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia 

stanu kryzysowego na danym obszarze. 
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Tabela 15. Sfera społeczna – syntetyczny wskaźnik Perkala 

Lp. Sołectwa 
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1 Ameryka 0,729 0,729 0,656 0,000 0,000 0,567 0,269 0,787 0,377 1,000 0,205 0,770 1,000 1,000 1,000 1,000 

2 Andrzejówka 0,362 0,201 0,201 0,423 0,000 1,000 0,890 0,520 0,000 0,000 0,149 0,326 0,047 1,000 1,000 1,000 

3 Borsuk 0,564 0,103 0,462 0,000 0,000 0,439 0,625 0,609 0,265 0,000 0,276 0,169 0,393 1,000 0,273 1,000 

4 Dąbrowa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,326 1,000 1,000 1,000 1,000 

5 Górka-Zabłocie 0,304 0,055 0,166 0,000 0,000 0,490 0,697 0,170 0,000 0,000 0,626 0,747 0,673 1,000 0,608 0,398 

6 Kryłów 0,274 0,130 0,231 0,051 0,794 0,519 0,370 0,540 0,224 0,794 0,128 0,106 0,658 0,300 0,385 0,382 

7 Kryłów-Kolonia 0,359 0,282 0,077 0,719 0,000 0,484 0,493 0,576 0,132 0,000 0,366 0,326 0,696 1,000 0,636 0,382 

8 Łasków 0,463 0,463 0,285 0,999 0,783 0,894 0,425 0,827 0,000 0,000 0,373 0,000 0,578 1,000 1,000 0,465 

9 
Małków (miejscowości: Małków 
i Małków Nowy) 

0,660 0,432 0,387 0,559 1,000 0,994 0,755 0,827 0,118 0,625 0,410 0,326 0,730 1,000 0,677 0,398 

10 Małków-Kolonia 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 0,782 0,464 0,271 0,125 0,332 0,073 0,326 0,714 1,000 1,000 0,398 

11 Marysin 0,061 0,061 0,000 0,215 0,000 0,456 0,649 0,949 0,000 0,000 0,041 0,513 1,000 1,000 0,129 1,000 

12 Miętkie 0,439 0,116 0,023 0,486 0,000 0,480 0,341 0,499 0,000 0,317 0,980 0,114 0,179 0,441 0,672 1,000 

13 Miętkie-Kolonia  0,265 0,133 0,221 0,155 0,486 0,504 0,449 0,262 0,571 0,304 0,298 1,000 0,738 1,000 0,686 1,000 

14 Mircze 0,341 0,175 0,274 0,368 0,105 0,734 0,593 0,746 0,099 0,481 0,060 0,326 0,849 0,000 0,684 0,072 

15 
Modryniec Wschodni i 
Modryniec Zachodni 
(miejscowość Modryniec) 

0,392 0,233 0,361 0,632 0,699 0,674 0,520 0,468 0,329 0,728 0,051 0,487 0,749 0,872 0,549 0,088 

16 Modryń 0,282 0,176 0,229 0,247 0,387 0,646 0,854 0,864 1,000 0,968 0,041 0,379 0,583 1,000 0,001 0,088 

17 Modryń-Kolonia 0,098 0,033 0,065 0,057 0,000 0,535 0,317 0,556 0,085 0,000 0,272 0,126 0,031 0,802 0,768 0,088 

18 Mołożów 0,021 0,000 0,021 0,074 0,000 0,481 0,342 1,000 0,109 0,000 0,420 0,068 0,000 1,000 0,701 0,255 

19 Mołożów-Kolonia 0,224 0,224 0,224 0,786 0,821 0,228 0,162 0,237 0,000 0,000 0,309 0,326 1,000 1,000 1,000 0,255 

20 Prehoryłe 0,261 0,072 0,087 0,305 0,159 0,539 0,531 0,604 0,674 0,000 0,667 0,326 0,828 0,825 0,794 0,382 

21 Radostów 0,051 0,051 0,000 0,180 0,000 0,447 0,212 0,310 0,265 0,000 0,354 0,326 0,393 1,000 1,000 0,000 

22 Rulikówka 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,596 0,849 0,000 0,000 0,000 0,852 0,834 1,000 1,000 1,000 0,088 

23 Smoligów 0,193 0,048 0,169 0,170 0,000 0,272 0,194 0,141 0,250 0,000 0,217 0,326 0,714 0,415 0,314 0,465 

24 Stara Wieś  0,314 0,111 0,213 0,000 0,000 0,407 0,434 0,423 0,191 0,000 0,346 0,523 0,672 1,000 0,476 0,000 

25 
Szychowice (miejscowości: 
Szychowice i Szychowice Nowe) 

0,537 0,317 0,475 0,587 0,194 0,945 1,000 0,454 0,136 0,121 0,062 0,272 0,270 0,893 0,501 0,496 

26 Tuczapy 0,687 0,145 0,543 0,063 0,000 0,442 0,489 0,306 0,093 0,000 0,266 0,546 0,786 1,000 0,743 0,255 

27 Wereszyn 0,540 0,270 0,231 0,271 0,000 0,570 0,487 0,474 0,797 0,000 0,605 0,796 0,543 1,000 0,453 0,465 

28 Wiszniów 0,566 0,239 0,186 0,434 0,389 0,848 0,705 0,539 0,365 0,000 0,000 0,245 0,581 0,893 0,624 0,637 

Gmina Mircze 0,359 0,179 0,243 0,319 0,230 0,641 0,558 0,562 0,230 0,270 0,217 0,355 0,624 0,700 0,622 0,305 
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Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela 16. Sfera gospodarcza, sfera środowiskowa, sfera przestrzenno-funkcjonalna, sfera techniczna – syntetyczny wskaźnik Perkala 
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1 Ameryka 0,880 1,000 1,000 0,187 0,690 1,000 0,584 0,667 brak budynków 
2 Andrzejówka 0,801 1,000 1,000 0,127 1,000 1,000 0,805 1,000 0,000 
3 Borsuk 0,493 0,114 1,000 0,221 1,000 1,000 0,617 0,250 0,250 
4 Dąbrowa 1,000 1,000 1,000 0,087 1,000 1,000 0,370 0,667 brak budynków 
5 Górka-Zabłocie 0,863 1,000 1,000 1,000 0,209 1,000 0,862 0,333 0,250 
6 Kryłów 0,000 0,001 0,001 0,351 1,000 1,000 0,704 0,333 0,750 
7 Kryłów-Kolonia 0,493 0,335 1,000 0,000 1,000 1,000 0,890 1,000 0,750 
8 Łasków 0,706 0,384 1,000 0,081 1,000 1,000 0,947 0,833 0,750 

9 
Małków (miejscowości: Małków i 
Małków Nowy) 0,850 1,000 0,685 0,053 0,826 0,702 0,003 0,333 1,000 

10 Małków-Kolonia 0,681 0,582 1,000 0,004 1,000 1,000 0,766 0,500 0,750 
11 Marysin 1,000 1,000 1,000 0,980 0,992 1,000 0,351 0,167 0,500 
12 Miętkie 0,733 1,000 1,000 0,202 1,000 1,000 0,938 1,000 0,750 
13 Miętkie-Kolonia  0,818 1,000 1,000 0,068 1,000 1,000 0,984 0,167 0,250 
14 Mircze 0,297 0,697 0,472 0,814 0,103 0,000 0,772 0,000 0,500 

15 
Modryniec Wschodni i Modryniec 
Zachodni (miejscowość Modryniec) 0,738 0,908 1,000 0,097 1,000 1,000 0,779 0,667 0,500 

16 Modryń 0,768 0,848 1,000 0,066 0,941 1,000 0,770 0,500 0,500 
17 Modryń-Kolonia 0,730 0,859 1,000 0,052 1,000 1,000 0,967 0,833 0,250 
18 Mołożów 0,408 0,818 1,000 0,067 1,000 1,000 0,617 0,667 0,250 
19 Mołożów-Kolonia 1,000 1,000 1,000 0,053 1,000 1,000 0,938 0,667 0,750 
20 Prehoryłe 0,809 0,750 1,000 0,028 1,000 1,000 0,917 1,000 0,250 
21 Radostów 0,831 0,557 1,000 0,323 1,000 1,000 0,527 0,333 0,750 
22 Rulikówka 1,000 1,000 1,000 0,079 1,000 1,000 0,322 1,000 brak budynków 
23 Smoligów 0,083 0,373 0,000 0,351 1,000 1,000 0,903 0,333 0,250 
24 Stara Wieś  0,695 0,760 0,872 0,173 1,000 1,000 0,846 0,333 0,625 

25 
Szychowice (miejscowości: 
Szychowice i Szychowice Nowe) 0,753 1,000 0,635 0,129 1,000 1,000 0,964 0,667 0,750 

26 Tuczapy 0,851 0,844 1,000 0,369 1,000 1,000 1,000 0,333 0,500 
27 Wereszyn 0,682 1,000 1,000 0,318 1,000 1,000 0,702 0,833 0,250 
28 Wiszniów 0,796 0,924 0,878 0,050 0,000 0,572 0,924 0,500 0,250 

Gmina Mircze 0,608 0,764 0,772 0,214 0,756 0,798 0,812 0,567 0,500 

Źródło: opracowanie Grupa BST
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OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do 

których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom kapitału 

społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym. 

Co więcej, obszar zdegradowany cechuje się, co najmniej jednym negatywnym zjawiskiem 

ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. 

Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy 

wskaźnikowej w pięciu sferach. Im więcej wskaźników negatywnych tym gorsza sytuacja  

w analizowanej jednostce. Należy zaznaczyć, iż za obszary zdegradowane uznane zostały 

sołectwa, w których co najmniej połowa (8 wskaźników) wskaźników w sferze społecznej 

odbiegało od średniej dla gminy Mircze oraz w przypadku co najmniej jednej innej sferze 

występowały negatywne zjawiska.     

Obszarami zdegradowanymi w gminie Mircze są następujące jednostki urbanistyczne: 

Ameryka, Andrzejówka, Kryłów-Kolonia, Łasków, Małków (miejscowości: Małków i Małków 

Nowy), Miętkie-Kolonia, Mircze, Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni (miejscowość 

Modryniec), Modryń, Rulikówka, Szychowice (miejscowości: Szychowice i Szychowice 

Nowe), Wiszniów. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie wskaźników  

w poszczególnych sferach. Na czerwono zaznaczone zostały sfery, w których zdiagnozowano 

stan kryzysowy. 

Tabela 17. Obszary zdegradowane4. 
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1 Ameryka 11 3 0 2 2 TAK 

2 Andrzejówka 9 3 0 2 1 TAK 

3 Borsuk 7 1 1 2 0 
 

4 Dąbrowa 5 3 0 2 2 
 

5 Górka-Zabłocie 6 3 1 2 0 
 

6 Kryłów 4 0 1 2 2 
 

7 Kryłów-Kolonia 8 1 0 3 2 TAK 

8 Łasków 11 2 0 3 2 TAK 

9 
Małków (miejscowości: Małków i 

Małków Nowy) 
14 2 0 1 1 TAK 

10 Małków-Kolonia 6 2 0 2 2 
 

11 Marysin 6 3 1 1 
  

12 Miętkie 6 3 0 3 2 
 

13 Miętkie-Kolonia  9 3 0 3 0 TAK 

14 Mircze 9 0 1 0 1 TAK 

                                                      
4 W tabeli kolorem zaznaczono, wskaźniki które odbiegają od średniej dla Gminy Mircze 
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15 

Modryniec Wschodni i Modryniec 

Zachodni (miejscowość 

Modryniec) 

11 3 0 2 2 TAK 

16 Modryń 8 3 0 2 1 TAK 

17 Modryń-Kolonia 3 3 0 3 1 
 

18 Mołożów 4 2 0 2 1 
 

19 Mołożów-Kolonia 7 3 0 3 2 
 

20 Prehoryłe 7 2 0 3 1 
 

21 Radostów 4 2 1 2 1 
 

22 Rulikówka 9 3 0 2 2 TAK 

23 Smoligów 3 0 1 3 1 
 

24 Stara Wieś  4 2 0 3 1 
 

25 
Szychowice (miejscowości: 

Szychowice i Szychowice Nowe) 
8 2 0 3 2 TAK 

26 Tuczapy 7 3 1 3 0 
 

27 Wereszyn 7 3 1 2 0 
 

28 Wiszniów 10 3 0 1 0 TAK 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela 18. Obszary zdegradowane w gminie Mircze 

Lp. 
Nazwa  

sołectwa 
Uzasadnienie 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Saldo migracji 

• Liczba urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym 

• Liczna urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba przystanków w przeliczeniu na 1km2 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba przystanków w przeliczeniu na 1km2 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym 

• Liczna urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

• Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym 

• Saldo migracji 

• Liczna urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba przystanków w przeliczeniu na 1km2 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczna urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera środowiskowa  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Azbest pozostały do unieszkodliwienia w przeliczeniu na 1 km2 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Saldo migracji 

• Liczna urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 

9 

M
o

d
ry

ń
 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób bezrobotnych do 30 r.ż.  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Saldo migracji 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od średniej dla gminy Mircze: 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym 

• Saldo migracji 

• Liczna urodzeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba budynków z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków 

• Liczba przystanków w przeliczeniu na 1km2 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera techniczna 

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Szacowany odsetek (%) dróg gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena 

subiektywna) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 

• Degradacja techniczna obiektów budowalnych użyteczności publicznej (ocena w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków, a 5 bardzo dużą 

degradację)  wg stanu na dzień 10.03.2017 r. 
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Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera społeczna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

• Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby 

• Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających świadczeń ze pomocy społecznej 

• Liczba osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta” 

• Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych  w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

• Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Liczba wydarzeń kulturalnych 

• Liczba organizacji formalnych i nieformalnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

• Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura) 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera gospodarcza  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

• Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON zatrudniających co najmniej 

10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Syntetyczny Wskaźnik Perkala - sfera przestrzenno-funkcjonalna  

Lista wskaźników odbiegających od  średniej dla gminy Mircze: 

• Liczba przystanków w przeliczeniu na 1km2   

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Potrzeby działań rewitalizacyjnych na wskazanych powyżej obszarach wynikają z zaistniałych 

licznych problemów w różnych sferach, począwszy od sfery społecznej a skończywszy na 

sferze technicznej. W przypadku wysokiej liczby osób bezrobotnych, konieczne jest podjęcie 

działań zmierzających do aktywizacji tych osób. W przypadku niewielkiej liczby podmiotów 

gospodarczych konieczne jest podjęcie działań wspomagających lokalnych 

przedsiębiorców, jak i nowych. Ze względu na brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

konieczna jest budowa tych sieci w celu poprawienia warunków i jakości życia mieszkańców 

gminy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa społeczności lokalnej konieczny jest remont lub 

modernizacja infrastruktury drogowej wraz z towarzyszącą, tj.: budowa chodników, ścieżek 

rowerowych w celach komunikacyjnym i rekreacyjnym jak również budowa oświetlenia dróg 

w gminie. Zestaw działań naprawczych dla poszczególnych obszarów zawiera lista projektów 

podstawowych. 

 

ZASIĘG PRZESTRZENNY OBSZARU REWITALIZACJI 

Rozpoznanie problemów występujących w gminie Mircze dało podstawy do wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji i umożliwiło wskazanie terenów najbardziej wymagających wsparcia. 

Obszar wskazany do rewitalizacji został skonkretyzowany w oparciu o dane ilościowe oraz 

wskaźniki jakościowe, co umożliwiło uchwycenie powiązań funkcjonalnych obszarów.  

Obszar rekomendowany do rewitalizacji w gminie Mircze został wyznaczony na podstawie 

pogłębionej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej. Zasadniczym założeniem przy 

delimitacji obszaru zdegradowanego było wskazanie obszarów, na których koncentrują się 
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negatywne zjawiska społeczne. Podczas analizy wykorzystano dane pozyskane m.in. z Urzędu 

Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Posterunku Policji, Powiatowego Urzędu 

Pracy. Działania diagnostyczne zwieńczone zostały identyfikacją licznych zjawisk kryzysowych 

na wskazanym obszarze rewitalizacji oraz potwierdziły konieczność szybkiej interwencji oraz 

działań w celu ich eliminacji lub istotnego ograniczenia. 

Zgodnie z analizą, na wyznaczonym obszarze zdegradowanym w gminie Mircze mieszkają 

4166 osoby, co stanowi 56,70% ogółu ludności gminy, a powierzchnia obszarów 

zdegradowanych wynosi 234,88 km2, co stanowi 49,65% powierzchni gminy. Odsetek ten 

przekracza maksymalną wartość, jaką może zamieszkiwać i obejmować powierzchniowo 

obszar rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju. Wskutek tego, poddano wnikliwej 

analizie sołectwa, na których skumulowane są negatywne zjawiska. Nastąpiło to na 

podstawie analizy wskaźnikowej oraz spotkań z mieszkańcami i sołtysami. Istotnym 

czynnikiem, który wzięto pod uwagę w trakcie delimitacji obszaru rewitalizacji było także 

znaczenie obszaru rewitalizacji dla rozwoju gminy. Co więcej, w wyznaczonych sołectwach 

znajdują się liczne potencjały, które należy wzmacniać w celu stworzenia możliwości 

zrównoważonego rozwoju całej gminy. 

Obszar rewitalizacji wyznaczono na terenie następujących sołectw: Ameryka, Kryłów-

Kolonia, Małków, Modryniec Wschodni, Modryniec Zachodni, Szychowice. Liczba 

mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wynosi 1421 osób tj. 19,35% 

mieszkańców gminy, a powierzchnia obszaru 46,67 km2 tj. 19,87% powierzchni gminy. 

Szczegółowe dane zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 19. Obszar rewitalizacji w gminie Mircze 

 Sołectwo 

Liczba 

mieszkańców  

[os.] 

% 
Powierzchnia  

[km2] 
% 

Podobszar 

 I 
Ameryka 64 4,5% 2,70 5,8% 

Podobszar II 
Modryniec Wschodni i 

Modryniec Zachodni 
440 31,0% 12,55 26,9% 

Podobszar 

III 

Kryłów-Kolonia 182 12,8% 6,09 13,1% 

Małków 205 14,4% 7,87 16,9% 

Szychowice 530 37,3% 17,46 37,4% 

Obszar rewitalizacji 1421 - 46,67 - 

Źródło: opracowanie Grupa BST 
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Źródło: opracowanie Grupa BST 

 

Główne problemy zdiagnozowane na powyższych obszarach: 

 występowanie problemów społecznych, w tym ubóstwa, alkoholizmu, długotrwałej 

choroby, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie; 

 występowanie bezrobocia, w tym długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych do 

30 roku życia; 

 ograniczona liczba podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów gospodarczych 

zatrudniających co najmniej 10 pracowników; 

 nasilenie zjawisk zagrażających bezpieczeństwu (liczba przestępstw, liczba wypadków 

i kolizji drogowych); 

 niekorzystna struktura demograficzna; 

 brak lub zmniejszenie liczby ofert kulturowych i spędzania czasu wolnego dla 

mieszkańców; 

 mała aktywność mieszkańców; 

 przestrzeń publiczna wymagająca remontu, modernizacji lub odnowy; 

 niski poziom jakości dróg; 

 występowanie obiektów wymagających termomodernizacji lub generalnego 

remontu. 

Potrzeby podjęcia działań rewitalizacyjnych wynikają z problemów zdiagnozowanych na 

obszarze rewitalizacji (np. w przypadku wysokiego poziomu bezrobocia, potrzebą jest 
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aktywizacja mieszkańców, w przypadku braku oferty rekreacyjnej, potrzebą jest stworzenie 

takiej oferty lub adaptacja terenów na cele rekreacyjne).  

POGŁĘBIONA ANALIZA OBSZARU REWITALIZACJI  

Pogłębiona analiza stanowi kompleksowy opis sytuacji obszarów kryzysowych w gminie 

Mircze, które zostały rekomendowane do rewitalizacji. Obszary zdegradowane zostały 

wskazane w sposób obiektywny w oparciu o zróżnicowane narzędzia, metody i techniki 

badawcze. W celu zdiagnozowania problemów dokonano analizy danych zastanych (desk 

research), której podstawą były zasoby Banku Danych Lokalnych. Przeprowadzono również 

badania ilościowe CATI/CAWI oraz PAPI wśród potencjalnych odbiorców i beneficjentów GR. 

Dopełnieniem prowadzonych badań uczyniono analizę wskaźnikową, która pozwoliła 

zobrazować natężenie i koncentrację zjawisk kryzysowych. 30 marca 2017 roku w gminie 

zorganizowano także spotkanie, dotyczące wstępnie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, 

które potwierdziło konieczność przeprowadzenia procesów rewitalizacji na wyznaczonych 

obszarach. Z kolei 30 marca, 6 i 10 kwietnia przeprowadzone zostały spacery studyjne. Poniżej 

zamieszczono fotografie wykonane podczas spacerów. 

Fot 1. Szychowice – Budynek świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szychowicach  
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Fot. 2. Małków – obszar pod tereny rekreacyjne (np. boisko)  

 

 

Fot. 3. Modryniec – Świetlica wiejska 

 

 

Podstawą diagnozy obecnego stanu i projektowania przyszłych zmian była analiza 

wskaźnikowa. Przeprowadzono analizę pięciu sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej). Wnikliwa diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych 

była podstawą do podjęcia przygotowań działań rewitalizacyjnych o wielowymiarowym 

i kompleksowym charakterze i promieniowaniu. 
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Zestaw wskaźników wykorzystanych do pogłębionej analizy wskaźnikowej sfery społecznej 

dotyczył istotnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, demografia, 

niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu społecznym (frekwencja wyborcza, liczba 

organizacji społecznych). Analiza ukazała różne aspekty życia i funkcjonowania ludzi  

w przestrzeni gminy oraz pozwoliła na poznanie kluczowych problemów, z jakimi zmagają się 

jego mieszkańcy. Wartości poszczególnych wskaźników ukazały zróżnicowanie obszaru gminy 

pod względem faktycznego stanu życia ludności. Wśród stref odnotowano liczne 

przekroczenia względem średniej dla gminy. To pozwoliło wskazać sołectwa znajdujące się  

w stanie kryzysowym: Ameryka, Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni, Szychowice, 

Kryłów-Kolonia, Małków. W przypadku strefy społecznej, odnotowano przekroczenia 

istotnego wskaźnika, który informuje o poziomie jakości życia: liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. Wartości wyższe od średniej referencyjnej dla gminy Mircze 

(7,70), odnotowało w sołectwach: Ameryka (15,63), Małków (14,15), Modryniec Wschodni  

i Modryniec Zachodni (8,41), Szychowice (11,51). W przypadku liczby osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, przekroczenia 

zaobserwowano we wszystkich analizowanych sołectwach, tj. Ameryka (15,63), Kryłów-

Kolonia (6,04), Małków (9,27), Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni (5,00), Szychowice 

(6,79), przy średniej dla gminy wynoszącej 3,84. Kolejnym wskaźnikiem, który uwzględniono  

w analizie była liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa. Średnia referencyjna dla gminy wynosiła 5,20, a przekroczenia dotyczyły sołectw: 

Ameryka (14,06), Małków (8,29), Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni (7,73), 

Szychowice (10,19). Dokonując analizy wskaźnika liczby osób z niepełnosprawnością 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przekroczenia zaobserwowano  

w sołectwach: Kryłów-Kolonia (4,40), Małków (3,41), Modryniec Wschodni i Modryniec 

Zachodni (3,86), Szychowice (3,58) przy średniej referencyjnej wynoszącej 1,95. W przypadku 

wskaźnika liczby osób objętych pomocą w ramach procedury „Niebieska karta”, którego 

średnia referencyjna dla gminy wynosi 0,45, przekroczenia odnotowano w sołectwach: 

Małków (1,95) oraz Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni (1,36). Kolejnym wskaźnikiem, 

który uwzględniono w analizie jest liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób  

w wieku produkcyjnym, którego średnia referencyjna dla gminy Mircze wyniosła 8,27. 

Przekroczenia dotyczyły sołectw: Małków (12,82), Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni 

(8,70), Szychowice (12,19). W przypadku liczby osób długotrwale bezrobotnych   

w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym, przekroczenia zaobserwowano  

w sołectwie Małków (6,84) oraz Szychowice (9,06). Dokonując analizy liczby osób 

bezrobotnych do 30 roku życia, można dostrzec, że wyższe wartości wskaźnika w stosunku do 

średniej dla gminy występują w sołectwach: Ameryka (4,88), Kryłów-Kolonia (3,57), Małków 

(5,13). Kolejnym wskaźnikiem, który poddano analizie była liczba stwierdzonych przestępstw 

(średnia dla gminy 0,95), w przypadku którego przekroczenia zaobserwowano w trzech 
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sołectwach: Ameryka (1,56) oraz Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni (1,36). Wyższe 

od średniej dla gminy (0,42) wartości wskaźnika liczby wypadków i kolizji drogowych 

odnotowano w sołectwach: Ameryka (1,56), Małków (0,98), Modryniec Wschodni  

i Modryniec Zachodni (1,14). Analizując wskaźnik liczby osób w wieku poprodukcyjnym  

w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym (średnia dla gminy 39,47%), zauważyć 

można, że najgorsza sytuacja występuje w sołectwach Kryłów-Kolonia(44,64%) oraz Małków 

(46,15%). W przypadku wskaźnika salda migracji, niższe wartości w stosunku do danych dla 

gminy (-0,20)  zaobserwowano w sołectwie Ameryka (-3,13) oraz Modryniec Wschodni  

i Modryniec Zachodni (-1,14). Analiza wskaźnika liczby urodzeń dowiodła, że niższe wartości  

w stosunku do średniej referencyjnej dla gminy, wynoszącej 0,68, występują w sołectwach: 

Ameryka (0,00), Kryłów-Kolonia (0,55), Małków (0,49), Modryniec Wschodni i Modryniec 

Zachodni (0,45). W przypadku wskaźnika liczby wydarzeń kulturalnych odchylenia od wartości 

referencyjnej zaobserwowano w sołectwach: Kryłów-Kolonia (0,00), Małków (0,00), 

Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni (0,23), Szychowice (0,19). Kolejnym wskaźnikiem 

poddanym analizie była liczba organizacji formalnych i nieformalnych, przy którym 

przekroczenia odnotowano w sołectwach: Ameryka (0,00), Kryłów-Kolonia (0,55), Małków 

(0,49), przy średniej referencyjnej dla gminy wynoszącej 0,57. Analizie poddano także 

wskaźnik dotyczący frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich w 2015 r. (II tura). 

Średnia dla gminy wyniosła 43,01%, a niższe wartości zaobserwowano w sołectwie Ameryka 

(35,47%), Kryłów-Kolonia (42,18%), Małków (42,00%), Szychowice (40,94%). 

Sfera gospodarcza została zbadana na podstawie 3 wskaźników: liczby podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczby 

podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 roku w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców oraz liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 

zatrudniających co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Analizując wartości wskaźników można wnioskować, że wszystkie sołectwa znajdują się  

w stanie kryzysowym. W przypadku pierwszego wskaźnika: liczby podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców, najniższe wartości 

odnotowano w sołectwach: Ameryka, Małków, Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni, 

Szychowice. Dokonując analizy drugiego wskaźnika - liczby podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON w 2016 i 2017 r. – można dostrzec, że najniższe wartości 

występują w tych samych sołectwach, co w przypadku wskaźnika pierwszego. Analizując 

trzeci wskaźnik, jakim jest liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 

zatrudniających co najmniej 10 pracowników w przeliczeniu na 100 mieszkańców, najniższe 

wartości zaobserwowano w sołectwach: Ameryka, Kryłów-Kolonia, Modryniec Wschodni  

i Modryniec Zachodni.  
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Do analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej wykorzystano 3 wskaźniki: liczbę budynków  

z przyłączami wodociągowymi w stosunku do łącznej liczby budynków, liczbę budynków  

z przyłączami kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby budynków oraz liczbę przystanków 

w przeliczeniu na 1km². Analizując wartości pierwszego wskaźnika, dostrzega się, że najgorsza 

sytuacja występuje w sołectwach Kryłów-Kolonia, Małków, Modryniec Wschodni i Modryniec 

Zachodni. Analizując drugi wskaźnik (liczba budynków z przyłączami kanalizacyjnymi  

w stosunku do łącznej liczby budynków), odnotowano, że najgorzej wypadają sołectwa 

Ameryka, Kryłów-Kolonia, Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni, Szychowice.  

W przypadku trzeciego wskaźnika dot. liczby przystanków w przeliczeniu na 1km², najgorszą 

sytuację odnotowuje się w sołectwach Kryłów-Kolonia oraz Szychowice. 

Analizując sferę techniczną, posłużono się 2 wskaźnikami: szacowanego odsetka (%) dróg 

gminnych wymagających remontu lub modernizacji (ocena subiektywna) wg stanu na dzień 

10.03.2017 r. oraz degradacji technicznej obiektów budowalnych użyteczności publicznej 

(ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo małą degradację techniczną budynków,  

a 5 bardzo dużą degradację) wg stanu na dzień 10.03.2017 r. Analizując pierwszy wskaźnik, 

dostrzega się, że najgorzej wypadły sołectwa Kryłów-Kolonia, Małków, Modryniec Wschodni  

i Modryniec Zachodni. W przypadku drugiego wskaźnika, najgorzej wypadają sołectwa: 

Ameryka, Kryłów-Kolonia, Małków, Szychowice. W sołectwie Ameryka nie występują budynki 

użyteczności publicznej. 

Kompleksowa analiza pozwoliła potwierdzić koncentrację negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Do obszarów 

wymagających wsparcia zaliczono sołectwa: Ameryka, Kryłów-Kolonia, Małków, Modryniec 

Wschodni i Modryniec Zachodni, Szychowice. 

Identyfikacja destrukcyjnych procesów we wskazanych sołectwach ukazała skalę 

negatywnych zjawisk, potwierdzając tym samym niekorzystne wartości wskaźników. Ponadto, 

wybrane wskaźniki umożliwiły zdobycie informacji odzwierciedlających specyfikę obszaru 

i problemy na nim występujące oraz dały możliwość komparacji uzyskanych wartości 

z danymi dla całej gminy. 

W celu zmniejszenia negatywnych zjawisk oraz podjęcia działań naprawczych na 

wskazanych obszarach, należy skoncentrować zestaw przedsięwzięć, które odnoszą się do 

wszystkich stref.  

Do pogłębionej analizy obszaru, który zostanie poddany procesowi rewitalizacji, wykorzystano 

również wyniki badań ankietowych. Zjawiska oraz czynniki kryzysowe potwierdzają 

konieczność podjęcia działań naprawczych. Przedsięwzięcia, które mają na celu 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji, stanowi lista projektów 

podstawowych oraz dodatkowych. 
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WYNIKI BADAŃ DIAGNOZUJĄCYCH ZJAWISKA I CZYNNIKI KRYZYSOWE GMINY 

MIRCZE 

Respondenci w trakcie badania wskazywali problemy występujące na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji. Badanie zostało przeprowadzone techniką PAPI/CATI/CAWI. Na 

potrzeby badania stworzona została ankieta internetowa, do której link opublikowano na 

stronie internetowej gminy. W badaniu wzięło udział łącznie 66 osób, z czego 50 osób wzięło 

udział w badaniu telefonicznym (CATI), 11 osób wypełniło ankietę papierową (PAPI), a 5 

osób - ankietę internetową (CAWI). 

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią uzupełnienie wcześniej przeprowadzonej 

diagnozy, opracowanej na podstawie danych zastanych.  

Ogólna charakterystyka respondentów 

Badaniem objętych zostało łącznie 66 respondentów. Ponad połowę ankietowanych  

(tj. 53,0%) stanowili mężczyźni.  

Rysunek 13. Struktura respondentów ze względu na płeć [N=66] 

 

Badani zostali następnie poproszeni o wskazanie wieku. Najliczniejsze grupy reprezentowały 

osoby w przedziałach wiekowych: do 30 lat (28,8%) oraz osoby w wieku od 31 do 45 lat i od 

46 do 60 lat (27,3 % w obu przypadkach).  

Rysunek 14. Struktura respondentów ze względu na wiek [N=66] 

 

Dokonując analizy poziomu wykształcenia respondentów, dostrzec można, iż w strukturze 

ankietowanych największy odsetek stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem średnim 

(43,9%) i wyższym (30,3%).  

  

47,0% 53,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kobieta

Mężczyzna

28,8% 27,3% 27,3% 15,1%

1,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Do 30 lat Od 31 do 45 lat Od 46 do 60 lat Powyżej 60 lat Odmowa
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Rysunek 15. Struktura respondentów ze względu na wykształcenie [N=66] 

 

Blisko 70,0% ankietowanych zadeklarowało, że mieszka w gminie od urodzenia, a kolejne 

16,7% wskazało okres powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia). 

Rysunek 16. Struktura respondentów ze względu na liczbę lat zamieszkiwania w gminie [N=66] 

 

Uczestnicy badania wskazali następnie swój związek z obszarem przeznaczonym do 

rewitalizacji. 92,4% ankietowanych zadeklarowało, że jest to ich miejsce zamieszkania,  

a w przypadku 56,1% respondentów jest to miejsce pracy.  

Tabela 20. Związek respondentów z obszarem rewitalizacji [N=66] 

Wyszczególnienie % 

Miejsce zamieszkania 92,4% 

Miejsce pracy 56,1% 

Miejsce nauki 4,5% 

Miejsce spędzania wolnego czasu 16,7% 

Inne 4,5% 

 

Obszary problemowe  

Kluczowymi problemami społecznymi, jakie badani dostrzegają na obszarze rewitalizacji jest 

brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) (34,8% odpowiedzi „wysokie 

natężenie” i 48,5% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu) i bezrobocie (31,8% 

odpowiedzi „wysokie natężenie” i 47,0% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu). 

Ankietowani nierzadko wskazywali również na niski poziom zaufania w społeczeństwie (18,2% 

odpowiedzi „wysokie natężenie” i 53,0% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu) oraz niski 

poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym (15,2% odpowiedzi 

„wysokie natężenie” i 54,5% odpowiedzi „średnie natężenie” problemu). 

Tabela 21. Natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji [N=66] 

10,6% 13,6% 43,9% 30,3% 1,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Podstawowe lub gimnazjalne Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Inne

69,7% 16,7% 9,1% 1,5%3,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Od urodzenia Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia) 9-15 lat 5-8 lat Poniżej 5 lat
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Wyszczególnienie 
Nie 

występuje 
Niskie Średnie Wysokie 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

Bezrobocie 3,0% 18,2% 47,0% 31,8% 0,0% 

Ubóstwo 4,5% 36,4% 47,0% 12,1% 0,0% 

Przestępczość 7,6% 81,8% 10,6% 0,0% 0,0% 

Poziom uczestnictwa 

mieszkańców w życiu społecznym 

i kulturalnym 

0,0% 27,3% 54,5% 15,2% 3,0% 

Poziom zaufania w społeczeństwie  1,5% 27,3% 53,0% 18,2% 0,0% 

Bezdomność 80,3% 15,2% 0,0% 0,0% 4,5% 

Alkoholizm 6,1% 30,3% 53,0% 10,6% 0,0% 

Narkomania 59,1% 27,3% 3,0% 1,5% 9,1% 

Przemoc w rodzinie 31,8% 40,9% 15,2% 0,0% 12,1% 

Problemy opiekuńczo-

wychowawcze  
25,8% 43,9% 15,2% 3,0% 12,1% 

Wandalizm 21,2% 63,7% 13,7% 1,5% 0,0% 

Dostęp do nowoczesnej 

technologii (komputer, Internet) 
1,5% 9,1% 48,5% 34,8% 6,1% 

 

Kolejnym obszarem poddanym analizie były poszczególne aspekty życia na obszarze 

rewitalizacji. W skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą, a 4 najwyższą, mieszkańcy 

najwyżej ocenili stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, wody) (2,91) oraz 

dostępność i jakość usług edukacyjnych (2,81). Najniżej ocenione zostały z kolei aspekty 

związane z transportem publicznym (1,36), wsparciem osób bezrobotnych (1,61) oraz stanem 

dróg i chodników (1,62). Pełne dane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 22. Ocena poszczególnych aspektów życia na obszarze rewitalizacji [N=66] 

Wyszczególnienie 0 1 2 3 4 
Nie mam 

zdania 

Średnia 

ocen 

Dostępność i jakość usług 

opiekuńczych nad małymi dziećmi  
10,6% 12,1% 15,2% 22,7% 13,6% 25,8% 2,22 

Dostępność i jakość usług 

edukacyjnych 
4,5% 4,5% 16,7% 47,0% 21,2% 6,1% 2,81 

Dostępność i jakość usług służby 

zdrowia 
4,5% 18,2% 37,9% 31,8% 7,6% 0,0% 2,20 

Dostępność i jakość usług w zakresie 

pomocy społecznej 
3,0% 6,1% 22,7% 19,7% 7,6% 40,9% 2,38 

Dostępność i jakość oferty 

kulturalnej 
7,6% 12,1% 40,9% 25,7% 6,0% 7,6% 2,11 

Dostępność i jakość oferty 

rekreacyjno-sportowej 
6,1% 13,6% 40,9% 24,2% 9,1% 6,1% 2,18 

Dostępność i jakość obiektów 

usługowo-handlowych 
4,5% 7,6% 24,2% 48,5% 15,2% 0,0% 2,62 

Warunki do aktywności 

obywatelskiej i działania organizacji 

pozarządowych 

9,1% 15,2% 39,4% 13,6% 3,0% 19,7% 1,83 

Estetyka i zagospodarowanie 

przestrzeni (zieleń miejska, mała 

architektura, ławki) 

10,6% 10,6% 25,8% 40,9% 12,1% 0,0% 2,33 

Dostosowanie przestrzeni 

publicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

12,1% 13,6% 25,8% 25,8% 15,1% 7,6% 2,20 
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Wyszczególnienie 0 1 2 3 4 
Nie mam 

zdania 

Średnia 

ocen 

Stan dróg i chodników 16,7% 33,3% 24,3% 22,7% 3,0% 0,0% 1,62 

Stan budynków mieszkalnych, w tym 

wyposażenie w podstawowe media  
1,5% 10,6% 51,5% 36,4% 0,0% 0,0% 2,23 

Transport publiczny 22,7% 34,9% 21,2% 18,2% 0,0% 3,0% 1,36 

Warunki do prowadzenia 

działalności gospodarczej 
10,6% 22,7% 25,8% 18,2% 1,5% 21,2% 1,71 

Wsparcie osób bezrobotnych 13,6% 10,6% 37,9% 4,6% 3,0% 30,3% 1,61 

Stan środowiska naturalnego (np. 

jakość powietrza, wody) 
0,0% 6,1% 18,2% 53,0% 21,2% 1,5% 2,91 

 

W następnej kolejności zidentyfikowane zostały grupy, które w opinii ankietowanych powinny 

być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do 

rewitalizacji. Analiza odpowiedzi badanych wykazała, że kluczowymi odbiorcami tych 

działań powinna być młodzież (59,1%), seniorzy (50,0%), rodziny z małymi dziećmi (42,4%) oraz 

dzieci (31,8%). 

Tabela 23. Grupy, jakie w opinii respondentów powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na 

obszarze przeznaczonym do rewitalizacji [N=66] 

Wyszczególnienie % 

Rodziny z małymi dziećmi 42,4% 

Dzieci 31,8% 

Młodzież 59,1% 

Seniorzy 50,0% 

Osoby niepełnosprawne 15,2% 

Osoby bezrobotne 25,8% 

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym 9,1% 

Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości uczestnictwa w wydarzeniach, imprezach 

kulturalnych organizowanych w gminie. Wyniki analizy wskazują, że 39,4% respondentów 

często bierze udział w takich przedsięwzięciach, a co trzeci badany robi to rzadko. 7,6% 

ankietowanych zadeklarowało, że nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach/imprezach. 
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Rysunek 17. Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w gminie [N=66] 

 

 

Propozycje działań rewitalizacyjnych 

Badani wskazali następnie rodzaje przedsięwzięć, jakie ich zdaniem powinny być 

podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na 

wskazanym obszarze.  Uczestnicy badania najczęściej wskazywali na: promocję 

przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą (68,2%), 

rozbudowę systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy  

i inwestycje (48,5%), organizację większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, 

rekreacyjnym dla mieszkańców (36,4%) oraz poprawę dostępu do usług dla osób starszych  

i dla osób niepełnosprawnych (25,8%).  Pełne dane prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 24. Rodzaje przedsięwzięć, jakie zdaniem respondentów powinny być podejmowane w celu ograniczania 

negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze [N=66] 

Wyszczególnienie % 

Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych 19,7% 

Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp. 22,7% 

Organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla 

mieszkańców 
36,4% 

Utworzenia miejsca spotkań integrujących mieszkańców 16,7% 

Poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych 25,8% 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba patroli policji) 4,5% 

Projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 

społecznej 
10,6% 

Rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i 

inwestycje 
48,5% 

Promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą 68,2% 

Inne 6,1% 

 

W toku badania respondentów poproszono o wskazanie rodzajów przedsięwzięć, jakie ich 

zdaniem powinny być podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze.  

19,7%

39,4%

33,3%

7,6%
Bardzo często

Często

Rzadko

Nie uczestniczę w tego typu
wydarzeniach/imprezach
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Najczęściej wskazywane odpowiedzi to: rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 

(80,3%), zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 

(42,4%), rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (39,4%) 

oraz poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa 

wyposażenia w media)(30,3%).  Pełne dane zaprezentowano w poniższej tabeli.  

Tabela 25. Rodzaje przedsięwzięć, jakie zdaniem respondentów powinny być podejmowane w celu ograniczania 

negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze [N=66] 

Wyszczególnienie % 

Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych 9,1% 

Poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia w 

media) 
30,3% 

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej 80,3% 

Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości 

wyposażenia) 
24,2% 

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 39,4% 

Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych 6,1% 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. 42,4% 

Inne 3,0% 

 

Potencjał obszaru 

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie atutów i potencjałów, jakie widzą  

w wybranym obszarze do rewitalizacji. Najwięcej ankietowanych uznało, że potencjał 

stanowi rolnictwo (20 wskazań), agroturystyka (13 wskazań) oraz turystyka (8 wskazań).  

Tabela 26. Największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji [N=66] 

Atuty i potencjały N % 

Rolnictwo 20 30,3% 

Agroturystyka 13 19,7% 

Turystyka 8 12,1% 

Przedsiębiorczość 3 4,5% 

Rolnictwo ekologiczne 3 4,5% 

Turystyczno-rekreacyjne 2 3,0% 

Stan środowiska naturalnego 1 1,5% 

Przetwórstwo rolno-spożywcze 1 1,5% 

Duża ilość terenów, które mogą zostać zagospodarowane na place zabaw  

z miejscem odpoczynku dla starszych oraz boisko do piłki dla dzieci 
1 1,5% 

Nie wiem, trudno powiedzieć 14 21,2% 

Ogółem 66 100,0% 
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Podsumowanie badania ankietowego 

 W toku badania zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy, które w opinii badanych 

występują na obszarze rewitalizacji. Do najczęściej wskazywanych zalicza się: brak 

dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet), bezrobocie, niski poziom 

zaufania w społeczeństwie oraz niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu 

społecznym i kulturalnym. 

 Spośród poszczególnych aspektów życia na obszarze rewitalizacji, mieszkańcy najwyżej 

ocenili stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, wody) oraz dostępność i jakość 

usług edukacyjnych. Najniżej ocenione zostały z kolei aspekty związane z transportem 

publicznym, wsparciem osób bezrobotnych oraz stanem dróg i chodników.  

 W opinii badanych głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze 

przeznaczonym do rewitalizacji powinna być młodzież, seniorzy, rodziny z małymi dziećmi 

oraz dzieci. 

 Wyniki pomiaru wskazują, że najwięcej badanych często bierze udział w wydarzeniach, 

imprezach kulturalnych organizowanych w gminie, a co trzeci badany robi to rzadko.  

 Wśród rodzajów przedsięwzięć, jakie zdaniem badanych powinny być podejmowane  

w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym 

obszarze, najczęściej wymieniano: promocję przedsiębiorczości, wsparcie dla osób 

zakładających działalność gospodarczą; rozbudowę systemu ulg i zwolnień dla 

podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje; organizację większej 

liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla mieszkańców oraz poprawę 

dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych.   

 W opinii badanych do rodzajów przedsięwzięć, jakie powinny być podejmowane w celu 

ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych  

i technicznych na wskazanym obszarze zaliczyć należy: rozbudowę/modernizację 

infrastruktury drogowej, zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place 

zabaw itp., rozbudowę/modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 

oraz poprawę standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa 

wyposażenia w media). 

 Najwięcej ankietowanych uznało, że potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji 

stanowią: rolnictwo, agroturystyka oraz turystyka. 

 

Jak można zauważyć, problemy i potrzeby wynikające z przeprowadzonej ankietyzacji są 

identyczne z tymi wykazanymi w diagnozie (przykładem może być wysoki poziom bezrobocia 

i konieczna aktywizacja osób bezrobotnych). 
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Zestaw działań 5  naprawczych na lata 2017-2023 dla gminy Mircze zawiera tabela  

z planowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. 

ANALIZA SWOT OBSZARU REWITALIZACJI 

Analiza SWOT jest techniką analityczną, polegającą na identyfikacji czterech czynników 

strategicznych. Analiza pozwala określić mocne, słabe strony prowadzonych działań oraz ich 

szans i zagrożeń. Przeprowadzając taką analizę, należy postawić diagnozę związaną ze 

wszystkim elementami, które mogą mieć wpływ na każdy z badanych obszarów. Ze względu 

na występujące duże podobieństwa na obszarach rewitalizacji, potencjały jak i zagrożenia 

analiza SWOT została opracowana i przygotowana do całego obszaru rewitalizacji. Obszar 

rewitalizacji cechuje jednolitość, co pokazuje zestaw problemów w nim występujących.  

Tabela 27. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Zwarta zabudowa na obszarze gminy 
Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocie, 

ubóstwo, alkoholizm) 

Usytuowanie na obszarze gminy dróg 

wojewódzkich 

Relatywnie wyższy wskaźnik osób korzystających z pomocy 

społecznej 

Brak ścieżek rowerowych (komunikacyjnych i rekreacyjnych) 

wynikiem braku polityki rozwoju komunikacji rowerowej 

Działanie kół gospodyń wiejskich  Mała ilość oferowanych miejsc pracy 

Dostęp do edukacji  
Brak rozwiniętej infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą, w 

tym dróg, chodników, oświetlenia dróg 

Potencjał turystyczny  Niski poziom integracji społecznej 

Przestrzeń parków, boisk do 

zagospodarowania na potrzeby 

społeczne 

Brak ofert spędzania czasu wolnego dla mieszkańców 

Słaby dostęp do usług medycznych 

Gmina regionem rolniczym  
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz depopulacji 

Posiadanie Zespołu Ludowego  

SZANSE ZAGROŻENIA 

Wykorzystanie potencjału osób 

wykształconych oraz osób z sektora  

I gospodarki 

Ograniczone środki finansowe na działania rewitalizacyjne 

Obciążenie władz samorządowych kolejnymi zadaniami, za 

którymi nie idzie wsparcie finansowe 

Ożywienie gospodarcze obszaru 

rewitalizacji Brak umiejętności porozumiewania się różnych środowisk na rzecz 

wspólnych inicjatyw Wykorzystanie kreatywności  

i pomysłowości mieszkańców 

Zwiększenie znaczenia i promocji Gminy  
Postępujący proces depopulacji związany z odpływem ludzi 

młodych 

Napływ nowych mieszkańców do Gminy Niewystarczające tempo rozwoju gospodarczego gminy 

 

WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI 

Materializacja działań wskazanych w Programie Rewitalizacji przyczyni się w sposób 

kompleksowy do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdiagnozowanych jako 

zdegradowane. Planowane działania zdeterminują korzystne przeobrażenia na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki.  

                                                      
5 Działania, są tożsame w całym dokumencie z projektami oraz przedsięwzięciami. 
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Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji przedstawia się następująco6: 

 

 

 

 

Po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych gmina Mircze jest miejscem, które dzięki 

walorom estetycznym przestrzeni publicznych przyciąga do siebie ludzi. Harmonijny rozwój 

zapewnia ożywienie w życiu społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. 

Ład przestrzenny oraz zagospodarowanie zieleni wiejskiej umożliwiają aktywny wypoczynek. 

Wzrost poziomu społecznej aktywności, integracji oraz poczucia przynależności do miejsca 

zamieszkania determinuje zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów służących 

poprawie jakości życia. Wielotorowa rewitalizacja przestrzeni gminnej oraz działania 

skutkujące ograniczeniem bezrobocia i towarzyszącego mu ubóstwa podnoszą poziom życia 

mieszkańców.  

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej implikuje wzrost atrakcyjności osadniczej 

i inwestycyjnej na terenie obszaru rewitalizacji. Ożywienie gospodarcze rewitalizowanych 

obszarów staje się możliwe dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury technicznej.  

Zaprezentowana wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji pozwoli zrealizować cele 

strategiczne i kierunki działań opisane w niniejszym dokumencie. 

CELE REWITALIZACJI I  KIERUNKI DZIAŁAŃ  

W ramach Programu Rewitalizacji  Gminy Mircze na lata 2017-2023 wyznaczone zostały cele 

oraz kierunki działania sformułowane na podstawie zidentyfikowanych problemów i potrzeb, 

które w perspektywie kolejnych lat umożliwią ograniczenie lub eliminację negatywnych 

zjawisk. 

Cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym 

kierunki działań określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy poszerzonej 

o doświadczenie i wiedzę specjalistyczną oraz wyniki przeprowadzonych konsultacji 

społecznych oraz w oparciu o kryteria SMART. Tym samym są komplementarne  

z występującymi na obszarze gminy Mircze problemami. 

 

 

 

                                                      
6 Realizacja wizji, uzależniona jest od realizacji celów, zatem aby zrealizować cele, należy podjąć odpowiednie 

działania. Powiązanie działań z celami głównymi , które pozwolą na realizację wizji, zawiera matryca logiczna 

Gmina Mircze obszarem przyjaznym dla mieszkańców, która poprzez wykorzystanie 

procesów rewitalizacji ograniczy skalę problemów społecznych, gospodarczych  

i technicznych  oraz przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności 
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Cele główne odnoszące się do obszaru rewitalizacji:  

 

Cel główny 1. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

1.1. Kierunek: Zwiększanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, tworzenie 

warunków dla inicjatyw społecznych oraz powstawania i rozwoju lokalnych społeczności 

1.2. Kierunek: Ułatwienie mieszkańcom dostępu do edukacji, kultury, sztuki, rozrywki, sportu  

i rekreacji oraz wypoczynku 

Cel główny 2. Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej 

2.1. Kierunek: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w celach turystyczno-rekreacyjnych 

2.2. Kierunek: Dbałość o estetykę obszarów przeznaczonych do celów sportowych  

2.3. Kierunek: Działania na rzecz promocji gminy 

Cel główny 3. Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności 

3.1. Kierunek: Stworzenie warunków infrastrukturalnych wspierających rozwój, integrację oraz 

aktywność lokalnej społeczności 

3.2. Kierunek: Działania na rzecz rewitalizacji budynków użyteczności publicznej  

Cel główny 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu 

4.1 Kierunek: Realizacja przedsięwzięć podnoszących poziom kwalifikacji i umiejętności 

mieszkańców 

Cel główny 5. Modernizacja infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą oraz przestrzeni 

publicznej 

5.1. Kierunek: Dbałość o estetykę obiektów oraz terenów publicznych i prywatnych 

z poszanowaniem kontekstu społecznego, kulturowego 

Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej 

Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu 

Modernizacja infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą oraz 
przestrzeni publicznej 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 
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5.2. Kierunek: Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom oraz 

prowadzenie działań eliminujących chaos przestrzenny, w tym: 

 budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej, 

 modernizacja oświetlenia ulicznego, 

 budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

Jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian na obszarze gminy Mircze jest Program 

Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017 - 2023. Został on opracowany w powiązaniu  

z istniejącymi już dokumentami strategicznymi obowiązującymi w gminie Mircze. Analizie 

poddano następujące dokumenty: 

 Strategia Rozwoju Gminy Mircze na lata 2015-2020, 

 Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego 

„Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 

2030 r.), 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego, 

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie, 

 Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. 

Cele główne Programu Rewitalizacji zostały powiązane z celami zawartych w innych 

dokumentach na zasadzie podobieństwa i zbieżności, zapewniając tym samym 

kompleksową i zharmonizowaną rewitalizację gminy. 

Cel główny 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. Został on powiązany  

z celami zawartymi w dokumentach: Strategia Rozwoju Gminy Mircze na lata 2015-2020, 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Strategia 

Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary Wiejskie, Narodowy Plan Rewitalizacji 2020. Istota celów zawartych w wymienionych 

dokumentach dotyczy poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Wskazane 

dokumenty powiązane są z założeniami celu głównego 1. 

Cel główny 2: Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej. Został on 

powiązany z celami zawartymi w dokumentach: Strategia Rozwoju Województwa 
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Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

Krajowa Strategia Rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Istota 

celów zawartych w wymienionych dokumentach dotyczy rozwoju infrastruktury sportowej, 

turystycznej i rekreacyjnej, zapewnienia dostępu do usług publicznych. Wskazane dokumenty 

powiązane są z założeniami celu głównego 2. 

Cel główny 3: Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności. Został on powiązany z celami 

zawartymi w dokumentach: Strategia Rozwoju Gminy Mircze na lata 2015-2020, Lokalna 

Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna 

Grupa Działania, Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.), Strategia Rozwoju Kraju 2020, Narodowy Plan Rewitalizacji 2020. 

Istota celów zawartych w wymienionych dokumentach dotyczy integracji i aktywizacji 

lokalnej społeczności. Wskazane dokumenty powiązane są z założeniami celu głównego 3. 

Cel główny 4: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu. Został on powiązany 

z celami zawartymi w dokumentach: Strategia Rozwoju Gminy Mircze na lata 2015-2020, 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” 

Lokalna Grupa Działania,, Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.), Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, Polska 2030. 

Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Rozwoju Kraju 

2020, Krajowa Strategia Rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2020. Istota celów zawartych w wymienionych dokumentach 

dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i bezrobociu. Wskazane dokumenty 

powiązane są z założeniami celu głównego 4. 

Cel główny 5: Modernizacja infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą oraz przestrzeni 

publicznej. Został on powiązany z celami zawartymi w dokumentach: Strategia Rozwoju 

Gminy Mircze na lata 2015-2020, Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 (z perspektywą do 2030 r.), Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Narodowy Plan Rewitalizacji 2020. Istota celów zawartych  

w wymienionych dokumentach dotyczy modernizacji infrastruktury technicznej oraz 

modernizacji przestrzeni publicznej. Wskazane dokumenty powiązane są z założeniami celu 

głównego 5. 

Tabela 28.Powiązanie z innymi dokumentalni strategicznymi. 

Cel główny 1: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Strategia Rozwoju Gminy Mircze 

na lata 2015-2020 

Cel strategiczny 1: Nowoczesne, innowacyjne rolnictwo i 

przedsiębiorstwa 

Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury społecznej 

 

Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.) 

Cel strategiczny 1: Wzmacnianie urbanizacji regionu 

Cel strategiczny 2: Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów 

wiejskich 
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Cel strategiczny 3: Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, 

kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i 

innowacyjności regionu 

 

Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności. Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju 

Cel strategiczny 3: Poprawa dostępności i jakości edukacji na 

wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki 

Cel strategiczny 6: Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 

zatrudnienia i stworzenie „worksafe state” 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cel operacyjny I.3: Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela 

Cel operacyjny II.4: Rozwój kapitału ludzkiego  

Cel operacyjny III.2: Zapewnienie dostępu i określonych standardów 

usług publicznych 

 

Krajowa Strategia Rozwoju 

regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

Cel strategiczny 2: Budowanie spójności terytorialnej i 

przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”) 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

2020 

Cel główny: Poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, 

kulturowym i gospodarczym 

 

Cel główny 2: Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.) 

Cel strategiczny 1: Wzmacnianie urbanizacji regionu  

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cel operacyjny I.3: Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela 

Cel operacyjny III.2: Zapewnienie dostępu i określonych standardów 

usług publicznych 

 

Krajowa Strategia Rozwoju 

regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

Cel strategiczny 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 

regionów („konkurencyjność”) 

Cel główny 3:Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Strategia Rozwoju Gminy Mircze 

na lata 2015-2020 

Cel strategiczny III: Rozwój infrastruktury społecznej 

Lokalna Strategia Rozwoju na 

lata 2016-2023 Stowarzyszenia 

Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” 

Lokalna Grupa Działania 

Cel  ogólny 1: Aktywizacja mieszkańców oraz promocja obszaru 

LGD 

Cel ogólny 2: Integracja mieszkańców i rozwój zasobów własnych 

Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.) 

Cel strategiczny 1: Wzmacnianie urbanizacji regionu  

Cel strategiczny 4: Funkcjonalna, przestrzenna, społeczna i 

kulturowa integracja regionu 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cel operacyjny I.3: Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela 

Cel operacyjny II.4: Rozwój kapitału ludzkiego 

Cel operacyjny III.1: Integracja społeczna 

Cel operacyjny III.2: Zapewnienie dostępu i określonych standardów 

usług publicznych 

 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

2020 

Cel główny: Poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, 

kulturowym i gospodarczym 

Cel główny 4:Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczności i bezrobociu 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Strategia Rozwoju Gminy Mircze 

na lata 2015-2020 

Cel strategiczny II: Nowoczesne, innowacyjne rolnictwo i 

przedsiębiorstwa 
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Lokalna Strategia Rozwoju na 

lata 2016-2023 Stowarzyszenia 

Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” 

Lokalna Grupa Działania, 

Cel ogólny 1: Aktywizacja mieszkańców oraz promocja obszaru LGD 

Cel ogólny 3: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD 

Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.) 

Cel strategiczny 1: Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów 

wiejskich 

Cel strategiczny 2: Selektywne zwiększanie potencjału wiedzy, 

kwalifikacji, zaawansowania technologicznego, przedsiębiorczości i 

innowacyjności regionu   

 

Plan Zagospodarowania  

Województwa Lubelskiego 

Obszar gospodarki: Cel główny 1: Zwiększenie konkurencyjności 

gospodarki województwa oraz poprawa jego atrakcyjności 

inwestycyjnej. 

Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności. Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju 

Cel strategiczny 4: Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki 

Cel strategiczny 6: Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 

zatrudnienia i stworzenie „worksafe state” 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cel operacyjny  II.2: Wzrost wydajności gospodarki 

Cel operacyjny II.3: Zwiększenie innowacyjności gospodarki 

Cel operacyjny  II.4: Rozwój kapitału ludzkiego  

 

Krajowa Strategia Rozwoju 

regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie 

Cel strategiczny 2: Budowanie spójności terytorialnej i 

przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”), 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

2020 

Cel główny: Poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, 

kulturowym i gospodarczym 

Cel główny 5: Modernizacja infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą oraz przestrzeni publicznej 

Dokument strategiczny Powiązanie z celami 

Strategia Rozwoju Gminy Mircze 

na lata 2015-2020 

Cel strategiczny II: Nowoczesna infrastruktura i ochrona środowiska  

Strategia Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020  

(z perspektywą do 2030 r.) 

Cel strategiczny 1: Wzmacnianie urbanizacji regionu  

Plan Zagospodarowania  

Województwa Lubelskiego 

Obszar infrastruktury technicznej  

Cel główny 1: Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu. 

Cel główny 4: Wyposażenie jednostek osadniczych w kompleksowe 

systemy wodno-kanalizacyjne 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel operacyjny II.7: Zwiększenie efektywności transportu 

Narodowy Plan Rewitalizacji 

2020 

Cel główny: Poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, 

kulturowym i gospodarczym 
Źródło: opracowanie Grupa BST  
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MECHANIZMY WŁĄCZANIA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY W PROCES 

REWITALIZACJI 

Kluczowy aspektem na każdym etapie tworzenia oraz wdrażania Programu Rewitalizacji jest 

włączenie szerokiego grona interesariuszy procesu rewitalizacji. Uspołecznienie procesu 

rewitalizacji dotyczyło przede wszystkim: mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli 

stowarzyszeń oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy Mircze.  

Partycypacja społeczna stanowi proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają 

obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych 

przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na 

uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną w sposób 

bezpośredni lub pośredni skutki proponowanych przez administrację działań. 

Partycypacja lokalnej społeczności to przede wszystkim:  

 komunikacja pomiędzy interesariuszami a władzami gminy, umożliwiająca obustronne 

uczestnictwo w procesie rewitalizacji; 

 możliwość udziału wszystkich zainteresowanych w panelach dyskusyjnych, spotkaniach, 

debatach; 

 dostępność informacji na temat podejmowanych działań i wprowadzanych zmian przez 

władze, a także możliwość oceny i wyrażenia opinii przez zainteresowane strony. 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz 

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmiotów zarządzających 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, mieszkańcy gminy, 

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą lub społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, inne 

podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

Organizacja konsultacji społecznych w sprawie tworzenia Programu Rewitalizacji umożliwia 

czynny udział interesariuszy w pracy nad programem. Poprzez to dąży się do kreowania 

właściwego rozwiązania występujących na terenie gminy negatywnych zjawisk. 

Współdziałanie wielu jednostek jest bardziej pożądane niż indywidualne działania. 

W trakcie diagnozowania oraz programowania Programu Rewitalizacji Gminy Mircze 

zastosowano szereg form konsultacji społecznych, które nie ograniczały się jednak tylko do 

przedstawienia Programu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, modyfikowania  

i informowania o zmianach w dokumencie. Nie tylko mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy, 

organizacje pozarządowe oraz inni interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość 
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zapoznania się z treścią projektu rewitalizacji. Przeprowadzone konsultacje społeczne 

pozwoliły poznać i zrozumieć potrzeby społeczności lokalnej, zidentyfikować ich potrzeby,  

a także stworzyć wizję oczekiwanych zmian. 

Proces diagnozowania 

W celu trafnego wyznaczenia obszarów rewitalizacji w Gminie Mircze, przeprowadzono 

szereg form partycypacyjnych w trakcie procesu diagnozowania. Informacja o spotkaniach 

informacyjno-konsultacyjnych, spacerze badawczym zamieszczona został m.in. na stronie 

internetowej Gminy Mircze, a także na plakatach informacyjnych, co umożliwiło dotarcie do 

szerokiego grona interesariuszy. 

30 marca 2017 roku odbyły się dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne. Na pierwsze z nich 

zaproszeni zostali Sołtysi oraz Radni z ternu Gminy Mircze. Na drugie spotkanie zaproszeni 

zostali pozostali interesariusze procesu rewitalizacji: mieszkańcy, lokalni działacze, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na 

terenie Gminy Mircze (spotkanie odbyło się o godzinie 16:00, w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Mirczu). Ponadto przeprowadzony został spacer badawczy terenie miejscowości: 

Szychowice i Szychowice Nowe. Spacer rozpoczął się o godzinie 14:00 pod świetlicą wiejską 

w Szychowicach Nowych. 

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 31 marca do 7 kwietnia 2017 

roku w następujących formach: 

 Zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie do 7 kwietnia 2017 r.  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej 

Gminy Mircze oraz w Urzędzie Gminy. Osoby, które chciały złożyć uwagi mogły to zrobić 

na adres e-mailowy bądź też w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu. 

 Spotkań informacyjno-konsultacyjnych 6 kwietnia 2017 r.: dla Sołtysów i Radnych z terenu 

Gminy Mircze oraz mieszkańców, lokalnych działaczy, przedsiębiorców, przedstawicieli, 

organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Mircze oraz dla 

członków Komitetu Rewitalizacyjnego. Na spotkaniach wyznaczone zostały cele 

rewitalizacji, wizja obszarów rewitalizowanych, pomysły projektów rewitalizacyjnych. 

Prowadzone były dyskusje o tym, które obszary gminy wymagają szczególnego 

zainteresowania. W trakcie spotkań nie zgłoszono żadnych uwag ustnych. 

 Spaceru studyjnego na terenie miejscowości: Modryniec (sołectwa: Modryniec Wschodni 

i Modryniec Zachodni). Celem spaceru było zapoznanie się z obszarami, a także 

prezentacja wybranych miejsc, gdzie planowane są przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 
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 Badań ankietowych (link do ankiety zamieszczono na stronie internetowej urzędu gminy), 

do 07.04.2017 r. Realizowane były za pomocą ankiety papierowej (PAPI), wywiadu 

telefonicznego (CATI) oraz ankiety udostępnionej na stronie internetowej na portalu gminy 

(CAWI). 

 Zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz w Urzędzie 

Gminy. 

Opis uzupełniony zostanie po zakończeniu konsultacji społecznych projektu Programu 

Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023. 

 

INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE 

Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w gminie Mircze z sytuacji kryzysowej jest 

procesem pracochłonnym i długotrwałym, wymagającym znacznych nakładów 

finansowych na realizację poszczególnych projektów.  

Realizacja celów oraz działań zawartych w Programie Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 

2017-2023 uzależniona jest nie tylko od zaangażowania samorządu gminnego czy 

interesariuszy procesu rewitalizacji, ale przede wszystkim od środków finansowych. 

Warto zaznaczyć, iż interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość zgłaszania własnych 

projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych na specjalnie przygotowanych formularzach 

zgłoszeniowych. Wszystkie przesłane inicjatywy zostały przeanalizowane przez Zespół 

ds. Rewitalizacji Gminy Mircze i Zespół da. Realizacji projektu w kontekście kwalifikowalności 

do realizacji. Kluczowymi aspektami, które były brane pod uwagę w trakcie analizy zgłoszeń 

było ścisłe powiązanie z głównymi celami oraz kierunkami Programu Rewitalizacji oraz czy 

planowany rezultat projektu/przedsięwzięcia przyczyni się do zniwelowania 

zdiagnozowanych problemów na obszarze rewitalizacji. Projekty, które spełniały wymogi 

formalne oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Mircze  

i Zespół ds. realizacji projektu zostały włączone do listy projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

Indykatywne ramy finansowe realizacji projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

obejmować będą zarówno finansowanie z środków własnych podmiotów realizujących oraz 

ze środków zewnętrznych. 

Ujęcie czasowe realizacji działań wraz ze źródłami finansowania: 

Lp. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Źródło 

finansowania  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Gmina 

Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap II - Wyposażenie 

świetlicy w Szychowicach Nowych 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               
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Lp. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Źródło 

finansowania  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2 
Gmina 

Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap I - Budowa systemu 

instalacji centralnego ogrzewania 

budynku świetlicy wiejskiej w 

Szychowicach Nowych  

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

              

3 
Gmina 

Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap III - Rewitalizacja 

zabytkowego parku i terenów 

przylegających 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 
              

4 
Gmina 

Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap VI - Remont  

i przebudowa dróg na terenie 

sołectwa Szychowice wraz  

z budową chodników i oświetlenia 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

              

5 
Gmina 

Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap IV - Budowa i 

przebudowa sieci wodociągowej 

oraz budowa ujęcia wody 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 
              

6 
Gmina 

Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap V - Budowa 

kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 

ścieków 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 
              

7 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap I 

- Remont świetlicy wiejskiej, zakup 

wyposażenia świetlicy wiejskiej 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

8 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap II 

- Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej przy zabytkowej Kapliczce 

św. Mikołaja z Wilkiem 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

9 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap 

IV - Poprawa estetyki  

i bezpieczeństwa obszaru 

zdegradowanego - ruin 

średniowiecznego zamku 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

10 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap III 

- Budowa sieci wodociągowej 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

11 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec 

Wschodni. Etap I - Remont świetlicy 

wiejskiej 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

12 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja sołectwa Modryniec 

Wschodni. Etap III - Bezpieczny 

Modryniec 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

13 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec 

Wschodni. Etap II - Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami  

w miejscowości Modryniec - 

Sołectwo Modryniec Wschodni 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

14 Gmina Rewitalizacja Sołectwa Modryniec budżet               
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Lp. 
Podmiot 

realizujący 
Nazwa projektu 

Źródło 

finansowania  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Mircze Zachodni. Etap I - Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami  

w miejscowości Modryniec - 

Sołectwo Modryniec Zachodni 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

15 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja sołectwa Modryniec 

Zachodni. Etap IV - Remont i 

przebudowa dróg na terenie 

sołectwa Modryniec Zachodni wraz z 

budową  oświetlenia 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

16 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec 

Zachodni. Etap II - Zielony Modryniec 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

17 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec 

Zachodni. Etap III - Wyposażenie 

świetlicy wiejskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół 

świetlicy 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

18 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap 

I - Rozbudowa  

i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz  

z zagospodarowaniem terenu wokół 

świetlicy 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

19 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap 

IV - Remont i przebudowa dróg na 

terenie sołectwa Małków wraz z 

remontem  

i budową chodników oraz budowa i 

modernizacja oświetlenia 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 
              

20 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap 

II - Budowa sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami w sołectwie Małków 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

21 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap 

III -  Zagospodarowanie terenu 

użyteczności publicznej w 

miejscowości Małków 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

22 
Gmina 

Mircze 

Rewitalizacja sołectwa Ameryka - 

Remont  

i przebudowa dróg na terenie 

sołectwa wraz z budową  oświetlenia 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

23 
Gmina 

Mircze 

Projekty szkoleniowe  

(szkolenia i kursy) dla  

osób bezrobotnych 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

24 
Gmina 

Mircze 

Zdobywam zawód - praktyczna 

nauka zawodu  

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

25 
Gmina 

Mircze 

Aktywizacja społeczna osób 

starszych 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               

26 
Gmina 

Mircze 
Promocja kultury Gminy Mircze 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne               
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PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA DO REALIZACJI  

LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW  REWITALIZACYJNYCH  

W poniższych tabelach (29 i 30) przedstawiono zestawienie projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-

2023. W odniesieniu do indykatywnych ram finansowych, we wszystkich projektach zakłada się finansowanie z wkładu własnego i/lub kredytu oraz środków 

europejskich. Wskazane działania przyczynią się do realizacji celów głównych, które z kolei pozwolą zrealizować ambitną wizję gminy Mircze.  

Tabela 29. Lista projektów podstawowych 

L.p. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

podmiot 

realizujący 

Nazwa projektu Opis przedsięwzięcia/projektu Cel projektu  Lokalizacja 

Szacow

ana 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Okres realizacji 

projektu/przed

sięwzięcia 

Źródło 

finansowania 

projektu 

Projekty 

poparte/propono

wane przez 

mieszkańców 

podczas 

konsultacji  

1 Gmina Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w 

sołectwie Szychowice. Etap II - 

Wyposażenie świetlicy w 

Szychowicach Nowych 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej  w Szychowicach 

Nowych polegać będzie na: zakupie wyposażenia 

do pomieszczeń zlokalizowanych w świetlicy 

wiejskiej, m. in. kuchni, sali widowiskowej, zakupie 

wyposażenia w celu stworzenia siłowni wewnętrznej. 

Remont/adaptacja budynku świetlicy wiejskiej na 

cele społeczne, gospodarcze, kulturalne. 

Wykorzystanie obiektu na nowe funkcje. 

dostosowanie obiektu do współczesnych wymogów 

prowadzenia działalności kulturalnej. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców na terenie 

sołectwa Szychowice. 

sołectwo - 

Szychowice 

miejscowość 

- Szychowice 

Nowe 

200 

000,00 zł 
2018-2019 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

2 Gmina Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w 

sołectwie Szychowice. Etap I - 

Budowa systemu instalacji 

centralnego ogrzewania 

budynku świetlicy wiejskiej w 

Szychowicach Nowych  

Budowa systemu instalacji centralnego ogrzewania 

budynku świetlicy wiejskiej w Szychowicach 

Nowych.  

Podniesienie standardu życia 

mieszkańców. 

sołectwo - 

Szychowice 

miejscowość 

- Szychowice 

Nowe 

45 

000,00 zł 
2017-2018 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

3 Gmina Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w 

sołectwie Szychowice. Etap III - 

Rewitalizacja zabytkowego 

parku i terenów przylegających. 

Rewitalizacja terenów przylegających będzie 

polegała na: budowie ogrodzenia dzielącego 

jezdnię z boiskiem sportowym, budowie siłowni 

zewnętrznej, altany plenerowej, placu zabaw wraz z 

ogrodzeniem oddzielającym od boisk sportowych, 

przebudowie kompleksu boisk sportowych, budowie 

oświetlenia. Rewitalizacja parku zabytkowego 

będzie polegała na: wyznaczeniu alejek 

spacerowych, wstawieniu ławek, śmietników itp., 

budowie oświetlenia. 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców na terenie 

sołectwa, nadanie nowych 

funkcji społecznych 

(zabytkowy park), 

przywrócenie funkcji 

społecznych (boisko 

sportowe). 

sołectwo - 

Szychowice 

miejscowość 

- Szychowice 

Nowe 

600 

000,00 zł 
2020-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

4 Gmina Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w 

sołectwie Szychowice. Etap IV - 

Budowa i przebudowa sieci 

wodociągowej oraz budowa 

ujęcia wody. 

Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w 

wodę wraz z przyłączami w budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

sołectwa Szychowice oraz w budynkach 

mieszkańców sołectwa Szychowice. 

Podniesienie standardu życia 

mieszkańców, zapewnienie 

lepszych warunków 

mieszkaniowych. 

sołectwo - 

Szychowice 

miejscowość 

- 

Szychowice, 

Szychowice 

Nowe 

2 000 

000,00 zł 
2019-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 
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L.p. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

podmiot 

realizujący 

Nazwa projektu Opis przedsięwzięcia/projektu Cel projektu  Lokalizacja 

Szacow

ana 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Okres realizacji 

projektu/przed

sięwzięcia 

Źródło 

finansowania 

projektu 

Projekty 

poparte/propono

wane przez 

mieszkańców 

podczas 

konsultacji  

5 Gmina Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w 

sołectwie Szychowice. Etap V - 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni ścieków. 

Kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnej wraz  

z przyłączami oraz budowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków komunalnych w budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

sołectwa Szychowice oraz w budynkach 

mieszkańców sołectwa Szychowice. 

Podniesienie standardu życia 

mieszkańców, zapewnienie 

lepszych warunków 

mieszkaniowych, poprawa 

jakości wód i gleb oraz 

zmniejszenie ilość substancji 

biogennych przedostających 

się do środowiska. 

sołectwo - 

Szychowice 

miejscowość 

- 

Szychowice, 

Szychowice 

Nowe 

2 000 

000,00 zł 
2019-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

6 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. 

Etap I - Remont świetlicy wiejskiej, 

zakup wyposażenia świetlicy 

wiejskiej. 

Remont/adaptacja budynku świetlicy wiejskiej na 

cele społeczne, gospodarcze, kulturalne. 

Wykorzystanie obiektu na  

nowe funkcje. dostosowanie obiektu do  

współczesnych wymogów prowadzenia 

działalności kulturalnej. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na 

przeprowadzeniu prac budowlanych  

związanych z rewitalizacją infrastruktury świetlicy 

oraz zakupie wyposażenia m. in. kuchni, sali 

widowiskowej. 

Zapewnienie zachowania, 

ochrony, promowania i  

rozwoju dobra kultury; 

zintensyfikowanie prowadzonej 

działalności kulturalnej. 

sołectwo - 

Kryłów-

Kolonia 

500 

000,00 zł 
2018 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

7 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. 

Etap II - Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej przy 

zabytkowej Kapliczce św. 

Mikołaja z Wilkiem,  

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 

zabytkowej Kapliczce św. Mikołaja z wilkiem 

polegające na: budowie parkingu, remoncie 

źródła, z którego wypływa woda, renowacji 

istniejących stawów i adaptacji na cele rekreacyjno 

- turystyczne wraz z elementami małej architektury, 

utwardzenie terenu, renowacja figur św. Mikołaja i 

wilka. 

Przywrócenie funkcji 

użytkowych infrastruktury 

społecznej, turystycznej i 

kulturalnej. 

sołectwo - 

Kryłów-

Kolonia 

450 

000,00 zł 
2018-2019 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

8 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. 

Etap III - Budowa sieci 

wodociągowej 

Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w 

wodę wraz z przyłączami w budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

sołectwa Kryłów-Kolonia oraz w budynkach 

mieszkańców sołectwa Kryłów-Kolonia. 

Podniesienie standardu życia 

mieszkańców, zapewnienie 

lepszych warunków 

mieszkaniowych. 

sołectwo - 

Kryłów-

Kolonia 

2 000 

000,00 zł 
2020-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

9 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa 

Modryniec Wschodni. Etap I - 

Remont świetlicy wiejskiej. 

Remont/adaptacja budynku świetlicy wiejskiej na 

cele społeczne, gospodarcze, kulturalne. 

Wykorzystanie obiektu na nowe funkcje. 

dostosowanie obiektu do współczesnych wymogów 

prowadzenia działalności kulturalnej. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na 

przeprowadzeniu prac budowlanych  

związanych z rewitalizacją infrastruktury świetlicy. 

Tak zrealizowany projekt 

zapewni zachowanie, 

ochronę, promowanie i  

rozwój dobra kultury; nada mu 

nową jakość i zintensyfikuje 

prowadzoną działalność 

kulturalną.  

sołectwo - 

Modryniec 

Wschodni 

miejscowość 

- Modryniec 

300 

000,00 zł 
2018-2019 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

10 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa 

Modryniec Wschodni. Etap II - 

Budowa sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w 

miejscowości Modryniec - 

Sołectwo Modryniec Wschodni. 

Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w 

wodę wraz z przyłączami w budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

sołectwa Modryniec Wschodni oraz w budynkach 

mieszkańców sołectwa Modryniec Wschodni. 

Podniesienie standardu życia 

mieszkańców, zapewnienie 

lepszych warunków 

mieszkaniowych. 

sołectwo - 

Modryniec 

Wschodni 

miejscowość 

- Modryniec 

2 000 

000,00 zł 
2019-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

11 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa 

Modryniec Zachodni. Etap I - 

Budowa sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami w 

Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w 

wodę wraz z przyłączami w budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

sołectwa Modryniec Zachodni oraz w budynkach 

Podniesienie standardu życia 

mieszkańców, zapewnienie 

lepszych warunków 

mieszkaniowych. 

sołectwo - 

Modryniec 

Zachodni 

miejscowość 

1 500 

000,00 zł 
2019-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

TAK 
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L.p. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

podmiot 

realizujący 

Nazwa projektu Opis przedsięwzięcia/projektu Cel projektu  Lokalizacja 

Szacow

ana 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Okres realizacji 

projektu/przed

sięwzięcia 

Źródło 

finansowania 

projektu 

Projekty 

poparte/propono

wane przez 

mieszkańców 

podczas 

konsultacji  

miejscowości Modryniec - 

Sołectwo Modryniec Zachodni. 

mieszkańców sołectwa Modryniec Zachodni. - Modryniec zewnętrzne 

12 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa 

Modryniec Zachodni. Etap II 

Zielony Modryniec 

Rewitalizacja parku zieleni z wykonaniem ścieżek 

dydaktyczno - spacerowych oraz parku linowego i 

pola namiotowego wraz remontem drogi 

dojazdowej i wykonaniem oświetlenia.  

Rewitalizacja parku wiejskiego w Modryńcu 

Zachodnim, zagospodarowanie terenu do celów 

społecznych, turystycznych, dodatkowe 

nasadzenia roślinności. Zagospodarowanie terenu 

wokół stawu wodnego przylegającego do parku 

np. wykonanie pomostu, ławek, śmietników, 

elementów małej infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej dla wędkarzy i mieszkańców.                                          

Wzbogacenie atrakcji 

turystycznych gminy i 

ułatwienie mieszkańcom 

dostępu do rozrywki, sportu i 

rekreacji. 

sołectwo - 

Modryniec 

Zachodni 

miejscowość 

- Modryniec 

400 

000,00 zł 
2020-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

13 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa 

Modryniec Zachodni. Etap III - 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół świetlicy 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 

w sołectwie Modryniec Zachodni m.in. utwardzony 

parking i oświetlenie, siłownia zewnętrzna, ławki, 

śmietniki, wyposażenie świetlicy (sali widowiskowej 

oraz kuchni), elementy infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej. 

Przywrócenie funkcji 

użytkowych infrastruktury 

społecznej i sportowo-

rekreacyjnej, poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

sołectwo - 

Modryniec 

Zachodni 

miejscowość 

- Modryniec 

300 

000,00 zł 
2022-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

14 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. 

Etap I - Rozbudowa i 

wyposażenie świetlicy wiejskiej 

wraz  z zagospodarowaniem 

terenu wokół świetlicy. 

Rozbudowa świetlicy w Małkowie Nowym, 

podłączenie budynku świetlicy do kanalizacji, 

wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu: 

uporządkowanie terenu, utworzenie alejek 

spacerowych, plac zabaw dla dzieci, ławki, kosze 

na śmieci, infrastruktura rekreacyjno-turystyczna itp. 

Poprawa życia mieszkańców w 

Małkowie i Małkowie Nowym  

sołectwo - 

Małków 

miejscowość 

- Małków 

Nowy 

200 

000,00 zł 
2017-2018 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

15 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. 

Etap II - Budowa sieci 

wodociągowej wraz z 

przyłączami w sołectwie Małków 

Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w 

wodę wraz z przyłączami w budynkach 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 

sołectwa Małków oraz w budynkach mieszkańców 

sołectwa Małków. 

Podniesienie standardu życia 

mieszkańców, zapewnienie 

lepszych warunków 

mieszkaniowych. 

sołectwo - 

Małków 

miejscowość 

- Małków, 

Małków 

Nowy 

1 500 

000,00 zł 
2019-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

16 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. 

Etap III -  Zagospodarowaniem 

terenu użyteczności publicznej w 

miejscowości Małków.  

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej 

znajdującego się w miejscowości Małków, 

utwardzenie terenu, stworzenie miejsca 

rekreacyjno-wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi, 

małe boisko do gry w piłkę, zazielenienie terenu 

wokół istniejącej tam altany (nasadzenie 

roślinności), ustawienie ławek, śmietników, stolików 

itp. 

Przywrócenie funkcji 

użytkowych infrastruktury 

społecznej i sportowo-

rekreacyjnej. 

sołectwo - 

Małków 

miejscowość 

- Małków 

200 

000,00 zł 
2022-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

17 Gmina Mircze 

Rewitalizacja sołectwa Ameryka 

- Remont i przebudowa dróg na 

terenie sołectwa wraz z budową  

oświetlenia. 

Przebudowa dróg gminnych w postaci utwardzenia 

nawierzchni, położenia masy bitumicznej, budowy 

oświetlenia na najczęściej uczęszczanych i 

najliczniej zamieszkałych ulicach w sołectwie  

Ameryka. 

Poprawa życia mieszkańców 

sołectwa Ameryka. 

sołectwo - 

Ameryka 

300 

000,00 zł 
2019-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

18 Gmina Mircze 

Projekty szkoleniowe  

(szkolenia i kursy) dla  

osób bezrobotnych 

Kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych w zależności 

od zgłaszanych potrzeb. 

Rezultaty: Nabycie i podniesienie kompetencji i 

kwalifikacji  zawodowych mieszkańców, 

zmniejszenie  bezrobocia,  zmniejszenie liczby osób 

Nabycie i podniesienie 

kompetencji i kwalifikacji  

zawodowych mieszkańców, 

zmniejszenie  bezrobocia,  

zmniejszenie liczby osób 

Gmina 

Mircze - 

wskazane 

obszary 

zdegradowa

100 

000,00 zł 
2018-2019 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

NIE 
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L.p. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

podmiot 

realizujący 

Nazwa projektu Opis przedsięwzięcia/projektu Cel projektu  Lokalizacja 

Szacow

ana 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Okres realizacji 

projektu/przed

sięwzięcia 

Źródło 

finansowania 

projektu 

Projekty 

poparte/propono

wane przez 

mieszkańców 

podczas 

konsultacji  

korzystających z pomocy  społecznej 

Weryfikacja: Raport z realizacji projektu 

korzystających z pomocy  

społecznej, aktywizacja osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

ne 

19 Gmina Mircze 
Zdobywam zawód - praktyczna 

nauka zawodu  

Zajęcia/kursy zawodowe dla młodych mieszkańców 

z terenów wskazanych obszarów zdegradowanych, 

umożliwiających podejmowanie pracy, 

wykonywanie działalności gospodarczej w 

wybranym zawodzie. 

Zajęcia wspierające samozatrudnienie. 

Nabycie praktycznych 

umiejętności zawodowych. 

Zmniejszenie bezrobocia i 

wykluczenia społecznego, 

zredukowanie negatywnych 

zjawisk społecznych.  

Gmina 

Mircze - 

wskazane 

obszary 

zdegradowa

ne 

150 

000,00 zł 
2019-2020 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

NIE 

20 Gmina Mircze 
Aktywizacja społeczna osób 

starszych 

Działania: 

aktywizacja  społeczna  osób  starszych  poprzez 

organizację zajęć edukacyjnych oraz kulturalnych, 

pomoc  zdrowotna  dla  osób  starszych  poprzez 

spotkania   z   dietetykiem,   zajęcia   w   zakresie  

rehabilitacji ogólno-zdrowotnej, wyjazdy kulturalne i 

turystyczne. 

Zwiększenie różnorodności i 

poprawa jakości oferty 

edukacyjnej dla osób 

starszych, tworzenie warunków 

dla integracji wewnątrz - i 

międzypokoleniowej osób  

starszych  przy  wykorzystaniu  

istniejącej  infrastruktury 

społecznej, rozwój  

zróżnicowanych  form  

aktywności  społecznej,  w  tym 

upowszechnianie   

wolontariatu,   partycypacji   w   

procesach  

decyzyjnych, w życiu 

społecznym, w tym udział osób 

starszych w kształtowaniu 

polityki publicznej, zwiększenie  

dostępności,  podniesienie  

jakości  usług  społecznych 

oraz wspieranie działań na 

rzecz samopomocy i 

samoorganizacji. 

Gmina 

Mircze - 

wskazane 

obszary 

zdegradowa

ne 

120 

000,00 zł 
2020-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

NIE 

21 Gmina Mircze Promocja kultury Gminy Mircze 

Organizacja  wydarzeń  kulturalnych  promujących  

kulturę Gminy Mircze.  

Promocja oferty turystycznej Gminy. 

Prezentacja twórczości lokalnej 

poprzez organizację 

koncertów muzycznych i 

innych wydarzeń kulturalnych. 

Prezentacja lokalnych 

zasobów kulturowych, poprzez 

wystawy rękodzieła 

artystycznego. Dotarcie do 

lokalnych talentów i promocja 

ich prac. Promocja aktywności 

kulturalnej. Wzmacnianie 

współpracy, solidarności 

lokalnej społeczności poprzez 

odtwarzanie wspólnych 

tradycji, ograniczanie 

podziałów między ludźmi, 

lepsze poznawanie grup 

Gmina 

Mircze - 

wskazane 

obszary 

zdegradowa

ne 

300 

000,00 zł 
2017-2023 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

NIE 
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L.p. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

podmiot 

realizujący 

Nazwa projektu Opis przedsięwzięcia/projektu Cel projektu  Lokalizacja 

Szacow

ana 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Okres realizacji 

projektu/przed

sięwzięcia 

Źródło 

finansowania 

projektu 

Projekty 

poparte/propono

wane przez 

mieszkańców 

podczas 

konsultacji  

społecznych i ich tradycji, 

wzajemne zrozumienie i 

poszanowanie. Ukazanie 

możliwości tworzenia nowych, 

atrakcyjnych form spędzania 

czasu wolnego. Tworzenie 

możliwości do uczenia się, 

kształcenia i rozwoju 

osobistego społeczności 

lokalnych. 

Źródło: opracowanie Grupa BST 

Tabela 30. Lista projektów dodatkowych 

L.p. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

podmiot 

realizujący 

Nazwa projektu Opis przedsięwzięcia/projektu Cel projektu  Lokalizacja 

Szacow

ana 

wartość 

projektu 

(PLN) 

Okres realizacji 

projektu/przed

sięwzięcia 

Źródło 

finansowania 

projektu 

Projekty 

poparte/propono

wane przez 

mieszkańców 

podczas 

konsultacji  

1 Gmina Mircze 

Przywrócenie funkcji społecznych 

byłego osiedla Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w 

sołectwie Szychowice. Etap VI - 

Remont i przebudowa dróg na 

terenie sołectwa Szychowice 

wraz z budową chodników i 

oświetlenia. 

Przebudowa dróg gminnych w postaci utwardzenia 

nawierzchni, położenia masy bitumicznej, budowy 

oświetlenia na najczęściej uczęszczanych  

i najliczniej zamieszkałych ulicach w sołectwie 

Szychowice. 

Poprawa stanu infrastruktury 

społecznej i bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

sołectwo - 

Szychowice 

miejscowość 

- 

Szychowice, 

Szychowice 

Nowe 

1 000 

000,00 zł 
2020-2022 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

2 Gmina Mircze 

Rewitalizacja sołectwa 

Modryniec Wschodni. Etap III - 

Bezpieczny Modryniec 

Przebudowa dróg gminnych w postaci utwardzenia 

nawierzchni, położenia masy bitumicznej, budowy 

oświetlenia na najczęściej uczęszczanych i 

najliczniej zamieszkałych ulicach w sołectwie  

Modryniec Wschodni. 

Poprawa stanu infrastruktury 

społecznej i bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

sołectwo - 

Modryniec 

Wschodni 

miejscowość 

- Modryniec 

900 

000,00 zł 
2019-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

3 Gmina Mircze 

Rewitalizacja sołectwa 

Modryniec Zachodni. Etap IV - 

Remont i przebudowa dróg na 

terenie sołectwa Modryniec 

Zachodni wraz z budową  

oświetlenia. 

Przebudowa dróg gminnych w postaci utwardzenia 

nawierzchni, położenia masy bitumicznej, budowy 

oświetlenia na najczęściej uczęszczanych i 

najliczniej zamieszkałych ulic w sołectwie  

Modryniec Zachodni. 

Stworzenie stref 

bezpieczeństwa i 

zapobieganie przestępczości 

w zagrożonych patologiami 

społecznymi obszarach  

sołectwo - 

Modryniec 

Zachodni 

miejscowość 

- Modryniec 

500 

000,00 zł 
2019-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 

4 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. 

Etap IV - Remont i przebudowa 

dróg na terenie sołectwa 

Małków wraz z remontem i 

budową chodników oraz 

budowa i modernizacja 

oświetlenia. 

Przebudowa dróg gminnych w postaci utwardzenia 

nawierzchni, położenia masy bitumicznej, remont i 

budowa chodników, budowa oświetlenia na 

najczęściej uczęszczanych i najliczniej 

zamieszkałych ulicach w sołectwie  Małków. 

Stworzenie stref 

bezpieczeństwa i 

zapobieganie przestępczości 

w zagrożonych patologiami 

społecznymi obszarach. 

sołectwo - 

Małków 

miejscowość 

- Małków, 

Małków 

Nowy 

700 

000,00 zł 
2019-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 
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5 Gmina Mircze 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. 

Etap IV - Poprawa estetyki i 

bezpieczeństwa obszaru 

zdegradowanego - ruin 

średniowiecznego zamku 

Zabezpieczenie istniejących ruin średniowiecznego 

zamku. 

Upublicznienie niezwykle wartościowego 

historycznie budynku. Uporządkowanie i  

odnowienie obszaru, wykonanie odpowiedniej 

infrastruktury. 

Nadanie nowych funkcji 

rekreacyjno - turystycznych i 

poprawa bezpieczeństwa 

osób odwiedzających. 

Zabezpieczenie dziedzictwa 

historycznego. 

Celem głównym projektu jest 

zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój 

dziedzictwa kulturalnego 

Lubelszczyzny poprzez 

zwiększenie atrakcyjności 

obiektów kultury regionu 

poprzez interwencje 

skierowane na inwestycję 

chroniące ich stan. 

Cele szczegółowe projektu: 

poprawa stanu technicznego 

dziedzictwa kulturowego  

regionu, wzmacniająca szanse 

jego zachowania dla 

potomnych poprzez  

prace konserwatorskie i 

remontowo–budowlane 

obiektów zabytkowych. 

Zwiększona atrakcyjność 

obiektów kultury regionu 

poprzez interwencje 

skierowane na inwestycje 

chroniące ich stan. 

sołectwo - 

Kryłów-

Kolonia 

1 500 

000,00 zł 
2020-2021 

budżet 

gminy, środki 

z UE i inne 

środki 

zewnętrzne 

TAK 
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MECHANIZMY ZAPEWNIEN IA KOMPLEMENTARNOŚCI  

Wśród szczegółowej diagnozy oraz udziału społecznego w działaniach w kierunku tworzenia 

Programu Rewitalizacji, komplementarność jest ważnym aspektem w jego realizacji. Według 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju wymogiem koniecznym dla wspierania projektów 

rewitalizacyjnych jest zapewnienie komplementarności w pięciu aspektach: przestrzennym, 

problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym i źródeł finansowania.  

Program rewitalizacji złożony z wielu różnorodnych projektów skutkuje efektywnym 

wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Poszczególne projekty rewitalizacyjne są wzajemnie powiązane. Na obszarze objętym 

programem rewitalizacji zapewniona zostanie komplementarność między poszczególnymi 

projektami i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych 

podmiotów i funduszy.  

Komplementarność przestrzenna 

Zapewnienie komplementarności przestrzennej ma zagwarantować efektywne 

oddziaływanie Programu Rewitalizacji na cały obszar kryzysowy oraz synergię przestrzenną 

poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Umożliwi to synchronizację efektów 

oddziaływania na sytuację kryzysową. Co istotne, realizowane działania nie będą skutkowały 

transferem problemów na inne obszary gminy oraz nie będą wyzwalały niepożądanych 

problemów, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Komplementarność przestrzenna 

została zapewniona poprzez koncentrację projektów na jednym, wyznaczonym  

i delimitowanym obszarze rewitalizacji. Skupienie projektów wyselekcjonowanych do realizacji 

na wyznaczonym obszarze rewitalizacji będzie w sposób pozytywny rzutować na całą gminę, 

ponieważ wiele z nich dotyczyć będzie działań podejmowanych dla miejsc użyteczności 

publicznej (świetlic), dzięki temu korzystać z nich będą mogli również mieszkańcy spoza 

obszaru bezpośrednio objętego procesem rewitalizacji.  

Komplementarność przestrzenna projektów rewitalizacyjnych oznacza, że przy formułowaniu 

wzięto pod uwagę miejsce planowanej realizacji - czy jest ono zlokalizowane w granicach 

obszaru rewitalizacji, jak również czy jego realizacja spowoduje wzmocnienie innych działań, 

zapewniając kompleksowe wzmocnienie realizacji danego celu na całym obszarze 

wskazanym do rewitalizacji. Obszarem realizacji wszystkich przedsięwzięć jest obszar 

rewitalizacji wskazany w delimitacji. Większość projektów rewitalizacyjnych realizowanych 

będzie punktowo w rożnych obszarach, ale ich oddziaływanie będzie obejmowało cały 

obszar rewitalizacji. 

Projekty związane z remontem i doposażeniem budynków użyteczności publicznej, 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej będą realizowane w różnych częściach gminy. 
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Bezpośrednim ich efektem jest zwiększenie aktywności mieszkańców, integracja społeczności 

lokalnej oraz organizacja czasu wolnego.  

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa występuje w Programie Rewitalizacji Gminy Mircze. 

Komplementarność ta wyzwala konieczność wzajemnego dopełniania tematycznego 

realizowanych projektów. Dzięki temu program będzie oddziaływał na wszystkie wskazane 

sfery rewitalizacji: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz 

techniczną. Służy to nie tylko przeciwdziałaniu problemom w różnych sferach, ale zapobiega 

również fragmentacji działań koncentrując uwagę na systemowym i  kompleksowym 

spojrzeniu na źródła kryzysu danego obszaru. W Programie Rewitalizacji określono 

prognozowane rezultaty realizacji projektów oraz spodziewane efekty rewitalizacji wskazane 

w wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Efektem każdego z działań, 

będzie wspólne dążenie do osiągnięcia celów głównych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są 

powiązane ze strategicznymi kierunkami rozwojowymi gminy, co wykazano poprzez 

wskazanie zbieżności celów programu z kluczowymi dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi. Dodatkowo w zestawieniu planowanych przedsięwzięć uwzględniono 

problemy jakie dane działanie pozwoli rozwiązać.  

Działania rewitalizacyjne przewidziane w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Mircze, 

zostały zaplanowane w taki sposób, aby przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze 

infrastrukturalnym, w tym rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, czy również 

stworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i integracji mieszkańców dla których dominującą 

sferą interwencji jest sfera społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, techniczna. Projekty służące 

poprawie infrastruktury i atrakcyjności przestrzeni publicznych, jak również projekty społeczne 

służące pobudzeniu rynku pracy i aktywizacji zawodowej mieszkańców, przełożą się na 

wzmocnienie sfery gospodarczej w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu gminy.  

Komplementarność problemowa została ujęta graficznie na poniższej korelacji projektów ze 

sferami (społeczną, gospodarczą, środowiskową oraz przestrzenno-funkcjonalną, 

techniczną). 

Tabela 31. Macierz korelacji projektów z poszczególnymi sferami- projekty z listy podstawowej 

Sfera Sfera 

społeczna 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

techniczna 
Nazwa projektu 

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap II - Wyposażenie świetlicy w 

Szychowicach Nowych. 

    

 

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap I - Budowa systemu instalacji 

centralnego ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w 

Szychowicach Nowych. 

    

 

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap III - Rewitalizacja zabytkowego parku i 
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Sfera 
Sfera 

społeczna 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

techniczna 

terenów przylegających. 

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap IV - Remont i przebudowa dróg na 

terenie sołectwa Szychowice wraz z budową chodników 

i oświetlenia. 

    

 

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap V - Budowa i przebudowa sieci 

wodociągowej oraz budowa ujęcia wody. 

    

 

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap VI - Budowa kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni ścieków. 

    

 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap I - Remont świetlicy 

wiejskiej, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. 
    

 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap II - 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 

zabytkowej Kapliczce św. Mikołaja z Wilkiem, 

    

 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap III - Poprawa estetyki 

i bezpieczeństwa obszaru zdegradowanego - ruin 

średniowiecznego zamku 

    

 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap IV - Budowa sieci 

wodociągowej 
    

 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Wschodni. Etap I - 

Remont świetlicy wiejskiej. 
    

 

Rewitalizacja sołectwa Modryniec Wschodni. Etap II - 

Bezpieczny Modryniec 
    

 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Wschodni. Etap III - 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowości Modryniec - Sołectwo Modryniec 

Wschodni. 

    

 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Zachodni. Etap I - 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowości Modryniec - Sołectwo Modryniec 

Zachodni. 

    

 

Rewitalizacja sołectwa Modryniec Zachodni. Etap II - 

Remont i przebudowa dróg na terenie sołectwa 

Modryniec Zachodni wraz z budową  oświetlenia. 

    

 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Zachodni. Etap III 

Zielony Modryniec. 
    

 

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Zachodni. Etap IV - 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. 

    

 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap I - Rozbudowa i 

wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz  z 

zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. 

    

 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap II - Remont i 

przebudowa dróg na terenie sołectwa Małków wraz z 

remontem i budową chodników oraz budowa i 

modernizacja oświetlenia. 

    

 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap III - Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie Małków. 
    

 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap IV -  

Zagospodarowaniem terenu użyteczności publicznej w 

miejscowości Małków. 

    

 

Rewitalizacja sołectwa Ameryka - Remont i przebudowa 

dróg na terenie sołectwa wraz z budową  oświetlenia. 
    

 

Projekty szkoleniowe (szkolenia i kursy) dla osób 

bezrobotnych 
    

 

Zdobywam zawód - praktyczna nauka zawodu      

Aktywizacja społeczna osób starszych      

Promocja kultury Gminy Mircze      

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Efektywne współdziałanie różnych instytucji i podmiotów na rzecz Programu Rewitalizacji jest 

możliwe dzięki odpowiednio zaprojektowanemu systemowi zarządzania. Komplementarność 

proceduralno-instytucjonalna stanowi wyraz prawidłowo zarządzanego Programu oraz 

spójności procedur.  
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Zarządzanie niniejszym programem zostanie przypisane Zespołowi ds. Rewitalizacji Gminy 

Mircze i Zespołowi ds. realizacji projektu, którego struktura w dużej mierze jest osadzona  

w przyjętym systemie zarządzania Gminą. Przewodniczącym Zespołu ds. realizacji projektu jest 

osoba wskazana przez Wójta, natomiast trzonem, zarówno Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy 

Mircze i Zespołu ds. realizacji projektu, są przedstawiciele/pracownicy Urzędu i jednostek 

organizacyjnych Gminy. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych jednostek został 

określony w rozdziale System wdrażania Programu Rewitalizacji. Dodatkowo, tak 

wypracowana struktura umożliwia zaangażowanie w proces rewitalizacji szerokiego grona 

interesariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad Programem już na etapie jego 

programowania, w tym poprzez aktywne uczestnictwo w organizowanych konsultacjach 

społecznych. 

Komórki organizacyjne Urzędu Gminy, które zostaną włączone w realizację programu 

powołane zostały przez Wójta Gminy Mircze, mają również za zadanie współpracować  

z jednostkami odpowiedzialnymi za wdrażanie przedsięwzięć, wsparcie w uzyskiwaniu dotacji, 

dokumentacji projektowej.  

Oprócz wskazanych powyżej jednostek zaangażowanych w realizację programu, włączone 

zostaną stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, podmioty 

gospodarczego NGO-sy, które funkcjonują na terenie Gminy Mircze. 

Komplementarność międzyokresowa 

Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 zwraca uwagę na zachowanie 

ciągłości programowej. Projekty zaplanowane w Programie są komplementarne wobec 

przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki spójności. Działania te dotyczą przede 

wszystkim walki z bezrobociem, ubóstwem, negatywnym zjawiskom patologii, wspieraniem 

przedsiębiorczości. W zakresie środowiska naturalnego programy związane  

z termomodernizacją budynków mieszkalnych/użyteczności publicznej, działania dążące do 

niskiej emisji. W zakresie sfery technicznej oraz działań mających na celu poprawę 

funkcjonalności przestrzeni publicznej, wymienić należy: inwestycje w zakresie infrastruktury 

drogowej poprawiające mobilność mieszkańców.  Działania podejmowane w poprzednich 

okresach są kontynuowane w obecnym dokumencie. Doświadczenie zdobyte podczas 

realizacji poprzednich działań rewitalizacyjnych pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie 

środków finansowych. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe projekty realizowane  

w ostatnich latach w Gminie Mircze. 
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Tabela 32. Przykładowe projekty realizowane przez Gminę Mircze 

Lp. Zakres projektu Okres realizacji 

1 „Polsko – ukraińskie sąsiedzkie spotkania kulturowe w Kryłowie” 01.05.2010 r. – 30.09.2010 r. 

2 
„Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej  
w miejscowości Wereszyn”/PROW 

24.11.2014 r. -30.03.2015 r. 

3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – III edycja” 
/POIG (projekt partnerski, gmina jako partner) 

01.06.2013 r. – 30.09.2015 r. 

4 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia 
wody w miejscowości Mircze” / RPO WL 

15.10.2010 r. – 30.08.2012 r. 

5 
„Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony 
różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” / MF EOG 

02.04.2014 r. – 31.08.2016 r. 

6 
„Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Mircze” NFOŚiGW GIS 

31.05.2012 r. – 31.12.2012 r. 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Projekty rewitalizacyjne zawarte w niniejszym Programie będą finansowane w oparciu 

o uzupełniające się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i inne środki europejskie. 

Niewykluczone jest również angażowanie w proces rewitalizacji kapitału prywatnego (np. 

przedsiębiorców), jak również wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Jednakże należy pamiętać o dążeniu do wykluczenia ryzyka podwójnego dofinansowania. 

Dla realizacji zasady dodatkowości środków Unii Europejskiej niezbędna jest koordynacja 

środków programów operacyjnych ze środkami polityk i instrumentów krajowych, na co 

również zwrócono uwagę w Projekcie. Źródła finansowania projektów wraz z kosztem 

realizacji zostały omówione w rozdziale poświęconym Indykatywnym ramom finansowym.  

Tabela 33 .Powiązanie projektów tzn. „twardych” z „miękkimi” 

Projekt Twardy-inwestycyjny Projekt Miękki-nie inwestycyjny 

Remont świetlicy wiejskiej Aktywizacja społeczna osób starszych 

Realizacja powyższych projektów pozwoli wspólnie zrealizować cel główny 3. Integracja i aktywizacja 

lokalnej społeczności 

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap III - Poprawa 

estetyki i bezpieczeństwa obszaru 

zdegradowanego - ruin średniowiecznego zamku 

Promocja kultury Gminy Mircze 

Realizacja powyższych projektów pozwoli wspólnie zrealizować 3. Integracja i aktywizacja lokalnej 

społeczności, cel główny 5. Modernizacja infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącą oraz 

przestrzeni publicznej 

Źródło: opracowanie własne grupa BST 

 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 
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PROJEKT ZINTEGROWANY7 to, co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie 

w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór 

do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja 

polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie 

warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji 

o dofinansowaniu projektu.8 

Projekty zintegrowane ze sobą tematycznie, tzn. te które zawierają przynajmniej dwa projekty 

powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, przedstawia matryca logiczna.  

                                                      
7 Projekty zintegrowane między poszczególnymi celami, zawiera rysunek 15 oraz 16. 
8 art. 32 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 

1146) 
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MATRYCA LOGICZNA 

 

Przedstawiona matryca logiczna interwencji ujęta graficznie przedstawia wpływ projektów/ przedsięwzięć rewitalizacyjnych na osiągnięcie poszczególnych 

celów operacyjnych Programu Rewitalizacji. Projekty zawarte w dokumencie oddziałują na wszystkie sfery, co pozwala nie tylko przeciwdziałaniu problemom 

w różnych sferach, ale zapobiega również fragmentacji działań koncentrując uwagę na systemowym i kompleksowym spojrzeniu na źródła kryzysu danego 

obszaru. 

Tabela 34. Matryca logiczna.  

Cele Poprawa 

warunków i jakości 

życia 

mieszkańców 

Rozwój infrastruktury 

sportowej, 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

Integracja i 

aktywizacja 

lokalnej 

społeczności 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu i 

bezrobociu 

Modernizacja 

infrastruktury technicznej 

oraz przestrzeni 

publicznej 
Nazwa projektu 

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap II - Wyposażenie świetlicy w Szychowicach Nowych.           
Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap I - Budowa systemu instalacji centralnego ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w 

Szychowicach Nowych .           
Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap III - Rewitalizacja zabytkowego parku i terenów przylegających.           
Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap IV - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa ujęcia wody.           
Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap V - Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków           
Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap I - Remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.           

Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap II - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy zabytkowej 

Kapliczce św. Mikołaja z Wilkiem.           
Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap III - Budowa sieci wodociągowej           

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Wschodni. Etap I - Remont świetlicy wiejskiej.           
Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Wschodni. Etap II - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w miejscowości Modryniec - Sołectwo Modryniec Wschodni           
Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Zachodni. Etap I - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w miejscowości Modryniec - Sołectwo Modryniec Zachodni.           
Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Zachodni. Etap II Zielony Modryniec           

Rewitalizacja Sołectwa Modryniec Zachodni. Etap III - Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy           
Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap I - Rozbudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz  z 

zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.           
Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap II - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w sołectwie 

Małków           
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Cele Poprawa 

warunków i jakości 

życia 

mieszkańców 

Rozwój infrastruktury 

sportowej, 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

Integracja i 

aktywizacja 

lokalnej 

społeczności 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu i 

bezrobociu 

Modernizacja 

infrastruktury technicznej 

oraz przestrzeni 

publicznej 
Nazwa projektu 

Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap III -  Zagospodarowaniem terenu użyteczności publicznej w 

miejscowości Małków.           
Rewitalizacja sołectwa Ameryka - Remont i przebudowa dróg na terenie sołectwa wraz z budową  

oświetlenia.           
Projekty szkoleniowe (szkolenia i kursy) dla osób bezrobotnych           

Zdobywam zawód - praktyczna nauka zawodu           
Aktywizacja społeczna osób starszych           

Promocja kultury Gminy Mircze           
Projekty dodatkowe           

Przywrócenie funkcji społecznych byłego osiedla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w sołectwie 

Szychowice. Etap VI - Remont i przebudowa dróg na terenie sołectwa Szychowice wraz z budową 

chodników i oświetlenia.      
Rewitalizacja Kryłowa - Kolonii. Etap IV - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa obszaru zdegradowanego 

- ruin średniowiecznego zamku      
Rewitalizacja sołectwa Modryniec Wschodni. Etap III - Bezpieczny Modryniec      

Rewitalizacja sołectwa Modryniec Zachodni. Etap IV - Remont i przebudowa dróg na terenie sołectwa 

Modryniec Zachodni wraz z budową  oświetlenia.      
Rewitalizacja Sołectwa Małków. Etap IV - Remont i przebudowa dróg na terenie sołectwa Małków 

wraz z remontem i budową chodników oraz budowa i modernizacja oświetlenia.      
Źródło: opracowanie własne 
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SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

System zarządzania 

Wdrażanie zapisów Programu Rewitalizacji Gminy Mircze jest zasadniczym elementem jego 

realizacji. Pozyskanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych, krajowych  

i zagranicznych umożliwia realizację projektów zaplanowanych w Programie. Sukcesywne 

wdrażanie i realizacji Programu zapewnia jego efektywność.    

Zaprojektowanie systemu zarządzania Programem Rewitalizacji determinuje efektywne 

współdziałanie na jego rzecz różnych podmiotów oraz wzajemne korespondowanie  

i spójność procedur. Ważne jest ulokowanie systemu zarządzania Programem Rewitalizacji  

w praktykowanym w Urzędzie systemie zarządzania w ogóle.  

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za realizację zapisów Programu Rewitalizacji jest 

Urząd Gminy Mircze w ramach działania Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Mircze i Zespołu ds. 

realizacji projektu pn. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze. Uspołecznienie 

procesu rewitalizacji zostanie oparte o zasadę partnerstwa i partycypacji. Zaangażowani 

zostaną lokalni partnerzy z sektorów: publicznych, społecznych i gospodarczych. 

Do zadań Zespołu ds. realizacji projektu należeć będzie: 

 bieżąca obsługa organizacyjna i administracyjna projektu; 

 koordynowanie projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem; 

 nadzór nad finansami - zapewnienie obsługi finansowo-księgowej projektu; 

 kontakt z lokalnymi partnerami z sektorów publicznych, społecznych, gospodarczych; 

 promocja i bieżąca informacja-prowadzenie konsultacji społecznych; 

 koordynowanie wdrażania projektów przewidzianych w programie; 

 opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie dla projektów 

rewitalizacyjnych; 

 realizacja projektów z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych będących  

w gestii Gminy; 

 prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji wdrażania projektu; 

 pomiar efektywności i aktualizacja zapisów Programu Rewitalizacji. 

Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Mircze i Zespół ds. realizacji projektu jest komórką 

organizacyjną odpowiedzialną za sprawną komunikację i harmonijną realizację projektu oraz 

sprawne przeciwdziałanie potencjalnym ryzykom i nieprawidłowościom powstałym przy 

realizacji projektu. Mając na uwadze całościowy system realizacji procesu rewitalizacji,  

w sprawach kluczowych zobligowany jest do komunikowania się z interesariuszami.  

Zapewniony będzie osobisty kontakt członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Mircze  

i Zespołu ds. realizacji projektu w celu omówienia bieżących spraw i podejmowania decyzji 

oraz reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Proces podejmowania decyzji 
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uwzględniać będzie opinie wszystkich członków i zostanie oparty na zasadzie konsensusu. 

Funkcję kontrolną wobec Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Mircze i Zespołu ds. realizacji 

projektu pełnił będzie Wójt Gminy, który ponadto uczestniczyć będzie w istotnych 

spotkaniach i podejmowaniu ważnych decyzji. 

System wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 obejmuje 

następujące etapy: 

1. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przyjęciu do realizacji Programu Rewitalizacji 

Gminy Mircze na lata 2017-2023. 

2. Przekazanie Programu Rewitalizacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie w celu jego analizy i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektów wpisanych do Programu, 

kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. 

4. Opracowanie wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, rozliczania projektów 

oraz niezbędnych dokumentów i załączników. 

5. Realizacja projektów wpisanych do programu zgodnie z zgodnie z terminarzem  

i harmonogramem. 

6. Wsparcie beneficjentów w działaniach rewitalizacyjnych. 

7. Promocja oraz udzielanie informacji nt. Programu Rewitalizacji. 

8. Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji, według harmonogramów 

opracowania, składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych projektów  

z uwzględnieniem ich specyfiki. 

9. Pomiar efektywności Programu w oparciu o przewidziane wskaźniki. 

10. Aktualizacja Programu o nowe projekty zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy 

działające na obszarze zdegradowanym.  

Istotnym komponentem realizacji procesu rewitalizacji jest kampania Informacyjna  

i promocyjna, popularyzująca programu w celu rozszerzenia grupy potencjalnych odbiorców 

działań rewitalizacyjnych. Obowiązek realizacji wskazanych prac spoczywa na Zespole  

ds. Rewitalizacji Gminy Mircze, Zespole ds. realizacji projektu oraz Gminie Mircze. 

Skuteczne upowszechnienie i upublicznienie Programu wymaga zastosowania 

zróżnicowanych instrumentów trafiających do różnorodnych odbiorców. Skutecznymi 

sposobami włączania interesariuszy w proces wdrażania programu są informacje 

zamieszczane w lokalnej prasie, w materiałach i broszurach informacyjnych i promocyjnych, 

a także plakaty informujące o możliwościach pozyskiwania finansowania inwestycji ze 

środków zewnętrznych. Istotna będzie bezpośrednia prezentacja Programu podczas spotkań 

z mieszkańcami, przedstawicielami środowisk lokalnych, organizacjami pozarządowymi. 

Wykorzystanie stworzonej już podstrony internetowej na stronie Urzędu Gminy Mircze pozwoli 

zainteresowanym na łatwy dostęp do podstawowych informacji. Inicjowanie współpracy 
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między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi ułatwi regularne 

sporządzanie informacji z przebiegu realizacji Programu. 

SYSTEM MONITORINGU I  OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ  

Kluczowym elementem wdrażania Programu Rewitalizacji jest system monitorowania i oceny 

skuteczności działań. Proces periodycznego zbierania i analizowania danych zarówno 

ilościowych jak i jakościowych dot. wdrażania projektów realizowanych w ramach Programu 

Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023. 

Opracowanie umożliwia skuteczną i efektywną realizację, jak również pozwala na szybką 

reakcję w przypadku pojawienia się jakichkolwiek komplikacji. Omówienie prawidłowo 

funkcjonującego monitoringu i oceny działań stanowi integralną część codziennego 

zarządzania projektem oraz polityką miejską. Zapewnia również należyty przebieg procesu 

realizacji projektu. Służy wczesnemu ostrzeganiu i informowaniu o ewentualnych 

nieprawidłowościach oraz weryfikuje skuteczność działań ujętych w dokumencie. 

Systematyczny monitoring umożliwia korygowanie działań determinując tym samym 

optymalne wykorzystanie środków finansowych oraz wzrost efektywności podejmowanych 

działań w ramach polityk publicznych. 

Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji prowadzony będzie w odniesieniu  

do wskaźników pozwalających na ocenę rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania 

projektów wskazanych w dokumencie oraz identyfikację odstępstw i nieprawidłowości  

w realizacji Programu. Celem monitoringu jest powtarzalność procesu pozyskiwania danych, 

która umożliwia porównanie wyników z różnych okresów analiz. Zgodnie z obowiązującymi 

zapisami Wytycznych jedną z cech Programu Rewitalizacji jest komplementarność 

problemowa. Jej lepsze efekty ma zapewnić pogłębiona i usystematyzowania analiza zjawisk 

kryzysu na obszarze województwa przygotowania przez samorząd województwa. Powinna 

ona zawierać w szczególności takie elementy jak: sytuacja społeczna, sytuacja gospodarcza  

i przestrzenna oraz obserwacja zjawisk i trendów demograficznych.  

Zalecane jest dla informacji o realizacji Programu Rewitalizacji sporządzanie tzw. „Raportu  

z monitoringu”. Istotnym uzupełnieniem raportu będzie „Formularz efektów monitorowania 

programów rewitalizacji”, który będzie wypełniany co najmniej raz na rok  

w ramach okresu 2018 - 2023). Proces rewitalizacji jest istotny w systemie monitorowania  

i sprawozdawczości w ramach RPO 2014-2020, gdzie ważnym zadaniem jest informowanie  

o stanie prac w zakresie wdrażania Programu Rewitalizacji i przedsięwzięć w nim ujętych.  

Monitoring koordynowany będzie przez pracowników Urzędu Gminy Mircze oraz Zespół ds. 

Rewitalizacji Gminy Mircze, Zespół ds. realizacji projektu. Ponadto w proces monitorowania 

Programu zostaną zaangażowani interesariusze z obszaru poddanego rewitalizacji. 
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Komponentami integralnymi systemu monitorowania będą oceny mieszkańców, m. in.  

w zakresie wizerunku obszaru zdegradowanego, partycypacji społecznej lokalnej, 

komplementarności oraz integralności projektów.  

Proces monitorowania polegać będzie na sporządzaniu raportów okresowych, które będą 

przygotowywane przez Zespół ds. Rewitalizacji Gminy Mircze, Zespół ds. realizacji projektu na 

bazie raportów przedkładanych przez beneficjentów końcowych po zakończeniu realizacji 

poszczególnych zadań oraz wskaźników monitorujących efektywność Programu. Raporty 

okresowe stanowić będą podstawę raportów ewaluacyjnych weryfikujących efektywność 

realizacji. Proces monitoringu przebiegać będzie w następujący sposób: 

 Monitorowanie w całym okresie realizacji Programu, czy wskazane cele są osiągane 

poprzez realizację poszczególnych projektów objętych Programem oraz, czy cele 

realizowane w ramach programu są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.  

 Kontrolowanie etapów systemu wdrażania Programu. 

 Adekwatny dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowywanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów na 

realizację zadań objętych Programem. Wskaźniki powinny być komplementarne  

z wytycznymi funduszy strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą 

być również zgodne z wybranymi wskaźnikami (tj. liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, liczba wydarzeń 

kulturowych, liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 100 

mieszkańców, wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest(t) na 100 

mieszkańców, liczba przystanków komunikacji lokalnej) niniejszego opracowania, które 

będą podstawą pomiaru efektywności całego Programu. 

 Zaprojektowanie formy kart monitoringu z realizacji poszczególnych projektów, które 

będą składane w standardowej formie przez beneficjentów końcowych. 

Konieczność aktualizacji Programu Rewitalizacji może wynikać z czasu obowiązywania 

dokumentu, ze zmian wymogów prawnych, pojawienia się nowych problemów, zmian  

w sytuacji stref gminy bądź ze względu na potrzeby utworzenia nowych projektów. Z uwagi 

na to Program Rewitalizacji będzie posiadać formę otwartą. Na determinację nowych 

odbiorców oraz zakres nowych projektów wpływ będą miały zmiany sytuacji społeczno-

gospodarczej gminy, potrzeby mieszkańców obszarów zdegradowanych, możliwości budżetu 

gminy oraz dostępność środków zewnętrznych. Wszelkie informacje dotyczące stanu 

realizacji Programu Rewitalizacji oraz ewentualne zamierzenia aktualizacji dokumentu będą 

publicznie udostępniane. W przypadku aktualizacji Programu, zostanie ona poprzedzona 

konsultacjami społecznymi w zakresie identyfikacji nowych problemów i potrzeb 

rewitalizacyjnych.  
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Ocena Programu Rewitalizacji ma na celu potwierdzenie spełniania wymagań określonych  

w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Ocena wszystkich projektów i zadań rewitalizacyjnych będzie brała pod uwagę kryteria 

ewaluacyjne: 

 

 Skuteczność - kryterium, które pozwala ocenić, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele 

dokumentu opracowane na etapie planowania. 

 Efektywność - kryterium, które pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów do 

uzyskanych efektów, czyli określić poziom „ekonomiczności” zrealizowanych projektów. 

 Użyteczność - kryterium, które pozwala ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie 

Programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

 Trafność - kryterium, które pozwala ocenić, do jakiego stopnia cele określone  

w Programie odpowiadają potrzebom wskazanym w odniesieniu do obszaru 

rewitalizowanego. 

 Trwałość - kryterium, które pozwala ocenić, w jakim stopniu pozytywne zmiany wywołane 

oddziaływaniem Programu będą nadal widoczne po zakończeniu jego realizacji. 

Ewaluacja Programu Rewitalizacji pozwala oszacować oddziaływanie Programu, jak  

i pomocy publicznej, w tym pomocy strukturalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do 

założonych celów Programu. Wyniki oceny powinny zostać wykorzystane w celu jak 

najlepszego dopasowania realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz 

najbardziej efektywnego wydatkowania środków. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność 

danych i terminowe raportowanie przez wszystkie podmioty zaangażowane w system 

wdrażania programu. 

Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w gminie Mircze będzie polegało na 

monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie powinno 

obejmować następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując 

postęp i efekty realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na 

pozyskiwaniu informacji o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi efekty 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także zapewni zgodność z założeniami Programu. 

Monitoring finansowy umożliwi kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie 
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podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Ponadto monitoring finansowy 

będzie oferował pomoc interesariuszom rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących 

możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.  Stopień wdrażania 

oraz postępy w realizacji konkretnych projektów powinny być monitorowane za pomocą 

karty monitoringowej projektu. Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów powinien 

zostać wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji 

projektu. Dzięki takim kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy 

pojedynczej inwestycji, co umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty  

i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie 

możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie możliwe oszacowanie zagrożeń oraz szans 

inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko to w następnych latach procesu rewitalizacji 

będzie stanowić doskonały punkt odniesienia do przeprowadzenia monitoringu. Dodatkowo, 

zaleca się organizację spotkań z mieszkańcami, na których możliwe będzie przeprowadzenie 

otwartej debaty na temat przebiegu prowadzonych przedsięwzięć. Pozwoli to na 

bezpośrednie włączenie lokalnej społeczności w proces monitoringu Programu. Ważnym 

elementem raportu monitoringowego będzie zestawienie mierników realizacji Programu 

Rewitalizacji, które pozwolą na określenie efektów rzeczowych realizacji projektów, 

przedstawią te mierniki. Ujęte mierniki należy dostosować do możliwości oraz potrzeb, które 

można rozszerzyć o dodatkowe, bardziej szczegółowe (np. z GOPS, PUP, Policji). 

Tabela 35. Mierniki realizacji  Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 

Typ miernika Źródło danych 

Rok bazowy 

2015 

(wskaźnik) 

Rok 2023 

prognozowany-

docelowy 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej 

Urząd Gminy Mircze oraz podmioty 

zaangażowane  

w realizację Programu Rewitalizacji 

7,70 6,90 

Liczba podmiotów gospodarczych 

wpisanych do rejestru REGON 
4,95 6,15 

Liczba budynków z przyłączami 

wodociągowymi w stosunku do łącznej 

liczby budynków 

19,0% 24,2% 

Liczba budynków z przyłączami 

kanalizacyjnymi w stosunku do łącznej liczby 

budynków 

9,2% 11,6% 

Szacowany odsetek (%) dróg gminnych 

wymagających remontu lub modernizacji 

(ocena subiektywna) wg stanu na dzień 

10.03.2017 r. 

44% 38% 

Liczba wydarzeń kulturalnych 0,53 0,74 

Źródło: opracowanie grupa BST 
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Tabela 36. Wzór karty monitoringu projektu Programu Rewitalizacji. 

Nazwa Projektu  

Opis realizowanych zadań w roku 

sprawozdawczym 

 

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu uczestniczący  

w zadaniach w danym roku (Zaangażowani 

interesariusze) 

 

Sposób włączenia interesariuszy  

Wartość wskaźników produktu:  

Data rozpoczęcia realizacji:  

Data zakończenia:  

Planowane nakłady finansowe na realizację 

projektu w trakcie roku 

własne zewnętrzne 

  

Całkowite poniesione nakłady finansowe na 

realizację projektu: 

 

Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu:  

Propozycje działań minimalizujących ryzyka  

Źródło: opracowanie grupa BST 

Etapy procesu monitoringu: 

1. Monitorowanie w całym okresie realizacji Programu, czy wskazane cele są osiągane 

poprzez realizację poszczególnych projektów objętych Programem oraz, czy cele 

realizowane w ramach Programu są nadal aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.  

2. Kontrolowanie etapów systemu wdrażania Programu. 

3. Adekwatny dobór wskaźników produktu i rezultatu dla poszczególnych projektów 

przygotowanych przez jednostki odpowiedzialne za realizację projektów na realizację 

zadań objętych Programem. Wskaźniki powinny być kompatybilne z wytycznymi 

funduszy strukturalnych, jeżeli będą współfinansowały dany projekt. Muszą być 

również zgodne z wybranymi wskaźnikami niniejszego opracowania, które będą 

podstawą pomiaru efektywności całego Programu. 

4. Zaprojektowanie formy sprawozdania z realizacji poszczególnych projektów (Karty 

Projektu), które będzie składane w standardowej formie przez beneficjentów 

końcowych.  

Biorąc pod uwagę czas obowiązywania dokumentu - 2017-2023, może zajść konieczność 

aktualizacji Programu Rewitalizacji, dlatego Program będzie posiadać formułę otwartą.  

W przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów, zmian  

w otoczeniu oraz potrzeby utworzenia nowych projektów – będzie on aktualizowany.  

Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, potrzeby mieszkańców obszarów 

zdegradowanych, możliwości budżetu gminy oraz dostępność środków zewnętrznych będą 

determinować nowych odbiorców i zakres nowych projektów. Informacje o stanie realizacji 

programu oraz ewentualnych zamierzeniach aktualizujących dokument będą publicznie 

udostępniane. Ewentualna aktualizacja dokumentu zostanie poprzedzona konsultacjami 

społecznymi poprzez bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami w zakresie identyfikacji 

nowych problemów i potrzeb rewitalizacyjnych. 
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