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WPROWADZENIE  
 

Cel diagnozy  
 

Koncentracja to jedna z głównych cech rewitalizacji. Oznacza to, że działania podejmowane w ramach 

rewitalizacji powinny dotyczyć ściśle wskazanego obszaru, dlatego konieczne jest, aby planowany przez 

samorząd proces rewitalizacji stanowił przemyślaną i kompleksową interwencję na obszarach 

najbardziej potrzebujących. 

To sprawia, że obszar rewitalizacji stanowić powinien miejsce, w którym nie tylko koncentrują się 

negatywne zjawiska, ale też które stanowi istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego całej Gminy. Celem 

niniejszej diagnozy jest zatem wytypowanie obszarów identyfikowanych jako kryzysowe, na podstawie 

wewnętrznej, zróżnicowanej analizy zjawisk zachodzących w Gminie Kostrzyn.  

Analiza ta wskazana została w art. 15 ust. 1 p. 1) Ustawy o rewitalizacji jako obowiązkowy element 

gminnego programu rewitalizacji, który obejmuje analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art.  

9 ust. 1 oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru.  

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzona zatem została w sposób 

spełniający formalne wymagania określone w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) stanowiąc tym samym fundament i pierwszy krok do opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji.  

 

Struktura dokumentu  
 

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Kostrzyn składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje: wprowadzenie, w którym sformułowany 

został cel diagnozy, opis struktury dokumentu oraz słowniczek pojęć, w którym zdefiniowano 

najważniejsze pojęcia dotyczące procesu rewitalizacji. 

W części drugiej dokonano ogólnej charakterystyki Gminy Kostrzyn, prezentując dane gminy na tle 

otoczenia, w szczególności na tle aglomeracji poznańskiej – skupiając się przede wszystkim na aspekcie 

społeczno-demograficznym, a także środowiskowym i gospodarczym. W tej części zaprezentowane 

zostały zjawiska w ujęciu ponadlokalnym, oddziałującym swym zasięgiem na teren nie tylko gminy, ale  

i jednostek sąsiadujących. 

Część trzecia Diagnozy dotyczy delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Kostrzyn. W tej części zebrane zostały dane wyjściowe opisujące zjawiska zachodzące w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Dane te zostały 

ustandaryzowane, a następnie przekształcone zgodnie z metodologią wyznaczania wskaźnika 

syntetycznego, by umożliwić ich swobodne porównywanie i konfrontowanie. Efektem tak 

przeprowadzonej delimitacji było wyznaczenie na terenie Gminy Kostrzyn obszarów zdegradowanych.   

Ostatnia część diagnozy poświęcona została wyznaczeniu w ramach obszaru zdegradowanego obszaru 

rewitalizacji, zgodnie z ustawowym wymogiem, aby obszar rewitalizacji nie przekraczał 20% powierzchni 

gminy i jednocześnie, żeby nie zamieszkiwało go więcej niż 30% mieszkańców gminy. Opisano również 

przesłanki kluczowego znaczenia obszaru rewitalizacji dla rozwoju lokalnego jednostki. 
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Słowniczek pojęć1 
 

REWITALIZACJA – 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.  

INTERESARIUSZE REWITALIZACJI – interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 

mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty 

prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty 

prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje 

pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  

organy władzy publicznej oraz podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa 

KOMITET REWITALIZACJI – Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy  

z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni 

funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  

OBSZAR ZDEGRADOWANY – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

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

liczby  mieszkańców  będących  osobami  ze szczególnymi  potrzebami,  o których  mowa w ustawie  

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego możliwe jest 

tylko w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych 

zjawisk: 

1. Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw, 

2. Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 

3. Przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury  do  potrzeb  osób  ze  

szczególnymi potrzebami,  o których mowa w ustawie  z dnia  19 lipca  2019 r.  o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, 

4. Technicznych – szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym  

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska.  

OBSZAR REWITALIZACJI – 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 nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Obszar rewitalizacji 

może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

 
1 Słowniczek opracowany został na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) 
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CHARAKTERYSTYKA GMINY KOSTRZYN W KLUCZOWYCH 

SFERACH FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI 
 

1.1. Informacje podstawowe  
 

Gmina Kostrzyn jest gminą miejsko-wiejską zlokalizowaną w środkowej części województwa 

wielkopolskiego, przy wschodniej granicy powiatu poznańskiego. Jest również jedną z dwudziestu trzech 

jednostek terytorialnych wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Powierzchnia Gminy 

wynosi 155 km2 z czego ponad 5% powierzchni zajmuje miasto Kostrzyn. Według danych GUS w 2020 

roku Gminę zamieszkiwało 18 764 mieszkańców.  

Rycina 1. Położenie Gminy Kostrzyn na tle województwa wielkopolskiego oraz aglomeracji poznańskiej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W skład administracyjny Gminy Kostrzyn wchodzi miasto Kostrzyn, będące jednocześnie siedzibą władz 

samorządowych oraz 24 sołectwa tj.: Brzeźno, Buszkówiec, Czerlejnko, Czerlejno, Drzązgowo, Glinka, 

Gułtowy, Gwiazdowo, Iwno, Jagodno, Klony, Ługowiny, Sanniki, Siedlec, Siedleczek, Siekierki, Skałowo, 

Sokolniki, Strumiany, Tarnowo, Trzek, Węgierskie, Wiktorowo, Wróblewo. Użytki rolne zajmują ok. 78% 

powierzchni Gminy, z kolei grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią ok. 7% powierzchni. Gmina 

Kostrzyn odznacza się ponadto niskim poziomem lesistości – w 2020 roku grunty leśne oraz zadrzewione 

i zakrzewione wniosły łącznie niecałe 13% powierzchni Gminy. 
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Obecność w strukturze Metropolii Poznań ma dla Gminy Kostrzyn duże znaczenie. Współczesne 

metropolie odgrywają w przestrzeni rolę ośrodków nie tylko o największym potencjale oraz dużej 

dynamice gospodarczej i naukowo-technologicznej, ale również są ważnym ośrodkiem społecznym  

i kulturalnym. Ze względu na położenie Gminy Kostrzyn w aglomeracji poznańskiej, w dalszych 

rozdziałach przedstawiono Gminę Kostrzyn na tle innych gmin wchodzących w jej skład. 

Na układ komunikacyjny Gminy składają się zarówno drogi krajowe oraz ekspresowe, jak i linie kolejowe 

pozwalające na przemieszczanie się w wymiarze transgranicznym. Bezpośrednio przez teren Gminy 

przebiega droga krajowa DK nr 92, oraz droga ekspresowa S5, którą traktować można jako obwodnicę 

dla wschodniej części miasta Poznań. Ponadto, teren Gminy wyposażony jest również w infrastrukturę 

kolejową (linia kolejowa nr 3), pozwalającą na przemieszczanie się z kierunku granicy polsko-niemieckiej 

(Frankfurt nad Odrą) przez Poznań i Warszawę, do granicy polsko-białoruskiej w Terespolu (linia 

kolejowa nr 2). 

 

1.2. Demografia  
 

Według danych GUS Gmina Kostrzyn w 2020 roku liczyła 18 764 mieszkańców, co w przeliczeniu na 

powierzchnię wynosiło 121 os./km2. Tym samym Gmina znalazła się w przedziale gmin aglomeracji 

poznańskiej o najniższym wskaźniku zaludnienia. Poniżej zaprezentowano zmiany liczby ludności  

w powiecie poznańskim w latach 2016-2020. Gmina Kostrzyn ulokowała się na 11. miejscu pod 

względem liczby ludności w aglomeracji poznańskiej, a mieszkańcy Gminy stanowili 5% wszystkich 

mieszkańców aglomeracji poznańskiej.  

Zauważyć również można, że liczba ludności w Gminie Kostrzyn rosła w sposób umiarkowany. Dynamika 

jej wzrostu w analizowanych latach wynosiła 101,1%. Jest to spowodowane procesami suburbanizacji, 

czyli wyludnianiu się ośrodka centralnego aglomeracji jakim jest Poznań i przenoszenia się ludności do 

strefy podmiejskiej. Ich wynikiem jest rozwój infrastruktury na obszarach podmiejskich oraz tworzenie 

się tzw. miast-sypialni, których mieszkańcy dojeżdżają do pracy w centrum miasta. Wśród przyczyn 

takiego zjawiska, z którym boryka się znaczna część dużych polskich miast, upatrywać można m.in. 

korzystniejszych warunków ekonomicznych występujących na tych terenach (niższe ceny 

nieruchomości) oraz duży zasób walorów przyrodniczych, przy jednoczesnym zachowaniu dobrze 

rozwiniętej sieci komunikacyjnej z ośrodkami centralnymi. 

Tabela 1. Zmiany liczby ludności w aglomeracji poznańskiej w latach 2016-2020 

JST 2016 2017 2018 2019 2020 
udział w 

2020 r. 

średnia 

dynamika 

Powiat poznański 373 570 381 630 390 308 399 272 406 590 100% 102,1% 

Luboń 31 375 31 653 31 783 31 941 32 015 8% 100,5% 

Puszczykowo  9 728 9 693 9 698 9 657 9 575 2% 99,6% 

Buk 12 414 12 495 12 562 12 610 12 673 3% 100,5% 

Czerwonak 27 279 27 450 27 518 27 617 27 780 7% 100,5% 

Dopiewo 24 540 25 692 26 759 28 138 29 328 7% 104,6% 

Kleszczewo 7 768 7 998 8 440 8 868 9 343 2% 104,7% 

Komorniki 26 881 28 149 29 378 30 620 31 474 8% 104,0% 

Kostrzyn 17 951 18 095 18 261 18 491 18 764 5% 101,1% 

Kórnik 25 649 26 901 28 304 29 787 30 909 8% 104,8% 

Mosina 31 704 32 350 33 053 33 442 33 767 8% 101,6% 

Murowana Goślina 16 779 16 820 16 864 16 901 16 942 4% 100,2% 
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Pobiedziska 19 302 19 411 19 551 19 741 19 943 5% 100,8% 

Rokietnica 16 246 16 905 17 770 18 637 19 326 5% 104,4% 

Stęszew 14 973 15 013 15 032 15 126 15 125 4% 100,3% 

Suchy Las 16 743 17 100 17 599 18 104 18 512 5% 102,5% 

Swarzędz 48 782 49 727 50 667 51 522 52 206 13% 101,7% 

Tarnowo Podgórne 25 456 26 178 27 069 28 070 28 908 7% 103,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Procesy suburbanizacji niosą również za sobą negatywne konsekwencje. Na skutek rozwoju przedmieść, 

rozproszenia zabudowy, zaczyna brakować utwardzonych dróg, chodników i ścieżek, a także przestrzeni 

wspólnych, publicznych. Następuje dewastacja krajobrazu oraz chaos i monotonia zabudowy. Często 

towarzyszy temu również eliminacja terenów zielonych, leśnych i rolniczych oraz utrata otwartych 

przestrzeni. Pojawiają się problemy z dostępem do infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej) i społecznej (oświata, zdrowie, kultura, rekreacja), a także narastają problemy 

komunikacyjne powodujące zatory drogowe, a przy tym zwiększenie emisji spalin, hałas, wydłużenie 

czasu transportu i zwiększenie kosztów dojazdów do pracy. Pogarsza to jakość przestrzeni, przez co 

następuje spadek atrakcyjności obszarów podmiejskich. Wśród zjawisk społecznych zauważa się 

również zmiany struktury społecznej, gentryfikację wsi (m.in. utratę funkcji rolniczych obszarów 

wiejskich, wzmocnienie grup społecznych o lepszym statusie materialnym powodujące dysproporcje 

społeczno-kulturowe), konflikty społeczne i pokoleniowe oraz segregację społeczną. 

Rycina 2. Zmiany liczby ludności w Gminie Kostrzyn w latach 2010-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

Poniższa tabela prezentuje przyrost naturalny i saldo migracji na 1 tys. mieszkańców w gminach 

aglomeracji poznańskiej w latach 2016-2020. Zauważyć można, że wskaźnik przyrostu naturalnego na 

1000 mieszkańców dla Gminy Kostrzyn (3,01 w 2020 r.) był niższy niż wskaźnik dla powiatu 

poznańskiego (3,97 w 2020 r.). Przewyższał on jednak znacznie wskaźnik dla województwa 

wielkopolskiego, który w 2020 roku wynosił -1,18 os./1 tys. mieszkańców. Z kolei saldo migracji w Gminie 

Kostrzyn wyniosło w 2020 r. 11,20, co oznacza, że więcej ludzi osiedliło się na terenie Gminy, niż się  
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z niej wyprowadziło. Potwierdzeniem tego faktu, jest dodatnia zmiana wskaźnika salda migracji, który  

w 2017 r. osiągał poziom 5,9 i od tego roku dynamicznie wzrastał.  

Tabela 2. Przyrost naturalny i saldo migracji na 1 tys. mieszkańców w gminach aglomeracji poznańskiej 

JST 

przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 
saldo migracji na 1000 mieszkańców 

2020 r. 

średnia zmiana 

wskaźnika od 

2016 r. 

2020 r. 

średnia zmiana 

wskaźnika od 

2016 r. 

Województwo wielkopolskie -1,18 -0,72 0,50 0,05 

Powiat poznański 3,97 -0,62 14,80 -0,07 

Luboń 1,44 -0,56 1,70 -1,40 

Puszczykowo  -5,92 -1,58 -2,60 -0,40 

Buk 0,08 -0,83 4,60 0,58 

Czerwonak 1,05 -0,52 4,30 -0,35 

Dopiewo 9,00 -0,59 33,90 0,55 

Kleszczewo 12,41 0,42 38,00 2,88 

Komorniki 10,70 -1,33 18,50 -3,83 

Kostrzyn 3,01 -0,08 11,20 1,00 

Kórnik 7,41 -0,36 30,30 0,23 

Mosina 1,07 -1,23 9,00 -1,25 

Murowana Goślina 1,71 -0,44 1,10 0,90 

Pobiedziska -0,45 -0,89 9,20 0,38 

Rokietnica 6,01 -0,62 30,40 0,55 

Stęszew -2,31 -1,00 2,20 -0,30 

Suchy Las 2,99 -0,79 19,20 2,13 

Swarzędz 4,45 -0,64 10,90 -0,28 

Tarnowo Podgórne 6,13 -0,27 24,20 -0,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wzrost ludności Gminy Kostrzyn analizować należy również w oparciu o strukturę ludności. Poniższy 

wykres prezentuje procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie mieszkańców. 

Wiek przedprodukcyjny, to wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, najczęściej 

określany jako wiek 0-17 lat. W Gminie Kostrzyn ludność w wieku przedprodukcyjnym utrzymywała się 

w analizowanym okresie na podobnym poziomie oscylującym w granicach 21%. Brak zauważalnej 

zmiany liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym spowodowany jest m.in. niską dynamiką przyrostu 

naturalnego.  

Liczba ludności w wieku produkcyjnym, oznacza liczbę osób zdolnych do pracy tzn. dla mężczyzn jest 

to grupa wieku 18-64 lata, a dla kobiet 18-59 lat. W Gminie Kostrzyn udział procentowy ludności w wieku 

produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców Gminy – pomimo nominalnego wzrostu z 11 401 w 2016 

r. do 11 479 w 2020 r. – zmniejszył się. W przeciągu 5 lat procentowy udział ludności w wieku 

produkcyjnym spadł z poziomu 64% do 61%.  

Ma to bezpośredni związek ze zwiększaniem liczby osób w wieku poprodukcyjnym tzn. osób, które 

zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej.  

W Gminie Kostrzyn liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła z 2 797 w 2016 r. do 3 232 w 2020 r. 

Przełożyło się to na procentowy wzrost udziału tej grupy w ogólnej liczbie mieszkańców z 16% w 2016 

r. do 17% w 2020r. 
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Rycina 3. Struktura ludności w Gminie Kostrzyn w latach 2016-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Trwający proces starzenia się ludności obrazuje współczynnik obciążenia osobami w wieku 

poprodukcyjnym, który opisuje ile osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że senioralne obciążenie 

demograficzne dla Gminy Kostrzyn przyjmuje podobne wartości dla powiatu poznańskiego oraz gmin 

miejsko-wiejskich powiatu. Wskaźnik jest jednak znacząco niższy niż wartość dla województwa 

wielkopolskiego.  

Tabela 3. Wskaźniki demograficzne dla Gminy Kostrzyn w 2016 i 2020 roku 

JST 

mieszkańcy w wieku  

kreatywnym (%) 

senioralne obciążenie 

demograficzne (%) 

2016 2020 dynamika 2016 2020 dynamika 

województwo wielkopolskie 15,99 13,94 87% 22,10 26,10 118% 

powiat poznański 15,77 13,38 85% 17,30 20,30 117% 

gminy miejsko-wiejskie  

powiatu poznańskiego 
16,17 14,15 88% 17,74 21,04 119% 

Kostrzyn  15,95 13,93 87% 17,50 20,20 115% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Warto zauważyć, że wskaźnik senioralnego obciążenia demograficznego dla Gminy Kostrzyn w latach 

2016-2020 wzrósł z 17,5% do 20,20%. Zwiększającą się wartość wskaźnika ocenić należy jako 

niekorzystną. Reakcja ze strony władz Gminy na zjawisko starzejącego się społeczeństwa będzie 

wymagała w nadchodzących latach dostosowania działań podejmowanych w ramach polityki senioralnej 

do aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

Wiek kreatywny najczęściej określany jest jako wiek między 25. a 34. rokiem życia, który tworzą osoby 

mogące przyczynić się do wzrostu siły ekonomicznej jednostki. W Gminie Kostrzyn odsetek 

mieszkańców w tym wieku wyniósł w 2020 r. 13,93%, zmniejszając się tym samym w perspektywie 2016-

2020 o 2,02 p.p. W latach 2016-2020 wskaźnik ten utrzymywał tendencję spadkową zarówno dla 

województwa wielkopolskiego (15,99% w 2016 r. – 13,94% w 2020 r.) jak i dla powiatu poznańskiego 

(15,77% w 2016 r. – 13,38% w 2020 r.) oraz gmin miejsko-wiejskich powiatu poznańskiego (16,17% 

w 2016 r. – 14,15% w 2020 r.).  
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Rycina 4. Prognoza struktury ludności Gminy Kostrzyn na lata 2022-2030 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognozy ludności gmin na lata 2017-2030 opracowanej przez Główny 

Urząd Statystyczny. 

Powyżej zaprezentowana została prognoza struktury ludności Gminy Kostrzyn na lata 2022-2030, która 

opracowana została na podstawie publikacji „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030” wydanej przez 

Główny Urząd Statystyczny2. Dla Gminy Kostrzyn prognoza struktury ludności odpowiada 

ogólnokrajowym trendom i zakłada wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na rzecz liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. W ciągu prezentowanych 8 lat, prognozuje się, że liczba osób 

w wieku przedprodukcyjnym spadnie z 4 028 osób w 2022 r. (21% ludności ogółu) do 4 024 w 2030 r. 

(20% ludności ogółem). Spadnie też udział liczby osób w wieku produkcyjnym w stosunku do ludności 

ogółem, który obniży się z 60% w 2022 r. do 59% w 2030 r. Na znaczeniu zyska liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Zwiększy się ona z 3 512 w 2022 r. (18% ludności ogółem) do 4 230 osób w roku 

2030 r. (21% ludności ogółem).  

 

1.3. Gospodarka i rynek pracy 
 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu, na terenie Gminy Kostrzyn, w 2020 r. 

działało 2 389 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON3. Liczba ta stanowiła 3,5% 

wszystkich podmiotów gospodarczych (68 153) wpisanych do rejestru REGON na terenie powiatu 

poznańskiego.  

  

 
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-

eksperymentalne,10,1.html 

3 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej 
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Tabela 4. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w gminach aglomeracji poznańskiej 

JST 

2016 2020 
zmiana liczby 

zarejestrowanych 

podmiotów w 

okresie 2016-2020 

liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów w 

REGON 

odsetek w 

powiecie 

liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów w 

REGON 

odsetek w 

powiecie 

Powiat poznański 57 226 100,0% 68 153 100,0% 10 927 

Luboń 4 806 8,4% 5 412 7,9% 606 

Puszczykowo  1 977 3,5% 2 115 3,1% 138 

Buk 1 766 3,1% 1 941 2,8% 175 

Czerwonak 3 356 5,9% 3 779 5,5% 423 

Dopiewo 4 021 7,0% 5 361 7,9% 1 340 

Kleszczewo 939 1,6% 1 229 1,8% 290 

Komorniki 4 601 8,0% 5 785 8,5% 1 184 

Kostrzyn 2 029 3,5% 2 389 3,5% 360 

Kórnik 3 877 6,8% 5 112 7,5% 1 235 

Mosina 4 245 7,4% 5 036 7,4% 791 

Murowana Goślina 2 265 4,0% 2 487 3,6% 222 

Pobiedziska 2 531 4,4% 2 832 4,2% 301 

Rokietnica 2 467 4,3% 3 281 4,8% 814 

Stęszew 1 841 3,2% 2 057 3,0% 216 

Suchy Las 3 741 6,5% 4 477 6,6% 736 

Swarzędz 7 400 12,9% 8 428 12,4% 1 028 

Tarnowo Podgórne 5 364 9,4% 6 432 9,4% 1 068 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na poniższym wykresie porównującym liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych i wykreślonych  

z rejestru REGON działających na terenie Gminy Kostrzyn w latach 2015 - 2020, zauważyć możemy, że 

w trakcie analizowanego okresu liczba nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON na 10 tys. 

ludności corocznie przewyższała liczbę jednostek wykreślonych. Najmniej nowych podmiotów 

zarejestrowano w 2016 (72 podmioty), a najwięcej w roku 2018 (114 podmiotów). Liczba podmiotów 

wykreślonych z rejestru REGON utrzymuje spadkową tendencję, co należy traktować jako zjawisko 

pozytywne. 
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Rycina 5. Porównanie podmiotów nowo zarejestrowanych i wykreślonych z rejestru REGON działających na 

terenie Gminy Kostrzyn w latach 2015 - 2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wskaźnikiem dobrze obrazującym stopień rozwoju przedsiębiorczości Gminy Kostrzyn jest liczba 

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wskaźnik 

ten dla Gminy Kostrzyn wyniósł w 2016 roku 113 i utrzymywał tendencję rosnącą przez kolejne cztery 

lata, osiągając w 2020 roku 127. Porównując dane dla Gminy Kostrzyn należy zauważyć, że były one 

najniższe spośród wszystkich porównywanych jednostek. 

Rycina 6. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Gminie 

Kostrzyn na tle powiatu i województwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Kostrzyn 

w latach 2016-2019 wykazywał tendencję spadkową. W 2019 r. wskaźnik osiągnął najniższy poziom na 

przestrzeni analizowanych pięciu lat, wynosząc 1,1 i będąc tym samym o 0,1 wyższym niż wskażnik dla 

gmin miejsko-wiejskich powiatu poznańskiego i o 0,2 niż wskaźnik dla wszystkich gmin powiatu 

poznańskiego. W 2020 r. wskaźnik ten ponownie zaczął wzrastać. Było to spowodowane 

najprawdopodobniej pandemią COVID-19. 
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Rycina 7. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie 

Kostrzyn w latach 2016-2020 na tle porównywanych jednostek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.  

 

1.4. Pomoc społeczna  
 

Podmiotem wykonującym zadania gminy w zakresie pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W 2019 r. w Gminie Kostrzyn 410 osób (tj. 230 rodzin) było objętych pomocą udzielaną 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaznaczyć należy, że od 2012 r. liczba ta corocznie spada. Może to 

oznaczać, że coraz więcej osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kostrzyn przezwycięża trudne 

sytuacje życiowe wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, a pomoc społeczna udzielana na 

terenie Gminy pomaga im zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe przyczyniając się do ich 

usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.  

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej były ubóstwo, 

bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, długotrwała choroba oraz niepełnoprawność. 

Poniższy wykres przedstawia beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności  

w Gminie Kostrzyn na tle powiatu i województwa. Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy 

społecznej na 10 tys. ludności w Gminie Kostrzyn przyjmuje od 2016 r. tendencję spadkową, która 

charakterystyczna jest także dla pozostałych analizowanych jednostek. Na przestrzeni lat 2016-2020 

wskaźnik ten dla Gminy Kostrzyn spadł z 347 osób w 2016 r. do 211 w 2020 r.  
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Rycina 8. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w Gminie Kostrzyn na tle 

porównywanych jednostek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na terenie Gminy Kostrzyn swoją działalność prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gwiazdowie, 

kierowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, którego celem jest świadczenie usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłku na rzecz osób, które ze względu na 

wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych. 

Docelowo ośrodek może przyjąć 15 osób, które podczas pobytu mogą korzystać z szeregu zajęć 

rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Planowane jest również organizowanie usług medycznych 

takich jak np. badanie wzroku, słuchu, mammografia, pomiary ciśnienia, poziomu cukru we krwi. 

Podopieczni mogą korzystać z porad psychologicznych, brać udział w treningach usprawniających 

pamięć, orientację w rzeczywistości a także w zajęciach kulinarnych, relaksacyjnych, muzykoterapii  

i biblioterapii. Zapewnione jest również wyżywienie w postaci trzech posiłków i opieki wykwalifikowanego 

personelu.  

Innym podmiotem świadczącym usługi społeczne na terenie gminy jest Stowarzyszenie Charytatywne 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, którego celem działania jest udzielanie wsparcia materialnego oraz 

pomocy organizacyjnej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Prężnie działające Stowarzyszenie 

skupia w swoich działaniach prawie 300 osób.  

 

1.5. Edukacja  
 

Na terenie Gminy Kostrzyn działa siedem szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2019/2020 

uczyło się łącznie 1811 dzieci. Średnia liczba oddziałów na poszczególnych poziomach nauczania 

wyniosła 14,57, a średnia wielkość jednego oddziału ok. 16. 
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Tabela 5. Szkoły podstawowe na terenie Gminy Kostrzyn 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 

Liczba oddziałów 

na poszczególnych 

poziomach 

nauczania 

Średnia 

wielkość 

oddziału 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego 

w Kostrzynie 
646 32 20,00 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Rady Europy w Kostrzynie 355 16 22,00 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie 71 9 8,00 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie 158 10 16,00 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Gułtowach 121 10 12,00 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Iwnie 115 9 13,00 

Szkoła Podstawowa im. Pauliny I Augusta Wilkońskich 

w Siekierkach Wielkich 
345 16 22,00 

RAZEM 1811 
14,57  

(średnia) 

16,14 

(średnia) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kostrzynie. 

Wszystkie szkoły posiadają pracownie przedmiotowe (nauki humanistyczne, matematyczno-

przyrodnicze, informatyczne, językowe) z wyposażeniem (w tym m.in. tablice interaktywne), a każda ze 

szkół posiada ponadto sale sportową oraz boisko (wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa im. Jana 

Brzechwy w Brzeźnie, która nie posiada sali sportowej). We wszystkich placówkach zadbano o parkingi 

dla kadry i rodziców, a budynki wyposażono w gabinety pielęgniarki. Świetlice szkolne czynne są z reguły 

od 7.00 do 17.00. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie oferuje jako jedyna szafki dla 

każdego ucznia. 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności  

i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może 

przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy 

przedmiotowe. Wyniki klas VIII szkół podstawowych z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej  

w roku szkolnym 2019/2020 obrazuje poniższe zestawienie. 

Rycina 9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 – sesja wiosenna 2020 (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Poznaniu.  
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Wyniki egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 wskazują, że Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta 

Wilkońskich w Siekierkach Wielkich osiągnęła najlepsze wyniki z ubiegłorocznego egzaminu 

ósmoklasisty w Gminie. Wyniki z poszczególnych części egzaminu w pozostałych szkołach osiągnęły 

porównywalny poziom. 

W porównaniu ze średnią wyników z egzaminu dla województwa i powiatu, średnia dla szkół 

podstawowych z terenu Gminy Kostrzyn była niższa – wyjątek stanowi część z języka polskiego, z której 

uczniowie szkół z Gminy Kostrzyn osiągnęli wyniki wyższe niż średnia dla całej gminy i województwa.  

Rycina 10. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 w podziale na szkoły 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE w Poznaniu. 

 

1.6. Kapitał społeczny  
 

Na terenie Gminy Kostrzyn swoją działalność prowadzą organizacje pozarządowe, stowarzyszenia  

i fundacje. Ich przedmiotowa działalność najczęściej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu sportu, 

kultury, oświaty, rekreacji, edukacji historycznej oraz religii. Głównymi zadaniami organizacji 

pozarządowych jest kształtowanie wśród mieszkańców świadomych postaw prospołecznych, promocja 

działań związanych z upowszechnianiem aktywności fizycznej i kulturalnej, działanie na rzecz lokalnej 

społeczności oraz dbanie i zachęcanie do poznawania zasobów dziedzictwa kulturowego. Zadanie te 
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realizowane są za pomocą spotkań edukacyjnych, pogadanek, akcji tematycznych, warsztatów 

zajęciowych oraz innych zorganizowanych wydarzeń.  

Wśród funkcjonujących na terenie Gminy Kostrzyn organizacji pozarządowych wymienić należy m.in.: 

Kostrzyński Klub Sportowy 1922 „LECHIA”, Stowarzyszenie Walka Kostrzyn, Gminny Klub Sportowy 

Gułtowy, Piłkarski Klub Sportowy Maratończyk Brzeźno, Uczniowski Klub Sportowy Victoria Gułtowy, 

Uczniowski Klub Sportowy Maratończyk Brzeźno, Uczniowski Klub Sportowy Czerlejno, Uczniowski Klub 

Sportowy Goniec Kostrzyn, Klub Sportowy Sokoły Kostrzyn, "Uczniowski Klub Sportowy „IWA", 

Uczniowski Klub Sportowy Olimp Kostrzyn, Uczniowski Klub Sportowy Siekierki Kostrzyn, 

Stowarzyszenie KOSTRO, Fundacja Klub Sportowy Locomotive Kostrzyn, Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów - koło w Kostrzynie, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM, 

Polski Komitet Pomocy Społecznej - koło w Kostrzynie  oraz Stowarzyszenie Kostrzyński Uniwersytet 

Każdego Wieku, skupiający ok. 200 osób.  

Poniższy wykres prezentuje liczbę fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających na 

1 tys. mieszkańców w Gminie Kostrzyn na tle porównywanych jednostek.  

Rycina 11. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1 tys. mieszkańców w Gminie Kostrzyn na 

tle porównywanych jednostek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wskaźnik ten dla Gminy Kostrzyn w analizowanych latach 2016-2020 utrzymywał się na podobnym 

poziomie (w roku 2016 – 2,45%, w 2020 r. – 2,61%), będąc jednocześnie najniższym na tle powiatu  

i województwa. 
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1.7. Kultura 
 

Na terenie Gminy Kostrzyn działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, którego zadaniem jest 

przygotowywanie oraz aktywizowanie społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze, a także tworzenie jej 

wartości. Do głównych aktywności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury należy m.in.: edukacja kulturalna 

i wychowanie przez sztukę, integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do 

kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, 

a także tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

i sztuką. Szeroka oferta MGOK zawiera udział w zajęciach plastycznych, tanecznych i wokalnych. Wśród 

najbardziej popularnych form rekreacji realizowanych przez MGOK wymienić należy Zespół Wokalny 

„Akord”, Zespół Pieśni i Tańca „Siekieracy”, Formację Taneczną „Twister” oraz Chór Seniora „Złota 

Jesień”.  

Do najciekawszych projektów zrealizowanych na terenie Gminy Kostrzyn należą: Kurdesz Kasztelański - 

coroczne święto miasta, Malinowe Lato w Gminie Kostrzyn będące cyklem spotkań mieszkańców  

z kulturą w różnych miejscowościach gminy w okresie wakacji, a także Dożynki Gminne i Majówka. 

Gmina Kostrzyn posiada 9 świetlic wiejskich, którymi są:  

• Świetlica Wiejska w Czerlejnku  

• Świetlica Wiejska "Królik Puchaty" w Gwiazdowie  

• Świetlica Wiejska w Drzązgowie  

• Świetlica Wiejska w Iwnie  

• Świetlica Wiejska w Siedleczku  

• Świetlica Wiejska w Sokolnikach  

• Świetlica Wiejska w Wiktorowie  

• Świetlica Wiejska w Trzeku  

• Świetlica Wiejska w Siekierkach Wielkich  

W świetlicach wiejskich odbywają się zajęcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, zajęcia w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz 

pozostałe zajęcia artystyczno-rekreacyjne. W nadchodzącym czasie planowana jest także budowa 

Świetlicy Wiejskiej w Czerlejnie. 

 

1.8. Środowisko i przestrzeń 
 

Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Gmina Kostrzyn 

została zaliczona do podgrupy gmin województwa wielkopolskiego, w granicach których znajdują się 

historyczne układy przestrzenne miast i wsi, w tym: układy przestrzenne objęte ochroną jako Pomnik 

Historii oraz proponowane do objęcia tą formą ochrony, układy przestrzenne ujęte w rejestrze zabytków, 

obszary cenne kulturowo związane z kształtowaniem się przestrzeni miast, które proponuje się do 

objęcia ochroną w formie parków kulturowych. 

Gmina Kostrzyn odznacza się zdecydowanie rolniczym charakterem. Użytki rolne, zajmują w Gminie 

Kostrzyn ok. 78% powierzchni gminy. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione wynoszą łącznie ok. 

12,4% powierzchni ogólnej. Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią ok. 7% powierzchni, przy 

czym największe, zwarte powierzchnie uszczelnione występują w granicach miasta Kostrzyna oraz  

w miejscowościach: Siekierki Wielkie, Gułtowy, Iwno oraz Czerlejno. 
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Tereny objęte formami ochrony przyrody występują przede wszystkim w północno-wschodniej części 

Gminy i są to obszary Natura 2000: Dolina Cybiny i Ostoja koło Promna oraz niewielka część Parku 

Krajobrazowego Promno wraz z otuliną. Gmina odznacza się ponadto niskim wskaźnikiem lesistości. 

Tereny leśne w znacznej części zlokalizowane są granicach obszarów Natura 2000 oraz Parku 

Krajobrazowego Promno. W części zachodniej występowanie terenów leśnych jest śladowe. Niemniej 

jednak, drzewostany istniejących lasów zawierają w sobie różnorodne gatunki drzew, taki jak sosny, 

brzozy, dęby, jawory, wiązy, jesiony, świerki. Pozostałe formy zadrzewień to przede wszystkim aleje 

drzew oraz zadrzewienia śródpolne, które ograniczają utratę wilgotności gleb, a ponadto mają korzystny 

wpływ na bilans wodny środowiska. Wzrastająca w otoczeniu zadzrzewień śródpolnych wilgotność 

powietrza tworzy przyjazny mikroklimat dla uprawianych tam roślin. Jednostką administrującą dla lasów 

Gminy Kostrzyn jest Nadleśnictwo Czerniejewo. 

Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze wraz z historycznym rozwojem osadnictwa wpłynęły 

bezpośrednio na układ struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Kostrzyn. Należy zaznaczyć, że 

miasto Kostrzyn, jako ośrodek centralny Gminy, otrzymał prawa miejskie już w XII wieku, co czyni go 

jednym z najstarszych miast położonych na terenie województwa wielkopolskiego.  

Rycina 12. Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

 

Źródło: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn. 

Układ przestrzenny miasta koncentruje się wokół Rynku, na którym niegdyś usytuowany był budynek 

ratusza, stanowiący siedzibę władz Kostrzyna. Współcześnie, budynek władz gminnych zlokalizowany 

został przy ulicy Dworcowej. 
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Warto zauważyć, że struktura funkcjonalna miasta ulega powolnej modyfikacji. Zlokalizowane niegdyś 

w sąsiedztwie infrastruktury kolejowej zakłady przemysłowe, zostają stopniowo wypierane przez 

nowopowstające wielkopowierzchniowe obiekty usługowe. Istotnym elementem rozwoju 

urbanistycznego jest obecność drogi krajowej DK nr 92, która stanowi oś dynamicznego rozwoju dla 

obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych, a także – w mniejszym stopniu – dla zabudowy 

jednorodzinnej. 

Tereny zieleni zajmują łącznie w Gminie Kostrzyn 228,70 ha. Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej 

zajmują powierzchnię ponad 100 h. Gmina posiada aż 15 parków spacerowo-wypoczynkowych, których 

powierzchnia wynosi 85,70 ha. 
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DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO NA TERENIE 

GMINY KOSTRZYN  
 

2.1. Metodyka prac przyjęta w procesie delimitacji obszarów zdegradowanych 

na terenie Gminy Kostrzyn 
 

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Kostrzyn oraz zawarta w niej procedura delimitacji, opracowana została w sposób spełniający wymogi 

Ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.) w zakresie zbierania, 

przetwarzania oraz prezentowania danych. 

Podczas opracowywania procedury delimitacji, korzystano także z wytycznych i rekomendacji zawartych 

w publikacji „Delimitacja – krok po kroku” zrealizowanej przez zespół pracowników Instytutu Rozwoju 

Miast pod redakcją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa4.  

Przyjęta w procesie delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy 

Kostrzyn metodyka, zakładała czteroetapowy system pracy, który przedstawiony został na poniższej 

grafice.  

 

 
4 Opracowanie zrealizowane przez Instytut Rozwoju Miast na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Departamentu 

Polityki Przestrzennej w ramach umowy nr DPP-U-POWER-173/16, której przedmiotem było: Opracowanie merytoryczne 

publikacji z zakresu diagnozy i delimitacji obszarów zdegradowanych, ISBN 978-83-7610-653-3 
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2.1.1. Podział Gminy Kostrzyn na jednostki analityczne  
 

Zgodnie z metodyką prac przyjętą w procesie delimitacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy 

Kostrzyn, etap pierwszy dotyczył podziału Gminy Kostrzyn na niepodzielne jednostki analityczne, 

stanowiące całość pod względem funkcjonalnym i społecznym, dla których w kolejnym kroku zebrano  

i przetworzono dane opisujące sferę: społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-

funkcjonalną oraz techniczną.  

Jednostki analityczne wyznaczane w procesie delimitacji powinny w głównej mierze odzwierciedlać 

specyfikę danego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji dominującej, a także sposobu 

zagospodarowania przestrzennego. Istotnym jest, aby w trakcie dokonywania podziału, uwzględnić także 

intensywność użytkowania danego obszaru. Tak przygotowany podział sprawi, że dokonana w kolejnych 

etapach porównawcza analiza wskaźnikowa, przeprowadzona zostanie w sposób uwzględniający 

zróżnicowanie przestrzenne Gminy. 

W procesie prac nad podziałem Gminy na jednostki analityczne skorzystano z następujących źródeł 

danych: 

✓ granice administracyjne  

✓ granice gminy 

✓ granice sołectw 

✓ inne granice (granice okręgów wyborczych) 

✓ obszar zabudowy 

✓ użytkowanie terenu 

✓ struktura użytkowania gruntów 

✓ funkcje terenu 

✓ wody powierzchniowe 

✓ obszary cenne przyrodniczo 

W trakcie dokonywania podziału Gminy Kostrzyn na jednostki analityczne skorzystano z istniejącego już 

podziału administracyjnego, wyznaczając tym samym na obszarze wiejskim 24 jednostki analityczne 

położone w granicach obowiązującego podziału ewidencyjnego, które stanowią sołectwa: Brzeźno, 

Buszkówiec, Czerlejnko, Czerlejno, Drzązgowo, Glinka, Gułtowy, Gwiazdowo, Iwno, Jagodno, Klony, 

Ługowiny, Sanniki, Siedlec, Siedleczek, Siekierki, Skałowo, Sokolniki, Strumiany, Tarnowo, Trzek, 

Węgierskie, Wiktorowo, Wróblewo.  

W przypadku miasta Kostrzyn, skupiającego większość ludności Gminy dokonano podziału na 4 mniejsze 

jednostki analityczne w oparciu o strukturę funkcjonalno-przestrzenną terenu z uwzględnieniem 

zdefiniowanych głównych ciągów komunikacyjnych: Kostrzyn 1, Kostrzyn 2, Kostrzyn 3, Kostrzyn 4. 

Podział ten podyktowany został spełnieniem kryterium ustawowego wyrażonego w art. 10 ust. 2 ustawy 

o rewitalizacji, który brzmi: „obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy”.  

Tym samym podział Gminy Kostrzyn na jednostki analityczne przeprowadzony został w sposób 

uwzględniający podział administracyjny na obszarach wiejskich oraz strukturę funkcjonalno-

przestrzenną w części miejskiej, aby wyznaczone jednostki zachowały wewnętrzną spójność.  
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Szczegółowe dane dotyczące wyodrębnionych jednostek analitycznych dla Gminy Kostrzyn 

przedstawione zostały w poniższej tabeli.  

Tabela 6. Jednostki analityczne wyznaczone na terenie Gminy Kostrzyn  

Jednostka analityczna Powierzchnia 

jednostki (km2) 

Udział w 

całkowitej 

powierzchni 

Gminy (%) 

Liczba 

mieszkańców 

Procent 

wszystkich 

mieszkańców 

Gminy (%) Lp. Nazwa 

1 Kostrzyn 1 1,05 0,7% 3 739 20,3% 

2 Kostrzyn 2 1,57 1,0% 1 943 10,5% 

3 Kostrzyn 3 2,83 1,8% 907 4,9% 

4 Kostrzyn 4 2,52 1,6% 2 886 15,7% 

5 Brzeźno 6,81 4,3% 302 1,6% 

6 Buszkówiec 1,05 0,7% 119 0,6% 

7 Czerlejnko 6,34 4,0% 361 2,0% 

8 Czerlejno 8,96 5,6% 749 4,1% 

9 Drzązgowo 9,71 6,1% 262 1,4% 

10 Glinka 6,96 4,4% 297 1,6% 

11 Gułtowy 10,17 6,4% 963 5,2% 

12 Gwiazdowo 4,5 2,8% 313 1,7% 

13 Iwno 7,51 4,7% 730 4,0% 

14 Jagodno 2,72 1,7% 74 0,4% 

15 Klony 4,14 2,6% 74 0,4% 

16 Ługowiny 1,04 0,7% 178 1,0% 

17 Sanniki 6,25 3,9% 84 0,5% 

18 Siedlec 8,48 5,3% 505 2,7% 

19 Siedleczek 3,25 2,0% 132 0,7% 

20 Siekierki 10,53 6,6% 2 416 13,1% 

21 Skałowo 3,99 2,5% 130 0,7% 

22 Sokolniki 8,19 5,2% 108 0,6% 

23 Strumiany 4,57 2,9% 123 0,7% 

24 Tarnowo 3,64 2,3% 115 0,6% 

25 Trzek 9,35 5,9% 375 2,0% 

26 Węgierskie 8,32 5,2% 162 0,9% 

27 Wiktorowo 10,79 6,8% 283 1,5% 

28 Wróblewo 3,66 2,3% 89 0,5% 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rycina 13. Jednostki analityczne na terenie Gminy Kostrzyn 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak wspomniano wcześniej, miasto Kostrzyn podzielone zostało na cztery mniejsze jednostki analityczne. 

Zakres przestrzenny tych jednostek przedstawia się następująco:  

✓ Kostrzyn 1: ul. 20 Października, ul. Braci Drzewieckich, ul. Chopina, ul. Czerwonego Krzyża, ul. 

Dworcowa, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, ul. Jeziorna, ul. Karłowicza, ul. Kilińskiego, ul. 

Kosynierów, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krakowska, ul. ks. prof. Tadeusza Peika, ul. 

Kujawska, ul. Kurpińskiego, ul. Lotników, ul. Lubuska, ul. Mazowiecka, ul. Mazurska, ul. 

Mickiewicza, ul. Miklaszewskiego, ul. Moniuszki, ul. Nad Strumieniem, ul. Nowowiejskiego, ul. 

Ogrodowa, ul. Paderewskiego, Park Harcerza, ul. Parkowa, ul. Partyzantów, ul. Piasta, Plac 

Kurdeszowy, ul. Pomorska, ul. Poznańska, ul. Półwiejska, ul. Prętkowskiego, ul. Rycerska, ul. 

Rynek, ul. Sikorskiego, Skwer Jana Pawła II, ul. Słoneczna, Al. Sokoła, ul. Szymańskiego, ul. 

Śląska, ul. Średzka, ul. Świerkowskich, ul. Waligóry, ul. Warmińska, ul. Warszawska, ul. 

Wielkopolska, ul. Wieniawskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Wrzesińska, ul Zaułek. 

✓ Kostrzyn 2: ul. Akacjowa, ul. Batorego, ul. Bednarska, ul. Brzozowa, ul. Chrobrego, ul. Dąbrówki, 

ul. dh. Józefa Glinkowskiego, ul. Estkowskiego, ul. Garncarska, ul. Harcerska, ul. Jadwigi, ul. 

Jagiełły, ul. Jagodowa, ul. Jolanty, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Klonowa, ul. Krajowa, ul. 

Krzywoustego, ul. Kuśnierska, ul. Lecha, ul. Leszczyńskiego, ul. Lipowa, ul. Łokietka, ul. Mieszka 

I, ul. Nowotarskiego, ul. Nowy Świat, ul. Powstańców Wlkp., ul. Poziomkowa, ul. Przemysława, 
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Rondo Józefa Wadyńskiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Rzeźnicka, ul. Sobieskiego, ul. Sportowa, ul. 

Stawna, ul. Strumiańska, ul. Szewska, ul. Średzka, ul. Topolowa, ul. Wrzesińska. 

✓ Kostrzyn 3: ul. Cmentarna, ul. Dożynkowa, ul. Graniczna, ul. Juliana Tuwima, ul. Krajowa, ul. 

Mickiewicza, ul. Okrężna, ul. Polna, ul. Poznańska, ul. Półwiejska, ul. Rolna, ul. Siewna, ul. 

Słowiackiego, ul. Spokojna, ul. św. Michała, ul. św. Piotra, ul. św. Walentego, ul. Warzywna, ul. 

Wisławy Szymborskiej, ul. Zacisze, ul. Zbożowa, ul. Zieleniec, ul. Żniwna. 

✓ Kostrzyn 4: Al. 3 Maja, ul. Andrzejewo, ul. Astrowa, ul. Bławatkowa, ul. Broniewskiego, ul. 

Chełmońskiego, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Czesława Miłosza, ul. Daliowa, ul. 

Dąbrowskiego, ul. Dunikowskiego, ul. Fiołkowa, ul. Grunwaldzka, ul. Ignacewo, ul. Irysowa, ul. 

Jana Pawła II, ul. Jaśminowa, ul. Konopnickiej, ul. Konwaliowa, ul. Kopernika, ul. Kórnicka, ul. 

Krokusowa, ul. Kwiatowa, ul. Liliowa, ul. Makowa, ul. Matejki, ul. Miłosza, ul. Modrakowa, ul. 

Narcyzowa, ul. Orzeszkowej, ul. Prądzyńskiego, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Reymonta, ul. 

Sienkiewicza, ul. Słonecznikowa, ul. Storczykowa, ul. Tulipanowa, ul. Warszawska, ul. 

Wilkońskiego, ul. Wiosny Ludów, ul. Witosa, ul. Wrzosowa, ul. Wyspiańskiego, ul. Żeromskiego. 

Dane wyjściowe, które przyporządkowano dla ulicy położonej na obszarze kilku jednostek analitycznych, 

zostały do nich rozdzielone proporcjonalnie do długości ulicy znajdującej się w danej jednostce 

analitycznej. Dodatkowo jeżeli zabudowa występowała tylko po jednej stronie ulicy (była zamieszkana), 

dane przyporządkowano dla tej części, która była zamieszkana. 

Rycina 14. Podział miasta Kostrzyn na jednostki analityczne 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.1.2. Wybór wskaźników służących dokonaniu analizy wskaźnikowej wskazanych 

jednostek analitycznych 
 

Zjawiska kryzysowe 

 

Celem analizy wskaźnikowej jest zbadanie natężenia zjawisk kryzysowych występujących na terenie 

Gminy Kostrzyn. Na potrzeby przedmiotowej analizy zebrano dane umożliwiające zbadanie w sferze 

społecznej poziomu bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, udziału  liczby  mieszkańców  będących  

osobami  ze szczególnymi  potrzebami,  o których  mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), poziomu kapitału 

społecznego, a także poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.  

W sferze gospodarczej skupiono się przede wszystkim na zbadaniu aktywności gospodarczej  

mieszkańców, natomiast w sferze środowiskowej przeprowadzono analizę występowania materiałów 

zawierających azbest.  

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej zbadano dostępność infrastruktury sportowej i placów zabaw,  

a w sferze technicznej – stan techniczny budynków komunalnych oraz obiektów przestrzeni publicznej.  

 

Pozyskanie danych  

 

Dane wyjściowe pozyskane zostały z danych statystycznych prowadzonych przez Urząd Miejski  

w Kostrzynie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Komendę Miejską Policji w Poznaniu oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.  

 

Charakter danych 

 

Podczas doboru wskaźników dokonano ich jednoczesnego rozróżnienia na stymulanty i destymulanty, 

określając tym samym czy wysokie wartości wskaźnika powodują rozwój danej jednostki (np. liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób w wieku produkcyjnym – STYMULANTA), 

czy też prowadzą do kryzysu (np. udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

– DESTYMULANTA). Inaczej mówiąc, w przypadku stymulanty, wzrost wskaźnika oznacza pozytywny 

rezultat dla badanego zjawiska, natomiast w przypadku destymulanty – wzrost wartości zmiennej 

świadczy negatywnie o zjawisku. 

Zestawienie wskaźników użytych podczas analizy służącej zdiagnozowaniu zjawisk kryzysowych  

w poszczególnych jednostkach analitycznych zaprezentowane zostało w poniższej tabeli.  

 

Zakres czasowy 

 

Każdy z omawianych wskaźników zawiera informacje o zakresie czasowym jakiego dotyczy. Ma to na 

celu uszczegółowienie i doprecyzowanie występowania (trwania) danego zjawiska kryzysowego.  
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Tabela 7. Wskaźniki wykorzystane do zdiagnozowania zjawisk kryzysowych w SFERZE SPOŁECZNEJ 

SFERA SPOŁECZNA 

Zjawisko Wskaźnik/miernik Źródło danych 
Stymulanta/ 

Destymulanta 

Zakres 

czasowy 

BEZROBOCIE 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 

bezrobocia w ogólnej liczbie mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kostrzynie, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta w 2020 r. 

Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

Powiatowy Urząd Pracy  

w Poznaniu 
Destymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

Udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób  

w wieku produkcyjnym 

Powiatowy Urząd Pracy  

w Poznaniu, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta 
wg stanu na 

31.12.2020 

UBÓSTWO 

Udział osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej 

liczbie mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kostrzynie, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta w 2020 r. 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 

ubóstwa w ogólnej liczbie mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kostrzynie, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta w 2020 r. 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 

dotkniętych problemem alkoholizmu w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kostrzynie, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta w 2020 r. 

PRZESTĘPCZOŚĆ 

Liczba stwierdzonych przestępstw i wykroczeń (poza 

zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) 

w tym czyny karalne nieletnich na 1000 mieszkańców 

Komenda Miejska Policji  

w Poznaniu, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta w 2020 r. 

Liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich 

(13-17 lat) w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw  

i wykroczeń (poza zdarzeniami drogowymi  

i przestępstwami gospodarczymi) 

Komenda Miejska Policji  

w Poznaniu 
Destymulanta w 2020 r. 

OSOBY ZE 

SZCZEGÓLNYMI 

POTRZEBAMI 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności w ogólnej liczbie mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kostrzynie, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta w 2020 r. 
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Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kostrzynie, Urząd Miejski  

w Kostrzynie 

Destymulanta w 2020 r. 

KAPITAŁ LUDZKI 

Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności 
Urząd Miejski w Kostrzynie Stymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 
Urząd Miejski w Kostrzynie Destymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 

ludności 
Urząd Miejski w Kostrzynie Destymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

POZIOM EDUKACJI 
Średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty  

(średnia z j. polskiego i matematyki) 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Poznaniu 
Stymulanta w 2020 r. 

AKTYWNOŚĆ 

SPOŁECZNA 

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 

100 mieszkańców 
Urząd Miejski w Kostrzynie Stymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 8. Wskaźniki wykorzystane do zdiagnozowania zjawisk kryzysowych w SFERZE GOSPODARCZEJ, ŚRODOWISKOWEJ, PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ oraz 

TECHNICZNEJ 

SFERA GOSPODARCZA 

Zjawisko Wskaźnik/miernik Źródło danych 
Stymulanta/ 

Destymulanta 

Zakres 

czasowy 

AKTYWNOŚĆ 

GOSPODARCZA 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 

100 osób w wieku produkcyjnym 
Urząd Miejski w Kostrzynie Stymulanta w 2020 r. 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Zjawisko Wskaźnik/miernik Źródło danych 
Stymulanta/ 

Destymulanta 

Zakres 

czasowy 

POKRYCIE 

AZBESTEM 

Powierzchnia materiałów zawierających azbest na 100 

mieszkańców 
Urząd Miejski w Kostrzynie Destymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Zjawisko Wskaźnik/miernik Źródło danych 
Stymulanta/ 

Destymulanta 

Zakres 

czasowy 

DOSTĘPNOŚĆ 

INFRASTRUKTURY 

PUBLICZNEJ 

Liczba obiektów infrastruktury sportowej na 100 

mieszkańców 
Urząd Miejski w Kostrzynie Stymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

Liczba ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych) 

na 100 mieszkańców 
Urząd Miejski w Kostrzynie Stymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

SFERA TECHNICZNA 

Zjawisko Wskaźnik/miernik Źródło danych 
Stymulanta/ 

Destymulanta 

Zakres 

czasowy 

STAN TECHNICZNY 

PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ 

Odsetek obiektów komunalnych wymagających remontów 

w ogólnej liczbie budynków komunalnych 
Urząd Miejski w Kostrzynie Destymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

Liczba obiektów przestrzeni publicznej w złym stanie 

technicznym na 100 mieszkańców 
Urząd Miejski w Kostrzynie Destymulanta 

wg stanu na 

31.12.2020 

Źródło: opracowanie własne. 
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2.1.3. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego przy użyciu wskaźnika 

syntetycznego 
 

Z uwagi na fakt, że dobrane wskaźniki przedstawiane są w różnych jednostkach i przedziałach, ich 

porównywanie oparte na jednowymiarowych zasadach statystycznych pozostaje utrudnione.  

W przypadku analizy zjawisk złożonych, które opisuje się więcej niż jedną zmienną, pojawiają się 

problemy, jakie nie występują w analizach prostych dla jednej zmiennej.  

Dlatego też, podstawą analizy wielowymiarowej jest wskaźnik syntetyczny, który pozwala na 

porównanie poszczególnych mierników i otrzymanie jednego wskaźnika poziomu rozwoju obszaru. Jest 

to możliwe dzięki standaryzacji różnych zmiennych niezależnie od ich rodzaju, znaku, wielkości  

i jednostek. 

Standaryzacja danych służy sprowadzeniu zmiennych o różnej wartości i jednostkach do wzajemnej 

porównywalności. Wiąże się ona również z ustaleniem kierunku wpływu każdego ze wskaźników, czyli 

określeniem czy dany wskaźnik jest stymulantą, czy destymulantą (co wykonano w poprzednim etapie).  

Z tego względu, w celu standaryzacji wskaźników posłużono się metodą wyrażoną wzorem: 

 

𝒕𝒊𝒋 =  
𝒙𝒊𝒋− 𝒙�̅�

𝒔𝒋
, gdy zmienna jest stymulantą lub 

𝒕𝒊𝒋 =  
𝒙𝒊𝒋− 𝒙�̅�

𝒔𝒋
∗ (−𝟏), gdy zmienna jest destymulantą, 

 

 

gdzie: 

tij – standaryzowana wartość wskaźnika j dla jednostki analitycznej i, 

xij – wartość wskaźnika j dla jednostki analitycznej i, 

𝑥�̅� – średnia arytmetyczna wskaźnika j, 

𝑠𝑗 – odchylenie standardowe wskaźnika j. 

 

W ten sposób wartości większe od średniej dla całej Gminy po standaryzacji będą przyjmowały wartość 

dodatnią (korzystniejszą dla danej jednostki analitycznej), natomiast wartości mniejsze od średniej – 

wartość ujemną (niekorzystną dla danej jednostki analitycznej). Im niższa jest wartość standaryzowanego 

wskaźnika tym poziom koncentracji negatywnego zjawiska w danej jednostce analitycznej jest większy. 

Ostatnim etapem wyznaczenia wskaźnika syntetycznego jest obliczenie średniej arytmetycznej 

zestandaryzowanych zmiennych dla każdej z badanych sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Wartość wskaźnika syntetycznego odpowiada na pytanie, 

czy dana jednostka analityczna znajduje się w stanie kryzysowym. Wysokie wartości wskaźnika świadczą 
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o pozytywnym obrazie zjawisk w danej jednostce, natomiast niskie ukazują koncentrację zjawisk 

kryzysowych. W celu uzyskania wartości wskaźnika syntetycznego posłużono się wzorem:  

 

𝑃𝑖 =  
1

𝑛
 ∑ 𝑡𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 

gdzie: 

𝑃𝑖 – syntetyczny wskaźnik negatywnych zjawisk dla jednostki analitycznej i, 

n – liczba wskaźników,  

𝑡𝑖𝑗 – wartość wskaźnika j dla jednostki analitycznej i. 

 

 

Zgodnie z przyjętą metodologią do obszaru zdegradowanego włączone mogą zostać wszystkie te 

jednostki analityczne, których wskaźnik syntetyczny jest ujemny (mniejszy niż 0) w sferze społecznej 

oraz w co najmniej jednej z pozostałych sfer. Im niższe wartości przyjmuje wskaźnik syntetyczny tym 

poziom negatywnych zjawisk w danej sferze jest największy. 

 

2.2. Wyniki dla poszczególnych sfer 
 

2.2.1. Sfera społeczna 
 

Jak wspomniano wcześniej, obszarem zdegradowanym jest obszar gminy, który znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa 

w życiu publicznym i kulturalnym.  

Wymienione wyżej zjawiska stanowią katalog otwarty. Oznacza to, że poza wspomnianymi przykładami 

dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy porównawczej obejmującej inne zjawiska społeczne 

powodujące stan kryzysowy. 

W obszarze bezrobocia zanalizowano wskaźniki takie jak: odsetek osób korzystających z pomocy 

społecznej z tytułu bezrobocia w ogólnej liczbie mieszkańców, udział osób długotrwale bezrobotnych  

w ogólnej liczbie bezrobotnych, udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie osób w wieku 

produkcyjnym. Wynika z niego, że najwyższym stopniem bezrobocia charakteryzuje się obszar miejski, 

w którym większość zestandaryzowanych wskaźników osiąga wartości ujemne.  

Pogłębiającemu się zjawisku bezrobocia często towarzyszy ubóstwo – rozumiane jako ograniczenie 

środków do życia, skutkujące obniżeniem poziomu życia poza akceptowane w kraju zamieszkania 

minimum. Poziom ubóstwa w Gminie Kostrzyn został zmierzony następującymi wskaźnikami: udziałem 
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osób korzystających z pomocy społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców, odsetkiem osób 

korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa w ogólnej liczbie mieszkańców, odsetkiem osób 

korzystających z pomocy społecznej dotkniętych problemem alkoholizmu w ogólnej liczbie 

mieszkańców. Najwyższymi wartościami w poszczególnych wskaźnikach charakteryzują się kolejno 

sołectwa Ługowiny (jeżeli chodzi o łączny udział osób korzystających z pomocy społecznej, w tym  

z tytułu ubóstwa) oraz Skałowo. W części miejskiej najwyższe wskaźniki dotyczą jednostki analitycznej 

Kostrzyn 1. 

Harmonijne funkcjonowanie społeczeństwa danej jednostki uzależnione jest od poziomu bezpieczeństwa 

i poczucia spokoju jej mieszkańców. W Gminie Kostrzyn poziom przestępczości został zmierzony na 

podstawie liczby stwierdzonych przestępstw i wykroczeń (poza zdarzeniami drogowymi  

i przestępstwami gospodarczymi) w tym czynów karalnych nieletnich na 1000 mieszkańców oraz liczby 

czynów karalnych popełnionych przez nieletnich (13-17 lat) w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw 

i wykroczeń (poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi). Wysoki poziom 

przestępczości dotyczy głównie miasta, gdzie średni wskaźnik stwierdzonych przestępstw przyjmuje 

wartość 43,3, a czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią 1,1%. 

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu  na  swoje  cechy zewnętrzne 

lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe 

działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych 

sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Z tego względu zaliczają się do nich osoby  

z niepełnosprawnościami lub osoby, które cierpią na długotrwałą lub ciężką chorobę. Z tytułu 

niepełnosprawności najwyższy odsetek osób korzysta w sołectwie Strumiany (5,7%) i Węgierskie (4,3%), 

natomiast z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby – Strumiany (4,1%) i Buszkówiec (3,4%). 

Kapitał ludzki to wszystkie zasoby związane z rozważaną osobą traktowaną jako pojedyncza istota ludzka, 

natomiast kapitał społeczny to wszystkie zasoby związane z relacjami pomiędzy co najmniej dwiema 

osobami. Innymi słowy jest to kapitał ludzki wzbogacony o relację i współpracę. Biorąc pod uwagę duże 

związki między kapitałem ludzkim a społecznym, do analizy wskaźnikowej wybranych jednostek 

analitycznych wzięto pod uwagę dodatkowy obszar, tj. kapitał ludzki. Poziom kapitału ludzkiego  

w poszczególnych jednostkach wynika ze struktury demograficznej jej mieszkańców. Ze wskaźników 

wynika, że wyższy udział seniorów w stosunku do ludzi młodych w ogólnej liczbie mieszkańców posiadają 

jednostki: Kostrzyn 1, Kostrzyn 3, Buszkówiec, Gułtowy, Gwiazdowo, Iwno, Tarnowo, Węgierskie  

i Wiktorowo. Świadczy to o starzeniu się społeczeństwa w tych częściach Gminy. 

Poziom edukacji zmierzony został za pomocą średnich wyników egzaminu ósmoklasisty z języka 

polskiego i matematyki (przedmioty te są obowiązkowe, przystępują do nich wszyscy uczniowie). Dane 

do poszczególnych jednostek analitycznych przydzielono zgodnie z planem sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kostrzyn, w zależności od tego do jakiego obwodu 

szkolnego należy dana jednostka. Z tego względu najniższy wskaźnik dotyczył jednostek: Czerlejnko, 

Czerlejno, Klony, Ługowiny, Trzek, Węgierskie, dla których granice obwodu szkolnego posiada Szkoła 

Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie. 

Ostatni obszar dotyczy poziomu aktywności społecznej mieszkańców, do obliczenia którego użyto 

informacji dotyczących liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 100 mieszkańców.  

W 2020 roku wśród 28 jednostek analitycznych aż w 12 nie było zarejestrowanych żadnych fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych. Zaznaczyć należy, że poziom aktywności społecznej Gminy 

Kostrzyn corocznie zwiększa się, choć liczba zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń nadal pozostaje 

niższa niż liczba dla powiatu i województwa.  
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Tabela 9. Wartości wskaźników sfery społecznej wraz z wartościami ustandaryzowanymi dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Kostrzyn 

Jednostka 

analityczna 

BEZROBOCIE UBÓSTWO 

Odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej z tytułu 

bezrobocia w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

Udział osób długotrwale 

bezrobotnych w ogólnej liczbie 

bezrobotnych 

Udział osób długotrwale 

bezrobotnych w liczbie osób  

w wieku produkcyjnym 

Udział osób korzystających z 

pomocy społecznej w ogólnej 

liczbie mieszkańców 

Odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej z tytułu 

ubóstwa w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja 

Kostrzyn 1 0,2% -0,022 39,7% -0,822 1,0% -0,739 4,0% -0,087 1,7% -0,431 

Kostrzyn 2 0,4% -0,342 27,9% -0,249 0,5% 0,072 2,1% 0,509 0,6% 0,440 

Kostrzyn 3 0,1% 0,203 48,9% -1,268 0,8% -0,510 2,9% 0,255 1,6% -0,314 

Kostrzyn 4 0,1% 0,124 33,2% -0,507 0,5% -0,035 1,7% 0,662 0,2% 0,726 

Brzeźno 1,3% -2,257 33,3% -0,513 0,6% -0,097 1,7% 0,664 1,7% -0,365 

Buszkówiec 0,0% 0,402 50,0% -1,324 1,3% -1,233 5,0% -0,439 0,8% 0,249 

Czerlejnko 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 1,7% 0,662 0,3% 0,674 

Czerlejno 0,7% -0,938 16,7% 0,298 0,4% 0,081 1,7% 0,638 0,8% 0,279 

Drzązgowo 0,0% 0,402 50,0% -1,324 0,6% -0,222 3,8% -0,040 0,8% 0,307 

Glinka 2,4% -4,330 25,0% -0,107 0,5% -0,066 5,7% -0,661 0,0% 0,882 

Gułtowy 0,0% 0,402 25,0% -0,107 0,4% 0,204 2,8% 0,290 0,7% 0,335 

Gwiazdowo 0,0% 0,402 50,0% -1,324 0,6% -0,198 6,1% -0,774 0,3% 0,642 

Iwno 0,3% -0,148 33,3% -0,513 1,0% -0,677 4,1% -0,135 0,7% 0,366 

Jagodno 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 12,2% -2,758 0,0% 0,882 

Klony 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 5,4% -0,557 0,0% 0,882 

Ługowiny 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 12,4% -2,822 4,5% -2,503 

Sanniki 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 2,4% 0,428 2,4% -0,911 

Siedlec 0,0% 0,402 40,0% -0,837 0,7% -0,238 1,2% 0,817 0,6% 0,435 

Siedleczek 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 7,6% -1,264 3,0% -1,400 

Siekierki 0,2% 0,070 31,8% -0,439 0,5% -0,030 1,2% 0,799 0,5% 0,539 

Skałowo 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 3,1% 0,201 3,1% -1,435 

Sokolniki 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 0,0% 1,204 0,0% 0,882 

Strumiany 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 5,7% -0,650 4,1% -2,180 

Tarnowo 0,0% 0,402 66,7% -2,135 3,4% -4,358 0,0% 1,204 0,0% 0,882 

Trzek 0,0% 0,402 33,3% -0,513 0,4% 0,087 1,3% 0,769 0,8% 0,280 

Węgierskie 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 4,9% -0,405 3,7% -1,908 

Wiktorowo 0,0% 0,402 33,3% -0,513 0,6% -0,153 2,8% 0,283 0,0% 0,882 

Wróblewo 0,0% 0,402 0,0% 1,109 0,0% 0,737 0,0% 1,204 0,0% 0,882 
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Jednostka 

analityczna 

UBÓSTWO PRZESTĘPCZOŚĆ OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej 

dotkniętych problemem 

alkoholizmu w ogólnej liczbie 

mieszkańców 

Liczba stwierdzonych 

przestępstw i wykroczeń (poza 

zdarzeniami drogowymi  

i przestępstwami 

gospodarczymi) w tym czyny 

karalne nieletnich na 1000 

mieszkańców 

Liczba czynów karalnych 

popełnionych przez nieletnich 

(13-17 lat) w ogólnej liczbie 

stwierdzonych przestępstw  

i wykroczeń (poza zdarzeniami 

drogowymi i przestępstwami 

gospodarczymi) 

Odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności w ogólnej 

liczbie mieszkańców 

Odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej z tytułu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby 

w ogólnej liczbie mieszkańców 

wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja 

Kostrzyn 1 0,2% -0,080 59,3 -1,078 0,5% -0,685 0,9% 0,175 1,5% -0,176 

Kostrzyn 2 0,0% 0,307 22,8 0,115 1,9% -3,433 0,4% 0,557 0,8% 0,419 

Kostrzyn 3 0,1% 0,193 73,6 -1,546 0,0% 0,311 0,8% 0,252 1,5% -0,214 

Kostrzyn 4 0,1% 0,188 17,4 0,292 2,0% -3,651 0,5% 0,481 0,5% 0,747 

Brzeźno 0,0% 0,307 72,8 -1,523 0,0% 0,311 1,3% -0,098 1,7% -0,334 

Buszkówiec 0,0% 0,307 25,2 0,038 0,0% 0,311 3,4% -1,564 3,4% -1,865 

Czerlejnko 0,0% 0,307 16,6 0,319 0,0% 0,311 0,6% 0,457 0,6% 0,654 

Czerlejno 0,1% 0,077 9,3 0,557 0,0% 0,311 1,1% 0,087 1,5% -0,166 

Drzązgowo 0,0% 0,307 3,8 0,738 0,0% 0,311 0,4% 0,581 0,4% 0,809 

Glinka 0,0% 0,307 10,1 0,532 0,0% 0,311 2,4% -0,841 2,4% -0,964 

Gułtowy 0,0% 0,307 7,3 0,625 0,0% 0,311 0,2% 0,706 0,2% 0,965 

Gwiazdowo 0,0% 0,307 6,4 0,654 0,0% 0,311 1,9% -0,524 2,9% -1,429 

Iwno 0,1% 0,071 19,2 0,235 0,0% 0,311 1,0% 0,165 1,0% 0,291 

Jagodno 0,0% 0,307 40,5 -0,465 0,0% 0,311 1,4% -0,117 1,4% -0,061 

Klony 0,0% 0,307 27,0 -0,022 0,0% 0,311 0,0% 0,856 0,0% 1,152 

Ługowiny 0,0% 0,307 33,7 -0,241 0,0% 0,311 1,7% -0,358 1,7% -0,361 

Sanniki 0,0% 0,307 47,6 -0,696 0,0% 0,311 0,0% 0,856 1,2% 0,083 

Siedlec 0,0% 0,307 25,7 0,020 0,0% 0,311 1,0% 0,143 1,0% 0,263 

Siedleczek 0,0% 0,307 7,6 0,615 0,0% 0,311 3,0% -1,326 3,0% -1,568 

Siekierki 0,2% -0,049 7,5 0,619 0,0% 0,311 0,2% 0,707 0,4% 0,780 

Skałowo 3,1% -4,990 7,7 0,611 0,0% 0,311 0,0% 0,856 3,1% -1,610 

Sokolniki 0,0% 0,307 0,0 0,863 0,0% 0,311 0,0% 0,856 0,0% 1,152 

Strumiany 0,8% -1,093 8,1 0,597 0,0% 0,311 5,7% -3,242 4,1% -2,497 

Tarnowo 0,0% 0,307 0,0 0,863 0,0% 0,311 0,0% 0,856 0,0% 1,152 

Trzek 0,3% -0,152 21,3 0,164 0,0% 0,311 0,8% 0,280 1,1% 0,194 

Węgierskie 0,0% 0,307 0,0 0,863 0,0% 0,311 4,3% -2,255 0,6% 0,598 

Wiktorowo 0,0% 0,307 21,2 0,169 0,0% 0,311 0,4% 0,601 0,4% 0,835 

Wróblewo 0,0% 0,307 146,1 -3,921 0,0% 0,311 0,0% 0,856 0,0% 1,152 
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Jednostka 

analityczna 

KAPITAŁ LUDZKI POZIOM EDUKACJI AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

Udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

Udział osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności 

Średnie wyniki egzaminów 

ósmoklasisty  

(średnia z j. polskiego  

i matematyki) 

Liczba fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych na 100 

mieszkańców 

wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja 

Kostrzyn 1 17,7% -0,742 0,005 -0,767 26,9% -1,382 48,07 -0,053 0,3 0,228 

Kostrzyn 2 23,4% -0,024 0,003 0,263 18,9% 0,175 49,15 0,336 0,2 -0,079 

Kostrzyn 3 18,4% -0,649 0,005 -0,551 25,4% -1,091 48,07 -0,053 0,6 1,249 

Kostrzyn 4 20,4% -0,398 0,003 0,167 20,3% -0,096 48,07 -0,053 0,2 -0,147 

Brzeźno 22,2% -0,176 0,003 0,263 19,2% 0,117 51,38 1,139 1,3 3,549 

Buszkówiec 17,6% -0,745 0,003 0,399 19,3% 0,093 47,83 -0,140 0,0 -0,828 

Czerlejnko 24,7% 0,134 0,004 -0,128 21,1% -0,242 43,82 -1,587 0,3 0,087 

Czerlejno 20,6% -0,379 0,003 0,298 19,4% 0,087 43,82 -1,587 0,3 0,054 

Drzązgowo 24,4% 0,106 0,003 0,535 16,8% 0,584 51,50 1,183 0,4 0,433 

Glinka 19,5% -0,509 0,003 0,450 18,5% 0,250 47,83 -0,140 0,3 0,285 

Gułtowy 17,8% -0,731 0,004 -0,399 24,7% -0,952 51,50 1,183 0,5 0,888 

Gwiazdowo 21,7% -0,233 0,006 -1,186 27,8% -1,550 49,15 0,336 0,3 0,228 

Iwno 16,2% -0,931 0,005 -0,624 26,6% -1,313 47,83 -0,140 0,3 0,077 

Jagodno 21,6% -0,246 0,003 0,697 16,2% 0,697 49,15 0,336 0,0 -0,828 

Klony 33,8% 1,279 0,000 2,115 2,7% 3,318 43,82 -1,587 0,0 -0,828 

Ługowiny 20,8% -0,351 0,003 0,406 18,5% 0,246 43,82 -1,587 0,0 -0,828 

Sanniki 23,8% 0,028 0,003 0,226 19,0% 0,147 47,83 -0,140 0,0 -0,828 

Siedlec 21,0% -0,325 0,003 0,333 19,0% 0,155 51,38 1,139 0,0 -0,828 

Siedleczek 58,3% 4,358 0,010 -3,873 20,5% -0,126 51,38 1,139 0,8 1,675 

Siekierki 32,2% 1,081 0,002 0,988 12,0% 1,506 54,61 2,302 0,2 -0,144 

Skałowo 29,2% 0,708 0,003 0,350 16,9% 0,559 49,15 0,336 0,0 -0,828 

Sokolniki 25,9% 0,294 0,004 0,079 19,4% 0,070 49,15 0,336 0,0 -0,828 

Strumiany 22,8% -0,103 0,002 0,873 14,6% 1,003 49,15 0,336 0,0 -0,828 

Tarnowo 20,9% -0,341 0,006 -1,305 28,7% -1,724 49,15 0,336 0,0 -0,828 

Trzek 22,7% -0,115 0,003 0,589 16,8% 0,583 43,82 -1,587 0,0 -0,828 

Węgierskie 16,0% -0,945 0,004 -0,128 23,5% -0,708 43,82 -1,587 0,6 1,212 

Wiktorowo 18,7% -0,609 0,004 -0,113 22,6% -0,545 47,83 -0,140 0,4 0,340 

Wróblewo 28,1% 0,565 0,004 0,042 19,1% 0,137 48,07 -0,053 0,0 -0,828 

Źródło: opracowanie własne.  



Strona | 37  

 

2.2.2. Sfera gospodarcza 
 

Zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej często oceniane są przez pryzmat niskiego stopnia 

przedsiębiorczości lub słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw. Z uwagi na wielowymiarową strukturę 

sfery gospodarczej każdej jednostki samorządu terytorialnego niezbędne jest uchwycenie zróżnicowania 

oraz wpływu czynników społeczno-ekonomicznych na poziom rozwoju lokalnego, a także jego 

bezpośrednie powiązania ze sferą techniczną, środowiskową i przestrzenno-funkcjonalną.  

Gmina Kostrzyn charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną strukturą gospodarki. Z punktu widzenia 

rozwoju gospodarczego Gminy, szczególną wartością odznacza się obszar miasta (w analizie 

wskaźnikowej obszar Kostrzyn 1, Kostrzyn 2, Kostrzyn 3 oraz Kostrzyn 4), na którym koncentrują się 

główne funkcje handlowo-usługowe stymulujące pozostałe jednostki.  

Sytuację w sferze gospodarczej oceniono na podstawie liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2020 roku. 

Niższy rozwój przedsiębiorczości znacznie wyraźniej da się zaobserwować na terenach wiejskich, co jest 

zjawiskiem naturalnym. Specyfiką miast jest lokalizowanie działalności gospodarczych, w uwagi na ich 

funkcje usługowe, z kolei obszary wiejskie pełnią w dużej mierze funkcje rolnicze. Na uwagę należy 

zwrócić również na jednostki, w których nie zarejestrował się żaden nowy podmiot gospodarczy. Były to 

sołectwa: Buszkówiec, Klony, Ługowiy, Sanniki, Skałowo i Tarnowo.  

Na obszarze miasta najniższym stopniem aktywności gospodarczej odznaczały się jednostki: Kostrzyn  

1 i Kostrzyn 4 znajdujące się w centralnej i południowej części miasta. 

Samorząd powinien tworzyć atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz zachęcać 

mieszkańców do zakładania własnej działalności. Takie działania wpłyną zarówno na wzrost możliwości 

znalezienia zatrudnienia na terenie gminy (w konsekwencji zmniejszenie bezrobocia), ale także na 

zwiększenie wpływów do budżetu gminy z tytułu podatków.  

By pobudzić ludność gminy do działania, niezbędne jest określenie takich działań rewitalizacyjnych, 

których efekty prowadzić będą do wykorzystania zasobów endogenicznych, gwarantującego ożywienie 

gospodarcze i wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.  
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Tabela 10. Wartości wskaźników sfery gospodarczej wraz z wartościami ustandaryzowanymi dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Kostrzyn 

Jednostka analityczna 
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób w wieku produkcyjnym 

wskaźnik standaryzacja 

Kostrzyn 1 1,5 -0,125 

Kostrzyn 2 1,7 0,011 

Kostrzyn 3 1,8 0,124 

Kostrzyn 4 1,5 -0,174 

Brzeźno 2,8 0,879 

Buszkówiec 0,0 -1,300 

Czerlejnko 2,6 0,668 

Czerlejno 0,9 -0,614 

Drzązgowo 1,3 -0,298 

Glinka 1,1 -0,462 

Gułtowy 0,7 -0,743 

Gwiazdowo 3,8 1,629 

Iwno 1,9 0,176 

Jagodno 2,2 0,377 

Klony 0,0 -1,300 

Ługowiny 0,0 -1,300 

Sanniki 0,0 -1,300 

Siedlec 0,3 -1,045 

Siedleczek 3,6 1,455 

Siekierki 2,7 0,819 

Skałowo 0,0 -1,300 

Sokolniki 1,7 0,007 

Strumiany 3,9 1,705 

Tarnowo 0,0 -1,300 

Trzek 2,6 0,739 

Węgierskie 3,1 1,061 

Wiktorowo 1,2 -0,371 

Wróblewo 4,3 1,982 

Źródło: opracowanie własne
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2.2.3. Sfera środowiskowa 
 

Sytuację w sferze środowiskowej przeanalizowano na podstawie danych obrazujących pokrycie 

przestrzeni wyrobami azbestowymi tj. powierzchni materiałów zawierających azbest na 100 

mieszkańców. 

Ustawa o rewitalizacji wskazuje, że szczególnymi zjawiskami kryzysowymi występującymi w sferze 

środowiskowej są przekroczone standardy jakości środowiska oraz obecność odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.  

Przykładem odpadu, którego szkodliwość dla zdrowia i życia ludzi pozostaje udowodniona, jest azbest.  

Azbest stanowi występujący w przyrodzie minerał składający się z włókien, które można rozdzielić na 

cienkie i trwałe wiązki. Jego szerokie zastosowanie widoczne jest w wielu gałęziach przemysłu, z uwagi 

na znakomite właściwości izolacyjne włókien azbestowych (odporność na wysokie temperatury, ogień  

i substancje chemiczne, nieprzewodzenie prądu itp.). Azbest jest także często używany do wzmacniania 

cementu i innych materiałów. 

Azbest, pomimo swojej przydatności, pozostaje substancją szczególnie niebezpieczną (zaklasyfikowaną 

jako rakotwórcza kategorii 1A w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania 

i pakowania substancji i mieszanin). Naruszenie struktury produktu zawierającego azbest, skutkować 

może dostaniem się włókien azbestowych do układu oddechowego, co prowadzi może do chorób, takich 

jak azbestoza czy międzybłoniak opłucnej.  

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680.) na terenie Polski, zakazuje się produkcji wyrobów zawierających azbest.  

Poniższa analiza wskaźnikowa wykazała, że na terenie Gminy Kostrzyn pokrycie przestrzeni wyrobami 

azbestowymi przyjmuje stosunkowo wysoki poziom na obszarach wiejskich – szczególnie w sołectwie 

Jagodno, Sanniki, Sokolniki, Trzek oraz Wróblewo. Niskie wskaźniki występują w części miejskiej oraz  

z sołectwach: Buszkówiec, Gwiazdowo, Ługowiny oraz Siekierki. 
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Tabela 11. Wartości wskaźników sfery środowiskowej wraz z wartościami ustandaryzowanymi dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Kostrzyn 

Jednostka analityczna 

Powierzchnia materiałów zawierających azbest na 100 mieszkańców 

wskaźnik standaryzacja 

Kostrzyn 1 75,6 1,266 

Kostrzyn 2 206,5 1,171 

Kostrzyn 3 355,0 1,063 

Kostrzyn 4 149,9 1,212 

Brzeźno 1902,3 -0,060 

Buszkówiec 331,9 1,080 

Czerlejnko 2365,7 -0,397 

Czerlejno 1586,1 0,169 

Drzązgowo 1893,1 -0,054 

Glinka 1223,9 0,432 

Gułtowy 1784,4 0,025 

Gwiazdowo 166,1 1,200 

Iwno 810,5 0,732 

Jagodno 3748,6 -1,401 

Klony 2405,4 -0,426 

Ługowiny 370,8 1,052 

Sanniki 3690,5 -1,359 

Siedlec 2151,7 -0,241 

Siedleczek 2553,0 -0,533 

Siekierki 427,2 1,011 

Skałowo 2969,2 -0,835 

Sokolniki 5791,7 -2,884 

Strumiany 2772,4 -0,692 

Tarnowo 608,7 0,879 

Trzek 2024,0 -0,149 

Węgierskie 2709,3 -0,646 

Wiktorowo 2293,6 -0,344 

Wróblewo 3573,0 -1,273 

Źródło: opracowanie własne.  
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2.2.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 
 

Przykłady zjawisk kryzysowych mogących wystąpić w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wymienione 

zostały w ustawie o rewitalizacji i są to: 

• niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan 

techniczny,  

• brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość,  

• niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,  

• niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,  

• niski poziom obsługi komunikacyjnej, 

• niedobór lub niska jakość terenów publicznych.  

 

Sytuację w sferze przestrzenno-funkcjonalnej przeanalizowano na podstawie danych obrazujących 

dostęp do określonych obiektów infrastruktury publicznej tj.: 

• Liczby obiektów infrastruktury sportowej na 100 mieszkańców  

• Liczby ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych placów zabaw) na 100 mieszkańców 

 

Obiekty infrastruktury sportowej, a także w szczególności place zabaw umożliwiają mieszkańcom 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzenie aktywnego trybu życia już od najmłodszych lat. 

Aktywność fizyczna przekładająca się na sprawność psychofizyczną prowadzi do kształtowania wśród 

mieszkańców postaw prozdrowotnych, tak ważnych szczególnie w obliczu epidemii wirusa  

SARS-CoV-2.  

Odpowiednio urządzona przestrzeń rekreacyjna stanowi dla społeczności lokalnej miejsce spotkań, 

integracji międzypokoleniowej oraz wzajemnego oddziaływania i rozwijania istniejących relacji 

społecznych.  

Na terenie Gminy Kostrzyn zauważalny pozostaje brak wielu elementów sfery przestrzenno-

funkcjonalnej, jednak najbardziej zauważalnym okazuje się deficyt miejsc rekreacyjno-sportowych,  

w tym także placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Znaczny niedostatek w tym zakresie 

zauważalny jest w szczególności w jednostkach analitycznych: Kostrzyn 1, Kostrzyn 3, Kostrzyn 4, Glinka, 

Jagodno, Siedleczek, Siekierki, Sokolniki, Wróblewo. Skutecznym sposobem na niedostateczną 

powierzchnię tych terenów okazać może się rewitalizacja terenów opuszczonych i zaniedbanych, 

których potencjał przestrzenny przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców.  
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Tabela 12. Wartości wskaźników sfery przestrzenno-funkcjonalne wraz z wartościami ustandaryzowanymi dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Kostrzyn 

Jednostka analityczna 
Liczba obiektów infrastruktury sportowej na 100 mieszkańców 

Liczba ogólnodostępnych placów zabaw (bez szkolnych) na 100 

mieszkańców 

wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja 

Kostrzyn 1 0,2 -0,692 0,1 -0,616 

Kostrzyn 2 0,5 -0,255 0,1 -0,688 

Kostrzyn 3 0,0 -0,978 0,0 -0,820 

Kostrzyn 4 0,1 -0,834 0,0 -0,729 

Brzeźno 1,0 0,391 0,0 -0,820 

Buszkówiec 2,5 2,496 0,8 1,325 

Czerlejnko 0,3 -0,597 0,3 -0,113 

Czerlejno 0,5 -0,242 0,0 -0,820 

Drzązgowo 0,8 0,074 0,4 0,155 

Glinka 0,0 -0,978 0,0 -0,820 

Gułtowy 0,5 -0,263 0,1 -0,555 

Gwiazdowo 0,6 -0,098 0,3 -0,004 

Iwno 0,4 -0,412 0,1 -0,470 

Jagodno 0,0 -0,978 0,0 -0,820 

Klony 2,7 2,747 1,4 2,630 

Ługowiny 1,1 0,570 0,6 0,614 

Sanniki 1,2 0,662 1,2 2,219 

Siedlec 0,4 -0,433 0,2 -0,314 

Siedleczek 0,0 -0,978 0,0 -0,820 

Siekierki 0,2 -0,693 0,0 -0,714 

Skałowo 1,5 1,142 0,8 1,144 

Sokolniki 0,0 -0,978 0,0 -0,820 

Strumiany 1,6 1,263 0,8 1,256 

Tarnowo 1,7 1,419 0,9 1,400 

Trzek 0,5 -0,243 0,0 -0,820 

Węgierskie 0,6 -0,128 0,6 0,756 

Wiktorowo 0,7 -0,004 0,4 0,082 

Wróblewo 0,0 -0,978 0,0 -0,820 

Źródło: opracowanie własne.
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2.2.5. Sfera techniczna 
 

 

Ustawa o rewitalizacji wskazuje, że wśród negatywnych zjawisk technicznych należy przeanalizować  

w szczególności: 

 

• stan degradacji technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym  

• brak funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie  

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska 

i zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 

W przypadku Gminy Kostrzyn kluczowym aspektem w sferze technicznej okazała się być degradacja 

techniczna obiektów przestrzeni publicznej, a także odsetek obiektów komunalnych wymagających 

remontów w ogólnej liczbie budynków komunalnych.  

Zły stan techniczny obiektów przestrzeni publicznej zauważalny jest praktycznie natychmiast. 

Zdegradowane, a niekiedy także zdewastowane, obiekty szpecą przestrzeń miejską niszcząc jej ład 

przestrzenny i walory estetyczne. Tereny, na których stan techniczny obiektów, określa się jako zły lub 

bardzo zły – odstraszają, prowadząc często do unikania ich przez lokalną społeczność, a w najgorszych 

przypadkach do zupełnego opustoszenia.    

Budynki komunalne, rozumiane potocznie jako ogół budynków należących do władz gminnych, służące 

realizacji zadań własnych gminy, w znacznej części przypadków wymagają gruntownych lub 

częściowych remontów.  

Przestrzeń, w której realizowane są usługi z zakresu oświaty (budynki szkoły, przedszkoli), ochrony 

zdrowia (ośrodki zdrowia, przychodnie), działania władz samorządowych (budynki urzędów, placówek) 

itp. w dużym stopniu oddziałuje na poziom ogólnego zadowolenia mieszkańców z realizacji tych usług, 

co w sposób bezpośredni wiąże się z nastrojami i emocjami pojawiającymi się w sferze społecznej.  

Przykładem obrazującym relacje zachodzące pomiędzy sferą społeczną, a techniczną może być 

zadowolenie ucznia, którego wyremontowany i przystosowany do potrzeb społeczności uczniowskiej 

budynek szkoły, w sposób naturalny będzie zachęcał do spędzania w nim czasu i uczenia się.  

Warto zauważyć, że stan techniczny budynku to także jego efektywność energetyczna, brak barier 

architektonicznych oraz zastosowanie technologii grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła 

energii.  

W przypadku Gminy Kostrzyn znaczny stopień degradacji obiektów przestrzeni publicznej zauważalny 

jest w jednostkach analitycznych: Buszkówiec, Klony, Strumiany oraz Trzek. 
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Tabela 13. Wartości wskaźników sfery technicznej wraz z wartościami ustandaryzowanymi dla poszczególnych jednostek analitycznych Gminy Kostrzyn 

Jednostka analityczna 

Odsetek obiektów komunalnych wymagających remontów w ogólnej 

liczbie budynków komunalnych 

Liczba obiektów przestrzeni publicznej w złym stanie technicznym na 

100 mieszkańców 

wskaźnik standaryzacja wskaźnik standaryzacja 

Kostrzyn 1 100,0% -1,155 0,0 0,536 

Kostrzyn 2 100,0% -1,155 0,3 -0,334 

Kostrzyn 3 100,0% -1,155 0,1 0,424 

Kostrzyn 4 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Brzeźno 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Buszkówiec 0,0% 0,866 0,9 -1,827 

Czerlejnko 100,0% -1,155 0,0 0,657 

Czerlejno 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Drzązgowo 0,0% 0,866 0,4 -0,443 

Glinka 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Gułtowy 100,0% -1,155 0,1 0,431 

Gwiazdowo 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Iwno 100,0% -1,155 0,3 -0,287 

Jagodno 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Klony 0,0% 0,866 1,4 -3,240 

Ługowiny 0,0% 0,866 0,6 -1,002 

Sanniki 100,0% -1,155 0,0 0,657 

Siedlec 100,0% -1,155 0,2 0,086 

Siedleczek 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Siekierki 100,0% -1,155 0,0 0,593 

Skałowo 100,0% -1,155 0,1 0,316 

Sokolniki 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Strumiany 0,0% 0,866 0,8 -1,687 

Tarnowo 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Trzek 100,0% -1,155 0,8 -1,750 

Węgierskie 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Wiktorowo 100,0% -1,155 0,4 -0,362 

Wróblewo 0,0% 0,866 0,0 0,657 

Źródło: opracowanie własne
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2.3. Delimitacja obszaru zdegradowanego  
 

Jak zostało wspomniane wcześniej, zgodnie z przyjętą metodologią do obszaru zdegradowanego 

włączone mogą zostać wszystkie te jednostki analityczne, których wskaźnik syntetyczny w sferze 

społecznej jest ujemny oraz dla których zidentyfikowano przynajmniej jedno negatywne zjawisko  

w przynajmniej jednej z 4 sfer wskazanych w art. 9 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym  

z podobszarów występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.  

Dokonana w poprzedniej części dokumentu analiza wskaźnikowa, pozwoliła zdiagnozować natężenie 

zjawisk kryzysowych sfery społecznej w następujących jednostkach analitycznych Gminy Kostrzyn:  

✓ Kostrzyn 1 

✓ Kostrzyn 2 

✓ Kostrzyn 3 

✓ Kostrzyn 4 

✓ Brzeźno 

✓ Buszkówiec 

✓ Glinka 

✓ Gwiazdowo 

✓ Iwno 

✓ Ługowiny 

✓ Siedleczek 

✓ Skałowo 

✓ Strumiany 

✓ Tarnowo 

✓ Węgierskie 

Dokonana w diagnozie analiza wskaźnikowa oparta na korelacji sfery społecznej z pozostałymi sferami 

tj. sferą gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną pozwoliła uzyskać macierz 

obrazującą występowanie negatywnych zjawisk w poszczególnych jednostkach analitycznych.  

W Tabeli 14 przedstawiono w sposób zbiorczy wyniki analizy sfery społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej przy użyciu wskaźnika syntetycznego. 

Tabela nr 15 przedstawia to samo zestawienie po uszeregowaniu i uporządkowaniu występowania 

negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach. W sferze społecznej jednostki analityczne zostały 

uszeregowane zgodnie z natężeniem występowania zjawisk kryzysowych w tej sferze; kolor czerwony 

oznacza wysokie natężenie problemów społecznych, a kolor zielony natężenie niskie. 

Dodatkowo, na czerwono wyróżniono występowanie zjawisk kryzysowych w poszczególnych 

jednostkach analitycznych w każdej z pozostałych sfer.  

W tak przyjętej analizie, obszar zdegradowany stanowi 15 podobszarów zamieszkałych, których łączna 

powierzchnia wynosi 59,61 km2, co stanowi 38% ogólnej powierzchni Gminy. Zamieszkuje je łącznie  

12 076 osób, co stanowi 66% wszystkich mieszkańców Gminy Kostrzyn.  
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Tabela 14. Analiza sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej przy użyciu wskaźnika syntetycznego – zestawienie 

zbiorcze 

Jednostka analityczna Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera środowiskowa 
Sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
Sfera techniczna 

Kostrzyn 1 -0,444 -0,125 1,266 -0,654 -0,309 

Kostrzyn 2 -0,085 0,011 1,171 -0,471 -0,744 

Kostrzyn 3 -0,245 0,124 1,063 -0,899 -0,365 

Kostrzyn 4 -0,097 -0,174 1,212 -0,782 0,762 

Brzeźno -0,010 0,879 -0,060 -0,214 0,762 

Buszkówiec -0,413 -1,300 1,080 1,911 -0,480 

Czerlejnko 0,366 0,668 -0,397 -0,355 -0,249 

Czerlejno 0,086 -0,614 0,169 -0,531 0,762 

Drzązgowo 0,235 -0,298 -0,054 0,114 0,211 

Glinka -0,297 -0,462 0,432 -0,899 0,762 

Gułtowy 0,190 -0,743 0,025 -0,409 -0,362 

Gwiazdowo -0,312 1,629 1,200 -0,051 0,762 

Iwno -0,188 0,176 0,732 -0,441 -0,721 

Jagodno 0,044 0,377 -1,401 -0,899 0,762 

Klony 0,737 -1,300 -0,426 2,688 -1,187 

Ługowiny -0,263 -1,300 1,052 0,592 -0,068 

Sanniki 0,147 -1,300 -1,359 1,441 -0,249 

Siedlec 0,064 -1,045 -0,241 -0,373 -0,534 

Siedleczek -0,003 1,455 -0,533 -0,899 0,762 

Siekierki 0,449 0,819 1,011 -0,704 -0,281 

Skałowo -0,201 -1,300 -0,835 1,143 -0,419 

Sokolniki 0,496 0,007 -2,884 -0,899 0,762 

Strumiany -0,371 1,705 -0,692 1,259 -0,411 

Tarnowo -0,314 -1,300 0,879 1,409 0,762 

Trzek 0,137 0,739 -0,149 -0,531 -1,452 

Węgierskie -0,054 1,061 -0,646 0,314 0,762 

Wiktorowo 0,146 -0,371 -0,344 0,039 -0,758 

Wróblewo 0,197 1,982 -1,273 -0,899 0,762 
Źródło: opracowanie własne.  
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Tabela 15. Obszary zdegradowane na terenie Gminy Kostrzyn tj. jednostki dla których wskaźnik syntetyczny przyjął w sferze społecznej wartości poniżej 0 oraz dla 

których stwierdzono występowanie zjawisk kryzysowych w co najmniej jednej z pozostałych sfer 

Jednostka analityczna Sfera społeczna Sfera gospodarcza Sfera środowiskowa 
Sfera przestrzenno-

funkcjonalna 
Sfera techniczna 

Kostrzyn 1 -0,444 -0,125  1,266  -0,654  -0,309  

Buszkówiec -0,413 -1,300  1,080  1,911  -0,480  

Strumiany -0,371 1,705  -0,692  1,259  -0,411  

Tarnowo -0,314 -1,300  0,879  1,409  0,762  

Gwiazdowo -0,312 1,629  1,200  -0,051  0,762  

Glinka -0,297 -0,462  0,432  -0,899  0,762  

Ługowiny -0,263 -1,300  1,052  0,592  -0,068  

Kostrzyn 3 -0,245 0,124  1,063  -0,899  -0,365  

Skałowo -0,201 -1,300  -0,835  1,143  -0,419  

Iwno -0,188 0,176  0,732  -0,441  -0,721  

Kostrzyn 4 -0,097 -0,174  1,212  -0,782  0,762  

Kostrzyn 2 -0,085 0,011  1,171  -0,471  -0,744  

Węgierskie -0,054 1,061  -0,646  0,314  0,762  

Brzeźno -0,010 0,879  -0,060  -0,214  0,762  

Siedleczek -0,003 1,455  -0,533  -0,899  0,762  

Jagodno 0,044 0,377  -1,401  -0,899  0,762  

Siedlec 0,064 -1,045  -0,241  -0,373  -0,534  

Czerlejno 0,086 -0,614  0,169  -0,531  0,762  

Trzek 0,137 0,739  -0,149  -0,531  -1,452  

Wiktorowo 0,146 -0,371  -0,344  0,039  -0,758  

Sanniki 0,147 -1,300  -1,359  1,441  -0,249  

Gułtowy 0,190 -0,743  0,025  -0,409  -0,362  

Wróblewo 0,197 1,982  -1,273  -0,899  0,762  

Drzązgowo 0,235 -0,298  -0,054  0,114  0,211  

Czerlejnko 0,366 0,668  -0,397  -0,355  -0,249  

Siekierki 0,449 0,819  1,011  -0,704  -0,281  

Sokolniki 0,496 0,007  -2,884  -0,899  0,762  

Klony 0,737 -1,300  -0,426  2,688  -1,187  
Źródło: opracowanie własne. 
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WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZACJI NA OBSZARZE 

ZDEGRADOWANYM GMINY KOSTRZYN 
 

Obszar rewitalizacji to zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji: obszar 

obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar 

rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic. 

Z ustawy wynika zatem, że aby dany obszar gminy mógł zostać uznany za obszar rewitalizacji konieczne 

jest, by występowała na nim koncentracja negatywnych zjawisk oraz by teren ten wykazywał istotność 

dla rozwoju lokalnego całej gminy.  

Jako obszar rewitalizacji w Gminie Kostrzyn wyznacza się obszar zdegradowany położony  

w jednostce analitycznej KOSTRZYN 1 znajdujący się w centralnej części miasta Kostrzyn. Obszar ten 

obejmuje 0,7% powierzchni Gminy i jest zamieszkały przez 20,3% mieszkańców, co wyczerpuje 

przesłanki art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

Na obszarze KOSTRZYN 1 stwierdzono występowanie najwyższych negatywnych zjawisk społecznych, 

a także współwystępowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej 

oraz technicznej. 

Położenie obszaru KOSTRZYN 1, stanowiącego centrum gminy, odgrywa z punktu widzenia rozwoju 

lokalnego, kluczową rolę, będąc jednocześnie miejscem nagromadzenia określonych funkcji dla 

pozostałych terenów, w tym wyznaczonych we wcześniejszym etapie diagnozy, jednostek analitycznych. 

Na obszarze KOSTRZYN 1 wyraźnie zidentyfikowane zostały funkcje przesądzające o jego tendencjach 

rozwojowych, w tym funkcja mieszkaniowa, usługowo-handlowa oraz rekreacyjno-kulturowa. Obszar 

KOSTRZYN 1 stanowi również ważne centrum komunikacyjne gminy, pełniąc jednocześnie rolę ośrodka 

administracyjnego działającego na rzecz lokalnej społeczności.  

Warto również zauważyć, że obszar rewitalizacji KOSTRZYN 1 położony jest w centralnej części obszaru, 

w którym występuje skupisko jednostek analitycznych zaliczonych do obszaru zdegradowanego. 

Oznacza to, że wybór obszaru KOSTRZYN 1 jako obszaru rewitalizacji, a w konsekwencji realizacja na 

jego terenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w znacznym stopniu przyczyni się do szybkiego, 

sprawnego, ale przede wszystkim naturalnego w ujęciu przestrzenno-społecznym, wyjściu ze stanu 

kryzysowego sąsiadujących obszarów.  

W granicach obszaru rewitalizacji znajdują się następujące ulice: ul. 20 Października, ul. Braci 

Drzewieckich, ul. Chopina, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Dworcowa, ul. Grunwaldzka, ul. Hallera, ul. 

Jeziorna, ul. Karłowicza, ul. Kilińskiego, ul. Kosynierów, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Krakowska, ul. 

ks. prof. Tadeusza Peika, ul. Kujawska, ul. Kurpińskiego, ul. Lotników, ul. Lubuska, ul. Mazowiecka, ul. 

Mazurska, ul. Mickiewicza, ul. Miklaszewskiego, ul. Moniuszki, ul. Nad Strumieniem, ul. Nowowiejskiego, 

ul. Ogrodowa, ul. Paderewskiego, Park Harcerza, ul. Parkowa, ul. Partyzantów, ul. Piasta, Plac 

Kurdeszowy, ul. Pomorska, ul. Poznańska, ul. Półwiejska, ul. Prętkowskiego, ul. Rycerska, ul. Rynek, ul. 

Sikorskiego, Skwer Jana Pawła II, ul. Słoneczna, Al. Sokoła, ul. Szymańskiego, ul. Śląska, ul. Średzka, 

ul. Świerkowskich, ul. Waligóry, ul. Warmińska, ul. Warszawska, ul. Wielkopolska, ul. Wieniawskiego, ul. 

Wojska Polskiego, ul. Wrzesińska, ul Zaułek. 

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały Rady 

Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Uproszczoną mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn przedstawia 

rycina 15.
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Rycina 15. Uproszczona mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Kostrzyn 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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