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Wstęp 

 

 W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi wywołanymi procesem 

globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej, zachodzi 

szereg niekorzystnych procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego, takich jak 

degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej i gospodarczej. 

W takiej sytuacji strategiczne programowanie rozwoju gminy, a w szczególności procesu 

rewitalizacji musi być oparte na wynikach analiz zróżnicowania koncentracji zjawisk 

kryzysowych wewnątrz gminy. Takie podejście umożliwia zaplanowanie działań 

odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów występujących na 

danym obszarze. 

 Podstawę formalno-prawną umożliwiającą prowadzenie procesu rewitalizacji do końca 

2023 roku przez gminę w zakresie swoich właściwości, stanowią: Ustawa z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 

zatwierdzone w dniu 02.08.2016 r. przez Ministra Rozwoju. Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 6 ww. 

ustawy „do wyłącznej właściwości rady gminy należy (…) uchwalanie programów 

gospodarczych”.  

 Zgodnie z załącznikiem Cechy i elementy programów rewitalizacji do ww. 

Wytycznych, program rewitalizacji powinien zawierać co najmniej: „diagnozę czynników  

i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych (…). Diagnoza zawarta 

w programie obejmuje analizę wszystkich sfer (…), a w szczególności pogłębioną analizę 

kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających działań  

o charakterze społecznym, co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych 

o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu”. 

 Niniejszy dokument obejmuje diagnozę Gminy Gnojno, która służy zidentyfikowaniu 

obszarów gminy w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej oraz co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Analiza obejmuje cały obszar gminy w podziale na 

ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została w oparciu o obiektywne  

i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. 
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Diagnoza stanowi podstawę do określenia zasięgu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno i jest załącznikiem 1 do Programu Rewitalizacji Gminy 

Gnojno.  
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1. Charakterystyka Gminy Gnojno 

 Gmina Gnojno zlokalizowana jest w południowej części województwa 

świętokrzyskiego, w powiecie buskim. Zajmuje teren pagórkowaty, położony w obrębie 

Pogórza Szydłowskiego i Niecki Połanieckiej, przy trasie Jędrzejów–Staszów. Siedzibą Urzędu 

Gminy jest sołectwo Gnojno. Według danych Urzędu Gminy na koniec 2015 roku 

powierzchnia gminy ogółem wynosiła 95,9 km2, natomiast zamieszkiwało ją 4 616 osób. 

 

Mapa 1 Położenie Gminy Gnojno na tle Polski, województwa świętokrzyskiego 

 i powiatu buskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html, 30.09.2016 
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Gmina Gnojno graniczy: od zachodu z gminą Chmielnik (powiat kielecki) od 

północnego-zachodu z Gminą Pierzchnica (powiat kielecki), od północnego wschodu z Gminą 

Szydłów (powiat staszowski), od południa z gminami: Busko-Zdrój, Stopnica i Tuczępy 

(powiat buski). 

 Zgodnie z §11 Statutu Gminy Gnojno jednostkami pomocniczymi gminy jest 26 

sołectw: Balice, Bugaj, Falki, Glinka, Gnojno, Gorzakiew, Grabki Małe, Janowice 

Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Januszowice, Jarząbki, Kostera, Maciejowice, Płośnia, 

Poręba, Pożogi, Raczyce, Ruda, Rzeszutki, Skadla, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska, Wólka 

Bosowska, Zagrody, Zawada, Zofiówka. 

 Na potrzeby przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji wyznaczono jednostki strukturalne gminy zgodnie ze Statutem Gminy 

w podziale na sołectwa. Do przedstawienia map poglądowych dotyczących koncentracji 

negatywnych zjawisk oraz analiz wskaźnikowych, wykorzystano dane udostępnione przez 

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z Państwowego Rejestru 

Granic. Zauważono jednak rozbieżności dotyczące obszaru i nazw sołectw. W związku z czym 

na wszystkich dołączonych mapach miejscowość Wiktorów jest częścią sołectwa Jarząbki, 

natomiast miejscowość Pożdżeń wchodzi w skład terytorialny sołectwa Grabki Małe. 

Podział Gminy Gnojno na jednostki strukturalne na potrzeby przeprowadzenia diagnozy 

służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawia mapa 2.  



8 

 

Mapa 2 Podział Gminy Gnojno na jednostki strukturalne 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Podstawowe dane dotyczące powierzchni i liczby ludności poszczególnych jednostek 

strukturalnych Gminy Gnojno na koniec 2015 roku zestawione zostały w tabeli 1. 

Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych dotyczących jednostek strukturalnych Gminy  

Gnojno (stan na koniec 2015 roku) 

Lp. 
Jednostka 

strukturalna 

Powierzchnia 

(km2) 

Udział 

powierzchni 

sołectwa  

w powierzchni 

gminy ogółem (%) 

Liczba 

ludności 

(osoba) 

Udział 

ludności  

w liczbie 

ludności 

ogółem (%) 

1 Balice 9,10 9,5 379 8,2 

2 Bugaj 2,20 2,3 132 2,9 

3 Falki 2,10 2,2 143 3,1 

4 Glinka 2,30 2,4 172 3,7 

5 Gnojno 11,20 11,7 767 16,6 

6 Gorzakiew 4,70 4,9 184 4,0 

7 Grabki Małe 4,30 4,5 142 3,1 

8 
Janowice 

Poduszowskie 
3,50 3,6 233 5,0 

9 
Janowice 

Raczyckie 
2,00 2,1 165 3,6 

10 Januszowice 1,80 1,9 67 1,5 

11 Jarząbki 10,20 10,6 358 7,8 

12 Kostera 3,10 3,2 168 3,6 

13 Maciejowice 3,20 3,3 59 1,3 

14 Płośnia 1,70 1,8 61 1,3 

15 Poręba 1,30 1,4 88 1,9 

16 Pożogi 2,60 2,7 94 2,0 

17 Raczyce 5,60 5,8 347 7,5 

18 Ruda 3,10 3,2 100 2,2 

19 Rzeszutki 1,70 1,8 72 1,6 

20 Skadla 2,90 3,0 199 4,3 

21 Wola Bokrzycka 5,80 6,0 134 2,9 

22 Wola Zofiowska 1,80 1,9 119 2,6 

23 Wólka Bosowska 3,50 3,6 119 2,6 

24 Zagrody 2,20 2,3 109 2,4 

25 Zawada 2,10 2,2 151 3,3 

26 Zofiówka 1,90 2,0 54 1,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Urzędu Gminy w Gnojnie
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2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się 

na Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 

zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 r. 

 Zgodnie z pkt 1 rozdziału 3 ww. Wytycznych, rewitalizacja to „kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu 

zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty w pkt 2, który 

wskazuje na istnienie stanu kryzysowego na danym terenie. 

 Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

1) gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 

bądź stanu środowiska; 

3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych; 

4) technicznej – w szczególności 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. 

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe sfery, 

które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu 

rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy”1. 

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

02.08.2016, s. 6–7. 
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 W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gmina Gnojno 

podzielona została na jednostki strukturalne (referencyjne), w sposób odpowiadający 

istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym na terenie gminy 

przyjęto podział na sołectwa. Analiza danych ilościowych w ustalonych jednostkach 

strukturalnych pozwoliła na stosunkowo łatwe zidentyfikowanie lokalizacji problemów  

i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego. 

 Zgodnie z ww. Wytycznymi w przeprowadzonej diagnozie na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej 

na zestawie wskaźników cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji we 

wszystkich sferach, pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk 

kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji 

zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach 

poglądowych Gminy Gnojno z podziałem na jednostki strukturalne. Jako główne kryteria 

delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto wskaźniki przedstawione w tabeli 2. 

 

Tabela 2 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Gnojno w sferach:  

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Sfery Lp 
Cechy 

szczegółowe 
Nazwa wskaźnika Jedn. 

Źródło 

danych 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

1. 

Trendy 

demograficzne 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym   

w % ludności ogółem 
% 

Urząd 

Gminy  

w Gnojnie 

2. 
Udział ludności w wieku produkcyjnym   

w % ludności ogółem 
% 

3. 
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym   

w % ludności ogółem 
% 

4. 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia 

demograficznego) 

szt. 

5. 

Sytuacja na rynku 

pracy/bezrobocie 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności  

w wieku produkcyjnym 
% Powiatowy 

Urząd Pracy  

w Busku-

Zdroju 
6. 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych 

pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy  

w % bezrobotnych ogółem 

% 

7. 

Pomoc społeczna 

Udział osób w gospodarstwach domowych 

korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w % ludności ogółem 

% 

 Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Gnojnie 

8. 

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym 

wieku 

% 

9. 

Skala problemów 

społecznych 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1 000 

mieszkańców 

szt. 

10. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu bezrobocia na 1 000 

mieszkańców 

szt. 
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S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

11. 

Skala problemów 

społecznych 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 

na 1 000 mieszkańców 

szt. 

Gminny 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Gnojnie 

12. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby na 1 000 mieszkańców 

szt. 

13. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego na 1 000 mieszkańców 

szt. 

14. 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie 

na 1 000 mieszkańców 

szt. 

15. 
Liczba osób, którym przyznano świadczenie  

z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu 
szt. 

16. 

Liczba tzw. "niebieskich kart", które założono ze 

względu na przemoc w rodzinie na 10 tys. 

mieszkańców 

szt. 

17. 
Poziom edukacji 

i dostępność 

wychowania 

przedszkolnego 

Średnie % wyniki ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły 

podstawowej (dane dla gminy) 
% Okręgowa 

Komisja 

Edukacyjna  

w Łodzi 
18. 

Średnie % wyniki z egzaminów gimnazjalnych (dane 

dla gminy) 
% 

19. 
Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym (dane dla gminy) 
% 

Bank Danych 

Lokalnych 

(BDL) 

20. 
Stan 

bezpieczeństwa  

i porządku 

publicznego 

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję  

na 1 000 mieszkańców  
szt.  Komisariat 

Policji  

w Stopnicy 21. 
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

stwierdzonych przez Policję (dane dla gminy) 
% 

22. 
Problemy 

socjalne 

Liczba osób zamieszkujących mieszkania socjalne na 

1 000 mieszkańców 
szt. 

Urząd Gminy  

w Gnojnie 
23. 

Liczba osób zamieszkujących mieszkania komunalne 

na 1 000 mieszkańców 
szt. 

24. 

Aktywność 

społeczna 

mieszkańców 

Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku 

(dane dla gminy) 
% Państwowa 

Komisja 

Wyborcza 25. 
Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 

roku (dane dla gminy) 
% 

26. 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

(dane dla gminy) 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 

(BDL) 

G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z

A
 

27. 
Przedsiębiorczość 

mieszkańców 

Liczba nowo zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na  

10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 

szt. 

Urząd Gminy  

w Gnojnie 

szt. 

28. 
Sytuacja 

gospodarcza 

Liczba zakończonych działalności gospodarczych 

osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców  

szt. 

29. 

Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych 

osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 

szt. 

P
R

Z
E

S
T

R
Z

E
N

N
O

-

F
U

N
K

C
J

O
N

A
L

N
A

 

30. 

Wyposażenie  

w infrastrukturę 

społeczną 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod 

działalność sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców 

km2 

Urząd Gminy  

w Gnojnie 31. 
Poziom obsługi 

komunikacyjnej 

Udział budynków mieszkalnych mających 

bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie 

budynków ogółem 

% 

32. 

Wyposażenie  

w infrastrukturę 

techniczną 

Udział budynków mieszkalnych podłączonych do 

sieci wodociągowej w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych 

% 
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T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

33. Mieszkalnictwo 
Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
szt. 

Urząd 

Gminy  

w Gnojnie 
34. 

Stan techniczny 

budynków 
Udział instalacji węglowych w ogólnej liczbie 

budynków 
% 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

O
W

A
 

35. 
Formy ochrony 

przyrody 

Położenie na obszarach objętych formami ochrony 

przyrody 

TAK

/ 

NIE 

Generalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

36. 

Lokalizacja na 

terenach 

zalewowych 

Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem 

powodzi 

TAK

/ 

NIE 

Krajowy 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

37. 
Odpady 

niebezpieczne 
Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia  

i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest 
m2 

Urząd 

Gminy  

w Gnojnie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 

Proces diagnostyczny został przeprowadzony we współpracy pracowników Urzędu 

Gminy w Gnojnie i jednostek organizacyjnych gminy wraz z zespołem zewnętrznych 

ekspertów. W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano różnorodne źródła 

informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy i łączy 

wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi. Dla przyjętych jednostek referencyjnych 

pozyskano dane statystyczne gromadzone w zasobach Urzędu Gminy w Gnojnie, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie oraz instytucji zewnętrznych, m.in.: Powiatowego 

Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, Komisariatu Policji w Stopnicy, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łodzi, a także ogólnodostępne dane z Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego. Część pozyskanych danych została wykorzystana do porównawczej 

analizy ilościowej wskaźników ze średnią wartością dla całej gminy, a część posłużyła do 

dokonania analizy jakościowej charakteryzującej ważne dla rewitalizacji deficyty i problemy 

obszarów oraz lokalne potencjały. 

 Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów pkt 4 

z rozdziału 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014–2020, który stanowi, że jest to „obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…), na którym 

z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację”. 

 Zgodnie z powyższym wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu  

o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym 

wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.  
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Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 

Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie 

rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów 

strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek 

koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji 

w Gminie Gnojno, przedstawiona została na schemacie 1. 

 

Schemat 1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  

Gminy Gnojno 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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W dniach od 29 sierpnia do 14 października 2016 roku przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, 

zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań 

rewitalizacyjnych.  

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie, określenia 

szczególnych dla ankietowanych obszarów oraz poznania ich oczekiwań. Pytania miały 

charakter zamknięty, z możliwością wyboru jednej z podanych odpowiedzi. Dodatkowo  

w niektórych pytaniach możliwe było wpisanie odpowiedzi innej niż z pola wyboru.  

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 40 osób. Większość ankietowanych 

oceniło bardzo źle lub źle „możliwość znalezienia pracy na terenie Gminy  

Gnojno”, „dostępność opieki żłobkowej” oraz „dostępność i zróżnicowanie oferty kulturalnej  

i spędzania czasu wolnego”, natomiast średnio lub źle „możliwość prowadzenia i rozwijania 

działalności gospodarczej” a także „poziom edukacji i ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkołach 

podstawowych oraz gimnazjach”. Najlepiej ocenione zostały: „stan środowiska naturalnego  

i zanieczyszczenia powietrza” oraz „dostęp do handlu i usług na terenie gminy”.  

Najczęściej wskazywanymi efektami, jakie powinny zostać osiągnięte dzięki procesowi 

rewitalizacji były: „wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców”, „zwiększenie 

integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej”, „pozyskanie inwestorów 

zewnętrznych” oraz „rozwój mikro i małej przedsiębiorczości”.   
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników 

3.1. Sfera społeczna 

 

 Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych 

działań jest poprawa warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Zgodnie z pkt 2  

z rozdziału 3 Wytycznych, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy 

„koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”.  

 W związku z tym wykonana została porównawcza analiza ilościowa danych 

statystycznych w zakresie: trendów demograficznych, sytuacji na rynku pracy/bezrobocia, 

opieki społecznej, skali problemów społecznych, poziomu edukacji, stanu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, udziału w życiu publicznym oraz aktywności społecznej i kulturalnej 

mieszkańców.  

 Przyjęto metodę naturalnego podziału (tzw. „Jenks”), która opiera się o algorytmy 

takiego rozmieszczenia wartości zbioru danych w klasach, aby w każdej z klas 

zminimalizować średnią dewiację zbioru w grupie, maksymalizując w stosunku do innych 

grup. Innymi słowy, metoda ta dąży do zredukowania wariancji wewnątrz klasy, na rzecz 

maksymalizowania wariancji pomiędzy klasami. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej 

zostały przedstawione w poszczególnych grupach: wysokie natężenie problemów  

(10–13), średnie natężenie problemów (6–9), niskie natężenie problemów (2–5). 

 Po przeanalizowaniu zgromadzonych danych, które przedstawione są w Załączniku 1. 

Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych 

jednostek referencyjnych w Gminie Gnojno można stwierdzić, że największe natężenie 

problemów zidentyfikowanych w sferze społecznej występuje w jednostkach: Kostera (13), 

Falki (12), Wola Bokrzycka (12), Zagrody (12), Zofiówka (12).  

 Poglądową koncentrację negatywnych zjawisk społecznych w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych przedstawiono na mapie 3. 
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Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Busku-Zdroju, Komisariatu Policji w Stopnicy oraz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 
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3.2. Sfera gospodarcza 

 

 Zgodnie z pkt 2 w rozdziale 3 Wytycznych, obszar gminy może znajdować się  

w stanie kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej,  

w szczególności takich jak: „niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw”.  

Sytuację w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie Gminy  

Gnojno zobrazowano przy pomocy wskaźników, „liczba nowo zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. Mieszkańców w wieku 

produkcyjnym”, „liczba zakończonych działalności osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców”, „liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców”.  

Z danych przedstawionych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi 

stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gnojno wynika, 

że jednostki, które charakteryzują się niższą średnią wartością wszystkich ww. wskaźników  

w porównaniu do średniej dla całej gminy to większość sołectw. Problem nie występuje jedynie 

w Bugaju, Glince i Januszowicach Poduszowskich. Wysokie natężenie problemów zauważono 

w sołectwach: Falki (3), Gnojno (3) oraz Raczyce (3).    

 Koncentrację stanu kryzysowego w sferze gospodarczej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Gnojno przedstawia mapa 4. 
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Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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3.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 

 Według zapisów pkt 2 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar gminy znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych,  

a w szczególności „niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, 

braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych”. 

 W związku z powyższym dokonano diagnozy ww. problemów za pomocą porównania 

wartości wybranych wskaźników charakteryzujących sferę przestrzenno-funkcjonalną ze 

średnią wartością dla całej Gminy Gnojno. Do analizy przyjęto następujące wskaźniki: 

„powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową, rekreacyjną, kulturową 

i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców”, „udział budynków mieszkalnych mających 

bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem”, „udział budynków 

mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu budynków 

mieszkalnych”. 

 Na podstawie zebranych danych w podziale na przyjęte jednostki referencyjne Gminy 

Gnojno, zawartych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy 

na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gnojno można stwierdzić, że 

ww. problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej nie występują jedyne na terenie jednostek: 

Gnojno, Janowice Poduszowskie i Raczyce. 

 Rozkład koncentracji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej  

w podziale na poszczególne jednostki referencyjne Gminy Gnojno przedstawia mapa 5. 
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Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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3.4. Sfera techniczna 

 

 Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują  

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na danym terenie ludności. Wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma znaczny 

wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników 

kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach 

inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury 

technicznej, tym lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań. 

 Zgodnie z pkt 2 z rozdziału 3 Wytycznych, o stanie kryzysowym na obszarze gminy 

świadczą również wskaźniki charakteryzujące sferę techniczną, a są to w szczególności 

„degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności  

i ochrony środowiska”. 

 Do zdiagnozowania występujących problemów w ww. sferze wybrano następujące 

wskaźniki: „budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców”, „udział instalacji węglowych w ogólnej liczbie budynków”, których wartości  

w poszczególnych jednostkach referencyjnych porównano do średniej dla całej gminy.  

 Biorąc pod uwagę dane zawarte w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami 

przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych  

w Gminie Gnojno, należy wskazać, że problemy w sferze technicznej nie występują na terenie 

jednostek: Maciejowice, Rzeszutki. Największą koncentrację problemów stwierdzono  

w sołectwach: Balice (2), Bugaj (2), Falki (2), Gorzakiew (2), Januszowice (2), Kostera (2), 

Płośnia (2), Poręba (2), Pożogi (2), Skadla (2), Wola Bokrzycka (2), Wola Zofiowska (2), 

Wólka Bosowska (2), Zagrody (2), Zawada (2), Zofiówka (2). 

 Rozmieszczenie natężenia problemów w sferze technicznej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Gnojno przedstawiono na mapie 6. 
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Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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3.5. Sfera środowiskowa 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym  

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, a w szczególności 

„przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska”. 

 Z uwagi na brak możliwości pozyskania danych zagregowanych do poziomu sołectw 

gminy, sytuację w zakresie stanu środowiska zdiagnozowano m.in. na podstawie wskaźników 

„ilośc odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – 

azbest” oraz „położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi”, których wartości 

dla poszczególnych jednostek referencyjnych zostały przedstawione na mapie 7. 

 Diagnoza w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza przeprowadzona 

została na podstawie corocznie opracowywanych raportów przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, dotyczących oceny jakości powietrza w województwie 

świętokrzyskim2. Z uwagi na ochronę zdrowia, dotyczyła ona wieloetapowej klasyfikacji dla 

następujących parametrów: pył zawieszony PM10 (rok), pył zawieszony PM10 (24-godziny), 

benzo(a)piren w pyle PM10 (rok), pył zawieszony PM2,5 (rok) oraz ozon (maks. 8-godzin).  

W województwie świętokrzyskim, dla celów klasyfikacji pod kątem zawartości wyżej 

wymienionych substancji, wyłoniono 2 strefy: Miasto Kielce i strefę świętokrzyską.  

Wynikiem oceny jest zakwalifikowanie każdej ze stref do jednej z następujących klas: 

 klasa A (D1) – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych (D1); 

 klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  

o margines tolerancji; 

 klasa C (D2) – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie 

jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów 

długoterminowych (D2). 

 

                                                           
2 Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, kielce.pios.gov.pl,  

inf. z dnia 13.09.2016. 



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno 

25 

Mapa 7 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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Na terenie Gminy Gnojno nie odnotowano przekroczenia dobowego dopuszczalnego 

stężenia dla pyłu zawieszonego PM10 (50 μg/m3) (mapa 8). Jednak strefa świętokrzyska, do 

której należy Gmina Gnojno, została zakwalifikowana do klasy C, o czym zdecydowały wyniki 

pomiarów na stacji w Starachowicach, gdzie wartości dopuszczalne dla stężeń 24-godzinnych 

zostały przekroczone w 49 dobach w roku. Średnia roczna wartość pyłu PM10 na tym 

stanowisku wynosiła 34 μg/m3. Klasę strefy potwierdziła ilość dobowych przekroczeń  

w pozostałych punktach pomiaru3. Roczne dopuszczalne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 

(25 μg/m3) w strefie świętokrzyskiej nie zostało przekroczone (mapa 9). 

 

Mapa 8 Przekroczenia dobowych stężeń pyłu PM10 względem poziomu dopuszczalnego (50 μg/m
3
)  

na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku 

 

 
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 30 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 18. 
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Mapa 9 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2015 roku 

 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 23 

 

Na terenie gminy w 2015 roku liczba dni, w których stężenie ozonu było większe niż 

120 µg/m3, nie przekroczyła 26 dni, średnio wynosiła 22 dni. W związku z tym dotrzymany 

został poziom docelowy. Strefa świętokrzyska została sklasyfikowana jako A i D2, gdyż został 

przekroczony poziom celu długoterminowego (mapa 10). 

  

Mapa 10 Klasyfikacja stref pod względem kryterium ochrony zdrowia dla ozonu – cel długoterminowy  

na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku 

 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 24 
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Udokumentowany pomiarami obszar przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

obejmował większość obszaru województwa świętokrzyskiego, w tym Gminę Gnojno  

(mapa 11).  

Mapa 11 Rozkład stężenia rocznego benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2015 roku 

  

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2015, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, Kielce 2016, s. 31 

 

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe, teren Gminy Gnojno usytuowany jest 

korzystnie. Na obszarze gminy nie występują tereny zagrożone wystąpieniem powodzi  

(mapa 12). 
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Mapa 12 Obszar zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Gnojno 

 
Źródło: Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kzgw.gov.pl 

 

 Na terenie Gminy Gnojno, w sołectwach: Kostera, Bugaj, Balice, położony jest 

specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka (kod PLH260034). 

Obszar ten został utworzony na mocy Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE). Swoim zasięgiem obejmuje 

obszary gmin: Busko-Zdrój, Stopnica, Nowy Korczyn, Pacanów, Chmielnik, Solec-Zdrój, 

Gnojno, Wiślica4.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, kielce.rdos.gov.pl oraz strona internetowa Natura 2000, 

natura2000.gdos.gov.pl, inf. z dnia 16.09.2016. 
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3.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach  

 

 W związku z tym, że rewitalizacja ma wymiar terytorialny, ważne są te obszary gminy, 

na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów. Efektem 

przeprowadzonej diagnozy Gminy Gnojno w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, w podziale na przyjęte jednostki referencyjne jest 

opracowana mapa poglądowa łącząca dane z różnych dziedzin. W ten sposób została wykonana 

rzetelna analiza jednoznacznie wskazująca, na których obszarach gminy nakładają się różnego 

rodzaju problemy.  

  Ważnym elementem diagnozy jest również określenie lokalnych potencjałów, które 

można wykorzystać do przezwyciężenia stanu kryzysowego na danym obszarze. Bez takiego 

podejścia nie ma szans na powodzenie procesu rewitalizacji oraz na trwałą i realną poprawę 

jakości i warunków życia społeczności lokalnej. Zidentyfikowane przez Urząd Gminy Gnojno 

potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne Gminy Gnojno przedstawia tabela 3. 

 

Tabela 3 Potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne na terenie Gminy Gnojno 

Lp. Nazwa Zidentyfikowane potencjały lokalne 

1. Balice 

1. Piękne krajobrazy. 

2. Posiadane zabytki i przyrodnicze ciekawostki. 

3. Własna szkoła podstawowa. 

2. Bugaj 

1. Stosunkowo dobre gleby. 

2. Spokojna okolica. 

3. Długie tradycje rolnicze. 

3. Falki 

1. Czyste otoczenie i niezagrożone środowisko naturalne. 

2. Naturalne warunki rozwoju rolnictwa. 

3. Stosunkowo dobre gleby. 

4. Glinka 

1. Przebieg przez miejscowość drogi wojewódzkiej.  

2. Potencjał ludzki w branży rolnej i obsługa ruchu turystycznego.  

3. W miarę dobre gleby. 

5. Gnojno 

1. Przebieg przez miejscowość drogi wojewódzkiej.  

2. Sieć wodociągowa i telefoniczna.  

3.  Własne szkoły, podstawowa i gimnazjum.  

6. Gorzakiew 

1. Jezioro.  

2. Czyste powietrze.  

3. Piękne krajobrazy.  

7. Grabki Małe 

1. Stosunkowo dobre gleby.  

2. Potencjał ludzki w sadownictwie. 

3. Spokojna okolica.  

8. 
Janowice 

Poduszowskie 

1. Aktywny samorząd sołectwa oraz organizacji wiejskich. 

2. Stosunkowo dobre gleby.  

3. Potencjał ludzki w sadownictwie. 
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9. 
Janowice 

Raczyckie 

1. Spokojna okolica. 

2. Brak uciążliwego przemysłu.  

3. Aktywny samorząd organizacji wiejskich.  

10. Januszowice 

1. Spokojna okolica.  

2. Czyste powietrze.  

3. Przebieg ruchu kolei szerokotorowej.  

11. Jarząbki 

1. Przebieg przez miejscowość drogi wojewódzkiej.  

2. Potencjał ludzki w sadownictwie. 

3. Własna szkoła podstawowa.  

12. Kostera 

1. Piękne krajobrazy.  

2. Czyste otoczenie i niezagrożone środowisko naturalne.  

3. Spokojna okolica.  

13. Maciejowice 

1. Przebieg przez miejscowość drogi powiatowej.  

2. Czyste powietrze.  

3. Piękne krajobrazy.  

14. Płośnia 

1. Czyste powietrze.  

2. Brak uciążliwego przemysłu.  

3. Spokojna okolica.  

15. Poręba 

1. Spokojna okolica.  

2. Naturalne warunki rozwoju rolnictwa.  

3. Przedsiębiorczość mieszkańców Sołectwa.  

16. Pożogi 
1. Jezioro i piękne krajobrazy.  

2. Brak większych zakładów przemysłowych.  

17. Raczyce 

1. Duży potencjał tkwiący w młodzieży.  

2. Aktywny samorząd sołectwa oraz organizacji wiejskich.  

3. Własna szkoła podstawowa.  

18. Ruda 

1. Przebieg ruchu kolei szerokotorowej.   

2. Piękne krajobrazy.  

3. Czyste powietrze.  

19. Rzeszutki 

1. Przebieg ruchu kolei szerokotorowej.   

2. W miarę dobre gleby.  

3. Potencjał ludzki w branży rolnej.   

20. Skadla 

1. Przebieg przez miejscowość drogi wojewódzkiej.  

2. Potencjał ludzki w branży rolnej i obsługa ruchu turystycznego.  

3. Piękne krajobrazy.  

21. 
Wola 

Bokrzycka 

1. Piękne krajobrazy.  

2. Jezioro.  

3. Czyste powietrze.  

22. 
Wola 

Zofiowska 

1. Czyste powietrze.  

2. Długie tradycje rolnicze.  

3. Brak uciążliwego przemysłu.  

23. Wólka 

Bosowska 

1. Spokojna okolica.  

2. Czyste otoczenie i niezagrożone środowisko naturalne.  

3. Czyste powietrze.  

24. Zagrody 

1. Naturalne warunki rozwoju rolnictwa.  

2. Potencjał ludzki w sadownictwie.   

3. Długie tradycje rolnicze.  

25. Zawada 

1. Piękne krajobrazy.  

2. Spokojna okolica.  

3. Czyste otoczenie i nieskażone środowisko naturalne.  
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26. Zofiówka 

1. Czyste otoczenie i niezagrożone środowisko naturalne.  

2. W miarę dobre gleby. 

3. Potencjał ludzki w sadownictwie. 

Źródło: Urząd Gminy Gnojno (przytoczono w niezmienionej formie) 

Kartograficzne przedstawienie wyników diagnozy (metoda kartogramu)  

w poszczególnych sferach na terenie jednostek referencyjnych Gminy Gnojno oraz nakładanie 

się koncentracji zjawisk kryzysowych prezentuje mapa 13. Stanowi ona podstawę  

i uzasadnienie do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie skoncentrowania działań 

na określonym obszarze rewitalizacji w Gminie Gnojno. 
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Mapa 13 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno – wskaźnik 

syntetyczny 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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4. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Gnojno 

 

 Zgodnie z pkt 3 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar zdegradowany to „obszar, na którym 

zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także 

wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na 

każdym z podobszarów”. 

 Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyznaczono obszar zdegradowany, 

na który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze 

społecznej, przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze 

oraz największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 11. Zgodnie  

z przedstawionymi założeniami obszar zdegradowany na terenie Gminy Gnojno obejmuje 

jednostki: Wola Bokrzycka (20), Falki (20), Kostera (19), Zagrody (17), Zofiówka (17), 

Gorzakiew (13), Januszowice (13), Skadla (13), Wólka Bosowska (13), Maciejowice (12), 

Płośnia (12), Pożogi (12), Wola Zofiowska (12), Balice (11), Bugaj (11), Glinka (11), Gnojno 

(11), Jarząbki (11), Ruda (11). 

 Wskazany obszar zajmuje 81,0 km2, co stanowi 84,5% powierzchni gminy i jest 

zamieszkiwany przez 3 765 osób, tj. 81,5% ogółu mieszkańców gminy. 

 Granice obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Gnojno, wyznaczonego na 

podstawie niniejszej diagnozy, przedstawia mapa 14. 
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Mapa 14 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Gnojno 

 

 Źródło: Opracowanie własne 



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno 

36 

5. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno 

 

Zgodnie z pkt 4 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar rewitalizacji to „obszar obejmujący 

całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk (…), 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”. 

 Na podstawie ww. zapisów Wytycznych wyznaczony został obszar, na którym 

występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz występują 

problemy w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,  

a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim 

przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się 

zamieszkałe obszary sołectw: Gnojno, Balice oraz Raczyce.  

 Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 2,96 km2 (3,1% powierzchni 

ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 1 353 mieszkańców (29,3% ludności ogółem gminy), 

więc nie przekracza limitów określonych w pkt 4 w rozdziale 3 Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020. 

 Granice obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 15, 

natomiast mapy 16–18 pokazują lokalizację obszaru rewitalizacji na tle ortofotomapy. 
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Mapa 15 Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Gnojno 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Mapa 16 Lokalizacja obszaru rewitalizacji w Gminie Gnojno – sołectwo Gnojno 

 

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie Google Satellite
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Mapa 17 Lokalizacja obszaru rewitalizacji w Gminie Gnojno – sołectwo Balice 

 

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie Google Satellite
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Mapa 18 Lokalizacja obszaru rewitalizacji w Gminie Gnojno – sołectwo Raczyce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podkładzie Google Satellite
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 Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się wysokim natężeniem negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej, a także zdiagnozowane zostały na nim problemy  

w sferach: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Potwierdza to analiza 

ilościowa (wskaźnikowa) zamieszczona w tabeli 4 i na mapach 19–27 oraz analiza jakościowa 

(opisowa) zawarta w tabeli 5. 

 

Tabela 4 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji Gminy Gnojno  

(dane za 2015 rok) 

Nazwa wskaźnika Jedn. Balice Gnojno Raczyce 

Średnia  

dla 

gminy 

Sfera społeczna 

Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności 

ogółem 
% 52,8 68,8 56,5 60,2 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności 

ogółem 
% 26,6 15,1 24,8 22,1 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia 

demograficznego) 

szt. 89,5 45,3 77,0 66,2 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych 

pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy  

w % bezrobotnych ogółem 

% 27,3 54,5 53,8 49,0 

Liczba osób zamieszkujących mieszkania komunalne na 

1 000 mieszkańców 
szt. 5,3 9,1 0,0 1,9 

Sfera gospodarcza 

Liczba nowo zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na  

10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 

szt. 0,0 0,0 0,0 28,8 

Liczba zakończonych działalności gospodarczych osób 

fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
szt. 0,0 26,1 28,8 17,3 

Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych 

osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
szt. 395,8 260,8 115,3 262,1 

Sfera techniczna 

Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
szt. 26,4 52,2 0,0 34,7 

Sfera środowiskowa 

Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia  

i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest 
m2 21 476 33 214  19 307 11 765 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Busku-Zdroju 
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Mapa 19 Procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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Mapa 20 Procentowy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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Mapa 21 Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego) 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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Mapa 22 Procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy w ogólnej liczbie bezrobotnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju 
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Mapa 23 Liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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Mapa 24 Liczba zakończonych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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Mapa 25 Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie  
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Mapa 26 Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie 
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Mapa 27 Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie   
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Tabela 5 Analiza jakościowa – charakterystyka negatywnych zjawisk w sferze społecznej,  

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej 

 

Sfera Charakterystyka negatywnych zjawisk 

Społeczna 

1. Niska aktywność społeczna, nieliczne organizacje pozarządowe. 

2. Słaba oferta kulturowa i oświatowa dla mieszkańców. 

3. Niezadowalająca oferta spędzania wolnego czasu zarówno młodzieży, jak i osób 

starszych. 

4. Słaba współpraca między samorządami, sektorem społecznym i mieszkańcami.  

5. Brak integracji wśród mieszkańców – szczególnie w sołectwie Gnojno. 

6. Niski poziom nauczania w szkołach. 

Gospodarcza 

1. Niski poziom zamożności mieszkańców. 

2. Niski poziom dochodów własnych gminy. 

3. Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, skutkujące niskimi dochodami. 

4. Nierentowność przedsiębiorczości rolnej. 

Przestrzenno- 

-funkcjonalna 

1. Niska estetyka budynków. 

2. Słabe wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę sportową, rekreacyjną  

i społeczną oraz niedostatecznie rozwinięta infrastruktura ścieżek rowerowych.  

3. Niedostosowanie rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

4. Niska jakość i dostępność obsługi komunikacyjnej. 

5. Brak infrastruktury kanalizacyjnej. 

6. Niedostateczne zagospodarowanie terenów przyległych do instytucji pełniących 

funkcje społeczne, kulturalne, edukacyjne oraz brak dostosowania do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

Techniczna 

1. Niezadowalający stan dróg i infrastruktury towarzyszącej.  

2. Niska efektywność energetyczna budynków (w tym będących własnością Gminy 

Gnojno). 

3. Postępująca degradacja i pogarszanie się stanu technicznego obiektów budowlanych  

będących siedzibą instytucji publicznych pełniących funkcje społeczne, edukacyjne, 

kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 

Środowiskowa 
1. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

2. Brak wystarczającej ilości odpowiednio urządzonej zieleni. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tereny ujęte w obszarze rewitalizacji to sołectwa: Gnojno, Balice oraz Raczyce. 

Założenia Planu Odnowy Miejscowości Gnojno na lata 2016–2022 pokrywają się z celem 

działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020: Podstawowe usługi  

i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Za główny cel Planu przyjęto podtrzymanie lub 

odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania, stanowiącego konkurencyjną 

alternatywę dla obszarów miejskich oraz różnicowanie działalności gospodarczych pod kątem 

pozarolniczym. Pozwoli to na zahamowanie migracji młodych ludzi, w szczególności lepiej 

wykształconych, do większych ośrodków miejskich. Analiza SWOT wskazuje, iż mocnymi 

stronami Gminy Gnojno są w szczególności: atrakcyjne i czyste środowisko naturalne, 

skupienie najważniejszych instytucji administracji, oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu  

i rekreacji oraz usług w gminie, dobre położenie komunikacyjne oraz wolne tereny do 

zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe. W słabych stronach wskazano brak 

terenów sportowych, niekorzystną strukturę agrarną, niedostateczne wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną i okołoturystyczną, zubożenie społeczeństwa, niekorzystną 

strukturę wieku, niską aktywność społeczno-gospodarczą oraz słabą ofertę kulturalną. Szansą 

na poprawę sytuacji mogą być dodatkowe źródła finansowania, moda na mieszkanie „za 

miastem” oraz rozwój OZE. Powyższe aspekty pokazują, iż interwencja rewitalizacyjna  

w każdej ze sfer (społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna  

i techniczna) jest potrzebna, więc opracowanie Programu Rewitalizacji (PR) uznaje się za 

konieczne. 

Według Narodowego Instytutu Dziedzictwa na terenie Gminy Gnojno znajdują się 

cztery zabytki nieruchome (stan na dzień 30 września 2016 r.): 

- w Balicach: 

- kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa, pocz. XIX w., 1923 r. (nr rej.: A-43  

z 31.03.1971); 

- w Gnojnie:  

- kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, 1596–98 (nr rej.: A-44/1-2 z 18.10.1956  

i z 22.06.1967); 

- kostnica na cmentarzu kościelnym, XV w. (nr rej.: A-44/1-2 z 28.02.1958); 

- zespół dworski (nr rej.: 45/1-2 z 13.04.1933, z 13.07.1946, z 11.12.1957  

i z 23.06.1967): dwór z 2 poł. XVI w., XVII w., 1960 r. oraz park z XIX w. 
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Z uwagi na to, że sołectwo Gnojno jest siedzibą gminy, zlokalizowane są tutaj jednostki 

organizacyjne: gimnazjum, szkoła podstawowa, Gminna Biblioteka Publiczna (z oddziałem  

w Balicach i Raczycach), Gminny Zespół Obsługi Szkół, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W Raczycach znajduje się 

również szkoła podstawowa. Dokonana analiza wykazała, że Gnojno, Balice oraz Raczyce 

charakteryzują się niską przedsiębiorczością. W 2015 roku nie odnotowano w tych sołectwach 

żadnych nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych. Liczba działalności 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców 

również wypadła bardzo niekorzystnie w stosunku do średniej dla gminy. Taka sytuacja 

wpływa negatywnie na wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców, czego efektem jest niski 

poziom jakości życia mieszkańców zamieszkujących ten obszar. Na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji znajdują się również szkoły podstawowe, w których uczy się zdecydowana 

większość młodych mieszkańców gminy, jednak niekorzystne wyniki ze sprawdzianu w 6 

klasie szkoły podstawowej wskazują na niski poziom nauczania w szkołach. W związku z tym 

konieczne jest podjęcie działań, które rozwiążą ten problem, m.in. realizacja zajęć 

dodatkowych budujących nowe zainteresowania lub pogłębiających wiedzę uczniów.  

Potencjały i zasoby obszaru rewitalizacji pokazują, iż obszar ten ma istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gminy. Wszelkie działania rewitalizacyjne podjęte w celu zniwelowania 

negatywnych zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze będą oddziaływać na teren całej 

gminy, wpływając tym samym na poprawę jakości życia jej mieszkańców. 

 

  



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno 

54 

Spis map 

 

Mapa 1 Położenie Gminy Gnojno na tle Polski, województwa świętokrzyskiego  i powiatu 

buskiego ..................................................................................................................................... 6 

Mapa 2 Podział Gminy Gnojno na jednostki strukturalne ......................................................... 8 

Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Gnojno ................................................................................ 17 

Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno ............................................................ 19 

Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej  

w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno .............................. 21 

Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno ............................................................ 23 

Mapa 7 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno ............................................................ 25 

Mapa 8 Przekroczenia dobowych stężeń pyłu PM10 względem poziomu dopuszczalnego  

(50 μg/m3)  na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku ..................................... 26 

Mapa 9 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 – stężenia roczne na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2015 roku ................................................................................................. 27 

Mapa 10 Klasyfikacja stref pod względem kryterium ochrony zdrowia dla ozonu – cel 

długoterminowy  na terenie województwa świętokrzyskiego w 2015 roku ............................ 27 

Mapa 11 Rozkład stężenia rocznego benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie województwa 

świętokrzyskiego w 2015 roku ................................................................................................. 28 

Mapa 12 Obszar zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Gnojno .................................. 29 

Mapa 13 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Gnojno – wskaźnik syntetyczny ..................... 33 

Mapa 14 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Gnojno .......... 35 

Mapa 15 Obszar rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Gnojno ................. 37 

Mapa 16 Lokalizacja obszaru rewitalizacji w Gminie Gnojno – sołectwo Gnojno ................. 38 

Mapa 17 Lokalizacja obszaru rewitalizacji w Gminie Gnojno – sołectwo Balice ................... 39 

Mapa 18 Lokalizacja obszaru rewitalizacji w Gminie Gnojno – sołectwo Raczyce ............... 40 

Mapa 19 Procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie  

mieszkańców ............................................................................................................................ 42 



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno 

55 

Mapa 20 Procentowy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

 mieszkańców ........................................................................................................................... 43 

Mapa 21 Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

(wskaźnik obciążenia demograficznego) ................................................................................. 44 

Mapa 22 Procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy 

dłużej niż 12 miesięcy w ogólnej liczbie bezrobotnych ........................................................... 45 

Mapa 23 Liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców ................................................................................... 46 

Mapa 24 Liczba zakończonych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 

10 tys. mieszkańców ................................................................................................................ 47 

Mapa 25 Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców ............................................................................................................ 48 

Mapa 26 Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców ............................................................................................................................ 49 

Mapa 27 Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska – azbest .................................................................................................................. 50 

 

Spis schematów 

 

Schemat 1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  Gminy 

Gnojno ...................................................................................................................................... 14 

 

 

Spis tabel 

 

Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych dotyczących jednostek strukturalnych Gminy  

Gnojno (stan na koniec 2015 roku) ............................................................................................ 9 

Tabela 2 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Gnojno w sferach:  społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej ............................... 11 

Tabela 3 Potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne na terenie  

Gminy Gnojno .......................................................................................................................... 30 

Tabela 4 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji Gminy Gnojno  

(dane za 2015 rok) .................................................................................................................... 41 



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gnojno 

56 

Tabela 5 Analiza jakościowa – charakterystyka negatywnych zjawisk w sferze społecznej,  

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej ....................................................... 51 

 

 

Załącznik 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie 

poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Gnojno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balice Bugaj Falki Glinka Gnojno Gorzakiew Grabki Małe
Janowice 

Poduszowskie

Janowice 

Raczyckie
Januszowice Jarząbki Kostera Maciejowice Płośnia Poręba Pożogi Raczyce Ruda Rzeszutki Skadla

Wola 

Bokrzycka

Wola 

Zofiowska

Wólka 

Bosowska
Zagrody Zawada Zofiówka

1. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem % 20,6 17,4 18,2 15,1 16,0 18,5 17,6 18,5 11,5 22,4 20,1 17,9 18,6 19,7 20,5 9,6 18,7 19,0 16,7 20,1 14,2 20,2 10,1 21,1 19,2 25,9 17,8 16,7 16,8 18,0

2. Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem % 52,8 62,1 55,2 61,6 68,8 60,9 61,3 59,7 67,9 53,7 58,4 63,1 57,6 62,3 59,1 52,1 56,5 59,0 66,7 59,8 52,2 60,5 62,2 55,0 53,0 55,6 60,2 61,2 62,1 62,4

3. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem % 26,6 20,5 26,6 23,3 15,1 20,7 21,1 21,9 20,6 23,9 21,5 19,0 23,7 18,0 20,5 38,3 24,8 22,0 16,7 20,1 33,6 19,3 27,7 23,9 27,8 18,5 22,1 22,1 21,0 19,6

4.
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób

 w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego)
szt. 89,5 61,0 81,0 62,3 45,3 64,3 63,2 67,6 47,3 86,1 71,3 58,5 73,5 60,5 69,2 91,8 77,0 69,5 50,0 67,2 91,4 65,3 60,8 81,7 88,8 80,0 66,2 63,3 61 60,1

5.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku 

produkcyjnym
% 5,5 3,7 6,3 4,7 4,2 7,1 9,2 2,9 4,5 5,6 3,8 8,5 2,9 5,3 3,8 10,2 6,6 10,2 2,1 6,7 2,9 5,6 8,1 15,0 5,0 13,3 5,7 5,8 8,5 6,5

6.
Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy 

dłużej niż 12 miesięcy w % bezrobotnych ogółem
% 27,3 100,0 20,0 80,0 54,5 62,5 37,5 50,0 80,0 50,0 62,5 77,8 100,0 50,0 50,0 0,0 53,8 0,0 0,0 50,0 100,0 25,0 33,3 44,4 50,0 50,0 49,0 31,7 37,3 39,7

7.
Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej w % ludności ogółem
% 12,7 9,8 23,8 4,1 10,6 17,4 14,1 8,2 4,8 9,0 12,8 26,8 22,0 49,2 13,6 11,7 12,7 24,0 5,6 17,1 24,6 22,7 23,5 23,9 7,9 31,5 14,6

8.
Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w 

ogólnej liczbie dzieci w tym wieku
% 48,7 30,4 73,1 30,8 47,2 61,8 48,0 48,8 47,4 53,3 29,2 80,0 81,8 125,0 72,2 22,2 50,8 36,8 58,3 47,5 136,8 66,7 108,3 65,2 48,3 85,7 54,4

9.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z 

powodu ubóstwa na 1 000 mieszkańców
szt. 5,3 0,0 7,0 5,8 1,3 0,0 7,0 4,3 0,0 0,0 2,8 6,0 0,0 32,8 0,0 0,0 2,9 10,0 13,9 5,0 0,0 8,4 0,0 9,2 0,0 18,5 3,9

10.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z 

powodu bezrobocia na 1 000 mieszkańców
szt. 5,3 0,0 21,0 5,8 7,8 0,0 14,1 4,3 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 16,4 0,0 21,3 5,8 10,0 0,0 5,0 0,0 0,0 16,8 18,3 0,0 0,0 6,3

11.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z 

powodu niepełnosprawności na 1 000 mieszkańców
szt. 2,6 7,6 7,0 5,8 5,2 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 10,0 13,9 0,0 22,4 0,0 8,4 9,2 0,0 18,5 5,0

12.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z 

powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby na 

1 000 mieszkańców

szt. 13,2 15,2 7,0 11,6 6,5 16,3 14,1 0,0 0,0 14,9 11,2 23,8 16,9 32,8 22,7 21,3 2,9 10,0 13,9 15,1 22,4 8,4 25,2 18,3 0,0 18,5 11,3

13.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z 

powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego na 

1 000 mieszkańców

szt. 0,0 15,2 7,0 0,0 2,6 0,0 7,0 4,3 0,0 0,0 5,6 17,9 0,0 16,4 0,0 0,0 5,8 10,0 0,0 0,0 14,9 25,2 0,0 9,2 0,0 18,5 5,0

14.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z 

powodu przemocy w rodzinie na 1 000 mieszkańców
szt. 0,0 7,6 0,0 5,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

15.
Liczba osób którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

z powodu alkoholizmu
szt. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 18,5 1,1

16.
Liczba tzw. "niebieskich kart", które założono ze względu na przemoc  

w rodzinie na 10 tys. mieszkańców
szt. 0,0 75,8 69,9 58,1 39,1 54,3 0,0 0,0 0,0 149,3 27,9 238,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,3 168,1 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8

17.
Średnie % wyniki ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej 

(dane dla gminy)
% 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 62,2 69,5 70,5 72,5

18. Średnie % wyniki z egzaminów gimnazjalnych (dane dla gminy) % 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,04 56,8 58,2

19.
Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym (dane dla gminy)
% 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 73,4 80,6 84,2

20.
Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 

mieszkańców 
szt. 2,6 7,6 14,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 16,8 11,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 14,9 0,0 0,0 9,2 6,6 37,0 5,4

21.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych przez 

Policję (dane dla gminy)
% 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7

22.
Liczba osób zamieszkujących mieszkania socjalne na 1 000 

mieszkańców
szt. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

23.
Liczba osób zamieszkujących mieszkania komunalne na 1 000 

mieszkańców
szt. 5,3 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

24.
Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku (dane dla 

gminy)
% 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 49,33 52,3 55,34

25.
Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 roku (dane dla 

gminy)
% 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 44,0 46,8 50,9

26.
Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (dane dla gminy)
szt. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29,0 30 33 35

27.

Liczba nowo zarejestrowanych działalności gospodarczych osób 

fizycznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w wieku 

produkcyjnym

szt. 0,0 122,0 0,0 94,3 0,0 0,0 114,9 71,9 0,0 0,0 47,8 0,0 294,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 166,7 125,0 0,0 28,8 85 114 150

28.
Liczba zakończonych działalności gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 
szt. 0,0 0,0 69,9 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 169,5 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 0,0 17,3 47 65 76

29.
Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych 

w  przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
szt. 395,8 303,0 209,8 348,8 260,8 869,6 140,8 343,3 545,5 0,0 251,4 178,6 0,0 0,0 0,0 0,0 115,3 400,0 138,9 150,8 149,3 420,2 84,0 275,2 198,7 0,0 262,1 610 670 770

30.

Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność 

sportową, rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca 

na 1 000 mieszkańców
km2 0,036 0,000 0,027 0,000 0,063 0,010 0,000 0,084 0,056 0,006 0,016 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,016 0,000 0,008 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,0

31.
Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp 

do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem
% 100,0 100,0 100,0 96,5 100,0 94,4 100,0 100,0 91,9 88,2 100,0 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 93,2 81,3 100,0 90,0 100,0 100,0 98,0

32.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej 

w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych
% 77,1 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9

33.
Budynki mieszkalne nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 

10 tys. mieszkańców
szt. 26,4 0,0 0,0 58,1 52,2 0,0 70,4 0,0 0,0 0,0 167,6 0,0 169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7

34. Udział instalacji węglowych w ogólnej liczbie budynków % 98,6 100,0 100,0 96,5 94,0 100,0 97,8 96,3 94,6 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,6 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1

35. Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody*
TAK/

NIE
TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK

36. Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi
TAK/

NIE
NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

37.
Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub 

stanu środowiska - azbest
m2 21 476 6 089 8 903 13 540 33 214 15 951 12 302 14 371 12 745 3 472 31 940 12 538 5 885 3 327 6 689 8 505 19 307 8 971 5 023 12 402 9 972 8 477 10 443 9 169 6 620 4 567 11765

*
Dotyczy wyłącznie następujących form ochrony przyrody: obszar Natura 

2000, rezerwat przyrody, park krajobrazowy

Balice Bugaj Falki Glinka Gnojno Gorzakiew Grabki Małe
Janowice 

Poduszowskie

Janowice 

Raczyckie
Januszowice Jarząbki Kostera Maciejowice Płośnia Poręba Pożogi Raczyce Ruda Rzeszutki Skadla

Wola 

Bokrzycka

Wola 

Zofiowska

Wólka 

Bosowska
Zagrody Zawada Zofiówka GMINA

1. Powierzchnia poszczególnych sołectw km2 9,10 2,20 2,10 2,30 11,20 4,70 4,30 3,50 2,00 1,80 10,20 3,10 3,20 1,70 1,30 2,60 5,60 3,10 1,70 2,90 5,80 1,80 3,50 2,20 2,10 1,90 95,90

2. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach szt. 379 132 143 172 767 184 142 233 165 67 358 168 59 61 88 94 347 100 72 199 134 119 119 109 151 54 4 616
3. Udział powierzchni sołectwa w powierzchni miasta ogółem % 9,5 2,3 2,2 2,4 11,7 4,9 4,5 3,6 2,1 1,9 10,6 3,2 3,3 1,8 1,4 2,7 5,8 3,2 1,8 3,0 6,0 1,9 3,6 2,3 2,2 2,0 100,0

4. Udział ludności sołectwa w liczbie ludności ogółem % 8,2 2,9 3,1 3,7 16,6 4,0 3,1 5,0 3,6 1,5 7,8 3,6 1,3 1,3 1,9 2,0 7,5 2,2 1,6 4,3 2,9 2,6 2,6 2,4 3,3 1,2 100,0

5. Problemy w sferze społecznej szt. 6 8 12 8 7 7 6 5 2 7 7 13 8 7 5 7 7 8 5 8 12 7 8 12 5 12
6. Probelmy w sferze gospodarczej szt. 1 0 3 0 3 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2
7. Problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej szt. 1 1 2 2 0 2 1 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 3 2 1 2 1 1
8. Problemy w sferze technicznej szt. 2 2 2 0 0 2 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2

9. Problemy w sferze środowiskowej szt. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

szt. 11 11 20 11 11 13 9 7 7 13 11 19 12 12 10 12 12 11 9 13 20 12 13 17 9 17

Jedn.

Średnia 

dla gminy

Średnia 

dla 

powiatu

Sołectwa

Wskaźniki nr 1–4, 22–23, 27–34, 37 – na podstawie danych Urzędu Gminy w Gnojnie

Wskaźniki nr 5,6 – na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju

Wskaźniki nr 7–16 – na podstawie danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gnojnie

Wskaźnik nr 17–18 – źródło: www.oke.lodz.pl

Wskaźniki nr 20-21 – na podstawie danych z Komisariatu Policji w Stopnicy

Wskaźnik nr 19, 26 – na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego BDL

Wskaźniki nr 24–25 – na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej

Wskaźnik nr 35 – źródło: geoserwis.gdos.gov.pl

Wskaźnik nr 36 – źródło: mapy.isok.gov.pl

Wskaźniki wypadające 

niekorzystnie

w porównaniu do średniej dla 

gminy

Wskaźniki dla gminy 

wypadające niekorzysystnie 

w porównaniu do średniej dla 

co najmniej dwóch jednostek: 

powiatu, województwa 

Wskaźniki mierzone ogółem dla 

gminy (nieporównywane do średniej 

dla gminy)

Sołectwa

Zestawienie wskaźników dla poszczególnych sołectw w porównaniu do średniej dla gminy, powiatu, województwa i Polski w 2015 roku

Średnia 

dla Polski

Średnia 

dla 

województwa

Nazwa wskaźnika Jedn.Sfery L.p.
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L.p. Nazwa wskaźnika


