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Gmina i Miasto Stawiszyn

Opracowanie wniosku o przyznanie dotacji na „Przygotowanie programów rewitalizacji” odbyło się we

wrześniu 2016 roku.

W dokumencie tym założono, że rewitalizacji poddane zostanie ścisłe centrum Stawiszyna.

Geneza prac nad rewitalizacją



Gmina i Miasto Stawiszyn

Zbadano przestrzeń ścisłego centrum w następujących obszarach:

 liczba mieszkańców (obszar planowany do rewitalizacji zamieszkuje ok. 630 osób – stan na 31.12.2014)

 bezrobocie,

 ubóstwo i pomoc społeczna,

 działalność gospodarcza,

 przestępczość.

Geneza prac nad rewitalizacją



Gmina i Miasto Stawiszyn

 od września 2016 r. do czerwca 2017 r. odbędzie się 10 spotkań takich jak: konferencje, spotkania
konsultacyjno-informacyjne, spotkania warsztatowe, imprezy integracyjne z różnymi grupami
społecznymi,

 do czerwca 2017 roku zostanie opracowany Lokalny Program Rewitalizacji dla zdegradowanej części
Miasta Stawiszyna wraz z wstępną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną,

 pod koniec 2017 roku zostaną zlecone prace nad wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej w
zakresie infrastruktury technicznej z nadanymi jej funkcjami,

 pod koniec 2017 roku zostanie ogłoszony konkurs w ramach ZIT dla rozwoju AKO, w ramach którego
chcemy uzyskać dofinansowanie na działania rewitalizacyjne w mieście.

Jak chcemy zrealizować rewitalizację?



Gmina i Miasto StawiszynREWITALIZACJA

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.

 Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji,

ALE

 rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy!



Gmina i Miasto StawiszynPotrzeba rewitalizacji

Wiele miast, miasteczek, gmin i wsi nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału.

Barierą są:

 negatywne zjawiska społeczne

 zastój gospodarczy

 degradacja przestrzeni i infrastruktury

 degradacja środowiska



Gmina i Miasto StawiszynPotrzeba rewitalizacji

Stawiszyn należy do obszarów
uczestniczących w procesach
rozwojowych



Gmina i Miasto StawiszynPotrzeba rewitalizacji

Stawiszyn należy do obszarów
ochrony krajobrazów kulturowych



Gmina i Miasto StawiszynPotrzeba rewitalizacji

Stawiszyn należy do obszarów o
najniższym stopniu rozwoju i
pogarszających się perspektywach
rozwoju



Gmina i Miasto StawiszynPotrzeba rewitalizacji

Stawiszyn należy do obszarów
tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze



Gmina i Miasto StawiszynPotrzeba rewitalizacji

Stawiszyn nie należy do obszarów
o najniższym poziomie dostępu do
dóbr i usług warunkujących
możliwości rozwoju



Gmina i Miasto StawiszynPotrzeba rewitalizacji

Stawiszyn nie należy do obszarów o
najniższej dostępności transportowej
do ośrodka wojewódzkiego



Gmina i Miasto StawiszynCel rewitalizacji

ożywienie społeczne i 
gospodarcze gmin, zwiększenia 

potencjału turystycznego i 
kulturalnego terenów 

zdegradowanych –
poprzemysłowych czy miejskich / 

wiejskich

działania inspirujące 
rozwój nowych funkcji 

obszarów 
rewitalizowanych

Przywrócenie terenom zdegradowanym 
utraconych funkcji społeczno-

gospodarczych

Odnowa zdegradowanych 
obszarów gmin (zwłaszcza 

zabytkowych)

Zagospodarowanie obiektów i terenów 
poprzemysłowych oraz pomilitarnych, przez 

zmianę dotychczasowych funkcji na 
gospodarcze, społeczne, edukacyjne, 
zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne.



Gmina i Miasto StawiszynRewitalizacja to zatrzymanie negatywnych zjawisk

Główne efekty rewitalizacji to:

 lepsze warunki mieszkaniowe

 poprawa bezpieczeństwa

 rozwój lokalnego handlu i usług

 powstanie nowych miejsc pracy

 lepszy dostęp do usług publicznych

 wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału
społecznego

 miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i osób
starszych

 atrakcyjne przestrzenie publiczne

 ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe

CELEM REWITALIZACJI JEST WYPROWADZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH Z KRYZYSU 
A NIE REMONT!

Rewitalizacja przyczynia się także do:

 kształtowania miasta zwartego i przeciwdziałania
suburbanizacji

 poprawy jakości środowiska m.in. przez
ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności
energetycznej

 podnoszenia świadomości lokalnego dziedzictwa
kulturowego, wartości zabytków i historii miejsca

REWITALIZACJA UMOŻLIWIA PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH.
PRZYNOSI POPRAWĘ WIZERUNKU CAŁEJ GMINY I MIASTA ORAZ OŻYWIENIE LOKALNEJ GOSPODARKI.



Gmina i Miasto StawiszynPrzyczyny nieudanych procesów rewitalizacji

 niezrozumienie istoty rewitalizacji przez decydentów samorządowych, podejście wybiórcze, nastawione na szybki
wynik;

 brak wnikliwych badań, postawienie na błędne cele i rozwiązania;

 brak trafnej diagnozy;

 instrumentalne traktowanie środków na rewitalizację;

 niewystarczająca wiedza, niechęć do korzystania z pomocy ekspertów;

 niewystarczający dialog z interesariuszami;

 zbyt mało działań edukacyjnych dla mieszkańców;

 niewystarczające zaangażowanie mieszkańców, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych.



Gmina i Miasto StawiszynKompleksowa rewitalizacja powinna:

być odpowiedzią na konkretne 
zjawiska kryzysowe występujące 

w zdegradowanym obszarze

łączyć wysiłki wielu podmiotów 
na rzecz ożywienia obszaru 

(władz lokalnych, mieszkańców, 
przedsiębiorstw, organizacji 

pozarządowych)

włączać społeczność lokalną do 
działania na każdym etapie

dawać nadzieję na rozpoczęcie 
pozytywnych zmian

doprowadzić do trwałej poprawy 
sytuacji w obszarze rewitalizacji



Gmina i Miasto StawiszynKompleksowość zmian 
w obszarach zdegradowanych

1

Poprawa jakości życia 
na obszarach 

zdegradowanych

2

Pobudzenie rozwoju 
społeczno-

gospodarczego

3

Przeciwdziałanie 
zjawiskom 

kryzysowym w 
lokalnej społeczności, 

gospodarce, 
przestrzeni i 
środowisku



Gmina i Miasto StawiszynRewitalizację trzeba uszyć na miarę
konkretnego obszaru

dobry dostęp do 
usług społecznych 
(edukacji, opieki 

zdrowotnej, kultury)

promowanie 
równych szans 

wszystkich 
mieszkańców obszaru 

rewitalizacji

wspieranie 
aktywnego 

uczestnictwa 
mieszkańców w życiu 

miasta

tworzenie warunków 
do aktywnego 

spędzania wolnego 
czasu

budowanie 
tożsamości lokalnej

remonty 
budynków 

mieszkalnych i 
użytkowych

odnowa parków, 
skwerów i 
przestrzeni 
publicznych

Modernizacja 
infrastruktury 

technicznej

poprawa 
efektywności 
energetycznej 

budynków

dobre 
wyposażenie 

placówek 
edukacyjnych

tworzenie 
lokalnych centrów 
usług społecznych

rekultywacja 
terenów 

poprzemysłowych

dostęp do 
zatrudnienia dla 

osób poszukujących 
pracy i osób 

biernych zawodowo

promowanie 
lokalnych inicjatyw 

na rzecz 
zatrudnienia

wsparcie 
innowacyjnych 

mikro-, małych i 
średnich 

przedsiębiorstw

Wykorzystanie 
walorów zabytków i 

lokalnej kultury

rozwój przedsiębiorczości 
społecznej i integracji 

zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych

NOWE SZANSE DLA 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

OŻYWIENIE LOKALNEJ 
GOSPODARKI

INWESTYCYJNE WSPARCIE 
PRZEMIAN



Gmina i Miasto StawiszynSkuteczność rewitalizacji
zależy od systemowego wsparcia

Rozwiązania

legislacyjne

• Zmiany w 
obowiązujących 
przepisach 
prawnych

• Ustawa o 
rewitalizacji z 9 
października 2015 r. 
i inne regulacje

Źródła

finansowania

• Fundusze 
europejskie

• krajowe środki 
publiczne

• środki prywatne

Instrumenty wsparcia

• Profilowanie 
różnych polityk 
problemowych pod 
kątem ich włączenia 
w procesy 
kompleksowej 
rewitalizacji

informacja i wsparcie

merytoryczne

• centrum wiedzy o 
rewitalizacji

• projekty pilotażowe 
i wymiana dobrych 
praktyk

• Publikacje

• warsztaty, szkolenia



Gmina i Miasto StawiszynProgram Rewitalizacji - elementy

 Diagnoza obszaru rewitalizacji

 Powiązania PR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, powiatu, województwa, kraju

 Założenia – Wizja + Misja

 Cele i odpowiadające im kierunki działań

 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

 Pozostałe projekty rewitalizacyjne

 Mechanizmy zapewnienia komplementarności

 Indykatywne ramy finansowe i środki finansowania

 Uspołecznienie – Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na
terenie gminy w proces rewitalizacji

 Struktura zarządzania realizacją PR

 System monitorowania i oceny PR

 Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (jeśli dotyczy)



Gmina i Miasto StawiszynObszar rewitalizacji i obszar zdegradowany

 Pierwszym krokiem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a więc takiego, na którym
nasilone są negatywne zjawiska społeczne, takie, jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski
poziom edukacji czy kapitału społecznego oraz niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym.

 Ponadto wymagane jest, by na obszarze zdegradowanym występowało co najmniej jedno z
wymienionych poniżej negatywnych zjawisk:

 niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw;

 zanieczyszczenie środowiska, obecność odpadów, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

 zły stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak dostępu lub niska jakość
podstawowych usług, brak przystosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się
funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, brak lub niska jakość terenów
publicznych;

 degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, niefunkcjonowanie rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, zwłaszcza w
zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.



Gmina i Miasto StawiszynProgram Rewitalizacji - interesariusze

mieszkańcy

przedsiębiorcy

Przedstawiciele 
Urzędu Gminy

Właściciele 
budynków

Właściciele terenów

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Dom Pomocy 
Społecznej 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej

Spółdzielnie socjalne

Poradnie 
psychologiczne, 
pedagogiczne

Organizacje 
pozarządowe
Lokalne Grupy 

Działania



Gmina i Miasto StawiszynPartycypacja społeczna
 Partycypacja społeczna jest niezwykle istotnym elementem działań rewitalizacyjnych. Udział społeczeństwa obejmuje

przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym

poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu ds. Rewitalizacji.

 Ustawa określa konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych na każdym etapie prac rewitalizacyjnych oraz

nakreśla konkretne formy ich prowadzenia.

 Konsultacje społeczne prowadzi się obligatoryjnie w następujących formach:

 zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,

 Z wykorzystaniem co najmniej dwóch poniższych form:

 zbieranie uwag ustnych,

 wykorzystanie grup przedstawicielskich,

 spacery studyjne,

 spotkania,

 debaty,

 wywiady,

 ankiety,

 warsztaty



Gmina i Miasto StawiszynZespół ds. rewitalizacji
 Bardzo specyficzną formą partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji jest

obligatoryjne powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji, będącego narzędziem jakie
pozyskuje gmina w wyniku przystąpienia do sporządzenia PR.

 Zespół ds. Rewitalizacji stanowi swoiste forum współpracy mieszkańców z
władzami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzania i
oceny rewitalizacji. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy.

 Zasady wyznaczania składu komitetu (w tym liczbę członków) oraz jego działania
wyznacza się uchwałą, którą podejmuje rada gminy. Komitet rewitalizacji
powołany jest zarządzeniem Burmistrza po przyjęciu uchwały przez Radę Gminy.
Uchwała o powołaniu Zespołu ds. rewitalizacji nie stanowi aktu prawa
miejscowego. ( 22.11.2016)



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera społeczna
W sferze społecznej zdiagnozowano następujące problemy:

 w ostatnich kilku latach w gminie Stawiszyn odnotowywany jest spadek liczby mieszkańców – liczba ta spadła o 84
osoby w ciągu 5 lat; - zjawisko powolnej depopulacji ?

 63,0% mieszkańców gminy Stawiszyn jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3%
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym – na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrósł udział liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym, natomiast maleje udział ludności w wieku przedprodukcyjnym – zjawisko starzenia się społeczeństwa

 współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest
mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju;



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera społeczna

Liczba 
ludności

Liczba osób w 
wieku 

przedprodukcyjnym

Liczba osób w 
wieku 

produkcyjnym

Liczba osób w 
wieku 

poprodukcyjnym

Liczba 
wymeldowań

Liczba zameldowań

Długa Wieś Pierwsza 108 17 76 15 1 1

Długa Wieś Druga 365 76 239 50 0 7

Długa Wieś Trzecia 153 46 82 25 0 4

Piątek Mały 228 31 155 42 4 3
Piątek Mały- Kolonia 163 10 104 49 4 3

Piątek Wielki 364 68 233 63 3 34
Werginki 166 35 109 22 1 2
Wyrów 146 32 90 24 1 6

Pólko - Ostrówek 128 27 77 24 2 0
Zbiersk 752 158 470 124 10 16

Zbiersk-Kolonia 405 85 256 64 2 7

Zbiersk-Cukrownia 1775 356 1156 263 24 53

Nowy Kiączyn 153 32 102 19 0 6

Petryki 806 171 523 112 17 32
SUMA 5711 1133 3682 896 69 174

Miasto Stawiszyn 1509 276 918 315 23 35



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera społeczna
W sferze społecznej zdiagnozowano następujące problemy:

 w mieście Stawiszyn najliczniejszą grupą są osoby w wieku
produkcyjnym (918 osób), na drugim miejscu są osoby w wieku
poprodukcyjnym (315 osób), a na trzecim w wieku
przedprodukcyjnym (276);

 przy wielu ulicach w Stawiszynie mieszka więcej osób w wieku
poprodukcyjnym niż przedprodukcyjnym – starzenie się
społeczeństwa;

 w 2016 roku odnotowano więcej zgonów niż urodzeń;

Rozkład ludności w wieku poprodukcyjnym według ulic zamieszkania
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Liczba urodzeń Liczba zgonów

Długa Wieś Pierwsza 1 4
Długa Wieś Druga 2 0
Długa Wieś Trzecia 2 1

Piątek Mały 2 4
Piątek Mały- Kolonia 2 4

Piątek Wielki 9 5
Werginki 0 0
Wyrów 4 2

Pólko - Ostrówek 0 5
Zbiersk 4 2

Zbiersk-Kolonia 4 4
Zbiersk-Cukrownia 26 11

Nowy Kiączyn 1 3
Petryki 12 7
SUMA 69 52

Miasto Stawiszyn 10 16

Zgony w mieście Stawiszyn
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Liczba bezrobotnych
Liczba długotrwale 

bezrobotnych

Liczba bezrobotnych 
z wykształceniem 

podstawowym
Długa Wieś Pierwsza 0 0 0

Długa Wieś Druga 6 2 2
Długa Wieś Trzecia 2 1 0

Piątek Mały 4 2 0
Piątek Mały- Kolonia 1 1 1

Piątek Wielki 4 2 2
Werginki 1 1 0
Wyrów 1 1 0

Pólko - Ostrówek 0 0 0
Zbiersk 11 6 3

Zbiersk-Kolonia 7 4 0
Zbiersk-Cukrownia 38 19 6

Nowy Kiączyn 9 4 4
Petryki 28 9 10
SUMA 112 52 28

Miasto Stawiszyn 46 30 18



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera społeczna
W sferze społecznej zdiagnozowano następujące problemy:

 bezrobocie w Stawiszynie (158 osób = 2,19% mieszkańców);

 wskaźnik udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym w powiecie kaliskim w 2015
roku to 3,1%. W gminie Stawiszyn wskaźnik ten jest wyższy i
wynosi 3,5%;

 w mieście Stawiszyn liczba bezrobotnych to 58 osób, z czego 30
to osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy
powyżej 12 miesięcy), 18 osób bezrobotnych posiada
wykształcenie podstawowe;

Rozkład największej ilości osób bezrobotnych według miejsc zamieszkania w Stawiszynie
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W sferze społecznej zdiagnozowano następujące problemy:

 z pomocy społecznej w gminie Stawiszyn korzysta 167 rodzin;

 duża liczba gospodarstw domowych korzysta z pomocy społecznej z
powodu niskiego dochodu – poniżej kryterium dochodowego są aż
164 rodziny;

 powodami korzystania z pomocy społecznej były: ubóstwo,
bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie,
alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego;

 z zasiłku okresowego w 2015 roku w gminie Stawiszyn skorzystało
40 rodzin (109 osób w rodzinach), a powodami korzystania z tej
formy pomocy były: bezrobocie, długotrwała choroba,
niepełnosprawność;

 w 2015 roku pomocy w formie schronienia udzielono 4 osobom
bezdomnym, a 12 osobom opłacono pobyt w DPS;

Liczba osób 
korzystających z zasiłków 

pomocy społecznej

Liczba rodzin, którym 
udzielono zasiłki

Długa Wieś 
Pierwsza

2 2

Długa Wieś Druga 3 3
Długa Wieś Trzecia 2 2

Piątek Mały 2 2
Piątek Mały-

Kolonia
6 2

Piątek Wielki 7 4
Werginki 3 3
Wyrów 2 2

Pólko - Ostrówek 3 1
Zbiersk 23 11

Zbiersk-Kolonia 18 9
Zbiersk-Cukrownia 38 19

Nowy Kiączyn 14 7
Petryki 42 17
SUMA 165 84

Miasto Stawiszyn 55 21
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Rozkład największej liczby przydzielonych zasiłków z podziałem na ulice w Stawiszynie
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W sferze społecznej zdiagnozowano następujące problemy:

 wzrasta ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz ilość
interwencji domowych dotyczących zachowań osób pod
wpływem alkoholu;

 w 2014 roku w punktach informacyjno-konsultacyjnych w
Stawiszynie i w Zbiersku przyjęto 64 zgłoszenia sytuacji
kryzysowych (w 2012 roku było to 40 zgłoszeń);

 w 2015 roku złożono 8 formularzy Niebieskich Kart;

 w mieście Stawiszyn występuje większa liczba przestępstw i
wykroczeń stwierdzonych niż łącznie w pozostałych 17
miejscowościach gminy Stawiszyn. Wskaźnik ten dla
pozostałych miejscowości to 75;

 w Stawiszynie nie ma żłobka;

 ogólny spadek liczby uczniów, z wyjątkiem dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych.

Liczba przestępstw i 
wykroczeń stwierdzonych

Długa Wieś Pierwsza 3
Długa Wieś Druga 2
Długa Wieś Trzecia 1

Piątek Mały 5
Piątek Mały- Kolonia 0

Piątek Wielki 4
Werginki 1
Wyrów 2

Pólko – Ostrówek 1
Zbiersk 14

Zbiersk-Kolonia 9
Zbiersk-Cukrownia 24

Nowy Kiączyn 1
Petryki 8
SUMA 75

Miasto Stawiszyn 106



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera społeczna

Przestępstwa w mieście Stawiszyn według ulic



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera społeczna

Ulica
Najwięcej osób w 

wieku 
poprodukcyjnym

Najwięcej 
wymeldowań

Najwięcej 
bezrobotnych

Najwięcej  
długotrwale 

bezrobotnych

Najwięcej 
zgonów

Najwięcej osób 
korzystających z 

zasiłków 
pomocy 

społecznej

Najwięcej 
przestępstw

1-go Maja X X

Droga Petrycka X X

Garbarska X

Kaliska X X X X X

Konińska X X X X X X

Leśna X

Ogrodowa X

Piskorzewska X

Plac Wolności X X X X X

Starościańska X

szkolna X

Szosa Konińska X X X

Szosa 
Pleszewska

X X

Wiśniowa X X

Zamurna X X

Zielona X



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera społeczna

Problemy społeczne w mieście Stawiszyn według ulic



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera gospodarcza
W sferze gospodarczej zdiagnozowano następujące problemy:

 w strukturze przedsiębiorstw dominują mikro przedsiębiorstwa –
zatrudniające do 9 osób (527), w tym większość z nich to
jednoosobowe działalności gospodarcze. Na terenie gminy występują
4 zakłady zatrudniające powyżej 50 osób oraz nie występują zakłady
zatrudniające od 10 do 49 osób;

 w ostatnich latach obserwowana jest wzrastająca liczba
wyrejestrowań firm;

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych

Długa Wieś Pierwsza 1
Długa Wieś Druga 0
Długa Wieś Trzecia 3

Piątek Mały 0
Piątek Mały- Kolonia 1

Piątek Wielki 3
Werginki 3
Wyrów 0

Pólko - Ostrówek 1
Zbiersk 3

Zbiersk-Kolonia 1
Zbiersk-Cukrownia 13

Nowy Kiączyn 0
Petryki 2
SUMA 31

Miasto Stawiszyn 94



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera gospodarcza
W sferze gospodarczej zdiagnozowano następujące problemy:

 Stawiszyn znajduje się w grupie gmin Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, 
w których wzrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2009-
2014 osiągnął jedne z najniższych wartości. Największy wskaźnik 
odnotowała gmina Godziesze Wielkie (141,6%). Wskaźnik ten dla 
gminy Stawiszyn wynosił 109,6% i był wyższy tylko od wskaźnika dla 
gminy Raszków (109%);

 najmniej podmiotów ma swoją lokalizację przy ulicach: 1-go Maja, 
Ciasnej, Droga Petrycka, Garbarskiej, Niecałej, Niwa, Ogrodowej, 
Piekarskiej, Piskorzewskiej, Zamkowej, Zielonej i ZWM.

Ulice w mieście Stawiszyn, przy których zarejestrowano najmniej podmiotów gospodarczych



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera przestrzenno-funkcjonalnej
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowano następujące problemy:

 teren gminy nie jest w pełni skanalizowany (48,6%), zauważa się braki w infrastrukturze kanalizacyjnej, co przyczynia się do zwiększonego oddziaływania
ścieków na gospodarkę glebową i wodną;

 na terenie gminy Stawiszyn nie ma sieci gazowej i dystrybucja gazu nie jest prowadzona;

 wzrost natężenia ruchu na drogach przyczynia się do zwiększonej degradacji tej infrastruktury;

 zły stan techniczny niektórych zabytków zlokalizowanych na terenie gminy, świadczących o zachowaniu kultury i specyfiki regionu;

 dostępne szlaki pieszo-rowerowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

 stan infrastruktury wodociągowej jest określany jako zły. W 2015 roku na terenie gminy zanotowano 22 awarie sieci wodociągowej, co wskazuje na wysoką
awaryjność sieci. Ok. 40% rur sieci wodociągowych wymaga wymiany. Sieć wodociągowa w Stawiszynie jest azbestowa i wymaga wymiany;

 na terenie gminy brak sieci ciepłowniczej;

 na terenie gminy istnieje 65 km dróg gminnych. 17 km dróg należących do gminy jest nieutwardzonych, ok. 60 % dróg należących do Gminy i Miasta
Stawiszyn jest w złym stanie.



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera przestrzenno- funkcjonalna
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowano następujące problemy:

 Największa ilość zabytków zlokalizowana jest w mieście Stawiszyn;

Do najważniejszych zabytków należą: 

 Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja i Jadwigi w Stawiszynie, wzniesiony przed 1360 r.,

 Kościół ewangelicko-augsburski w Stawiszynie, 

 Parterowy dom zabytkowy z I połowy XIX w. z dwiema wystawkami, przy ul. Kaliskiej,

 Dom z 1 poł. XIX w. przy Rynku nr 15 w Stawiszynie, 

 Cmentarz ewangelicki w Stawiszynie,

 Układ urbanistyczny miasta Stawiszyn wraz z obiektami archeologicznymi, 



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera techniczna
W sferze technicznej zdiagnozowano następujące problemy:

 na obiektach będących w administrowaniu gminy lub jej jednostek nie ma zlokalizowanych instalacji wykorzystujących energię ze
źródeł odnawialnych;

 potencjał gminy w obrębie odnawialnych źródeł energii nie jest wykorzystany;

 na terenie gminy nie są zlokalizowane elektrownie wiatrowe;

 budynki mieszkalne należące do GiM Stawiszyn, budynki niemieszkalne i budowle wymagają modernizacji.

 Nie udało się ustalić wieku budynków ( zmiana metodologii w GUS/ brak danych z gminy)

 występuje dość duża liczba mieszkań komunalnych szczególnie w mieście Stawiszyn;



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera techniczna
l.p. Rodzaj budynku

Liczba budynków 

użyteczności publicznej

Budynek na terenie 

miasta Stawiszyn
Stan techniczny Zapotrzebowane na modernizację

1.
Budynki mieszkalne z terenu Miasta 

Stawiszyn należące do GiM Stawiszyn
18 18 Do remontu Duże

2. Budynki niemieszkalne, budowle 12 - - Duże

3. Obiekty szkolne 2 1 Dobry
Poddane termomodernizacji 

w 2012

4. Obiekty przedszkolne 3

1

(Przedszkole jest w 

budynku OSP)

Dobry, ale bardzo mały – w 

planach budowa 

przedszkola w Stawiszynie

Przedszkole w Zbiersku i Filia 

Przedszkola w Stawiszynie (oddział 

w Petrykach) – poddane 

termomodernizacji w 2013 r.

5. Miejsko-gminne biblioteki 

3 

(Biblioteka w Zbiersku –

Cukrownia znajduje się w 

budynku MGOK , Biblioteka w 

Petrykach znajduje się w 

budynku Przedszkola w 

Petrykach)

1 Dobry

Biblioteka w MGOK remontowana 

razem z budynkiem MGOK w 2012 

roku.

Biblioteka w Petrykach poddana 

termomodernizacji razem 

z Przedszkolem w 2013 r.

6. Ośrodki kultury 1 0 Dobry

Poddany termomodernizacji 

i remontowi wewnętrznemu 

w 2012 r.

7. Obiekty służby zdrowia 2 1

Obiekt w Stawiszynie – stan 

dobry, obiekt w Zbiersku 

stan – do remontu.

Duże

8. Inne 7 - - -

9. Świetlice wiejskie 6 0 -

Remont wewnętrzny w 5 

świetlicach wykonany w 2011 roku, 

w pozostałych w 2012 r.



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej zdiagnozowano następujące problemy:

 brak obszarowych form ochrony przyrody;

 węgiel dominującym nośnikiem ciepła;

 system ciepłowniczy oparty na lokalnych kotłowniach i
indywidualnych paleniskach;

 występowanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i
miasta;

 całkowita emisja CO2 do atmosfery w roku bazowym wyniosła 38 
373 MgCO2.

Działki z wyrobami zawierającymi azbest wg stopnia pilności w rejonie obszaru zdegradowanego



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej zdiagnozowano następujące problemy:

 w strukturze paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne dominuje węgiel oraz miał węglowy, których udział wynosi
88,89%. Ich nieefektywne spalanie w niskosprawnych urządzeniach grzewczych przyczynia się do powstawania niskiej emisji,
zwłaszcza na terenach zwartej zabudowy (miasto Stawiszyn), nasilającej się szczególnie w sezonie grzewczym.

 Na odcinku relacji Stawiszyn – Kalisz ŚDR wyniósł 9 166 pojazdów na dobę, w związku z tym można wnioskować, iż
eksploatacja drogi powoduje negatywne oddziaływania akustyczne, na które najbardziej narażone są tereny znajdujące się w
bliskim otoczeniu drogi.



Gmina i Miasto StawiszynDiagnoza – sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej zdiagnozowano następujące potencjały:

 dobry stan wód powierzchniowych;

 gminny system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na zorganizowanej zbiórce odpadów;

 osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu takich frakcji, jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło oraz przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania;

 sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta;

 eliminacja niskiej emisji poprzez sukcesywną realizację zadań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej;

 na terenie gminy Stawiszyn nie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu.



Gmina i Miasto StawiszynObszar do rewitalizacji
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