Załącznik 10. Mierniki służące identyfikacji obszarów występowania stanu kryzysowego oraz wyznaczeniu obszaru rewitalizacji
Tabela 1 Mierniki bazowe
Lp.
1

2

3

Mierniki bazowe

Okres badania

• Liczba miejscowości
• Liczba sołectw
• Powierzchnia gminy
• Średnia frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.

 Gminy

2012-2014

Ludność

• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt stały
• Liczba osób zameldowanych w gminie na pobyt czasowy
• Liczba dzieci w wieku 6-12 lat
• Liczba dzieci w wieku 13-16 lat

 Gminy

2012-2014

Infrastruktura

• Liczba budynków
• Liczba budynków mieszkalnych
• Liczba komunalnych lokali mieszkalnych
• Lista ulic wraz z określeniem: długości ulic, długości chodników , ścieżek i tras rowerowych przy tych ulicach oraz
wskazaniem czy w promieniu 1 km znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.

 Gminy

2012-2014

Miernik dla obszaru (dane dostępne na poziomie miejscowości lub wsi, ulicy)
Negatywne zjawiska społeczne

Źródło informacji

Okres badania

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym

 Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

2012-2014

 OPS

2012-2014

a Policja
b Policja

2012-2014

Gmina
bez podziału na miejscowości i ulice

Tabela 2 Mierniki dla zdiagnozowania obszarów
Lp.

Problemy

1

Bezrobocie

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
 Liczba świadczeń pomocy społecznej

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu:

2

Ubóstwo

3

Przestępczość

 sieroctwa;
 bezdomności;
 bezrobocia;
 niepełnosprawności;
 długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 przemocy w rodzinie;
 potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze;
 trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 alkoholizmu lub narkomanii;
a Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym w ramach 7 kategorii
b Liczba czynów karalnych nieletnich
c Liczba wykroczeń społecznie uciążliwych

c Policja + Straż Miejska

4

Niski poziom edukacji

5

Niski poziom kapitału
społecznego

6

Niewystarczającego
poziomu
uczestnictwa w
życiu publicznym i
kulturalnym

• Liczba uczniów z wynikami ze sprawdzianu szóstych klas na poziomie niższym niż 75% średniej w gminie
• Liczba uczniów z wynikami z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego na poziomie niższym niż 75% średniej
w gminie z części matematycznej
• Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepromowanych do kolejnej klasy
• Liczba egzaminów poprawkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach
a Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO’s).
b Liczba członków działających w ramach NGO’s
1
c Liczba NGO’s realizujących zadania zlecone przez gminę
2
a Liczba czynnych czytelników bibliotek publicznych
3
b Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r.
4
c Liczba dzieci korzystających z usług oferowanych przez świetlice
d Liczba osób uczestniczących w bezpłatnych oraz płatnych zajęciach organizowanych przez samorządowe instytucje
kultury

• Szkoły

2012-2014

a Starostwo powiatowe
b Gminy
c Gminy

2012-2014

a Biblioteki publiczne
b Gminy
c Gminy
d Instytucje Kultury

2012-2014

Negatywne zjawiska gospodarcze

7

Niski stopień
przedsiębiorczości

a Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON
b Liczba podmiotów gospodarczych płacących podatek dochodowy (PIT + CIT)
c Sumaryczna wartość podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorców
d Liczba podmiotów gospodarczych ponoszących opłaty za wywóz śmieci komunalnych

8

Słaba kondycja
ekonomiczna
przedsiębiorstw

a Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zakończenie działalności gospodarczej
b Liczba podmiotów gospodarczych, które zgłosiły zawieszenie działalności gospodarczej
c Liczba podmiotów gospodarczych zalegających z płatnością podatku dochodowego dłużej niż 6 m-cy
d Liczba wystawionych tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego dot. firm w zakresie zaległości podatkowych w

a Urząd Statystyczny
b – c Urząd Skarbowy

2012-2014

d Gminy

a – c Urząd Skarbowy
d Gminy

2012-2014

okresie ostatnich 3 lat.
Negatywne zjawiska środowiskowe

9

Przekroczenie standardów
jakości środowiska

a Liczba mieszkań w zasobie komunalnym ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa
b Liczba budynków mieszkalnych niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
c Liczba dzikich wysypisk
5
d Występowanie obszarów wymagających rekultywacji

10

Obecność odpadów
stanowiących zagrożenie
dla życia, zdrowia ludzi
stanu środowiska

• Liczba obiektów budowlanych pokrytych/izolowanych azbestem
• Liczba wysypisk odpadów niebezpiecznych
• Występowanie obszarów wymagających rekultywacji6
• Występowanie przedsiębiorstw wytwarzających odpady niebezpieczne7.

a – c Gminy + jednostki podległe
d Starostwo Powiatowe

• Gminy

2012-2014

2012-2014

Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne

11

1

Niewystarczające
wyposażenie w
infrastrukturę
techniczną i
społeczną lub jej zły stan
techniczny

a Dostęp do sieci kanalizacyjnej
b Dostęp do sieci wodociągowej
c Dostęp do sieci gazowej
d Dostęp do sieci ciepłowniczej
e Dostęp do Publicznych Punktów Dostępu do Internetu
f Występowanie oświetlenia ulicznego
g Liczba mieszkań socjalnych
h Liczba mieszkań komunalnych

Należy podać liczbę osób faktycznie działających w ramach i na rzecz organizacji.
Czytelnik czynny to czytelnik, który wypożyczył książkę minimum jeden raz w roku.
3
Dla ulic w mieście i miejscowości należy przyjąć taką frekwencję jak dla okręgu wyborczego odpowiedniego dla ulicy lub miejscowości
4
Świetlice: środowiskowe, gminne, wiejskie itp.
5
Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy (w mieście) lub miejscowości (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.
6
Należy podać jeżeli bezpośrednio do ulicy ( wmieście) lub miejscowości (np. wieś) przylega teren wymagający rekultywacji.
7
W rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
2

a Podmiot zarządzający siecią wodno -

kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający siecią wodno -

kanalizacyjną
c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/ przedsiębiorstwa

energetyki cieplnej

e-o Gminy + jednostki podległe

2012-2014

Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do żłobka8
9
j Liczba dzieci, które z powodu braku miejsc nie dostały się do przedszkola
9
k Liczba wolnych miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych
8
l Liczba wolnych miejsc w żłobkach i innych podmiotach organizujących opiekę dla grup dzieci do lat 3
m Liczba przystanków komunikacji publicznej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie przystanku
komunikacji zbiorowej w miejscowości
(wieś) Gmina
10
n Dostęp do placów zabaw
11
o Dostęp do instytucji kultury
a Liczba budynków niepodłączonych do sieci wodociągowej
b Liczba budynków niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej
c Liczba budynków niepodłączonych do sieci gazowej
d Liczba budynków niepodłączonych do sieci ciepłowniczej
e Liczba czynnych punktów świetlnych
12
f Liczba dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką w żłobkową
13
g Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
h Liczba połączeń w ciągu doby z przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub
występowanie przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś)
Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru
• Długość dróg gruntowych
• Długość dróg o nawierzchni utwardzonej
• Długość chodników
• Długość ścieżek i tras rowerowych
• Liczba przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie przystanku
komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś)
• Liczba połączeń z przystanków komunikacji zbiorowej w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie
przystanku komunikacji zbiorowej w miejscowości (wieś)
i

12

Brak dostępu do
podstawowych
usług lub ich niska jakość

13

14

15

Niski poziom obsługi
komunikacyjnej

Niedobór lub niska jakość
terenów
publicznych

• Liczba publicznie dostępnych terenów zieleni13
• Powierzchnia publicznie dostępnych terenów zieleni14
• Liczba placów zabaw
• Liczba ogólnodostępnych obiektów sportowych w promieniu 1000 m od ulicy w mieście lub występowanie w
miejscowości (wieś)
• Liczba publicznych miejsc parkingowych
• Długość ścieżek i tras rowerowych
• Długość chodników
• Liczba czynnych punktów świetlnych

a Podmiot zarządzający siecią wodno -

kanalizacyjną
b Podmiot zarządzający siecią wodno -

kanalizacyjną
c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/ przedsiębiorstwa
energetyki cieplnej
e-h Gminy + jednostki podległe

2012-2014

Analiza jakościowa – opisowa

• Gminy + jednostki podległe

• Gminy

2012-2014

2012-2014

Negatywne zjawiska techniczne

8

Dotyczy żłobków publicznych i niepublicznych
Dotyczy przedszkoli publicznych i niepublicznych
10
Plac zabaw należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście.
11
Należy przyporządkować jeżeli w miejscowości lub odległości nie większej niż 30 min podróży komunikacją publiczną znajduje się instytucja kultury. Podmioty dla których prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym
12
jw.
13
Teren zieleni należy przyporządkować do jednej ulicy, z której jest główne/bezpośrednie wejście. We mierniku należy wykazać TYLKO takie tereny zieleni jak: parki, skwery, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie).
14
jw.
9

a Liczba budynków komunalnych oddanych do użytku przed 1990 r.

16

17

Degradacja stanu
technicznego obiektów
budowlanych, w tym o
przeznaczeniu
mieszkaniowym

b Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) oddanych do użytku przed 1990 r.
c Liczba budynków (komunalnych) poddanych modernizacji po 2005 r.
d Liczba lokali mieszkalnych (komunalnych) poddanych modernizacji po 2005 r.
e Liczba obiektów użyteczności publicznej wyłączonych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny
f Liczba osób, którym obniżono wysokość podatku od nieruchomości z uwagi na zły stan techniczny obiektu

a-f Gminy + jednostki podległe
g-h Powiatowy Inspektorat Nadzoru

2012-2014

budowlanego

budowlanego
g Liczba wydanych nakazów rozbiórki obiektów budowlanych z powodu złego stanu technicznego
h Liczba wydanych zakazów użytkowania lokalu/budynku z przyczyn złego stanu technicznych

Niefunkcjonowanie
rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów
budowlanych, w
szczególności w zakresie
energooszczędności i
ochrony środowiska

a Podmiot zarządzający siecią wodno -

kanalizacyjną

a Dostęp do sieci kanalizacyjnej
b Dostęp do sieci wodociągowej
c Dostęp do sieci gazowej
d Dostęp do sieci ciepłowniczej

b Podmiot zarządzający siecią wodno -

kanalizacyjną

2012-2014

c Zakład gazowniczy
d Gminy/spółdzielnie/ przedsiębiorstwa

energetyki cieplnej

Tabela 3 Mierniki dla wyznaczonego obszaru rewitalizowanego
Lp.
3

Mierniki bazowe
Infrastruktura

• Liczba lokali mieszkalnych

Gminy

2012-2014

Gminy + jednostki podległe

2012-2014

Gminy/ operatorzy telekomunikacyjni

2012-2014

Gminy + jednostki podległe

2012-2014

Gminy + jednostki podległe

2012-2014

Negatywne zjawiska środowiskowe
9

Przekroczenie standardów jakości środowiska

• Liczba budynków ogrzewanych z innych źródeł niż sieć ciepłownicza lub sieć gazowa
Negatywne zjawiska przestrzenno – funkcjonalne

11
14

Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny
Niski poziom obsługi
komunikacyjnej

• Dostęp do szerokopasmowego Internetu (operatorzy telekomunikacyjni)
• Czas przejazdu komunikacją publiczną15
Negatywne zjawiska techniczne

17

15
16

Niefunkcjonowanie rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z
obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska

 Liczba budynków wymagających termomodernizacji

16

 Liczba budynków mieszkalnych wymagających termomodernizacji

do centrum miasta w przypadku gminy miejskiej lub do miejscowości „stolicy” gminy w przypadku gmin wiejskich lub miejsko- wiejskich
Termomodernizacyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 712. ©Kancelaria Sejmu s. 2/17 2015-03-17 lokalnych źródłach
ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie
zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

