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WSTĘP 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 485 z późn. zm.) stanowi podstawę prawną przy sporządzaniu Diagnozy 

służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Zgodnie z art. 

2 ust. 1. ustawy „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”. 

Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans 

rozwojowych i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez kompleksowe 

przekształcenia fragmentów przestrzeni przy zachowaniu dziedzictwa 

materialnego i duchowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Przez 

rewitalizację rozumiemy skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez 

władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący 

elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji 

przestrzeni, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian 

jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę 

środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia 

i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią zadania własne Gminy. Gmina 

Żmudź przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi 

ustawy, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami 

w ustawie, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami. 

Do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji niezbędne jest 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Zgodnie z art. 9. ust. 1 obszar zdegradowany to 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, 
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o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć 

jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co 

najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 1) gospodarczych 

(...) lub 2) środowiskowych (...) lub 3) przestrzenno-funkcjonalnych (...) lub 4) 

technicznych (...). Natomiast obszar rewitalizacji zgodnie z art. 10. ust. 1. 

jest to 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, wyznacza się jako obszar 

rewitalizacji. 

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych 

zjawisk, na którym Gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

Może on obejmować całość lub część obszaru zdegradowanego, ale nie może 

być większy niż 20% powierzchni Gminy ani zamieszkały przez więcej niż 

30% liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar 

rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać 

wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich 

występowania koncentracji opisanych wyżej negatywnych zjawisk. 

Na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przeprowadzono diagnozę, której celem jest zidentyfikowanie 

tych miejsc w Gminie, w których występuje szczególna koncentracja zjawisk 

kryzysowych. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przeprowadzono szczegółowe badania i analizy. Diagnozą  objęto 

obszar całej Gminy Żmudź, we wszystkich pięciu aspektach: społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz 

technicznym. 
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Szczególne znaczenie dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego ma 

sfera społeczna, w której koncentracja negatywnych zjawisk i występowanie 

kryzysu determinuje zasadność i możliwość prowadzenia rewitalizacji. 
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I. PROCEDURA DELIMITACJI OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

Przyjęta w niniejszym opracowaniu procedura delimitacji spełnia 

wymogi ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2021 

r. poz. 485 z późn. zm.). Procedura ta składa się z kilku następujących po 

sobie etapów:  

 Etap I polega na wyznaczeniu tzw. jednostek urbanistycznych 

(zamieszkałych), jako najmniejsze, niepodzielne na kolejnych etapach 

postępowania obszary Gminy dla których możliwe jest pozyskanie danych 

dotyczących w szczególności zjawisk społecznych (art. 9 ustawy), a także 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

technicznych. Podział na jednostki urbanistyczne opiera się na szeregu 

zdefiniowanych czynników, został on skonsultowany i zatwierdzony przez 

władze Gminy. 

 W kolejnym etapie pozyskano niezbędne dane statystyczne oraz 

przeprowadzono analizę wskaźnikową wyznaczonych uprzednio jednostek 

urbanistycznych. Analiza dotyczyła przede wszystkim sfery społecznej, 

jednak zgodnie z zapisami ustawy zebrano również informacje dotyczące 

negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.  

 Ostatnim etapem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

 

Za obszar zdegradowany uznano te jednostki urbanistyczne, w których 

w wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zdiagnozowano kryzys 

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz 

zidentyfikowano problemy w sferze gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Spośród zdegradowanych 

jednostek urbanistycznych wybrano obszar rewitalizacji. 
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W efekcie przeprowadzonych prac dokonano ostatecznej delimitacji 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Obszary zdegradowane: 

 OBSZAR II: Leszczany  

 OBSZAR III: Pobołowice - Wólka Leszczańska - Maziarnia - Rudno 

 OBSZAR VI: Wołkowiany  

 OBSZAR VII: Lipniki - Kazimierówka - Bielin – Ksawerów 

Aby sprostać wymogom ustawowym z wyłonionego obszaru 

zdegradowanego wydzielono obszary rewitalizacji: 

 OBSZAR II: Leszczany  

 OBSZAR VI: Wołkowiany 
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II. WYZNACZANIE JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH 

Gmina Żmudź leży we wschodniej części województwa lubelskiego i we 

wschodniej części powiatu chełmskiego, do którego należy. Powierzchnia 

gminy wynosi 13 583 ha, co stanowi 0,54 % powierzchni województwa 

lubelskiego oraz 7,6% powierzchni powiatu chełmskiego. 

Gmina Żmudź graniczy z sześcioma gminami: - od południa z gminami: 

Białopole i Wojsławice; - od wschodu z gminami: Dorohusk i Dubienka; - od 

północy z gminą: Kamień; - od zachodu z gminą: Leśniowice. 

 

Mapa 1. Położenie Gminy Żmudź na tle powiatu chełmskiego  

 

Źródło: Strategii Rozwoju Gminy Żmudź na lata 2008–2015 z perspektywą do 

2022 roku 

 

Przez teren Gminy przepływa rzeka Udal, będąca lewobrzeżnym dopływem 

Bugu oraz trzy cieki o mniejszym znaczeniu: rzeka Krzywólka, Kanał Żmudzki 

oraz Kanał Lipiniecki. 

Przez teren Gminy przebiega 11,6 km drogi wojewódzkiej relacji Chełm – 

Hrubieszów – Witków - Dołhobyczów. Prowadzi ona do przejścia granicznego 

z Ukrainą w Zosinie. Przez teren Gminy przebiegają również drogi powiatowe 
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łączące Gminę z miejscowościami gmin ościennych. Gmina Żmudź znajduje 

się w zasięgu oddziaływania miasta Chełma oraz w mniejszym stopniu 

Krasnegostawu oraz Hrubieszowa. 

Jest Gminą wiejską o charakterze rolniczym. Dominującym układem wsi w 

gminie jest układ jednodrożnicowy z zabudową dwustronną. We wszystkich 

wsiach występują siedliska typu bezokólnikowego z zabudową wolnostojącą 

wokół podwórza. Domy zazwyczaj ustawione są kalenicowo lub szczytowo do 

drogi. Obory i spichlerze ustawione są przy jednym z boków siedliska. Stodoły 

zajmujące zazwyczaj całą szerokość siedliska usytuowane są kalenicowo do 

drogi. Na terenie Gminy nie występują zagrody z zabudową drewnianą kryte 

strzechą. Budynki drewniane pochodzące z okresu międzywojennego są 

zastępowane przez zabudowę murowaną. Na terenie Gminy dominuje 

zabudowa jednorodzinna. Jedynie w Żmudzi i Wólce Leszczańskiej 

funkcjonuje również budownictwo wielorodzinne. 

 

Pierwszym etapem w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji było wyznaczenie zamieszkałych, homogenicznych 

jednostek analitycznych. Jednostki te mają na celu uchwycenie specyfiki 

poszczególnych terenów, zwłaszcza funkcji dominującej na określonym 

obszarze, sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz intensywności 

użytkowania, w pełni umożliwiając analizę zróżnicowania przestrzeni gminnej 

w kontekście wyznaczania obszaru zdegradowanego. Jedną z wielu zalet 

prowadzenia analiz w tak wyznaczonych jednostkach jest wysoka 

porównywalność wskaźników. 

Cechą charakterystyczną jednostek urbanistycznych jest fakt, iż 

obejmują one wyłącznie obszary zamieszkałe. Dzięki temu w ich skład 

wchodzą tereny, których główną cechą jest koncentracja zabudowy 

mieszkaniowej jako podstawowej formy użytkowania. Dzięki objęciu 

podziałem na jednostki urbanistyczne wyłącznie obszarów zamieszkałych, 

unika się prowadzenia diagnozy dla obszarów użytkowanych w inny sposób, 

gdzie funkcja mieszkaniowa ma dużo mniejsze znaczenie lub nie występuje 

w ogóle (np. lasy, pola, zieleń zorganizowana), w związku z czym nie 
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koncentrują się w nich zjawiska społeczne. Z uwagi na fakt, iż rewitalizacja 

ma przede wszystkim służyć społeczności nią objętej, wyznaczanie jednostek 

urbanistycznych jako obszarów zamieszkałych pozwala na skupienie się na 

obszarach w których zachodzą procesy społeczne. 

Gmina Żmudź podzielona została na jednostki urbanistyczne na 

podstawie poniższych czynników: 

 granic jednostek administracyjnych i statystycznych, 

 granic obszarów zabudowanych i niezabudowanych, 

 form użytkowania gruntów, 

 funkcji pełnionej przez poszczególne obszary, 

 granic naturalnych (np. rzeka), 

 cech przestrzeni, 

 stopnia integracji lokalnych społeczności. 

 

Poszczególne miejscowości Gminy charakteryzują się cechami 

typowymi dla obszarów wiejskich: specyficzny otwarty krajobraz, niska 

gęstość zaludnienia, przewaga ludności zatrudnionej w rolnictwie i leśnictwie, 

rzadka zabudowa i rozproszone osadnictwo, specyficzna kultura i tradycje. 

Z uwagi na specyficzne cechy przestrzeni Gminy, wyznaczenie jednostek 

urbanistycznych jako obszarów spójnych, dających się wyodrębnić jako 

pewne całości pod względem społecznym, morfologicznym, funkcjonalnym 

i przestrzennym, było w dużym stopniu utrudnione. 

Na podstawie analizy powyższych czynników wyznaczono 7 jednostek 

urbanistycznych: 

 

Tabela 1. Podział Gminy Żmudź na jednostki urbanistyczne 

Lp. Nazwa obszaru 
Liczba 
ludności 
(2020 r.) 

% 
całości 
ludności 
Gminy 

Powierzc
hnia 
w km2 

% 
powier
zchni 
Gminy 

Powierz
chnia 
zabudo
wana 
w km2 

% 
powierz
chni 
Gminy 

1. OBSZAR I: Żmudź 733 23,55 9,75 7,42 0,98 0,75 

2. 
OBSZAR II: 
Leszczany  

387 12,44 18,05 13,75 2,05 1,56 

3. OBSZAR III: 634 20,37 37,00 28,18 1,29 0,98 
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Pobołowice - Wólka 
Leszczańska - 
Maziarnia - Rudno 

4. 

OBSZAR IV: Annopol 
- Syczów - 
Stanisławów - 
Dryszczów 

375 12,05 15,98 12,17 0,68 0,52 

5. 
OBSZAR V: Klesztów 
- Roztoka 

436 14,01 24,45 18,63 1,02 0,78 

6. 
OBSZAR VI: 
Wołkowiany  

353 11,34 9,37 7,14 0,80 0,61 

7. 
OBSZAR VII: Lipniki - 
Kazimierówka - Bielin 
- Ksawerów 

194 6,23 16,68 12,71 0,78 0,59 

Razem: 3112 100,00 131,28 100,00 7,59 5,78 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy 

Żmudź 

 

Jednostką urbanistyczną największą pod względem liczby ludności jest 

OBSZAR I. Największy pod względem powierzchni zabudowanej jest OBSZAR 

II. Najmniejszą jednostką pod względem liczby ludności jest OBSZAR VII, 

natomiast najmniejszy pod względem powierzchni zabudowanej jest obszar 

IV.  
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Mapa 2. Podział Gminy Żmudź na obszary 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

OBSZAR I: Żmudź 

Obszar obejmuje zabudowaną część miejscowości Żmudź. Żmudź jest 

gminnym ośrodkiem koncentracji ludności oraz siedzibą gminnych władz, 

z tego względu stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, społeczne, 

kulturalne, edukacyjne, pełniące funkcje pozamieszkaniowe na skalę całej 

Gminy. W jej obrębie położone są Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminne 

Centrum Kultury, siedziba OSP, siedziba parafii rzymskokatolickiej, sklepy 

i punkty usługowe, oddział banku, oddział Poczty Polskiej, komisariat Policji. 

Żmudź jest dogodnie, centralnie położona, co ułatwia dojazd do niej 

mieszkańcom z różnych części Gminy. Przez obszar przebiega droga 

wojewódzka nr 844, jednak droga ta nie stanowi głównej osi koncentracji 

zabudowy Żmudzi i pełni funkcje szlaku komunikacyjnego dojazdowego oraz 

wyprowadzającego ruch poza centrum miejscowości. Drugim istotnym 
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szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez Żmudź jest droga powiatowa 

nr 1837L relacji Kasiłan – Sielec - Żmudź. Przy jej skrzyżowaniu z drogą 

gminną wykształciło się funkcjonalne centrum, które wraz z najbliższym 

otoczeniem stanowi główny obszar rozwoju zabudowy i skupienia różnych 

funkcji. 

 

Mapa 3. Obszar I 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

OBSZAR II: Leszczany  

W skład obszaru wchodzą zabudowane części miejscowości Leszczany, 

będącej najbardziej na zachód wysuniętą miejscowością Gminy. Przez obszar 

przebiegają drogi powiatowe nr 1837L relacji Kasiłan – Sielec – Żmudź oraz 

nr 1862L Alojzów – Leszczany, które są głównymi szlakami dojazdowymi do 

miejscowości. Zabudowa miejscowości jest dosyć rozproszona, ulokowana 
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zarówno wzdłuż dróg powiatowych, jak i przy odchodzących od nich drogach 

gminnych. Duży udział zabudowy to zabudowa typu zagrodowego. Obszar 

pełni także funkcję społeczną, realizowaną przede wszystkim na skalę lokalną 

– funkcjonuje w nim świetlica wiejska oraz jednostka OSP.  

 

Mapa 4. Obszar II 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

OBSZAR III: Pobołowice - Wólka Leszczańska - Maziarnia - Rudno 

Obszar III składa się z zabudowanych części miejscowości położonych w 

zachodniej i południowej części Gminy: Pobołowic, Wólki Leszczańskiej, 

Maziarni, Rudna. Przez obszar przebiega droga wojewódzka nr 844, lecz 

pełni ona przede wszystkim funkcję dojazdową, nie stanowi głównej osi 

koncentracji zabudowy. Rozproszona i w dużej mierze zagrodowa zabudowa 

obszaru, bezpośrednio sąsiadująca z polami uprawnymi, usytuowana jest 

wzdłuż dróg powiatowych nr 1846L Pobołowice-Kolonia Pobołowice, nr 1860L 
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Wojsławice – Turowiec – Wólka Leszczańska oraz odchodzących od nich 

dróg gminnych. Poza funkcją mieszkaniową i rolniczą, obszar pełni także 

funkcję społeczną. Funkcjonują w nim świetlice wiejskie i jednostki OSP.  

 

Mapa 5. Obszar III 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

OBSZAR IV: Annopol - Syczów - Stanisławów – Dryszczów 

Obszar obejmuje zabudowane części miejscowości usytuowanych 

w południowo-wschodniej części Gminy: Annopola, Syczowa, Dryszczowa 

i Stanisławowa. Główną oś obszaru i miejsce koncentracji zabudowy stanowi 

droga powiatowa nr 1852L relacji droga wojewódzka nr 844 – Dryszczów - 

Holendry – Dubienka, przy której położone są najludniejsze i najbardziej 

zwarte przestrzennie miejscowości obszaru: Dryszczów i Stanisławów. 

W większości zagrodowa zabudowa obszaru sąsiaduje z polami uprawnymi, 

w niedalekiej odległości położony jest kompleks leśny. Obszar pełni również 
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funkcje społeczne, funkcjonują w nim Izba Regionalna, świetlica wiejska, 

jednostka OSP.  

 
Mapa 6. Obszar IV 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

OBSZAR V: Klesztów - Roztoka 

W skład obszaru wchodzą zabudowane części miejscowości położonych we 

wschodniej części Gminy: Klesztowa i Roztoki. Przez obszar przebiega droga 

powiatowa nr 1849L relacji droga wojewódzka nr 844 – Klesztów – Roztoka – 

Kolonia Mościska, która jest główną osią komunikacyjną obszaru. Centralne 

części obu miejscowości koncentrują się przy drodze powiatowej nr 1849L, 

jednak część zabudowy usytuowana jest przy odchodzących bezpośrednio od 

niej drogach gminnych. Zabudowa obszaru ma głównie charakter zagrodowy 

i służy celom mieszkaniowym i rolniczym. Na skalę lokalną obszar pełni także 
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funkcję gospodarczą (sklep spożywczy) oraz społeczną (jednostka OSP, 

świetlica wiejska).  

 
Mapa 7. Obszar V 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

OBSZAR VI: Wołkowiany  

Obszar obejmuje zabudowane części miejscowości Wołkowiany, usytuowanej 

bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 844. Wołkowiany cechują się 

dosyć roproszoną zabudową o charakterze zagrodowym, usytuowaną 

zarówno bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, jak i przy drogach od niej 

odchodzących. Poza funkcją mieszkaniową i rolniczą, obszar pełni funkcje 

gospodarcze (sklep spożywczy) oraz społeczne (jednostka OSP). 
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Mapa 8. Obszar VI 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

OBSZAR VII: Lipniki - Kazimierówka - Bielin - Ksawerów 

Obszar składa się z zabudowanych części miejscowości położonych 

w północno-wschodniej części gminy: Lipinek, Kazimierówki, Bielina 

i Ksawerowa. Przez obszar przebiegają drogi powiatowe nr 1849L relacji 

droga wojewódzka nr 844 – Klesztów – Roztoka – Kolonia Mościska oraz nr 

1850L relacji Roztoka – Kajetanówka – Rogatka, jednak nie stanowią one 

głównej osi zabudowy i cechują się peryferyjnym położeniem względem 

pozostałych części obszaru. Zabudowa rozproszona i w dużej mierze 

zagrodowa koncentruje się wzdłuż kilku dróg.  
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Mapa 9. Obszar VII 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
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III. DIAGNOZA SFER PROBLEMOWYCH 

WYZNACZONYCH OBSZARÓW - ANALIZA 

WSKAŹNIKOWA 

W procesie diagnostycznym wykorzystano informacje pochodzące 

z następujących instytucji: 

 Urząd Gminy Żmudź, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, 

 Główny Urząd Statystyczny. 

W celu obiektywnego wskazania obszarów na terenie Gminy, 

wymagających podjęcia rewitalizacji z uwagi na nawarstwienie negatywnych 

zjawisk, na podstawie szeregu wskaźników opisujących problemy społeczne, 

ale i w pozostałych sferach zbudowano wskaźnik syntetyczny. Jest to miernik 

opisujący stopień degradacji danej jednostki analitycznej. W celu zbudowania 

wskaźnika syntetycznego konieczne było przekształcenie wykorzystanych 

zmiennych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danego obszaru, w celu 

umożliwienia ich wzajemnego porównywania i dalszej analizy. Syntetyczną 

miarę, opisującą stopień zdegradowania danej jednostki w poszczególnej 

sferze, utworzono wykorzystując średnią arytmetyczną z wartości wszystkich 

wskaźników. Na tej podstawie ustalono, które z analizowanych jednostek 

charakteryzują się większym stopniem zdegradowania w danej sferze, niż 

średnio w Gminie. A zatem jako obligatoryjne dla uznania jednostki 

referencyjnej za potencjalny obszar zdegradowany, a następnie obszar 

rewitalizacji, określono łączne spełnienie dwóch poniższych kryteriów: 

 ponadprzeciętna (na tle średniej gminnej) degradacja w sferze społecznej 

(wskaźnik dla sfery społecznej wyższy niż średnia gminna), 

 ponadprzeciętna (na tle średniej gminnej) degradacja w jednej ze sfer 

pozaspołecznych (wskaźnik dla sfer pozaspołecznych wyższy niż średnia 

gminna). 
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Dzięki temu możliwe było obiektywne ustalenie, które z badanych obszarów 

charakteryzują się większym stopniem zdegradowania niż średnia w Gminie 

i z tego powodu wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych. 

 

Kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego 

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych obszarów 

konieczny był wybór odpowiednich zmiennych, które je w sposób istotny 

statystycznie różnicują. Ze względu na charakter Gminy i występujące w niej 

zjawiska społeczne, jak również środowiskowe, przestrzenne i techniczne, 

konieczne było zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu 

umożliwiającego analizę na każdym poziomie ze wskazanych w ustawie 

o rewitalizacji.  

 

SFERA SPOŁECZNA 

Zjawiska społeczne występujące na terenie danych obszarów, 

w kontekście opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji stanowią istotny 

czynnik diagnozy prowadzącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

oraz obszaru rewitalizacji. Takie kwestie jak gęstość zaludnienia, liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym, liczba osób bezrobotnych, liczba bezrobotnych do 

30 roku życia, liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, liczba osób 

długotrwale bezrobotnych, liczba osób objętych świadczeniami GOPS ogółem, 

świadczenia pobierane z tytułu: ubóstwo, niepełnosprawność, zaburzenia 

psychiczne, liczba popełnionych przestępstw, stanowią podstawę dla 

weryfikacji form kryzysu występujących w Gminie, w tej właśnie sferze. 

Niniejsze opracowanie do weryfikacji zjawisk społecznych, przypisuje także 

zagadnienia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danego obszaru. Całość 

zjawisk zaprezentowano z podziałem na poszczególne obszary Gminy Żmudź.  

Wybór wskaźników sfery społecznej został dobrany w sposób służący 

rozpoznawaniu problemów oraz wyzwań jakie są stawione przez Gminę 

Żmudź. Dobór wskaźników opierał się o zjawiska zróżnicowane wewnątrz 

Gminy oraz faktyczne problemy dotykające społeczność i zjawiska, na które 

działania rewitalizacyjne będą mogły wywrzeć zauważalny wpływ. Dobierając 
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wskaźniki przebadano dostępność danych źródłowych i możliwość ich 

cyklicznego pozyskiwania w przyszłości. Ponadto bardzo ważnym aspektem 

była ich celowość w kontekście zakładanych celów rewitalizacji oraz ich 

realnego wpływu ze strony Gminy jak również przeciwdziałaniu występowania 

w przyszłości.  

 

Gęstość zaludnienia 

Dzięki analizie wskaźnika gęstości zaludnienia można dowiedzieć się, jak 

zaludniony jest dany region w stosunku do innego. Identyfikując stopień 

zaludnienia danego obszaru, można odkryć istotny wpływ na życie jego 

mieszkańców. W przypadku obszaru gęsto zaludnionego jakość życia jego 

mieszkańców ulega pogorszeniu, jeśli na przykład spowoduje to niedobór 

zasobów. Zestawienie gęstości zaludnienia w podziale na obszary w Gminie 

Żmudź w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. 

 

Wykres 1. Gęstość zaludnienia w poszczególnych obszarach w Gminie 
Źmudź w 2020 roku (osoby/km2) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy 

Żmudź 
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Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Żmudź w podziale na 

wyznaczone obszary w roku 2020 wahała się w przedziale od 11 osób/km2 do 

75 osób/km2. Najmniejsza gęstość zaludnienia została stwierdzona na 

obszarze VII, największa natomiast na terenie obszaru I. Średnia gęstość 

zaludnienia dla wszystkich obszarów wynosiła 29,20 osoby/km2. 

Im więcej osób jest skupionych na danym, porównywalnym terenie, tym 

większa jest gęstość zabudowy, co ma istotne znaczenie dla funkcjonowania 

przestrzeni. Gęstość zaludnienia w poszczególnych częściach Gminy jest 

bardzo zróżnicowana a wartości powyżej średniej zaobserwować można 

w dwóch obszarach: I oraz VI.  

 

Mapa 10. Gęstość zaludnienia w poszczególnych obszarach w Gminie 
Źmudź w 2020 roku (osoby/km2) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 
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Wiek poprodukcyjny  

Przedział wiekowy obejmujący osoby kończące karierę zawodową. Zgodnie 

z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wiek poprodukcyjny 

to wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn 

– 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej. Stały wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym od roku 2010 wiąże się ze spadkiem liczby osób w wieku 

produkcyjnym tj. 18-59/64 lata. W takiej sytuacji możemy mówić o procesie 

starzenia się społeczeństwa. Aby móc zastąpić lukę pojawiającą się 

w zasobach siły roboczej, wskaźnik dzietności powinien kształtować się 

w przedziale 2,1-2,15, co zapewnia tzw. prostą zastępowalność pokoleń. O ile 

jeszcze w późnych latach 80 i wczesnych 90 współczynnik ten wahał się 

w przedziale 1,8-2,2 (z tendencją malejącą), tak w ostatnich latach jego 

wartość oscyluje w granicach 1,3-1,4. 

Szczegółową analizę wieku poprodukcyjnego  w Gminie Żmudź w 2020 

roku przedstawia wykres poniżej. 

 

Wykres 2. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla 
kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn) (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy 

Żmudź 
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Średnia dla liczby osób w wieku poprodukcyjnym w analizowanych 

obszarach to 194,12 osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Wartości 

powyżej średniej znajdują się w obszarach: III, IV oraz V. 

 

Mapa 11. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej dla kobiet 
i 65 lat i więcej dla mężczyzn) (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Bezrobocie 

Kolejnym badanym zjawiskiem jest zjawisko bezrobocia. W celu pełniejszego 

zobrazowania specyfiki zjawiska, poza porównaniem liczby bezrobotnych 

ogółem, zbadano także kształtowanie się liczby bezrobotnych w szczególnej 

sytuacji: do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz osób długotrwale 

bezrobotnych. Czynnikiem, który ma decydujący wpływ na zaspokajanie 

ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia jest trwały brak pracy. 
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Bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest narastająca patologia społeczna, 

pogłębianie się niepewności społecznej i wzrost poczucia zagrożenia 

bezpieczeństwa socjalnego. Długotrwały brak pracy powoduje szybką 

degradację ekonomiczną jednostki i rodziny, potęguje biedę i rozszerza sferę 

ubóstwa. Sytuacja materialna osób długotrwale bezrobotnych zależy w dużym 

stopniu od ich standardu życia w czasie zatrudnienia, a zwłaszcza od 

posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności oraz długów. Istotne 

znaczenie ma bowiem poziom, od którego zaczyna się proces degradacji 

ekonomicznej i społecznej. Najbardziej trudną sytuację materialną mają 

rodziny długotrwale pozostające bez stałego zatrudnienia, W Gminie Żmudź, 

która jest obszarem typowo rolniczym występuje zjawisko tzw. bezrobocia 

ukrytego, dotykające szczególnie osób zatrudnionych w rolnictwie i jest 

związane z niskim poziomem wykształcenia i kompetencji. Bezrobocie ukryte 

– agrarne jest poważnym, trudnym do oszacowania problemem. Występuje 

ono wtedy, gdy konieczną do wykonania pracę w gospodarstwie wykonuje 

więcej osób, niż w rzeczywistości mogłoby ją efektywnie wykonywać. 

Oznacza to, że w niektórych gospodarstwach pracują osoby, które nie 

przyczyniają się do zwiększenia ich produkcji i gdyby w tym czasie pracowały 

w innym miejscu, gospodarstwo funkcjonowałoby bez zmian. Pomimo tego, że 

oficjalnie pracują w gospodarstwie ich praca nie przyczynia się do 

generowania przez gospodarstwo dochodów lub okresowo pozostają bez 

zajęcia. Podejmowanie działań prowadzących do utworzenia nowych miejsc 

pracy oraz rozwijanie branż pozarolniczych na terenie Gminy może pomóc 

w minimalizowaniu ryzyka wystąpienia tego zjawiska. 

Zestawienie liczy osób bezrobotnych w podziale na obszary w Gminie 

Żmudź w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych obszarach 
w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Chełmie 
 

Średnia dla liczby osób bezrobotnych w analizowanych obszarach to 

38,78 osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Wartości powyżej średniej 

znajdują się w obszarach: II, V oraz VII. 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

OBSZAR I OBSZAR II OBSZAR III OBSZAR IV OBSZAR V OBSZAR VI OBSZAR VII



 

 

Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
została opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Strona 28 z 76 

Mapa 12. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych obszarach 
w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Bezrobotni do 30 roku życia 

W Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, stopy 

bezrobocia w ostatnich latach rosną. Ten negatywny trend dotyczy zarówno 

osób bez wyższego wykształcenia, jak i tych które ukończyły studia i to 

niezależnie od tego, czy szukają pracy na metropolitarnych, czy na bardziej 

peryferyjnych rynkach pracy. Naturalnie, wśród osób z wyższym 

wykształceniem w dużych miastach problem bezrobocia jest znacznie 

mniejszy niż na wsi. Zestawienie liczy osób bezrobotnych do 30 roku życia 

w podziale na obszary w Gminie Żmudź w 2020 roku przedstawia wykres 

poniżej. 
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Wykres 4. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w poszczególnych 
obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Chełmie  
 

Średnia liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w analizowanych 

obszarach w 2020 roku wyniosła 13,57. Sytuacja kryzysowa w kontekście 

osób bezrobotnych młodych (do 30 lat) przeważa w obszarach: III oraz V. 

Bezrobocie młodych w warunkach kryzysowych ma kilka przyczyn. 

Jedną z nich jest słabsze związanie tych pracowników z przedsiębiorstwem; 

częściej pracują oni na umowach terminowych, na umowach na okres próbny, 

więc rozwiązanie stosunku pracy nie wiąże się np. z koniecznością wypłaty 

dodatkowych świadczeń. Warto również zwrócić uwagę, że częściej młodzi 

pracownicy są tymi, którzy dopiero zbierają doświadczenia zawodowe, nie 

zajmują oni stanowisk kluczowych dla przedsiębiorstwa, a raczej wykonują 

zadania pomocnicze czy uzupełniające wobec niezbędnych. 



 

 

Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
została opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Strona 30 z 76 

Mapa 13. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w poszczególnych 
obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

Analiza rynku pracy pozwala na wyodrębnienie pewnych kategorii osób, które 

w szczególnym stopniu są zagrożone pozostaniem poza zatrudnieniem. 

W stosunku do tych grup wydaje się uzasadnione traktowanie ich w sposób 

priorytetowy przy udzieleniu form wsparcia. Ponadto ustawodawca wskazuje 

formy aktywizacji zawodowej skierowane wyłącznie do tych bezrobotnych, 

a także przewiduje w stosunku do nich specjalne działania osłonowe. 

Osoby powyżej 50 roku życia znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy. Na ich trudną sytuację na rynku nakłada się szereg czynników. 

Niezależnie od branży, w zakładach pracy zachodzą zmiany technologiczne 

i organizacyjne do których trudno jest im się dostosować. W porównaniu 
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z osobami młodymi mniejsza znajomość nowoczesnych technologii może 

stanowić znaczącą barierę w efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy 

osób powyżej 50 roku życia. Z kolei po stronie pracodawców najczęściej 

dominują bariery mentalne. Ich opinie na temat osób 50+, często swoje źródła 

mają w stereotypach i przedstawiają starszych jako osoby, które: niechętnie 

się dokształcają, mają trudności w uczeniu się nowych technologii, są słabsi 

fizycznie i więcej chorują. Mając na uwadze powyższe bardzo ważnym 

aspektem społecznym jest wspieranie bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

których z roku na rok przybywa. 

Zestawienie liczby osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na 

obszary w Gminie Żmudź w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. 

 

Wykres 5. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 
mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Chełmie  
 

Średnia liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 

w analizowanych obszarach w 2020 roku wyniosła 7,03. Sytuacja kryzysowa 
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w kontekście osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia przeważa 

w obszarach: I, II oraz VII. 

 

Mapa 14. Liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 
w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 
mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Długotrwale bezrobotni 

Zjawisko długotrwałego bezrobocia stanowi istotny problem i wyzwanie dla 

współczesnego, nie tylko polskiego rynku pracy. Doświadczenie pokazuje, że 

osoby długotrwale bezrobotne są z różnych przyczyn jedną z najtrudniejszych 

grup w kontekście aktywizacji zawodowej. Przywrócenie na rynek pracy bywa 

w przypadku długotrwale bezrobotnych szczególnie długie i kosztowne. 

W praktyce długotrwałe pozostawanie bez pracy często stanowi ogromne 

obciążenie psychiczne, prowadząc do obniżenia poczucia własnej wartości 
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i samooceny. Z upływem czasu zazwyczaj też jest coraz trudniej znaleźć 

i utrzymać zatrudnienie. Skutki długotrwałego bezrobocia ponosi zarówno 

sam bezrobotny, jak i jego najbliższe otoczenie, przede wszystkim rodzina. 

Może to być zarówno frustracja, obniżenie standardu życia, a nawet nałogi 

i wykluczenie społeczne. Zestawienie liczby osób długotrwale bezrobotnych 

w podziale na obszary w Gminie Żmudź w 2020 roku przedstawia wykres 

poniżej. 

 

Wykres 6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w poszczególnych 
obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Chełmie 
 

Średnia dla liczby osób długotrwale bezrobotnych w analizowanych 

obszarach to 27,70. Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach: II, 

III, V, VI oraz VII. 
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Mapa 15. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w poszczególnych 
obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Świadczenia GOPS 

Instytucją świadczącą usługi opieki społecznej na rzecz mieszkańców Gminy 

Żmudź jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmudzi.  

 

OPS w Żmudzi jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu 

realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują 

w szczególności: 

 opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 
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 pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na 

pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. 

Terenem działania ośrodka jest Gmina Żmudź. 

 

Wykres 7. Liczba osób objętych świadczeniami GOPS ogółem 
w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 
mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żmudzi 
 

Średnia liczba osób objętych świadczeniami GOPS ogółem 

w analizowanych obszarach to 91,47. Wartości powyżej średniej znajdują się 

w obszarach: II, VI oraz VII. 
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Mapa 16. Liczba osób objętych świadczeniami GOPS ogółem 
w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 
mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Ubóstwo 

Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum 

egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). To 

oznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb, konsumpcja poniżej tego 

poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego 

rozwoju człowieka. Do najbardziej zagrożonych ubóstwem skrajnym należały 

osoby z gospodarstw domowych utrzymujących się z tzw. niezarobkowych 

źródeł, w tym ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty oraz 

z gospodarstw domowych rolników. Według danych GUS, największy odsetek 

gospodarstw domowych dotkniętych biedą występuje we wschodniej części 
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kraju oraz na wsiach i małych miastach. Częściej z ubóstwem mierzą się 

rodziny wielodzietne. 

Zestawienie liczby osób pobierających świadczenia spowodowane ubóstwem 

w gospodarstwie domowym w podziale na obszary w Gminie Żmudź w 2020 

roku przedstawia wykres poniżej. 

 

Wykres 8. Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa 
w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 
mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żmudzi 
 

Średnia liczba osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa 

w analizowanych obszarach wynosi 23,71. Wartości powyżej średniej znajdują 

się w obszarach: III, IV oraz VII. 

 



 

 

Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
została opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Strona 38 z 76 

Mapa 17. Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu ubóstwa 
w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 
mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Niepełnosprawność 

Niepełnosprawność stanowi poważny problem społeczny. Osoby 

niepełnosprawne, przede wszystkim te ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności (deficytami poważnie ograniczającymi codzienne 

funkcjonowanie), są w większym stopniu narażone na wykluczenie społeczne. 

Doświadczają one odrzucenia zarówno w wymiarze personalnym, przez 

środowisko społeczne, jak i na gruncie zawodowym, z powodu lęku 

pracodawców przed zatrudnianiem ich. Zasadne zatem jest objęcie osób 

niepełnosprawnych szczególną troską i uruchomienia różnych form 

zabezpieczenia społecznego. Zestawienie liczby osób pobierających 
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świadczenia z powodu niepełnosprawności w podziale na obszary w Gminie 

Żmudź w 2020 roku przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 9. Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu 
niepełnosprawności w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź 
w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żmudzi 

 

Średnia osób pobierających świadczenia z tytułu niepełnosprawności 

analizowanych obszarach w 2020 roku wynosiła 12,58. Wartości powyżej 

średniej odnotowano w obszarach: III, V, VI oraz VII. 
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Mapa 18. Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu 
niepełnosprawności w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź 
w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Zaburzenia psychiczne 

Coraz częściej odbiorcami usług instytucji pomocy społecznej są osoby 

i rodziny doświadczające kryzysów psychicznych, poszukujące szerokiego 

wsparcia, od poradnictwa po pracę socjalną rozumianą jako działalność 

skoncentrowaną na odzyskiwaniu i wzmacnianiu zdolności do życia 

w społeczeństwie. Usługi takie jak doradztwo, wsparcie w poszukiwaniu 

pracy, pomoc w budowaniu osobistych sieci relacji, asystentura, 

mieszkalnictwo są bardzo ważne i dbanie o wysoką ich jakość jest kluczowe. 

Niemniej istotne jest by pomoc i wsparcie były skoncentrowane na 

świadczeniu wysokiej jakości pracy socjalnej, która rozumie potrzeby 
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i problemy związane z szeroko rozumianym kryzysem psychicznym, jego 

konsekwencjami w życiu społecznym, zawodowym oraz procesem zdrowienia. 

Choroba psychiczna jest kulturowo wpisana w obszar odpowiedzialności 

psychiatrii i ochrony zdrowia. Warto podkreślić, że poza kryzysem 

i  leczeniem jest codzienne życie z całym obszarem aktywności społecznej, 

gdzie osoby doświadczające kryzysów psychicznych często potrzebują 

wsparcia. Takiego wsparcia potrzebującym mieszkańcom Gminy Żmudź 

udziela GOPS. Zestawienie liczby przyznanych świadczeń z tytułu zaburzeń 

psychicznych w podziale na obszary w Gminie Żmudź w 2020 roku 

przedstawia wykres poniżej. 

 

Wykres 10. Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu zaburzeń 
psychicznych w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 
roku (na 1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Żmudzi 
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Średnia liczba osób pobierających świadczenia wspierające osoby 

z zaburzeniami psychicznymi w analizowanych obszarach to 11,77. Wartości 

powyżej średniej znajdują się w obszarach: II, III oraz VI.  

 

Mapa 19. Liczba osób pobierających świadczenia z tytułu zaburzeń 
psychicznych w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 
roku (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 
 

Przestępczość 

Przestępstwo jest czynem doprowadzającym do szkody fizycznej, 

majątkowej lub moralnej, który jest zakazany przez kodeks karny. Większość 

ludzi przynajmniej raz w życiu padło ofiarami przestępstwa. Najczęściej 

doświadcza się kradzieży, oszustw i przemocy domowej. Ofiarą przestępstwa 

może stać się każdy – to nie zależy od wieku, miejsca zamieszkania czy 

statusu społecznego. Rodzaje przestępstw: 
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• bezprawne przejęcie i wykorzystywanie danych elektronicznych, 

• bezprawne zbieranie danych o życiu prywatnym, 

• groźby, prześladowanie i zastraszanie, 

• handel ludźmi, 

• kradzież, 

• naruszenia bezpieczeństwa pracowników, 

• naruszenie miru domowego, 

• oszustwo, 

• podżeganie do nienawiści, 

• pozbawienie wolności, 

• przestępstwa przeciwko dzieciom, 

• przestępstwa przeciwko życiu człowieka, 

• przestępstwa seksualne, 

• rozbój, 

• spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, 

• wykorzystywanie do pracy przymusowej, 

• wymuszenie rozbójnicze, 

• zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 

 

Zestawienie przestępstw w podziale na obszary w Gminie Żmudź 

w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 11. Liczba przestępstw popełnionych w poszczególnych 
obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy 

Żmudź 
 

Średnia liczba przestępstw popełnionych w analizowanych obszarach to 

21,15. Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach: II, IV oraz VI.  
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Mapa 20. Liczba przestępstw popełnionych w poszczególnych obszarach 
w Gminie Żmudź w 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 
 

 

POZOSTAŁE SFERY 

W ramach tego etapu przeprowadzono szczegółową diagnozę zjawisk 

w pozostałych sferach występujących na terenie Gminy Żmudź. Stan 

kryzysowy w danej jednostce może wynikać z koncentracji negatywnych 

zjawisk w sferach pozaspołecznych tj.: gospodarczej, środowiskowej, 

technicznej lub/i przestrzenno-funkcjonalnej. 
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SFERA GOSPODARCZA 

Podmioty gospodarcze 

Stan kryzysowy w danej jednostce może wynikać również z koncentracji 

negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej. Niski poziom przedsiębiorczości, 

w porównaniu z wysokim poziomem bezrobocia może wpływać na sytuację 

materialną mieszkańców danego obszaru. Do głównych pracodawców Gminy 

Żmudź należą podmioty gospodarcze o małej liczbie pracowników. 

Rozmieszczenie usług na terenie Gminy Żmudź jest nierównomierne.  

 

Gmina Żmudź jest gminą o charakterze typowo rolniczym, w której 

rolnictwo jest podstawową gałęzią gospodarki. Konsekwencją tego jest to, że 

przeważająca część mieszkańców gminy zatrudniona jest w rolnictwie lub 

w jego otoczeniu. Na terenie Gminy Żmudź występuje duża liczba 

gospodarstw rolnych. Mała liczba pracujących na terenie Gminy Żmudź poza 

rolnictwem świadczy również o niskiej aktywności ekonomicznej ludności. 

Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, rozwój przedsiębiorczości, 

rozwój infrastruktury jest niezbędne do rozwoju społeczno–gospodarczego 

Gminy. 

Głównymi czynnikami wpływającymi na lokalizację podmiotów 

gospodarczych są: 

 dostępność komunikacyjna (położenie przy głównej trasie 

komunikacyjnej), 

 możliwość osiągnięcia zbytu (zysku), 

 korzystna struktura wieku mieszkańców. 

Według danych z 03.2022 r. w rejestrze REGON (dane pozyskane 

z Głównego Urzędu Statystycznego - Baza Internetowa Regon) na terenie 

Gminy Żmudź widniało 359 podmiotów gospodarczych. Dominującą formą 

prowadzenia działalności gospodarczej były gospodarstwa rolne.  

Zestawienie wszystkich podmiotów gospodarczych w podziale na 

obszary w Gminie Żmudź przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 12. Liczba przedsiębiorstw wg stanu na marzec 2022 roku (na 
1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego 
 

Średnia liczba przedsiębiorstw w analizowanych obszarach to 26,32. 

Wartości poniżej średniej znajdują się w obszarach: II, V oraz VII. 
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Mapa 21. Liczba przedsiębiorstw wg stanu na marzec 2022 roku (na 1000 
mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego 
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Wykres 13. Liczba gospodarstw rolnych wg stanu na marzec 2022 roku 
(na 1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego 
 

Średnia liczba gospodarstw rolnych w analizowanych obszarach to 

97,14. Wartości poniżej średniej znajdują się w obszarach: I, IV i VI. 
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Mapa 22. Liczba gospodarstw rolnych wg stanu na marzec 2022 roku (na 
1000 mieszkańców) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Głównego 

Urzędu Statystycznego 
 

 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Wyroby azbestowe 

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio 

z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ 

oddechowy. Włókna azbestu gromadzą się i zalegają w płucach. Występuje 

także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę. Największe 

zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie włókien 

respirabilnych. Włókna te mają grubość nie większą niż 3 µm, przez co 

trafiają do pęcherzyków płucnych. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem 

azbestu dla organizmu człowieka jest azbest niebieski, czyli krokidolit, jednak 
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wszystkie rodzaje przyjęto jako kancerogenne. Szczególna szkodliwość 

krokidolitu spowodowana jest faktem, iż ten gatunek azbestu nie ulega 

zmianom w środowiskach biologicznych. W odróżnieniu od azbestu 

niebieskiego, azbest biały, czyli chryzotyl podlega częściowemu 

rozpuszczeniu w płynach fizjologicznych, przez co jego szkodliwość jest 

mniejsza. W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu 

azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe 

jak: 

 pylica azbestowa – azbestoza, 

 nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej, 

 zgrubienia opłucnej. 

 

W wyniku oddziaływania azbestu na skórę mogą wystąpić zapalenia 

skórne, dermatozy i brodawki. Wdychany pył azbestowy usuwany jest 

z układu oddechowego za pośrednictwem śluzu poprzez odkrztuszanie lub 

połykanie. Usuwanie pyłu azbestu jest utrudnione przy innych chorobach 

układu oddechowego jak zapalenie oskrzeli. Szczególnie szkodliwe wydaje 

się być w połączeniu z narażeniem na pył azbestowy, palenie papierosów. 

Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród ludzi narażonych na pył azbestowy przy 

jednoczesnym paleniu papierosów zwiększa się około 50-krotnie w stosunku 

do osób niepalących i nienarażonych na pył azbestowy. Samo zawodowe 

narażenie na pył azbestowy zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 5-krotnie. 

Azbest kojarzy się głównie z eternitem, czyli falistymi płytami, które 

pokrywają dachy wielu starszych domów w Polsce. Dzisiaj obowiązuje zakaz 

stosowania wyrobów z azbestem, a stare elementy zawierające ten surowiec 

muszą być usuwane z budynków ze względu na jego szkodliwy wpływ na 

zdrowie. 

W celu eliminowania negatywnych skutków środowiskowych oraz 

zdrowotnych spowodowanych azbestem, Gmina Żmudź uczestniczy 

w programach usuwania wyrobów zawierających azbest. Programy mają na 

celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 
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obecnością azbestu jak również likwidację szkodliwego oddziaływania 

azbestu na środowisko. 

Zestawienie masy wyrobów azbestowych pozostałych do 

unieszkodliwienia w podziale na obszary w Gminie Żmudź w 2020 roku 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 14. Wyroby azbestowe pozostałe do unieszkodliwienia w kg/km2 
powierzchni w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy 

Żmudź 
 

Średnia masa wyrobów azbestowych pozostałych do unieszkodliwienia 

w analizowanych obszarach to 30290,55 kg/km2. Wartości powyżej średniej 

znajdują się w obszarach: I, VI oraz VII. 
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Mapa 23. Wyroby azbestowe pozostałe do unieszkodliwienia w kg/km2 
powierzchni w poszczególnych obszarach w Gminie Żmudź w 2020 roku 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy 

Żmudź 
 

SFERA TECHNICZNA 

Długość dróg gminnych wymagających remontu 

Dokonując oceny stanu dostępności dróg publicznych, oparto się na 

zestawieniu długości dróg publicznych gminnych wymagających remontu 

przypadających na 100 km2 powierzchni Gminy. Łączna długość dróg 

gminnych wymagających remontu w Gminie Żmudź w roku 2020 wyniosła 

24 km. 

Wiele odcinków dróg nie posiada odpowiedniej nośności - bardzo 

ważnego parametru technicznego, przy obecnym stałym wzroście przewozu 

towarów transportem kołowym. Brakuje także infrastruktury towarzyszącej, jak 
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utwardzone pobocza, chodniki, odwodnienie czy ścieżki rowerowe. Zły stan 

dróg jest jedną z przyczyn występowania negatywnych zjawisk drogowych, 

jakimi są wypadki. 

 

Wykres 15. Długość dróg gminnych wymagających remontu w Gminie 
Żmudź w 2020 roku (km/na km2 powierzchni) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych z Urzędu Gminy 

Żmudź 

 

Średnia długość dróg gminnych wymagających remontu (km/na km2 

powierzchni) w analizowanych obszarach to 0,2. Wartości powyżej średniej 

znajdują się w obszarach: I, II oraz VI. 
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Mapa 24. Długość dróg gminnych wymagających remontu w Gminie 
Żmudź w 2020 roku (km/na km2 powierzchni) 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Zadaniem tej części diagnozy była analiza i zobrazowanie problemów 

przestrzenno-funkcjonalnych, a więc odpowiedź na pytanie, w których 

częściach Gminy ramy przestrzenne są niewystarczająco dobrze 

zorganizowane dla funkcjonujących w nim osób. 

 

Pustostany 

Jakość przestrzeni ma decydujące znaczenie zarówno w dużej skali: dla 

rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego całej Gminy, jak 

i w skali jednostki: na poziomie danej miejscowości, kontaktu między 

osobami. 
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Badania przestrzenno-funkcjonalne wykonano za pomocą analiz takich 

elementów, które mają znaczący wpływ na jakość przestrzeni i które 

jednocześnie odpowiadają definicji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej. 

 

Wykres 16. Liczba pustostanów na km2 powierzchni Gminy Żmudź 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu 

Gminy Żmudź 
 

Średnia liczba pustostanów na km2 powierzchni Gminy 

w analizowanych obszarach to 0,46. Wartości powyżej średniej znajdują się 

w obszarach: III, IV i VII. 
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Mapa 25. Liczba pustostanów na km2 powierzchni Gminy Żmudź 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

 

Obiekty i obszary ulegające degradacji 

Jakość przestrzeni ma decydujące znaczenie zarówno w dużej skali: dla 

rozwoju społecznego, ekonomicznego i gospodarczego całej Gminy, jak i w 

skali jednostki: na poziomie danej miejscowości, kontaktu między osobami. 

Badania przestrzenno-funkcjonalne wykonano za pomocą analiz takich 

elementów, które mają znaczący wpływ na jakość przestrzeni i które 

jednocześnie odpowiadają definicji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej. 

 



 

 

Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
została opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Strona 58 z 76 

Wykres 17. Budynki, obiekty, miejsca, które pełniły funkcje społeczne 
a obecnie ulegają degradacji na km2 powierzchni Gminy Żmudź 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu 

Gminy Żmudź 
 

Średnia liczba obiektów ulegających degradacji na km2 powierzchni 

Gminy w analizowanych obszarach to 0,03. Wartości powyżej średniej 

znajdują się w obszarach: I, II i III. 
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Mapa 26. Budynki, obiekty, miejsca, które pełniły funkcje społeczne 
a obecnie ulegają degradacji na km2 powierzchni Gminy Żmudź 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 
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IV. WYZNACZANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyznaczony został obszar 

zdegradowany, który wykazuje kumulacje negatywnych zjawisk przede 

wszystkim społecznych jak również pozostałych zjawisk wykazujących 

negatywne nagromadzenie cech sfery gospodarczej, środowiskowej 

i technicznej. Wskaźniki przeliczone zostały na 1000 mieszkańców danego 

obszaru lub na km powierzchni, w celu umożliwienia ich wzajemnego 

porównywania i dalszej analizy. Syntetyczną miarę, opisującą stopień 

zdegradowania danej jednostki w poszczególnej sferze, utworzono 

wykorzystując średnią arytmetyczną z wartości wszystkich wskaźników. Na tej 

podstawie ustalono, które z analizowanych jednostek charakteryzują się 

większym stopniem zdegradowania w danej sferze, niż średnio w Gminie. 

Wskaźniki wykazujące koncentrację negatywnych zjawisk oznaczono kolorem 

czerwonym. 

 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Żmudź 

wykorzystano w pierwszej kolejności diagnozę zjawisk społecznych. Zbiorcze 

wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej. 
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Tabela 2. Wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy Żmudź 
dla sfery społecznej 

Nazwa 
obszaru 

Gęst
ość 
zalu
dnie
nia 
w 
posz
czeg
ólny
ch 
obsz
arac
h w 
Gmi
nie 
Źmu
dź w 
2020 
roku 
(oso
by/k
m2) 

Licz
ba 
osó
b w 
wie
ku 
pop
rod
ukc
yjny
m 
(60 
lat i 
wię
cej 
dla 
kobi
et i 
65 
lat i 
wię
cej 
dla 
męż
czy
zn) 
(na 
100
0 
mie
szk
ańc
ów) 

Licz
ba 
osó
b 
bezr
obot
nyc
h w 
pos
zcze
góln
ych 
obs
zara
ch w 
Gmi
nie 
Żmu
dź w 
202
0 
roku 
(na 
100
0 
mie
szka
ńcó
w) 

Liczb
a 
osób 
bezro
botny
ch do 
30 
roku 
życia 
w 
poszc
zegól
nych 
obsza
rach 
w Gm
inie 
Żmud
ź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
miesz
kańcó
w) 

Liczb
a 
osób 
bezr
obot
nych 
powy
żej 
50 
roku 
życia 
w po
szcz
ególn
ych 
obsz
arac
h 
w G
minie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
osób 
długo
trwal
e 
bezr
obot
nych 
w 
posz
czeg
ólnyc
h 
obsz
arac
h w 
Gmin
ie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
osób 
objęt
ych 
świa
dcze
niami 
GOP
S 
ogółe
m w 
posz
czeg
ólnyc
h 
obsz
arac
h w 
Gmin
ie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
osób 
pobie
rając
ych 
świa
dcze
nia z 
tytułu 
ubóst
wa 
w po
szcz
ególn
ych 
obsz
arac
h w 
Gmin
ie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczba 
osób 
pobier
ającyc
h 
świadc
zenia 
z 
tytułu 
niepeł
nospra
wności 
w posz
czegól
nych 
obszar
ach w 
Gmini
e 
Żmudź 
w 202
0 roku 
(na 10
00 mie
szkańc
ów) 

 

Liczb
a 
osób 
pobie
rając
ych 
świad
czeni
a z 
tytułu 
zabur
zeń 
psyc
hiczn
ych 
w po
szcze
gólny
ch 
obsz
arach 
w 
Gmin
ie 
Żmud
ź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
przes
tępst
w 
popeł
niony
ch w 
posz
czeg
ólnyc
h 
obsz
arach 
w 
Gmin
ie 
Żmud
ź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Podsum
owanie 

OBSZAR I: 
Żmudź 

75,2
2 

166
,44 

31,3
8 

12,28 9,55 
21,8
3 

55,9
3 

8,19 8,19 6,82 16,37 2 

OBSZAR II: 
Leszczany  

21,4
4 

178
,29 

43,9
3 

12,92 
12,9
2 

36,1
8 

93,0
2 

15,5
0 

10,34 15,50 23,26 6 

OBSZAR III: 
Pobołowice - 
Wólka 
Leszczańska - 
Maziarnia - 
Rudno 

17,1
4 

203
,47 

37,8
5 

14,20 6,31 
28,3
9 

69,4
0 

28,3
9 

12,62 12,62 7,89 6 

OBSZAR IV: 
Annopol - 
Syczów - 
Stanisławów - 
Dryszczów 

23,4
6 

213
,33 

24,0
0 

13,33 2,67 
13,3
3 

88,0
0 

37,3
3 

10,67 5,33 21,33 3 

OBSZAR V: 
Klesztów - 
Roztoka 

17,8
3 

222
,48 

43,5
8 

20,64 4,59 
32,1
1 

89,4
5 

20,6
4 

13,76 9,17 16,06 5 
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Nazwa 
obszaru 

Gęst
ość 
zalu
dnie
nia 
w 
posz
czeg
ólny
ch 
obsz
arac
h w 
Gmi
nie 
Źmu
dź w 
2020 
roku 
(oso
by/k
m2) 

Licz
ba 
osó
b w 
wie
ku 
pop
rod
ukc
yjny
m 
(60 
lat i 
wię
cej 
dla 
kobi
et i 
65 
lat i 
wię
cej 
dla 
męż
czy
zn) 
(na 
100
0 
mie
szk
ańc
ów) 

Licz
ba 
osó
b 
bezr
obot
nyc
h w 
pos
zcze
góln
ych 
obs
zara
ch w 
Gmi
nie 
Żmu
dź w 
202
0 
roku 
(na 
100
0 
mie
szka
ńcó
w) 

Liczb
a 
osób 
bezro
botny
ch do 
30 
roku 
życia 
w 
poszc
zegól
nych 
obsza
rach 
w Gm
inie 
Żmud
ź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
miesz
kańcó
w) 

Liczb
a 
osób 
bezr
obot
nych 
powy
żej 
50 
roku 
życia 
w po
szcz
ególn
ych 
obsz
arac
h 
w G
minie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
osób 
długo
trwal
e 
bezr
obot
nych 
w 
posz
czeg
ólnyc
h 
obsz
arac
h w 
Gmin
ie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
osób 
objęt
ych 
świa
dcze
niami 
GOP
S 
ogółe
m w 
posz
czeg
ólnyc
h 
obsz
arac
h w 
Gmin
ie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
osób 
pobie
rając
ych 
świa
dcze
nia z 
tytułu 
ubóst
wa 
w po
szcz
ególn
ych 
obsz
arac
h w 
Gmin
ie 
Żmu
dź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczba 
osób 
pobier
ającyc
h 
świadc
zenia 
z 
tytułu 
niepeł
nospra
wności 
w posz
czegól
nych 
obszar
ach w 
Gmini
e 
Żmudź 
w 202
0 roku 
(na 10
00 mie
szkańc
ów) 

 

Liczb
a 
osób 
pobie
rając
ych 
świad
czeni
a z 
tytułu 
zabur
zeń 
psyc
hiczn
ych 
w po
szcze
gólny
ch 
obsz
arach 
w 
Gmin
ie 
Żmud
ź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Liczb
a 
przes
tępst
w 
popeł
niony
ch w 
posz
czeg
ólnyc
h 
obsz
arach 
w 
Gmin
ie 
Żmud
ź w 
2020 
roku 
(na 
1000 
mies
zkań
ców) 

Podsum
owanie 

OBSZAR VI: 
Wołkowiany  

37,6
8 

184
,14 

33,9
9 

11,33 2,83 
31,1
6 

110,
48 

19,8
3 

17,00 22,66 42,49 6 

OBSZAR VII: 
Lipniki - 
Kazimierówka 
- Bielin - 
Ksawerów 

11,6
3 

190
,72 

56,7
0 

10,31 
10,3
1 

30,9
3 

134,
02 

36,0
8 

15,46 10,31 20,62 6 

średnia 
29,2
0 

194
,12 

38,7
8 

13,57 7,03 
27,7
0 

91,4
7 

23,7
1 

12,58 11,77 21,15 
 

Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. – opracowanie własne 

 

Obszary, których wskaźniki przewyższały wartość średniej dla Gminy 

oznaczono w tabeli kolorem czerwonym. Podsumowanie ilości 

nagromadzonych negatywnych zjawisk pozwoliło na wyznaczenie czterech 

obszarów zdegradowanych w sferze społecznej (wartości wyższe od średniej 

dla Gminy w ilości nagromadzonych zjawisk kryzysowych: 5,5):  
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 OBSZAR II: Leszczany: 6 negatywnych zjawisk, 

 OBSZAR III: Pobołowice - Wólka Leszczańska - Maziarnia – Rudno: 6 

negatywnych zjawisk, 

 OBSZAR VI: Wołkowiany: 6 negatywnych zjawisk, 

 OBSZAR VII: Lipniki - Kazimierówka - Bielin - Ksawerów: 6 negatywnych 

zjawisk. 

 

Kolejnym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była analiza 

diagnozy pozostałych sfer. Analogicznie jak w sferze społecznej wskaźniki 

które przewyższały wartość średniej dla Gminy oznaczono w tabeli kolorem 

czerwonym. 

 

Tabela 3. Wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy Żmudź 
dla sfery środowiskowej 

Nazwa obszaru 

Sfera środowiskowa 

Podsumowanie 

Wyroby azbestowe 
pozostałe do 
unieszkodliwienia w kg/km2 
powierzchni 
w poszczególnych 
obszarach w Gminie Żmudź 
w 2020 roku 

OBSZAR I: Żmudź 38 222,73 1 
OBSZAR II: Leszczany  27 665,60 0 
OBSZAR III: Pobołowice - 
Wólka Leszczańska - 
Maziarnia - Rudno 

18 819,95 0 

OBSZAR IV: Annopol - 
Syczów - Stanisławów - 
Dryszczów 

27 495,46 0 

OBSZAR V: Klesztów - 
Roztoka 16 514,60 0 

OBSZAR VI: Wołkowiany  44 108,40 1 
OBSZAR VII: Lipniki - 
Kazimierówka - Bielin - 
Ksawerów 

39 207,12 1 
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Nazwa obszaru Sfera środowiskowa Podsumowanie 

średnia 30 290,55  
Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. – opracowanie własne 

 

Podsumowanie ilości nagromadzonych negatywnych zjawisk pozwoliło 

na wyznaczenie trzech obszarów zdegradowanych w sferze środowiskowej. 

Obszary w których występowało minimum jedno negatywne zjawisko w sferze 

środowiskowej uznano za zdegradowane. 

 

Tabela 4. Wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy Żmudź 
dla sfery technicznej 

Nazwa obszaru 

Sfera techniczna 

Podsumowanie 
Długość dróg gminnych 
wymagających remontu 
w Gminie Żmudź w 2020 
roku (km/na km2 

powierzchni) 

OBSZAR I: Żmudź 0,32 1 
OBSZAR II: Leszczany  0,37 1 
OBSZAR III: Pobołowice - Wólka 
Leszczańska - Maziarnia - Rudno 

0,09 0 

OBSZAR IV: Annopol - Syczów - 
Stanisławów - Dryszczów 

0,09 0 

OBSZAR V: Klesztów - Roztoka 0,18 0 

OBSZAR VI: Wołkowiany  0,22 1 
OBSZAR VII: Lipniki - 
Kazimierówka - Bielin - Ksawerów 

0,15 0 

średnia 0,20  
Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. – opracowanie własne 
 

Podsumowanie liczby nagromadzonych negatywnych zjawisk pozwoliło 

na wyznaczenie trzech obszarów zdegradowanych w sferze technicznej 

(wartości wyższe od średniej dla Gminy). 
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Tabela 5. Wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy Żmudź 
dla sfery gospodarczej 

Nazwa obszaru 

Sfera gospodarcza 

Podsumowan
ie 

Liczba 
przedsiębiorstw 
wg stanu na 
marzec 2022 
roku (na 1000 
mieszkańców) 

Liczba 
gospodarstw 
rolnych wg stanu 
na marzec 2022 
roku (na 1000 
mieszkańców) 

OBSZAR I: Żmudź 39,56 38,20 1 
OBSZAR II: Leszczany  20,67 121,45 1 
OBSZAR III: Pobołowice - 
Wólka Leszczańska - 
Maziarnia - Rudno 

26,81 105,68 0 

OBSZAR IV: Annopol - 
Syczów - Stanisławów - 
Dryszczów 

29,33 96,00 1 

OBSZAR V: Klesztów - 
Roztoka 

16,06 103,21 1 

OBSZAR VI: Wołkowiany  31,16 45,33 1 
OBSZAR VII: Lipniki - 
Kazimierówka - Bielin - 
Ksawerów 

20,62 170,10 1 

średnia 26,32 97,14  
Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. – opracowanie własne 
 

Podsumowanie ilości nagromadzonych negatywnych zjawisk pozwoliło 

na wyznaczenie sześciu obszarów zdegradowanych w sferze gospodarczej. 

Obszary w których występowało minimum jedno negatywne zjawisko w sferze 

gospodarczej uznano za zdegradowane. 
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Tabela 6. Wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy Żmudź 
dla sfery przestrzenno-funkcjonalnej 

Nazwa obszaru 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Podsumowanie 

Budynki, obiekty, 
miejsca, które 
pełniły funkcje 
społeczne 
a obecnie ulegają 
degradacji na 
km2 powierzchni 
Gminy Żmudź 

Liczba pustostanów 
na km2 powierzchni 
Gminy Żmudź 

OBSZAR I: Żmudź 0,10 0,31 1 
OBSZAR II: Leszczany  0,06 0,39 1 
OBSZAR III: Pobołowice 
- Wólka Leszczańska - 
Maziarnia - Rudno 

0,03 0,59 2 

OBSZAR IV: Annopol - 
Syczów - Stanisławów - 
Dryszczów 

0,00 0,63 1 

OBSZAR V: Klesztów - 
Roztoka 

0,00 0,37 0 

OBSZAR VI: Wołkowiany  0,00 0,21 0 
OBSZAR VII: Lipniki - 
Kazimierówka - Bielin - 
Ksawerów 

0,00 0,72 1 

średnia 0,03 0,46  
Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. – opracowanie własne 
 

Podsumowanie ilości nagromadzonych negatywnych zjawisk pozwoliło 

na wyznaczenie pięciu obszarów zdegradowanych w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej. Obszary w których występowało nagromadzenie minimum 

jednego negatywnego zjawiska w sferze przestrzenno-funkcjonalnej uznano 

za zdegradowane. 

Na podstawie zestawienia powyższych czynników dokonano wyboru 

obszaru zdegradowanego.  
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Tabela 7. Podsumowanie analizy wskaźników dla poszczególnych sfer 
i obszarów 

Nazwa obszaru 
Sfera 
społecz
na 

Sfera 
środo
wisko
wa 

Sfera 
techni
czna 

Sfera 
gospod
arcza 

Sfera 
przestr
zenno-
funkcjo
nalna 

Obszar 
zdegrad
owany 

OBSZAR I: Żmudź NIE TAK TAK TAK TAK NIE 

OBSZAR II: Leszczany  TAK NIE TAK TAK TAK TAK 
OBSZAR III: 
Pobołowice - Wólka 
Leszczańska - 
Maziarnia - Rudno 

TAK NIE NIE NIE TAK TAK 

OBSZAR IV: Annopol - 
Syczów - Stanisławów 
- Dryszczów 

NIE  NIE NIE TAK TAK NIE  

OBSZAR V: Klesztów - 
Roztoka 

NIE NIE NIE TAK NIE  NIE 

OBSZAR VI: 
Wołkowiany  

TAK TAK TAK TAK NIE TAK 

OBSZAR VII: Lipniki - 
Kazimierówka - Bielin - 
Ksawerów 

TAK TAK NIE TAK TAK TAK 

Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. – opracowanie własne 

 

Delimitacja obszaru zdegradowanego na obszarach wiejskich odbywała 

się poprzez wskazanie obszarów wykazujących stan kryzysowy (za obszar 

zdegradowany uważa się cały obszar, w których stwierdzono występowanie 

stanu kryzysowego). Do obszaru zdegradowanego zaliczono obszar 

spełniający jednocześnie następujące kryteria: obszar znajduje się 

w obszarze zdegradowanym dla sfery społecznej (szczegółowe zestawienie 

w tabeli powyżej tj. wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy 

Żmudź dla sfery społecznej) oraz przynajmniej jednej z pozostałych sfer: 

środowiskowej, technicznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej 

(tabela powyżej tj. wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy 

Żmudź dla pozostałych sfer).  

W wyniku analizy powyższej tabeli, zidentyfikowano obszary problemowe 

analizowanych sfer, w następujących obszarach, uznając je za obszary 

zdegradowane: 
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 OBSZAR II: Leszczany  

 OBSZAR III: Pobołowice - Wólka Leszczańska - Maziarnia - Rudno 

 OBSZAR VI: Wołkowiany  

 OBSZAR VII: Lipniki - Kazimierówka - Bielin – Ksawerów 

Na pozostałych obszarach, pomimo występowania degradacji w sferach 

technicznej lub gospodarczej lub środowiskowej lub przestrzenno-

funkcjonalnej, nie występuje degradacja w sferze społecznej. 

 

Mapa 27. Obszary zdegradowane w Gminie Żmudź 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chemie 
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V. WYZNACZANIE OBSZARU REWITALIZACJI 

Analiza wyników z przeprowadzonej diagnozy (przeprowadzonych 

badań) obecnej sytuacji w Gminie Żmudź pozwoliła na wyodrębnienie obszaru 

rewitalizacji. Obszar wybrany został w wyniku analizy cech, które kumulują 

negatywne zjawiska i problemy. Obok kryterium wysokiego stopnia 

degradacji, istotnym czynnikiem przy wyborze obszaru rewitalizacji była 

identyfikacja możliwie szerokiego spektrum możliwości realizacji 

potencjalnych działań naprawczych (zarówno działań tzw. miękkich jak 

i twardych), stwarzając realną możliwość kreowania pozytywnych zmian. 

Wyznaczony za pomocą danych statystycznych obszar zdegradowany 

okazał się przekraczać wartości wskazane w ustawie o rewitalizacji tj. 

zamieszkiwało go więcej niż 30% mieszkańców. Ze względu na wyznaczenie 

jednostek jedynie zamieszkałych wartość ustawowa 20% powierzchni nie 

została przekroczona. W związku z powyższym konieczne było zawężenie 

obszaru zdegradowanego. W tym celu posłużono się przede wszystkim 

wyznaczeniem obszarów, które posiadają potencjał do realizacji działań 

służących przeciwdziałaniu występującym problemom a przede wszystkim 

dają możliwości przywrócenie do życia zdegradowanej części Gminy 

i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Dla precyzyjnego wyboru obszaru 

rewitalizacji, kluczowe było wskazanie dokładnych miejsc występowania tych 

problemów - miejsc o szczególnym ogniskowaniu się problemów, gdzie 

działania realizowane na tych obszarach będą miały pozytywny wpływ na 

mieszkańców z całej Gminy Żmudź. 

Ponadto, celem rewitalizacji jest „ożywienie” zdegradowanej przestrzeni. 

Obejmuje ona aspekt: ekonomiczny, społeczny i przestrzenny. Uspołecznienie 

procesu rewitalizacji jest wymogiem odgórnym, a jego ważnym zadaniem jest 

propagowanie aktywnych postaw wśród mieszkańców tak, aby uruchomić 

potencjał ludzi i miejsca. Propagowanie aktywnych postaw umożliwiają 

organizacje, związki, stowarzyszenia a ścisła współpraca umożliwi Gminie 
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prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym 

obszarze przy włączeniu w aktywizację lokalnej społeczności.  

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji Gminy Żmudź wyznaczony został 

w oparciu o wnioski wynikające z: 

 diagnozy zjawisk kryzysowych w sferach: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, 

 wywiadów z pracownikami Urzędu Gminy, w trakcie których 

zidentyfikowano miejsca i obiekty, które ze względu na swój potencjał 

rozwojowy zasługują na objęcie działaniami rewitalizacyjnymi, 

 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami lokalnych instytucji,  

 analizy aktualnych dokumentów strategicznych, programowych 

i planistycznych, w zakresie komplementarności rozstrzygnięć w nich 

zawartych z możliwymi do podjęcia działaniami rewitalizacyjnymi. 

W ten sposób uzyskano 2 obszary rewitalizacji. Przeprowadzone badania 

wskazują nagromadzenie negatywnych zjawisk w wspomnianych obszarach. 

Skala występujących na tych obszarach problemów potwierdzona została 

zarówno diagnozą wskaźnikową, jak również serią wywiadów pogłębionych 

z przedstawicielami Urzędu Gminy Żmudź czy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej odnoszących się bezpośrednio do możliwości jakie posiada Gmina 

Żmudź aby przywrócić do życia zdegradowane części Gminy i uzupełnić je 

o nowe funkcje. Realizacja przyszłych projektów rewitalizacyjnych - 

infrastrukturalnych na wybranych obszarach doprowadzi do ożywienia, 

poprawy funkcjonalności, estetyki i wygody użytkowania obiektów. Ponadto 

realizacja projektów aktywizujących na wspomnianych obszarach poprawi 

jakość życia mieszkańców. 

Za obszar rewitalizacji uznane zostały całe powierzchnie zurbanizowane 

danego obszaru. Uznano bowiem, że tylko taka formuła przyczyni się do 

wprowadzenia kompleksowych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju 

społecznego, połączonego z rozwojem gospodarczym oraz infrastrukturalno-

przestrzennym, przy aktywnym udziale wszystkich mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego. 
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OBSZAR REWITALIZACJI: 

 POWIERZCHNIA: 2,85 km2 – co stanowi 2,17% powierzchni całej 

Gminy Żmudź, 

 LICZBA MIESZKAŃCÓW: 740 osób – co stanowi 23,78% wszystkich 

mieszkańców Gminy Żmudź. 

 

Obszar rewitalizacji: 

 OBSZAR II: Leszczany  

 OBSZAR VI: Wołkowiany 

 

Tabela 8. Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji 

Lp. Nazwa obszaru Liczba 
ludności 

% całości 
ludności 
Gminy 

Powierzchni
a w km2 

% 
powierzchn
i Gminy 

1. 
OBSZAR II: 
Leszczany  

387 12,44 2,05 1,56 

2. 
OBSZAR VI: 
Wołkowiany  

353 11,34 0,80 0,61 

RAZEM  
OBSZAR 
REWITALIZACJI 

740 23,78% 2,85 2,17 

Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. – opracowanie własne 

 

Poniższa mapa przedstawia obszar zdegradowany objęty rewitalizacją. 
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Mapa 28. Obszar rewitalizacji w Gminie Żmudź 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie podkładu mapowego 

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Chełmie 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej oraz badań 

ilościowych i jakościowych, wyżej wymienione obszary znalazły się w sytuacji 

kryzysowej pod względem społecznym jak również osiągnęły stan kryzysowy 

w jednej z pozostałych sfer biorących udział w diagnozie. Ponadto spełniają 

one kolejny warunek powierzchniowy (nieprzekraczający 20% powierzchni 

Gminy Żmudź) oraz ilościowy (nie przekraczający 30% liczby ludności Gminy 

Żmudź). 

Grupy społeczne, zamieszkujące obszar rewitalizacji w Gminie Żmudź, 

wymagające największego wsparcia to przede wszystkim: 

 seniorzy – w zakresie dziennej opieki, aktywizacji i integracji ze 

społeczeństwem, 
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 młodzież – zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje, stworzenie 

warunków do nowoczesnej nauki w kierunkach ważnych dla lokalnej 

gospodarki, 

 dzieci – stworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwoju 

psychofizycznego, 

 osoby bezrobotne – w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, 

poszerzenia kwalifikacji i stworzenia warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości m.in. w branży turystycznej, 

 mieszkańcy i turyści – w zakresie zapewnienia miejsc spędzania 

wolnego czasu, zwiększającą ich integrację, 

 osoby uzależnione od pomocy społecznej, ulegające patologiom – 

integracja społeczna, angażowanie w sprawy lokalnej społeczności. 

Działania rewitalizacyjne we wszystkich sferach równocześnie 

przyczynią się do wyprowadzenia z kryzysu społeczności zamieszkującej 

wyznaczony obszar rewitalizacji, pomogą odzyskać istniejące dawniej funkcje 

tego obszaru i wykreować powstanie nowych, zgodnych z aktualnymi 

potrzebami mieszkańców. 
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