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WSTĘP

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Rada Miasta Olsztyna

W tym rozumieniu działania podejmowane w procesie

zadecydowała o przystąpieniu do opracowania nowego

rewitalizacji skierowane winny być przede wszystkim do

1

programu rewitalizacji dla Olsztyna – dokumentu, który

lokalnej społeczności i odpowiadać jej konkretnym

będzie integrował i koordynował różne aktywności

potrzebom. Dotyczy to zwłaszcza osób, które z różnych

i działania, zmierzające do wspólnego celu: ożywienia

przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie

najbardziej zdegradowanych części miasta (w języku

potrafią samodzielnie rozwiązać swoich problemów. Aby

łacińskim re vita, czyli przywrócenie do życia). Geneza

wspólnie stworzyć z Olsztyna miejsce lepsze do życia, pracy

powstania pojęcia rewitalizacji jako zintegrowanych

i odpoczynku należy zadbać przede wszystkim o to, żeby

działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich, ma swoje

wszyscy mogli współuczestniczyć w tym procesie. Bardzo

korzenie w zjawisku suburbanizacji, czyli wyludniania się

ważne w tym kontekście jest właściwe rozumienie procesu

centrów miast na rzecz dzielnic usytuowanych na

rewitalizacji, obejmującej nie tylko na remont czy tworzenie

obrzeżach miast lub osiedli podmiejskich. Proces ten

nowej infrastruktury, ale nastawionej przede wszystkim na

początkowo pojawił się w Stanach Zjednoczonych

aktywizację

Ameryki Północnej, ale już od 3 ćw. XX w. dotykać zaczął

budowanie jej więzi z miastem.

również miast europejskich. Aby temu przeciwdziałać
zaczęto

skupiać

wysiłki

na

wyludnionych

lokalnej

społeczności

oraz

przed niniejszym programem będzie przemiana
w sferze społecznej w dwóch aspektach:

wej, jak i kulturowej, gospodarczej i przestrzennej, w celu
atrakcyjności

integrację

Dlatego też jednym z kluczowych wyzwań stojących

podejmowaniu

zintegrowanych działań zarówno w sferze mieszkaniopodniesienia

i

1. przywrócenia do aktywności społecznej i zawodowej

dzielnic

śródmiejskich. Pojawił się wówczas zasadniczy wniosek,

osób wykluczonych z obszaru rewitalizacji,

że miasto bez człowieka nie może się rozwijać w sposób
zrównoważony oraz, że to mieszkańcy są głównym

2. integracji społecznej i pobudzenia aktywności

napędem tego rozwoju.

lokalnej wszystkich mieszkańców obszaru.
Towarzyszyć temu będą przemiany w sferze przestrzennej
i funkcjonalnej, a sumą tych działań będzie stworzenie
korzystnych warunków i przyjaznego otoczenia dla rozwoju
przedsiębiorczości na tym obszarze. Efekt tego procesu
zauważalny będzie dopiero kilka lat po zakończeniu
realizacji niniejszego programu, a właściwym dążeniem
MPRO 2020 jest zainicjowanie przemian, które w perspektywie wieloletniej, doprowadzą do ożywienia gospodarczego
obszaru poddanego rewitalizacji. Jest to początek tak
rozumianego procesu rewitalizacji, który będzie kontynuowany również w latach późniejszych.
Za podstawę metodologiczną sporządzania MPRO 2023
przyjęto opracowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (Warszawa, 3 lipca 2015 r. – dalej
zwane wytycznymi MIR). Podstawą prawną uchwalenia
programu jest art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446), który w zakresie
kompetencji przysługujących Radzie Gminy zawiera też
uchwalanie programów gospodarczych.
W celu zapewnienia udziału specjalistów z różnych dziedzin
podczas prac nad programem, Prezydent Olsztyna powołał
w dniu 03.09.2015 r. Zespół ds. opracowania Miejskiego
Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020. Zespół pracował
w następującym składzie:
1

Uchwała Rady Miasta Olsztyna nr XII/146/15 z dnia 26.08.2015 r.
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WSTĘP
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WSTĘP

Pierwszym zadaniem Zespołu
było dokonanie analizy zjawisk

Związane jest to z historyczną proweniencją urbanistycznej
struktury centrum Olsztyna, która jest przyczyną dwóch
najistotniejszych problemów przestrzenno-technicznych:
- skupienie w historycznych dzielnicach większości

kryzysowych na całym obszarze
Olsztyna, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów

mieszkaniowego zasobu gminy (90 %), zamieszkanego przez
osoby, cechujące się niższym stopniem zaradności życiowej;
- niewydolność funkcjonalna systemu komunikacyjnego,
wynikająca ze zwartych struktur przestrzennych,
nieuwzględniających współczesnych zjawisk społecznych

społecznych. Diagnozy

i cywilizacyjnych;

dokonano w podziale na 23

Podczas kolejnych analiz stwierdzono, że na obszarze tym

osiedla, stanowiące jednostki

stanowić mogą motory rozwoju lokalnego. Ze względu na

znajdują się potencjały, które odpowiednio wykorzystane
centralny charakter tego obszaru, wymierne korzyści

pomocnicze miasta.

z

wyeliminowania

zaobserwowanych

tu

dysfunkcji

społecznych i przestrzenno-technicznych, będą udziałem
nie tylko mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale całej
Wyniki tej diagnozy pokazały, że różne formy kryzysu
społecznego występują w mniejszym lub większym
natężeniu na obszarze całego miasta, jednak największa
koncentracja zjawisk negatywnych we wszystkich sferach
wymienionych w wytycznych MIR widoczna jest w centralnych osiedlach miasta.

społeczności Olsztyna.
Po wyznaczeniu zasięgu przestrzennego obszaru przeznaczonego do rewitalizacji sformułowane zostały misja i wizja
oraz określone planowane do osiągnięcia cele i kierunki
działań. Na każdym etapie tworzenia MPRO 2023 trwał
dialog społeczny oraz współpraca z lokalną społecznością na

Zaniedbanie tego obszaru zarówno w aspekcie społecznym,

temat kształtu niniejszego dokumentu. Szczegółowy opis

jak i przestrzennym jest, podobnie jak w przypadkach innych

poszczególnych działań w pracach nad programem oraz

miast, wynikiem suburbanizacji i ukierunkowania potencjału

charakterystyka form partycypacji społecznej uwzględnione

inwestycyjnego na rozlewająca się tkankę urbanistyczną.

podczas jego tworzenia znajdują się w kolejnych rozdziałach.
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WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ 2

Rewitalizacja

Obszar rewitalizacji

– to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzy-

– obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegrad-

sowego obszarów zdegradowanych poprzez działania

owanego,

całościowe

(powiązane

wzajemnie

cechującego

się

szczególną

koncentracją

przedsięwzięcia

negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znac-

obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub

zenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić

przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe),

rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej,

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorial-

wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów

nie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych

poprzez programy rewitalizacji.

przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Stan kryzysowy

Program rewitalizacji

– stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk

– inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy

społecznych

ubóstwa,

wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospo-

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału

(w

darczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów re-

w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących

witalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków

z

do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie pla-

negatywnymi

szczególności

zjawiskami

bezrobocia,

w

co

najmniej

jednej

z następujących sfer:

nowania, koordynowania i integrowania różnorodnych

gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia

aktywności w ramach rewitalizacji.

przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia
standardów

jakości

środowiska,

obecności

2

Słowniczek powstał na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 3 lipca 2015 r

odpadów

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu
środowiska),
przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie
niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną
i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu
technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu
mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności
i ochrony środowiska).

Obszar zdegradowany
– obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich.
Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary,
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic
pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym
z podobszarów.
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1. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023

8

1. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Struktura demograficzna populacji Olsztyna

1933 os./km². Są to dane, na których oparto dalsze analizy.

Według danych Urzędu Miasta Olsztyna w marcu 2015 roku,

Struktura tej populacji pod względem liczby ludności

Olsztyn zamieszkiwało 170 789 osób, w tym 78 786

w wieku przedprodukcyjnym; produkcyjnym i poproduk-

mężczyzn i 92 003 kobiet, co przy całkowitej powierzchni

cyjnym w latach 2010; 2012; 2013 prezentowała się

miasta – 88,3 km² daje gęstość zaludnienia na poziomie

następująco:

Tabela nr 1 – Struktura wiekowa ludności
2010

2012

2013

175388

174641

174675

48,8

48,8

48,8

Przedprodukcyjnym

16,6

16,4

16,4

Produkcyjnym

67,2

65,8

65,0

Poprodukcyjnym

16,3

17,8

18,5

Ludność
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
Ludność w % ogółu ludności w wieku:

Tabela nr 2 – Dane dotyczące terytorium i zaludnienia osiedli.

3

OSIEDLE

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
ZAMELDOWANYCH
NA STAŁE

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
ZAMELDOWANYCH
TYMCZASOWO

SUMA
MIESZKAŃCÓW
W OSIEDLU

POWIERZCHNIA
OSIEDLA
(kilometry kwadratowe)
2011 r.

GĘSTOŚĆ
ZALUDNIENIA
OSIEDLA
(osób na kilometr

Brzeziny

2162

119

2281

2,25

1014

Dajtki

7,5

758

5583

100

5683

Generałów

9891

283

10174

1,95

5217

Grunwaldzkie

5490

136

5626

1,46

3853

Gutkowo

3687

81

3768

7,2

523

Jaroty

25132

482

25614

4,82

5314

Kętrzyńskiego

7023

358

7381

4,83

1528

Kormoran

14311

294

14605

1,1

13277

Kortowo

1035

2362

3397

4,22

805

Kościuszki

6085

1141

7226

1,18

6124

37

2252

2,1

1072

Likusy

2215

Mazurskie

4988

125

5113

5,98

855

Nad Jeziorem Długim

3050

627

3677

4,23

869

Nagórki

11424

228

11652

1,69

6895

Pieczewo

10010

199

10209

2,24

4558

Podgrodzie

9830

440

10270

1,35

7607

Podleśna

10354

224

10578

9,93

1065

Pojezierze

11657

311

11968

2,39

5008

Redykajny

2017

127

2144

6,1

351

Śródmieście

2916

187

3103

0,58

5350

Wojska Polskiego

6296

237

6533

5,03

1299

Zatorze

6393

129

6522

0,45

14493

Zielona Górka

995

18

1013

6,44

157

RAZEM:

170789

85,023

ŚREDNIO: 2009

Powierzchnia całkowita osiedli jest mniejsza od powierzchni całkowitej miasta, ponieważ nie zawiera dwóch olsztyńskich jezior: Ukiel i Kortowskiego, które nie zostały przypisane do żadnego z osiedli.
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1. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Grafika nr 1 – Podział Olsztyna na osiedla

Poziom i struktura ubóstwa

zawarto informację, jaki procent ogółu stanowią osoby

Dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie

z danej lokalizacji. Uwzględnić należy, że w każdym

(MOPS) dotyczyły ilości rodzin i osób objętych pomocą wg

przypadku zebrano 10 lokalizacji, co stanowi ok. 3%

następujących

lokalizacji, dla których zebrano dane w MOPS.

kryteriów:

ubóstwo;

bezrobocie;

niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba;
bezradność

w

sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

i prowadzeniu gospodarstwa domowego; alkoholizm; narkomania; bezdomność i przemoc w rodzinie. Dane w tabelach obejmują cztery pierwsze kategorie zdarzeń, ponieważ
stanowią one łączeni 93% przypadków.
Dane zostały podzielone wg Punktów Pomocy Społecznej (PPS)
- jednostek podległych MOPS w Olsztynie. Zasięg terytorialny
poszczególnych PPS został określony na podstawie lokalizacji
siedziby oraz danych ze strony internetowej MOPS w Olsztynie
dotyczących ulic objętych pomocą poszczególnych Punktów
Pomocy Społecznej. Pozwoliło to na przyporządkowanie
danych do osiedli (wyniki w dalszej części opracowania).
Ulice przyporządkowano do PPS a następnie uszeregowano
malejąco. Poniższe tabele prezentują ulice, na których
konkretne zjawisko wystąpiło najczęściej. W tabelach
MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023
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Tabela nr 3 – Liczba rodzin objętych pomocą społeczną. Źródło: MOPS Olsztyn
Liczba rodzin objętych pomocą MOPS Olsztyn
PPS

Ulica

Liczba rodzin

%

PPS nr 7

Kołobrzeska

233

4,5%

PPS nr 7

Dworcowa (od 1-41 i od 2-24)

162

3,2%

PPS nr 2

Kościuszki

124

2,4%

PPS nr 12

Wojska Polskiego

121

2,4%

PPS nr 2

Niepodległości 52/58 „Samotniak”

120

2,3%

PPS nr 7

Pana Tadeusza

114

2,2%

PPS nr 1

Jagiellońska (od 1 do 15 nieparzyste, od 45 do końca wszystkie)

106

2,1%

PPS nr 2

Kajki

95

1,8%

PPS nr 8

Orłowicza

94

1,8%

PPS nr 5

Żołnierska

94

1,8%

Dziesięć punktów ujętych w zestawieniu stanowi łącznie 24,6 %.
Tabela nr 4 – Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną. Źródło: MOPS Olsztyn
Liczba osób w rodzinach
PPS

Ulica

Osób

%

PPS nr 7

Kołobrzeska

360

4,2%

PPS nr 7

Dworcowa (od 1-41 i od 2-24)

223

2,6%

PPS nr 5

Wyszyńskiego

214

2,5%

PPS nr 12

Wojska Polskiego

173

2,0%

PPS nr 1

Jagiellońska (od 1 do 15 nieparzyste, od 45 do końca wszystkie)

169

2,0%

PPS nr 2

Kajki

165

1,9%

PPS nr 7

Pana Tadeusza

159

1,9%

PPS nr 2

Niepodległości 52/58 „Samotniak”

148

1,7%

PPS nr 4

Warszawska

147

1,7%

PPS nr 8

Orłowicza

145

1,7%

10 lokalizacji stanowi 22,2 % ogółu pod względem ilość osób w rodzinach, którym udzielono pomocy.
Tabela nr 5 – Liczba osób otrzymujących pomoc społeczna ze względu na ubóstwo. Źródło: MOPS Olsztyn
Kryterium przyznania pomocy: ubóstwo
PPS

Ulica

Liczba osób

%

PPS nr 2

Niepodległości 52/58 „Samotniak”

116

6,1%

PPS nr 7

Towarowa

75

3,9%

PPS nr 1

Jagiellońska

73

3,8%

PPS nr 7

Kołobrzeska

66

3,5%

PPS nr 12

Żeromskiego

61

3,2%

PPS nr 2

Kajki

56

2,9%

PPS nr 1

Poprzeczna

52

2,7%

PPS nr 2

Kościuszki

52

2,7%

PPS nr 12

Wojska Polskiego

46

2,4%

PPS nr 8

Zamenhofa

46

2,4%

PPS nr 2

Partyzantów

46

2,4%

10 lokalizacji stanowi 25 % ogółu pod względem ilość osób w rodzinach, którym udzielono pomocy.
MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023
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Tabela nr 6 – liczba osób otrzymujących pomoc społeczną ze względu na bezrobocie. Źródło: MOPS Olsztyn
Kryterium przyznania pomocy: bezrobocie
PPS

Ulica

Liczba rodzin

%

PPS nr 7

Towarowa

85

3,9%

PPS nr 1

Jagiellońska (od 1 do 15 nieparzyste, od 45 do końca wszystkie)

59

2,7%

PPS nr 12

Żeromskiego

57

2,6%

PPS nr 2

Kajki

49

2,3%

PPS nr 8

Orłowicza

49

2,3%

PPS nr 12

Wojska Polskiego

48

2,2%

PPS nr 1

Poprzeczna

45

2,1%

PPS nr 1

Limanowskiego

44

1,8%

PPS nr 1

Zientary- Malewskiej

42

2,0%

PPS nr 7

Pana Tadeusza

39

1,8%

PPS nr 7

Kołobrzeska

38

1,8%

10 lokalizacji stanowi 28,9% ogółu pod względem ilość osób w rodzinach, którym udzielono pomocy.
Tabela nr 7 – Liczba osób otrzymujących pomoc społeczną ze względu na niepełnosprawność. Źródło: MOPS Olsztyn
Kryterium przyznania pomocy: niepełnosprawność
PPS

Ulica

Osób

%

PPS nr 7

Towarowa

108

4,2%

PPS nr 7

Kołobrzeska

83

3,2%

PPS nr 1

Jagiellońska (od 1 do 15 nieparzyste, od 45 do końca wszystkie)

82

3,2%

PPS nr 2

Kościuszki

73

2,8%

PPS nr 8

Orłowicza

69

2,7%

PPS nr 2

Partyzantów

61

2,4%

PPS nr 12

Kasprowicza

60

2,3%

PPS nr 12

Żeromskiego

58

2,3%

PPS nr 3

Sokola

53

2,1%

PPS nr 12

Wojska Polskiego

50

1,9%

PPS nr 1

Poprzeczna

48

1,9%

Łącznie 31,7 procent przypadków.
Tabela nr 8 – Liczba osób otrzymujących pomoc społeczną ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę. Źródło: MOPS Olsztyn
Kryterium przyznania pomocy: długotrwała lub ciężka choroba
PPS

Ulica

Liczba osób

% ogółu

PPS nr 7

Towarowa

101

4,4%

PPS nr 2

Warmińska

89

3,9%

PPS nr 7

Kołobrzeska

79

3,4%

PPS nr 1

Poprzeczna

79

3,4%

PPS nr 1

Zientary-Malewskiej

69

3,0%

PPS nr 12

Wojska Polskiego

59

2,6%

PPS nr 8

Orłowicza

58

2,5%

PPS nr 4

Juranda ze Spychowa

54

2,3%

PPS nr 12

Jagiellońska (od 1 do 15 nieparzyste, od 45 do końca wszystkie)

52

2,3%

PPS nr 1

Jagiellońska (od 2 do 12 parzyste, od 14 do 42 wszystkie)

48

2,1%

PPS nr 12

Żeromskiego

42

1,8%
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Dla każdego z PPS obliczono, jak często występuje zjawisko

dwie równe części, a wartością, która oddziela od

na 1000 mieszkańców. Dla wyróżnienia miejsc, w których

pozostałej części zbioru górne 25% wyników. Czcionką

występuje

zieloną zaznaczono dane dla tych 25% obszarów, w których

koncentracja

zjawisk

negatywnych

przedstawiono: pogrubioną czcionką PPS, w których

zjawisko

częstotliwość mieści się pomiędzy drugim, a trzecim

kwartyla). Dane wg liczby rodzin, liczby osób, PPS

kwartylem, czyli medianą - wartością, która dzieli zbiór na

i kryteriów przyznania pomocy prezentuje tabela:

występuje

najczęściej

(powyżej

trzeciego

Tabela nr 9 – Zestawienie danych z Punktów Pomocy Społecznej. Źródło: MOPS Olsztyn
PPS

Liczba rodzin

Liczba osób

Ubóstwo

PPS nr 1

69,4

108,9

45,5

PPS nr 2

39,9

59,7

23,6

PPS nr 3

33,5

49,5

12,1

PPS nr 4

29,9

50,5

11,7

PPS nr 5

40,3

71,2

0,2

PPS nr 6

47,1

87,8

0,0

PPS nr 7

56,3

84,5

19,8

PPS nr 8

21,3

31,5

2,5

PPS nr 9

28,0

51,7

14,8

PPS nr 10

25,9

39,1

0,1

PPS nr 11

10,6

17,9

0,9

PPS nr 12

46,1

73,9

26,6

Tabela nr 10 – Zestawienie danych z Punktów Pomocy Społecznej. Źródło: MOPS Olsztyn
PPS

bezrobocie

niepełnosprawność

długotrwała lub ciężka choroba

PPS nr 1

29,8

29,2

12,6

PPS nr 2

16,5

21,9

11,2

PPS nr 3

12,1

16,5

23,8

PPS nr 4

13,7

14,6

17,6

PPS nr 5

15,8

22,4

17,4

PPS nr 6

17,1

21,0

29,5

PPS nr 7

20,2

28,7

30,6

PPS nr 8

6,8

11,9

10,6

PPS nr 9

9,3

16,9

16,7

PPS nr 10

10,9

6,3

7,7

PPS nr 11

5,0

4,4

6,1

PPS nr 12

19,0

19,9

17,1

Poniżej przedstawiono natomiast dane dotyczące bezrobocia, z uwzględnieniem grup problematycznych: bezrobotnych długotrwale, czyli pozostających bez pracy przez
dłużej niż rok, oraz bezrobotnych poniżej 25 roku życia.
Dane pochodzą z Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie
(wrzesień 2015 r.).
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Tabela nr 11 – Dane dotyczące bezrobocia z uwzględnieniem grup problematycznych. Źródło: MUP Olsztyn
2012
Wrzesień

2011

W tym z prawem
do zasiłku

Ogółem

2010

W tym z prawem
do zasiłku

Ogółem

W tym z prawem
do zasiłku

Ogółem

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Osoby będące
w szczególnej
sytuacji
zawodowej na
rynku pracy

5.738

2.853

700

343

4.689

2.463

595

327

4.777

2.452

632

350

W tym do 25 r.
życia

1.015

580

46

21

830

480

32

20

Długotrwale
bezrobotne

2.716

1.406

11

6

2.200

1.188

6

5

1.780

909

5

2

Powyżej 50 roku
życia

1.722

658

426

196

1.377

549

324

162

1.355

523

348

172

Niepełnosprawni

643

313

119

65

505

253

103

70

517

234

104

58

Tabela nr 12 – Dane dotyczące bezrobocia z uwzględnieniem grup problematycznych. Źródło: MUP Olsztyn
2015
Wrzesień

Ogółem

2014

W tym z prawem
do zasiłku

2013

W tym z prawem
do zasiłku

Ogółem

Ogółem

W tym z prawem
do zasiłku

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Razem

Kobiety

Osoby będące
w szczególnej
sytuacji
zawodowej na
rynku pracy

4.438

2.256

592

327

5.080

2.537

572

306

5.981

2.979

698

363

W tym do 25 r.
życia

532

298

21

9

688

391

25

12

898

493

32

15

Długotrwale
bezrobotne

2.563

1.295

5

3

3.051

1.498

9

5

3.118

1.552

12

4

Powyżej 50 roku
życia

1.646

657

347

157

1.717

652

350

169

1.930

779

350

255

Niepełnosprawni

592

266

106

55

594

263

121

64

649

327

133

82

Poniżej znajdują się dane w nieco innym profilu zebrane do roku 2014.
Tabela nr 13 – Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych.

Tabela nr 14 – Liczba bezrobotnych pozostających bez pracy

Źródło: GUS

dłużej niż 1 rok. Źródło: GUS
Bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok- ogółem

Bezrobotni zarejestrowani
2011

2012

2013

2014

Mężczyźni
3022

3675

3653

2991

3589

3669

2991

7264

2013

2014

1457

1971

2315

2102

Bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok jako % bezrobotnych

7322

27,1

31,6

35,5

Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat – jako % bezrobotnych
14,3

Ogółem
6240

2012

23,3

Kobiety
3218

2011

13,9

12,8

11,2

5929
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Potrzeby osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia

Olsztyn wyróżnia się niekorzystnie w zakresie zaspokajania

Systematycznie rośnie ilość oraz jakość usług świadczonych

potrzeb osób niepełnosprawnych (ich szans na rynku pracy

w zakładach opieki zdrowotnej na terenie Olsztyna. W 2015 r.

oraz technicznego dostosowania obiektów infrastruktury).

odnotowano w sumie 215 zarejestrowanych podmiotów

W Olsztynie brakuje udogodnień ułatwiających osobom

świadczących

niepełnosprawnym poruszanie się po mieście (problemem są

mieszkańców Olsztyna, na podstawie mowy z NFZ, co

wysokie krawężniki, nierówne chodniki, nieprzystosowanie

stanowi nieznaczny spadek w stosunku do roku 2013.

transportu publicznego). Sytuacja ta jest systematycznie po-

Według danych GUS za rok 2014 na jeden zakład ambulato-

prawiana przez realizowane projekty, m.in. w zakresie trans-

ryjnej opieki zdrowotnej4 w Olsztynie przypadało 773

portu zbiorowego, które uwzględniają potrzeby osób

mieszkańców, co stanowi wynik najniższy w województwie

niepełnosprawnych.

warmińsko-mazurskim.

usługi

ochrony

zdrowia

na

rzecz

OSIEDLE

Liczba Podmiotów Publicznych I
Niepublicznych realizujących
świadczenia ochrony zdrowia na
podstawie umowy z NFZ w roku 2015

Brzeziny

1

społeczna, ale także dostosowanie oferty kulturalnej, spor-

Dajtki

10

towej, turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej do potrzeb

Generałów

4

osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności fizyc-

Grunwaldzkie

8

Gutkowo

1

W Polsce w 2011 roku osoby niepełnosprawne stanowiły 5,3%

Jaroty

22

ogółu bezrobotnych. W Olsztynie wartość udziału osób

Kętrzyńskiego

19

niepełnosprawnych w ogólnym bezrobociu przewyższała

Kormoran

25

średnią dla Polski o 3,6 punktu procentowego. Wartość

Kortowo

3

Kościuszki

8

Likusy

6

Mazurskie

3

Nad Jeziorem Długim

2

W zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych,
szczególnej uwagi wymaga podejmowanie przez władze
miejskie działań w takich obszarach jak rynek pracy, opieka
zdrowotna (w tym oferta rehabilitacyjna), infrastruktura

znej do obiektów oferujących wymienione usługi.

wskaźnika dla Olsztyna była też największa w porównaniu
z Białymstokiem, Kielcami i Rzeszowem.
Udział

procentowy

bezrobotnych

niepełnosprawnych

w ogólnym bezrobociu (stan na dzień 31.12.2011 r.)
Tabela nr 15 – Bezrobotni niepełnosprawni w kraju.

4,25%
KIELCE
BIAŁYSTOK
5,40%
RZESZÓW*
6,90%
OLSZTYN
8,90%
POLSKA
5,30%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

Nagórki

17

Pieczewo

14

Podgrodzie

14

Podleśna

6

Pojezierze

14

Redykajny

3

Śródmieście

11

Wojska Polskiego

17

Zatorze

7

* dot. czerwca 2012 roku.

Źródła zestawienia podane poniżej:
Poziom i struktura bezrobocia w województwie na koniec grudnia
2011 roku i w okresie 12 miesięcy 2011 roku, WUP Kielce 2012;
Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2011 roku,
WUP Białystok 2012;
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie
podkarpackim w czerwcu 2012 roku, WUP Rzeszów 2012;
Bezrobotne osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 roku, WUP Olsztyn 2012;
Bezrobocie rejestrowane w Polsce. Raport miesięczny – grudzień
2011 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament
Rynku Pracy.

Poziom wykształcenia, edukacja i wychowanie
Według danych GUS, w ostatnich latach w Olsztynie wzrosła
liczba uczniów szkól podstawowych. Związane jest to ściśle
ze zmianami jakie zaszły ostatnio w systemie edukacji.
Jednocześnie w 2014 r. zaobserwowano nieznaczny spadek
liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych w stosunku
do lat poprzednich. Spadek odnotowany jest również w Olsztynie wśród studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

4

Zakłady opieki zdrowotnej i praktyki lekarskie. Źródło: Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w

województwie warmińsko-mazurskim, w 2014 r., Olsztyn 2015 r.
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Tabela nr 18 – Edukacja w Olsztynie. Źródło: GUS

Przedszkola i żłobki
W ostatnich latach wzrosła w Olsztynie liczba dzieci zarówno

2012

1 2013

2014

w przedszkolach, jak i żłobkach. Niestety liczba miejsc

Uczniowie szkół podstawowych

9480

9562

10259

w placówkach publicznych – w Olsztynie jest wciąż mniejsza

Uczniowie w gimnazjach

4915

4892

4877

niż liczba dzieci. Ponadto, w związku ze zmianami jakie zaszły

Uczniowie w zasadniczych
szkołach zawodowych

879

861

869

Wyszczególnienie

w przepisach dotyczących wychowania przedszkolnego,
problem ten jeszcze się pogłębi z uwagi na to, że od 2017 r.
prawo do edukacji przedszkolnej obejmie dzieci od 3 roku

Uczniowie szkół specjalnych,
przysposobienia zawodowego

41

47

56

Uczniowie liceów

4516

4272

4233

Uczniowie techników

3623

3572

3516

Uczniowie szkół artystycznych

149

138

140

Uczniowie szkół policealnych

5738

4969

5115

Absolwenci szkół podstawowych

1512

1556

1714

Absolwenci gimnazjów

1755

1502

1569

Absolwenci zasadniczych
Szkół zawodowych

311

269

198

Absolwenci liceów

1579

1348

1398

Absolwenci techników

760

760

717

Absolwenci szkół policealnych

1868

1714

1595

życia. Z tego względu część środków finansowych z budżetu
miasta Olsztyna przeznaczonych jest na dotacje celowe na
prowadzenia takich placówek przez podmioty niepubliczne.
Tabela nr 20 – Żłobki w Olsztynie. Źródło: GUS
Dzieci w żłobkach na 1000 dzieci w wieku do lat 3

30791

28211

11328

9712

8645

3021

2454

2290

843

821

563

34801

Absolwenci szkół wyższych
Uczniowie szkół dla dorosłych
Absolwenci szkół wyższych

2008

2009

2010

2011

2012

2013

109

90

69

81

101

115

144

Tabela nr 21 – Przedszkola w Olsztynie. Źródło: GUS
Miejsca w przedszkolach5

Szkolnictwo wyższe
Studenci

2007

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4353

4749

4929

5514

5778

6245

6734

4897

5187

6302

6625

Dzieci w przedszkolach
5314

5692

5865

Dzieci w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku 3-6
714

762

784

823

782

851

813

Tabela nr 19 – Poziom wykształcenia w Olsztynie. Źródło: GUS
5

Od 2008 r. łącznie z zespołami i punktami przedszkolnymi

Poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej
Ogółem

154039

% ogółu

Wyższe

44723

29

Średnie i policealne – ogółem

56993

37

W tym zasadnicze zawodowe

17415

-

Gimnazjalne

5752

4

Podstawowe ukończone

16440

11

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023

16

1. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Poziom przestępczości i naruszeń prawa

Na terenie miasta Olsztyn od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r.

Na przestrzeni 2 lat, od 2012 do 2104 r., odnotowano

liczba formularzy „Niebieska Karta-A” została wypełniona w

w Olsztynie wyraźny spadek liczby przestępstw przeciwko

225 przypadkach. Na poszczególne Rewiry Dzielnicowych

zdrowiu i życiu (aż 36%). Na stałym poziomie utrzymuje się

rozkłada się ona następująco:

wykrywalność przestępstw ze sporym wzrostem w 2011 r.
Jednocześnie zauważalny jest udział nieletnich w wykrytych przestępstwach – w latach 2007 do 2012 odnotowano
wzrost o ok. 36%.

ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Pstrowskiego, Dworcowa,
Żołnierska, Kołobrzeska, Leonharda, Pana Tadeusza, Soplicy,
Świtezianki,

pl.

2008

2009

2010

2011

2012

195,7

180

189,4

183,4

296,1

190,8

18

Bema,

Kętrzyńskiego,

Partyzantów,

Wyzwolenia,

Sarnowskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Małłków, 1 Maja,
Ratuszowa, pl. Jana Pawła II,

Udział przestępstw popełnionych przez nieletnich jako % przestępstw wykrytych

16,4

Grotha,

Dąbrowszczaków, Kopernika, Mazurska, Kajki, pl. Pułaskiego,

2007

5,3

Daszyńskiego,

nia, pl. Solidarności, 22-go Stycznia, Pieniężnego, Emili Plater,

Przestępstwa wykryte na 10 tys. mieszkańców

7,5

Głowackiego,

Kościńskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Narutowicza, Wschod-

Tabela nr 22 – Przestępczość w Olsztynie. Źródło: GUS

10,3

Rewir I Dzielnicowych – 47

Listopada,

16

Pieniężnego,

Św.

Nowowiejskiego, 11-ego
Wojciecha,

pl.

Jedności

Słowiańskiej, ul. Staromiejska, Stare Miasto, Prosta, Asnyka,
Mieszka I, Chrobrego, Piastowska, Rodziewiczówny, Staszica, J.

Tabela nr 23 – Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu. Źródło: GUS

2013

2014

345

287

220

Zamkowa, Okopowa, Podwale, Górna, Mochnackiego, Jana z
Łajs, Mrongowiusza, Samulowskiego, pl. Konsulatu Polskiego,

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w liczbach bezwzględnych
2012

Długosza, Św. Barbary, J. Lelewela, Włodarczyka, Targ Rybny,

Liszewskiego, Lanca, Warmińska, Linki
Rewir II Dzielnicowych – 56
ul.

Budowlana,

Cementowa,

Dworcowa,

Głowackiego,

Z Komendy Miejskiej w Olsztynie pozyskano dane odnoście

Kętrzyńskiego, Kołobrzeska, Kościuszki, Leonharda, Lubelska,

procedury niebieskiej karty. Niebieska Karta to procedura –

Piłsudskiego, Sprzętowa, Towarowa, Westerplatte, Partyzantów,

ogół czynności podejmowanych i prowadzonych przez

pl. Bema, Agrestowa, Malinowa, Morelowa, Porzeczkowa,

zespół osób będących przedstawicielami jednostek orga-

Wiśniowa, Czereśniowa, Plac Konstytucji 3 Maja, Jasna,

nizacyjnych pomocy społecznej (MOPS), gminnych komisji

Przemysłowa, Składowa, Stalowa, Żelazna, Zientary-Malewskiej,

rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty

Tracka, Magazynowa, Abramowskiego, Borowa, Chopina,

i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem

Erdmanowej, H. Sawickiej, Jagiellońska, Jesienna, Karłowicza,

istnienia przemocy w rodzinie.

Letnia, Limanowskiego, Moniuszki, Paderewskiego, Poprzeczna,
Reymonta,

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty

Słowackiego,

Szymanowskiego,

Szewczenki,

Wiosenna, Zamenhofa, Zimowa, Cicha, Bydgoska, Chełmińska,
Diernowa, Gdańska, Katowicka, Malborska, Oficerska, Rataja,

Osobą wszczynającą procedurę Niebieskiej Karty może być:

Sybiraków, Tczewska, Toruńska, Turystyczna, Wadąska, Wojska

Policjant,

Polskiego, Wrzosowa, Artyleryjska, Dąbrowskiego, Gietkowska,

Pracownik socjalny,

Kasprowicza, Jacka Kuronia, Leśna, Nad Jarem, Parkowa,
Radiowa, Sportowa, 15 Dywizji, Marka Kotańskiego, Bohaterów

Lekarz,

Monte

Casino,

Baczewskiego,

Małeckiego,

Puszkina,

Pielęgniarka,

Żeromskiego, Klasztorna, Kolejowa, Kossaka, Kraszewskiego,

Ratownik medyczny,

Limanowskiego, Niedziałkowskiego, Okrzei, Prusa, Sienkiewicza,
Struga, Wyspiańskiego.

Nauczyciel,

Rewir III Dzielnicowych – 32

Psycholog szkolny

ul. Żołnierska, Dworcowa, Pstrowskiego, Kościuszki, Mikołaja
– gdy w toku swych czynności zawodowych, służbowych

Reja, E. Plater, 22-ego Stycznia, Pieniężnego, Knosały,

uzna iż stosowana jest przemoc w rodzinie. Wszczęcie to

Niepodległości, Nowa Niepodległości, Szrajbera, Plac Roos-

następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta –

evelta, Śliwy, Barczewskiego, Lengowskiego, Osińskiego,

A” przez osobę zgłaszającą problem przemocy w rodzinie.
6

6

Mariańska,

Gałczyńskiego,

Iwaszkiewicza,

Mar-

Za Infor.pl http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/701765,Niebieska-Karta-procedura.html
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tuszewskiego, Polna, Korczaka, Gotowca, Obrońców To-

Dane z KMP oraz dane z MOPS dotyczące przemocy w

bruku, Profesorska, Rymkiewicza, Warszawska, Mochnack-

rodzinie nie oddają skali zjawiska,a jedynie stwierdzają ile

iego, Kromera, Żarskiej, Konopnickiej, Jagiełły, Na Skarpie,

przypadków udało się ujawnić. Ponieważ zaś obie statystyki

Smętka, Trąby, Zyndrama z Myszkowic, Królowej Jadwigii,

mają różne źródła i inne kryteria, nie są ze sobą porówny-

Zawiszy Czarnego, Księcia Witolda, Jagiellończyka, I Dy-

walne. Dodatkową przeszkodą jest fakt, że dane z KMP mniej

wizji

Orkana,

precyzyjnie definiują obszar występowania zjawiska,

Łukasińskiego, Grunwaldzka, Górna, Armii Krajowej,

ponieważ rewiry dzielnicowych obejmują większą powier-

Saperska, Heweliusza, Prawocheńskiego, Licznerskiego,

zchnie niż poszczególne dzielnice.

WP,

Szarych

Szeregów,

Szrajbera,

Kanafojskiego, Oczapowskiego, Obitza, Dybowskiego,

Trendy demograficzne, z uwzględnieniem

Słoneczna, Zodiakalna, Gwiezdna, Astronomów, Promieni-

podziału na grupy wiekowe

sta, Księżycowa, Tęczowa, Żiżki, Lipowa, Juranda ze Spychowa, Świetlista, Plac Łódzki, Plac Cieszyński + osiedle

Zgodnie z prognozami liczby ludności, w przeciągu czterech

Dajtki, Likusy, Redykajny, Gutkowo

lat, do roku 2020 nastąpi spadek o 5% liczny osób w wieku
produkcyjnym (od 15 do 64 r.ż.). Jednocześnie aż o 40%

Posterunek Policji Olsztyn – 90

wzrośnie liczba osób w wieku od 70 do 74 r.ż.. Tendencje te,

Osiedle Pieczewo, Jaroty, Nagórki, Kolonia Mazurska,

charakterystyczne dla całego kraju, potwierdzone są regu-

Generałów.

larnym spadkiem przyrostu naturalnego.

Tabela nr 24 – Prognoza liczby ludności (do 44 r.ż). Źródło: GUS
Prognoza liczby ludności z podziałem na pięcioletnie grupy wieku
0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

2016

7943

8830

7162

7240

9871

13649

16572

15227

12931

2017

7856

8747

7380

6924

9678

12814

16199

15593

13495

2018

7869

8492

7757

6849

8827

12490

15501

16051

13919

2019

7862

8104

8251

6819

8080

12047

15013

16201

14304

2020

7863

7886

8515

6831

7826

11106

14616

16264

14563

80-84

85 +

Tabela nr 25 – Prognoza liczby ludności (od 45 do 85+). Źródło: GUS
Prognoza liczby ludności z podziałem na pięcioletnie grupy wieku
45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

2016

10013

10104

2017

10272

9790

12231

13275

11090

5582

4824

3763

3329

11514

13298

11423

6316

4755

3764

3454

2018

10662

9610

10880

13096

11725

7273

4629

3784

3504

2019

11226

9504

10278

12793

11860

8323

4545

3794

3561

2020

11777

9535

9921

12133

12124

9370

4432

3780

3662

Tabela nr 26 – Przyrost naturalny. Źródło: GUS
Przyrost naturalny na 1000 ludności
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,4

2,8

3,2

2,4

1,8

1,0

0,8

-1,8

-0,6

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności
0,0

-0,9

-1,0

-2,3

-1,6

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023

18

1. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Poziom aktywności gospodarczej

trzech

lat

Olsztyn

plasuje

się

za

Rzeszowem

i Białymstokiem.

Zgodnie z analizą zawartą w Strategii Rozwoju Miasta –
Olsztyn 20207, wartość wskaźnika przedsiębiorczości

Całkowita

sytuuje Olsztyn w drugiej połowie zestawienia dużych

zarejestrowanych w Olsztynie nieznacznie wzrasta, podob-

miast w Polsce.

nie jak liczba osób fizycznych prowadzących działalność

gospodarczych

na

gospodarki

narodowej

i Informacji o Działalności Gospodarczej.

walnych stolic Polski Wschodniej pod względem liczby
podmiotów

podmiotów

gospodarczą, zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji

Miasto zajmuje drugą pozycję spośród czterech porównyprywatnych

liczba

1000

Podobna

tendencja

utrzymuje

się

w

poziomie

mieszkańców (Olsztyn, Kielce, Rzeszów, Białystok). W zakre-

miesięcznych wynagrodzeń brutto, przy czym wskaźnik ten

sie dynamiki liczby przedsiębiorstw w ciągu ostatnich

dla Olsztyna jest wciąż jednym z najniższych w kraju.

Tabela nr 27 – Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Olsztynie. Źródło: GUS
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON ogółem
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21041

21228

21218

21985

21718

22207

22712

15273

15381

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
14908

15019

14883

15474

15051

Tabela nr 28 – Średnie płace brutto w Olsztynie. Źródło: GUS
Miesięczne wynagrodzenia brutto
2011

2012

2013

3546,91

3646,18

3795,30

W relacji do średniej krajowej
97,8
7

97,5

97,9

Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020, przyjęta uchwałą nr XVL/752/2013 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30.10.2013 r.
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o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, np.

Udział lokalnej społeczności w życiu kulturalnym

Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”,

Olsztyn, jako ośrodek wojewódzki, dysponuje szerokim

Międzynarodowy

wachlarzem oferty kulturalnej. Działalność kulturalna

Festiwal

Teatralny

„Demoludy”,

Olsztyńskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Festiwal

realizowana jest przez instytucje miejskie – Miejski Ośrodek

Olsztyńskie Noce Bluesowe, Międzynarodowe Dni Folkloru

Kultury, Galerię Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyński Teatr

WARMIA.

Lalek, Miejską Bibliotekę Publiczną, a także wojewódzkie:
Filharmonię, Teatr im. Stefana Jaracza, Muzeum Warmii

Udział mieszkańców Olsztyna w szeroko pojętej kulturze

i Mazur, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych,

w przeważającej części wykazuje spadek. Wzrost odnotowany

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Ośrodków kultury jest

został jedynie w sferze muzeów i wystaw. Związane to być

w mieście o wiele więcej, gdyż większość z tych placówek

może

swoje działania realizuje w różnych miejscach miasta.

wydatkowanych Olsztynie na kulturę, które na przestrzeni

W Olsztynie organizowane są cykliczne imprezy, w tym

dwóch lat od 2012 do 2014 r. zmniejszyły się o ok. 66 %

ze

zmniejszaniem

środków

publicznych

Tabela nr 29 – Konsumpcja dóbr kultury. Źródło: GUS
Czytelnicy bibliotek publicznych
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

51342

52848

52669

52233

52727

44209

43063

4906

4306

1897

1850

492

377

406

3629

3341

2981

Wypożyczenia księgozbioru na 1000 ludności
4367

4177

4456

4451

4733

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
1749

1855

1895

1867

1875

Zwiedzający muzea i wystawy na 1000 ludności
435

535

504

560

Widzowie w kinach stałych na 1000 ludności
2985

2858

3080

3281

Tabela nr 30 – Poziom wydatków na kulturę w budżecie Miasta
Olsztyna. Źródło: Urząd Miasta Olsztyna
Udział wydatków z dz. 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w budżecie miasta (%)
2012

2013

2014

2,7

2,1

1,8
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Warunki mieszkaniowe komunalnego zasobu lokalowego
Spośród

budynków

będących

własnością

lub

Szczególnie zniszczone otoczenie / degradacja
przestrzenna

współwłasnością miasta 62% zostało wybudowanych przed

Stan techniczny obiektów (w głównej mierze mieszkalnych)

1945 rokiem, 31% wybudowano w latach 1945-1970, 8% to

i obszarów cennych z punktu widzenia dziedzictwa

budynki powstałe po 1970 roku. W porównaniu z grupą 33

kulturowego jest niezadowalający.

miast poddanych kontroli NIK w 2011 roku8, w zasobie mieszkaniowym Olsztyna znajduje się o 20 punktów procentowych
więcej lokali wybudowanych przed 1970 rokiem. Są to
budynki

w

znacznym

stopniu

zdekapitalizowane,

wymagające wysokich nakładów środków finansowych na
przeprowadzenie remontów. Oszacowano, iż aby osiągnąć
założony standard budynków i lokali, remontu wymaga około
70% zasobu mieszkaniowego miasta9.

Potrzeba przeprowadzenia remontu dotyczy około 70%
zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność miasta
oraz około 95% skontrolowanych obiektów zabytkowych
(w 37% przypadków zagrożona jest struktura budowlana
obiektu). Największy poziom zaniedbania budynków
mieszkalnych dotyczy osiedli Śródmieście i Zatorze.
Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w
Olsztynie było 9485 budynków, w tym 71179 mieszkań.

Tabela nr 31 – Zasób mieszkaniowy Olsztyna według roku
budowy (stan na 31.12.2011 r.). Źródło: Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn
na lata 2012-2016

Dominuje niewysoka zabudowa jedno i wielorodzinna.
Budynki, w których mieści się jedno mieszkanie stanowiły
67% ogółu.
W latach 2010, 2012, 2013 na gospodarkę mieszkaniową
przeznaczano kolejno 0,9; 1 oraz 1% budżetu. Liczbę

8

mieszkań oddanych do użytku w tychże latach prezentuje

Rok budowy
obiektu

% zasobów mieszkaniowych
miasta

przed 1918 r.

34%

1918–1944 r.

28%

1945–1970 r.

31%

1971–1990 r.

5%

1991–2000 r.

1%

2010

2012

2013

2001–2011 r.

2%

57

70

68

tabela:
Tabela nr 32 – Mieszkania oddane w Olsztynie. Źródło: GUS

Mieszkania oddane na 10 tys. ludności

Najwyższa Izba Kontroli (2011) Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o wynikach kontroli;

kontrolą zostały objęte urzędy miast: Otwock, Lębork, Tczew, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Będzin, Knurów, Żory, Skoczków, Łowicz, Ozorków, Bełchatów, Skierniewice, Iława, Giżycko, Kętrzyn,
Szczytno, Szamotuły, Śrem, Jarocin, Leszno, Wałcz, Kołobrzeg, Stargard Szczeciński, Police, Ciechanów, Żyrardów, Wyszków, Radom, Wałbrzych, Bolesławiec, Lubin, Oława.
9

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016 – przyjęty uchwałą nr XIX/ 314/ 12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 r.

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023

21

1. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH ORAZ SKALA
I CHARAKTER POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Brak

jest

szczegółowych

źródeł

dostępnych

danych

dotyczących degradacji przestrzeni miejskiej. Natomiast

Brak bieżących prac konserwatorskich i remontowych,

w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami10 wskazano

Podejmowanie interwencji wyłącznie wówczas, gdy stan

obszary, stanowiące z racji znajdowania się na nich tkanki

zachowania

zabytkowej, tereny degradacji przestrzennej. Terytorialny

i niezbędna jest wymiana substancji,

elementu

zabytku

jest

katastrofalny

rozkład tej tkanki może służyć, jako dodatkowe kryterium
decyzyjne, co do granic obszaru rewitalizacji, zwłaszcza biorąc
pod uwagę wartość i znaczenie materialnego zasobu historycznego dla miasta.

Zbyt intensywne zasiedlanie lokali,
Dewastacja

powodowana

przez

użytkowników

–

najemców lokali

Ogólna charakterystyka zasobu zabytków nieruchomych
i ich lokalizacja poniżej:

Podejmowanie działań ad hoc, bez wyraźnie zarysowanego
planu poprawy stanu zachowania całego obiektu, głównie

„Gmina Olsztyn, w tym także różne instytucje samorządowe,

wskutek interwencji najemców. Między innymi z tego

jest obecnie właścicielem 136 obiektów zabytkowych, w tym

powodu ma miejsce masowe ocieplanie lokali mieszkalnych

72 wpisanych do rejestru zabytków. W zasobie tym znajdują

od wewnątrz, za pomocą niewłaściwych materiałów,

się przede wszystkim zabytki nieruchome architektury

powodujące rozwój grzybów i pleśni.

i budownictwa, parki i inne formy historycznej zieleni,
cmentarze oraz trzy pomniki wpisane do rejestru zabytków

W najgorszym stanie zachowania jest grupa budynków

ruchomych.

długotrwale wyłączonych z użytkowania lub użytkowanych
w sposób niewłaściwy, powodujący zniszczenia lub uszkodzenia

Ponadto miasto jest właścicielem części obszaru Starego Miasta

substancji zabytkowej. Do nich należą głownie budynki z zespołu

wpisanego do rejestru zabytków, jako średniowiecznych układ

dawnych koszar zlokalizowanych przy obecnych ulicach

urbanistyczny. Obiekty te wymagają niejednokrotnie w trybie

Gietkowskiej i Dąbrowskiego oraz Jagiellońskiej, ponadto

pilnym

budynek z zespołu dawnej gazowni przy ul. Knosały 1a, budynek

podjęcia

prac

remontowych,

zabezpieczających

substancję zabytkową, stanowiącą o ich wartości.

dawnego tartaku przy ul. Knosały, dwór przy ul. Trackiej 15.

W najlepszym stanie zachowania są obiekty związane
z pełnieniem funkcji użyteczności publicznej, w tym między
innymi: nowy ratusz – siedziba Urzędu Miasta, secesyjna
kamienica przy ul. Dąbrowszczaków 3 – siedziba Miejskiego
Ośrodka Kultury oraz szkoły (budynek przy ul. Kościuszki 70,
Mickiewicza 6, Niepodległości 18, Jagiellońskiej 8, Wojska
Polskiego 18, Moniuszki 10) i przedszkole przy ul. Pieniężnego 3.
Spośród budynków tej grupy należy wskazać zły stan
zachowania dwóch obiektów związanych ze służbą zdrowia:
przychodnia lekarska przy ul. Kajki 6 oraz Szpital Miejski przy ul.
Niepodległości – w obu przypadkach elewacje wymagają
przeprowadzenia w najbliższych latach prac konserwatorskich
oraz budowlanych eliminujących przyczyny powstawania
zniszczeń.
Osobną, najliczniejszą grupę, stanowią zabytkowe budynki
mieszkalne. Wszystkie wymagają podjęcia prac, związanych ze
złym stanem zachowania podstawowych elementów takich jak
dachy, ściany, elewacje, klatki schodowe, jednak ich stan nie
wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla struktury budowlanej
zabytku. Do podstawowych przyczyn złego stanu zachowania
budynków mieszkalnych należą:

10

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Olsztyna, lata 2014-2017, przyjęty uchwałą

nr XLIX/801/14 Rady Miasta Olsztyna w z dniu 29 stycznia 2014 r.
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W waloryzacji tych obiektów opracowanej w 2007 r. zwrócono

1. Bezrobotni na 1 tysiąc mieszkańców - bezrobocie jako

uwagę, na dużą wartość tych obiektów, związaną z zachowaną

podstawowy parametr sytuacji gospodarczej. Natężenie

autentyczną substancją zabytkową.

tej cechy na danym osiedlu wskazuje jednak nie tylko na

W ich przypadku zły stan zachowania idzie w parze z innymi
problemami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi ich
zagospodarowanie. Najważniejszy z nich brak miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku
obiektów

pokoszarowych

przy

ulicach

Gietkowskiej

/

Dąbrowskiego, a także brak koncepcji funkcjonalnej ich zagospodarowania.

brak dostępu do miejsc pracy, ale ze względu na różnych
charakter bezrobocia (na przykład trwale bezrobotni,
bezrobocie dziedziczone itp.) jest silnym wskaźnikiem
kryzysu społecznego. Przyporządkowanie do granic
osiedli

w odniesieniu do bezrobocia, związanego z

otrzymywaniem zasiłku socjalnego.
2. Bezrobotni na km2 – jak wyżej, ale cecha o mniejszej

Dawny dwór przy ulicy Trackiej dodatkowo nie jest podłączony

wyrazistości.

do miejskich sieci, sytuację komplikuje również brak drogi

3. Gęstość zaludnienia [ilość osób na km] – gęstość

dojazdowej skomunikowanej z miejskimi drogami publicznymi.

zaludnienia ma nie tylko wymiar w przestrzeni miejskiej,

W przypadku budynku mieszkalnego z zespołu dawnej gazowni

ale i przestrzeni mieszkalnej. Zwiększanie się gęstości

przeszkodą jest zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi

zaludnienia zwykle wiąże się z nasileniem cech

terenu

kryzysowych. Czynnik przestrzenny.

bezpośrednio

sąsiadującego

z

budynkiem,

co

uniemożliwia jego zagospodarowanie.

4. Korzystający z pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Z tej grupy sytuacja jednego tylko obiektu w najbliższym czasie

na 1 tysiąc mieszkańców – wyrazisty wskaźnik natężenia

ma szanse ulec zmianie, a jest to budynek dawnego tartaku na

społecznych cech kryzysowych na danym obszarze.

zapleczu ulicy Knosały. Określono dla niego nową funkcję, teren,
na którym jest zlokalizowany objęty jest ustaleniami MPZP,
posiada opracowaną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie
prac adaptacyjnych.
Pozostałe zabytki nieruchome będące pod zarządem Gminy
Olsztyn to parki oraz inne formy zabytkowej zieleni, których
stan zachowania cechuje przede wszystkim zaniedbanie, brak

5. Korzystający z pomocy społecznej z powodu ubóstwa
na km2 – jak wyżej, ale czynnik o mniejszej wyrazistości.
6. Niepełnosprawni na 1 tysiąc ludności - wskazuje na
natężenie na danym obszarze potrzeby wsparcia dla
niepełnosprawnych w różnym wymiarze, bardzo często w
wymiarze przyjazności przestrzennej lub jej braku.

regularnych prac pielęgnacyjnych, odpowiedniej ekspozycji

7.

oraz częściowo brak rozpoznania naukowego i dokumentacji.

mieszkaniowego na 1 osobę – wskazuje nie tylko na

W lepszej sytuacji są zabytkowe cmentarze, na których

natężenie liczebne osób korzystających z mieszkań

corocznie przeprowadzane są prace konserwatorskie przy

komunalnych, ale także na ich niski standard zamieszki-

zabytkowych nagrobkach oraz pielęgnacyjne przy zieleni. Dla

wania w sensie zagęszczenia powierzchni. Czynnik

cmentarzy opracowana jest także stosunkowo kompletna

przestrzenny.

Powierzchnia

mieszkania

komunalnego

zasobu

dokumentacja konserwatorska”.
8. Przemoc w rodzinie – cecha kryzysowa, w tym
przypadku charakterystyczny jest utrudniony dostęp do
Społeczne cechy kryzysowe, bezrobocie i gęstość

danych.

zaludnienia według osiedli
Zakres danych, które można było przyporządkować przestrzennie w granicach osiedli, jak wcześniej wspomniano, był
ograniczony. Niemniej na podstawie podziału ulic wewnątrz
osiedli przyporządkowano konkretne, kryzysowe cechy
społeczne, do osiedli. Z cech kryzysowych gospodarczych i
przestrzennych ujęto kolejno bezrobocie oraz gęstość
zaludnienia na obszarach osiedli.
Zestawione cechy kryzysowe wyróżniono w kontekście
granic osiedli i na tych cechach oparto prezentacje ich
rozkładu w poszczególnych osiedlach. Opis wybranych cech
kryzysowych:
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Tabela nr 33 – Natężenie cech kryzysowych w Olsztynie w podziale na osiedla. Źródło: MOPS Olsztyn

OSIEDLE

Powierzchnia
mieszkania
Niepełnosprawni
komunalnego
na 1 tys. ludności
zasobu
mieszkaniowego
na 1 osobę

Gęstość
zaludnienia
[os./km²]

Przemoc
w rodzinie

Korzystający
z pomocy
społecznej
z powodu
bezrobocia na tys.
mieszkańców

Korzystający
z pomocy
społecznej
z powodu
bezrobocia
na km2

Korzystający
z pomocy
społecznej
z powodu ubóstwa
na 1 tys.
mieszkańców

Korzystający
z pomocy
społecznej
z powodu ubóstwa
na km2

Brzeziny

–

13,89

932,1

–

15,3

14,29

11,5

10,7

Dajtki

19,3

34,32

757,6

–

27,6

20,93

32,0

24,3

Gutkowo

14,4

67,55

4 631,7

–

58,3

106,15

39,1

71,3

Jaroty

15,0

0,94

3 856,1

0,08

1,2

20,55

0,7

11,6

Kormoran

5,5

6,60

494,1

–

4,8

9,87

1,9

3,9

Kortowo

14,0

37,84

8 562,0

–

44,5

16,38

33,1

12,2

Likusy

13,6

52,40

1 505,7

–

38,5

17,81

51,1

23,6

Nagórki

19,3

0,17

13 361,8

–

–

–

–

–

Kętrzyńskiego

19,9

24,47

250,4

–

26,5

45,73

29,7

51,2

Mazurskie

14,9

43,59

5 315,2

–

40,1

166,95

28,5

118,6

Nad J. Długim

14,9

34,67

1 063,3

0,36

34,7

46,19

35,4

47,1

Wojska Polskiego

18,1

1,59

825,0

–

1,4

1,51

3,5

3,7

Generałów

16,4

2,44

661,4

–

3,5

7,57

1,2

2,6

Grunwaldzkie

17,4

5,51

6 872,7

–

6,9

23,08

6,9

23,1

Kościuszki

16,5

12,76

4 564,7

–

9,6

26,79

2,4

6,7

Pieczewo

15,1

2,05

7 592,5

–

0,8

5,93

1,3

9,6

Podgrodzie

17,0

9,46

1 002,4

–

9,4

9,67

11,4

11,8

Podleśna

16,6

14,21

4 977,8

–

12,8

54,39

16,7

70,7

Pojezierze

15,1

34,55

219,0

–

22,8

44,43

10,5

20,5

Redykajny

–

85,33

5 237,9

–

59,9

137,93

59,1

136,2

Śródmieście

17,3

66,49

1 254,2

–

41,8

25,25

48,1

29

Zatorze

17,4

15,84

14 136,9

–

15,1

213,04

20,3

287,0

Zielona Górka

31,2

167,50

93,6

1,66

132,7

12,42

71,3

6,7

Suma końcowa

16,61

17,47

1 968,0

0,03

14,6

24,31

13,0

21,6

Pozostałe dane o różnym charakterze, zawarte w tym
opracowaniu, stanowić będą podstawę do precyzowania
granic delimitacji i samego obszaru rewitalizowanego.
Przyjęte powyższe cechy kryzysowe do delimitacji
(alfabetycznie) w rozkładzie według osiedli na następnej
stronie. Przyjęto je ze względu na fakt, że przypadki
w tych kategoriach stanowiły ponad 90% ogółu zjawisk
kryzysowych.
Sporządzono sumę miejsc dla każdego osiedla, zajętego
przez osiedle na liście natężenia danej, pojedynczej cechy.
Na

takiej

liście

pierwsze

miejsce

zajmuje

osiedle

z największym natężeniem danej cechy kryzysowej.
Najmniejsza suma miejsc zajętych dla wszystkich ośmiu
kryteriów, wskazuje na osiedle o najwyższym stężeniu
zjawisk kryzysowych. Lista poniżej.
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Tabela nr 33 – Suma miejsc osiedli.. Źródło: MOPS Olsztyn

W dokumentach strategicznych miasta podejmowano już
prace nad stwierdzeniem stanu wspólnoty olsztyńskiej. Było

Suma miejsc na listach pokazujących natężenie
cech kryzysowych

OSIEDLE

co najmniej kilka, takich prób, w części dotyczących węższych
obszarów tematycznych, jak gospodarka przestrzenna czy
edukacja. Najbardziej kompleksową oceną była szeroka

Zatorze

40

Śródmieście

42

Pojezierze

46

Podgrodzie

55

Wojska Polskiego

60

Kościuszki

62

Likusy

68

Kętrzyńskiego

71

Nad J. Długim

75

Podleśna

77

zjawisk kryzysowych grupują się w sposób naturalny. Chodzi

Nagórki

84

o łady – społeczny, przestrzenny i gospodarczy.

Grunwaldzkie

86

Rewitalizacja ma na celu odwrócenie stanów kryzysowych

Jaroty

88

i osiągnięcie ładu w tych trzech obszarach. Przeprowadzona

Gutkowo

97

diagnoza

Pieczewo

100

Kormoran

103

Zielona Górka

105

Dajtki

107

Podstawowe

Generałów

111

kryzysowych w obszarze ładu społecznego:

Mazurskie

113

Redykajny

139

Kortowo

143

Brzeziny

146

analiza SWOT, wykonana dla celów budowy Strategii Rozwoju
Miasta Olsztyna do roku 2020. Dzisiaj, po jej aktualizacji,
można na nią spojrzeć pod kątem faktów, które mogą mieć
wpływ na występowanie w mieście cech kryzysowych
o charakterze, o którym mowa w tym opracowaniu.
Przyczyny tych zjawisk mogą być w mniejszym lub większym
stopniu zależne lub niezależne od samorządu. Z punku
widzenia porządku interwencji rewitalizacyjnej, istotniejszy
jest podział na obszary, w których przyczyny występowania

oraz

analizy

dokonane

przez

Zespół

ds.

opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna
2020 upoważniają do zdefiniowania poniższych przyczyn
stanów kryzysowych.
przyczyny

stanu

występowania

cech

1. Bezrobocie maleje, ale bezrobotnych pozostających bez
pracy dłużej niż rok, przybywa,
2. Duży jest udział osób niepełnosprawnych wśród
bezrobotnych, w granicach 9%.

Z

punktu

widzenia

logiki

określania

obszaru

3. Maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym,

zdegradowanego, a dalej wyznaczania obszaru rewitalizacji

4. Niedostateczna liczba udogodnień dla

zdawać by się mogło, że do tego ostatniego obszaru

niepełnosprawnych,

należałoby zaliczyć po kolei osiedla z czołówki powyższej
listy. Byłoby to jednak podejście zbyt mechaniczne. Trzeba

5. Niedostateczny poziom kapitału społecznego,

dodatkowo rozpoznać, tam gdzie to będzie możliwe,

6. Niska motywacja osób bezrobotnych, trwałe bezrobocie,

ściślejszy przebieg granicy obszaru zdegradowanego, nie
dopuścić do rozproszenia obszaru rewitalizacji po odległych

7. Obserwowany jest odpływ ludzi młodych

zakątkach miasta oraz, a może przede wszystkim, wziąć pod

i wykształconych z miasta,

uwagę znaczenie obszaru wyznaczonego do rewitalizacji dla
rozwoju miasta.

8. Obserwuje się wzrost potrzeb socjalnych,
9. Problemy społeczne: bezdomność, przestępczość.
10. Przewaga postaw indywidualistycznych nad zachow-

Przyczyny zjawisk kryzysowych
Każde

zjawisko

kryzysowe

ma

swoje

przyczyny

w istniejących faktach. W tu i teraz. Także w przeszłości,

aniami prospołecznymi,
11. Wysokie obciążenie demograficzne.

w której niekorzystne fakty trwały, przynosząc te zjawiska
kryzysowe. Ich przyczyny można określić tylko ogólnie, na

Podstawowe

podstawie wcześniejszych analiz.

kryzysowych w obszarze ładu przestrzennego:

przyczyny

stanu

występowania
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Wnioski z diagnozy
1. Komunalne zasoby mieszkaniowe nie spełniają
Podstawowe wnioski z przeprowadzonej diagnozy oraz

wymogów współczesnej infrastruktury,

dyskusji i analiz związanych z pracami Zespołu ds. MPR,
2. Mieszkaniowe zasoby komunalne są stare, jedna

a także przeprowadzonych na tym etapie konsultacji

trzecia z przed 1918 r.,

społecznych opracowania można podzielić na 2 grupy.

3. Największy procent ubóstwa i bezrobocia pokrywa się

Pierwsza to wnioski dotyczące zgromadzonych danych,

z obszarem, gdzie jest przewaga starych budynków,

a druga grupa to wnioski, które mogą dotyczyć procesu

4. Niewystarczający procent udziału nakładów na

delimitacji i prowadzenia działań na obszarze rewitalizacji.

budownictwo mieszkaniowe w budżecie miasta,

GRUPA 1:

5. Niezadowalający wizerunek wizerunek przestrzeni

1. Do roku 2020 istotnie spadnie w populacji miasta

publicznych.

liczba osób w wieku od 20 do 34 lat,
2. Konsumpcja dóbr kultury nie wykazuje wzrostu,

Podstawowe

przyczyny

stanu

występowania

kryzysowych w obszarze ładu gospodarczego:

cech

a w niektórych kategoriach spadek.
3. Na tle innych stolic województw Olsztyn wypada

1. Brak wzrostu inwestycyjnego z udziałem kapitału

przeciętnie, jeśli idzie o politykę prorodzinną,

zagranicznego,

4. Olsztyn leży w regionie skrajnego ubóstwa w Polsce,

2. Niedostateczna promocja i zachęty w otoczeniu

5. Olsztyn ma jeden z najwyższych w Polsce wskaźników

biznesowym,

liczby niepełnosprawnych wśród liczby bezrobotnych,

3. Słaba konkurencyjność firm,

6. Olsztyn ma wyróżniającą się dodatnio liczbę

4. Spadek liczby podmiotów gospodarczych,

osób z wyższym wykształceniem (29%) na tle innych

5. Spadek nakładów inwestycyjnych
w przedsiębiorstwach.

miast wojewódzkich,
7. Olsztyn należy do grupy średniozamożnych miast
wojewódzkich,
8. Poziom kapitału społecznego w Olsztynie należy
do średnich w Polsce,
9. Rośnie liczba bezrobotnych pozostających dłużej
niż rok, bez pracy,
10. Rośnie poziom aktywności gospodarczej wyrażony
liczbą podmiotów gospodarczych i działalności
gospodarczej razem,
11. Spada liczba bezrobotnych, zarejestrowanych,
12. Spada liczba długotrwale bezrobotnych
do 25 roku życia,
13. Spada przestępczość w liczbach bezwzględnych,
14. W latach 2010–2013 rosła w Olsztynie liczba osób
w wieku nieprodukcyjnym,
15. Wzrasta zadowolenie mieszkańców Olsztyna
z miejsca zamieszkiwania.
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GRUPA 2:
1. Pojedynczo i grupowo zjawiska kryzysowe dotyczą

Osiedla, które znalazły się we wstępnie wyznaczonym w
ramach diagnozy stanu obszarze delimitacji (alfabetycznie):

większości osiedli Olsztyna,

1. Grunwaldzkie

2. Istnieje wyrazista koncentracja zjawisk kryzysowych

2. Kętrzyńskiego

w niektórych osiedlach,
3. Osiedle może być teoretycznie zaliczone do obszaru
rewitalizacji pod warunkiem występowania jednej cechy
kryzysu społecznego i jednocześnie jednej z cech kryzysu

3. Kormoran
4. Kościuszki
5. Nad Jeziorem Długim

przestrzennego, gospodarczego, środowiskowego lub
technicznego,

6. Podgrodzie

4. Do czynników kryzysu przestrzennego zaliczono

7. Podleśna

nadmierną gęstość zaludnienia,

8. Pojezierze

5. Do czynników kryzysu gospodarczego zaliczono
bezrobocie,
6. Obszar rewitalizacji nie może być szeroko rozproszony,
7. Obszar rewitalizacji powinien być zawarty w granicach

9. Śródmieście
10. Wojska Polskiego.
11. Zatorze

terenów kluczowych dla rozwoju Olsztyna,
8. Identyfikacja obszaru rewitalizacji powinna być oparta

Poniżej przedstawiono natężenie danej cechy kryzysowej w

o analizę cech stanów kryzysowych, społecznych,

poszczególnych

przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych

przedstawiono, które osiedla wykazują największe natężenie

i technicznych, z równoczesnym określeniem koncentracji

negatywnej cechy i jaka jest kolejność osiedli pod tym

zjawisk wywołujących stan kryzysowy,

omawianym względem (malejąco).

osiedlach,

a

na

kolejnych

stronach

9. Wobec ograniczeń prawnych, które limitują wielkość
obszaru rewitalizacji identyfikacja tego obszaru nakłada
obowiązek dokonania trudnych wyborów.
10. Dobrą wskazówką jest dążenie do limitowania, a nie
rozbudowywania listy celów rewitalizacji.
11. Procesy rewitalizacyjne nie mogą być wycinkowe i to
samo dotyczy projektów z tymi procesami związanych.
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Tabela nr 35 – Wskaźniki społecznych cech kryzysowych odnoszące się do osiedli. Źródło: MOPS Olsztyn

Przemoc
w rodzinie

Bezrobotni
razem
na 1 tys.
mieszkańców

Bezrobotni
razem
na km2

Korzystający
z pomocy
społecznej
z powodu
ubóstwa na 1 tys.
Mieszkańców

Korzystający
z pomocy
społecznej
z powodu
ubóstwa na km2

10,66

0,00

34,5

132,9

12,09

46,58

19,88

19,92

0,00

53,1

81,2

25,34

38,72

Kormoran

5,48

5,68

0,00

13,9

184,5

0,00

0,00

Kościuszki

16,46

20,20

0,00

34,3

210,2

9,00

55,08

Nad J. Długim

19,85

17,26

OSIEDLE

Powierzchnia
mieszkania
komunalnego
na 1osobę

Niepełnosprawni
na 1 tys. ludności

Grunwaldzkie

17,42

Kętrzyńskiego

14,87

17,95

0,27

20,1

17,5

Podgrodzie

17,01

16,26

0,00

32,4

246,7

11,78

89,63

Podleśna

16,61

15,98

0,00

37,0

39,4

26,09

27,79

Pojezierze

15,12

33,34

0,00

24,2

121,3

12,45

62,34

Śródmieście

17,32

45,44

0,00

49,0

262,1

62,52

334,48

Wojska Polskiego

18,14

21,74

0,00

41,0

53,3

25,41

33,00

Zatorze

17,35

33,43

0,00

47,7

691,1

50,44

715,22

Średnia miasto

16,61

15,04

0,02

12,57

24,31

11,15

21,57

W kolejnych tabelach rozwinięto inne cechy związane
z proponowanym wstępnie obszarem rewitalizacji, odnosząc

Tabela nr 37 – Niepełnosprawni na 1 tys. ludności – ranking
osiedli. Źródło: MOPS Olsztyn

je do terytoriów osiedli, na których stwierdzono najwyższy
poziom cech kryzysowych. Przebieg obszaru rewitalizacji
wyznaczony jest ostatecznie w oparciu o szczegółowe
kryteria

dodatkowe,

różne

od

ośmiu

kryteriów

podstawowych, takie jak znaczenie dla rozwoju miasta
i związki pomiędzy kryzysem społecznym, a kryzysami
o innym charakterze, jak przestrzenny, czy gospodarczy.
Tabela nr 36 – Powierzchnia mieszkania komunalnego zasobu
mieszkaniowego na osobę – ranking osiedli. Źródło: MOPS Olsztyn

Miejsce

Osiedle

Powierzchnia
mieszkania
komunalnego
zasobu
mieszkaniowego

1

Kormoran

5,48

2

Nad J. Długim

14,87

3

Pojezierze

15,12

4

Kościuszki

16,46

5

Podleśna

16,61

6

Podgrodzie

17,01

7

Śródmieście

17,32

8

Zatorze

17,35

9

Grunwaldzkie

17,42

10

Wojska Polskiego

18,14

11

Kętrzyńskiego

19,88

Średnia miasto

16,61

Miejsce

Osiedle

Niepełnosprawni
na 1 tys. Ludności

1

Śródmieście

45,44

2

Zatorze

33,43

3

Pojezierze

33,34

4

Wojska Polskiego

21,74

5

Kościuszki

20,20

6

Kętrzyńskiego

19,92

7

Nad J. Długim

17,95

8

Podgrodzie

16,26

9

Podleśna

15,98

10

Grunwaldzkie

10,66

11

Kormoran

5,68

Średnia miasto

15,04
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Tabela nr 38 – Gęstość zaludnienia– ranking osiedli. Źródło:
MOPS Olsztyn

Tabela nr 40 – Bezrobotni na 1000 mieszkańców – ranking
osiedli. Źródło: MUP Olsztyn

Miejsce

Osiedle

Gęstość
zaludnienia

Miejsce

Osiedle

Bezrobotni na 1 tys.
mieszkańców razem

1

Zatorze

14493

1

Kętrzyńskiego

53,1

2

Kormoran

13277

2

Śródmieście

49,0

3

Podgrodzie

7607

3

Zatorze

47,7

4

Kościuszki

6124

4

Wojska Polskiego

41,0

5

Śródmieście

5350

5

Podleśna

37,0

6

Pojezierze

5008

6

Grunwaldzkie

34,5

7

Pieczewo

4558

7

Kościuszki

34,3

8

Grunwaldzkie

3853

8

Podgrodzie

32,4

9

Kętrzyńskiego

1528

9

Pojezierze

24,2

10

Wojska Polskiego

1299

10

Nad J. Długim

20,1

11

Nad J. Długim

869

11

Kormoran

13,9

Średnia miasto

2009,00

Średnia miasto

26,9

Tabela nr 39 – Przemoc w rodzinie – ranking osiedli. Źródło:
MOPS Olsztyn

Tabela nr 41 – Bezrobotni na 1 km² ranking osiedli. Źródło:
MUP Olsztyn

Miejsce

Osiedle

Przemoc
w rodzinie

Miejsce

Osiedle

Bezrobotni
na km2 razem

1

Nad J. Długim

0,27

1

Zatorze

691,1

2

Grunwaldzkie

0,00

2

Śródmieście

262,1

3

Kętrzyńskiego

0,00

3

Podgrodzie

246,7

4

Kormoran

0,00

4

Kościuszki

210,2

5

Kościuszki

0,00

5

Kormoran

184,5

6

Pieczewo

0,00

6

Grunwaldzkie

132,9

7

Podgrodzie

0,00

7

Pojezierze

121,3

8

Pojezierze

0,00

8

Kętrzyńskiego

81,2

9

Śródmieście

0,00

9

Wojska Polskiego

53,3

10

Wojska Polskiego

0,00

10

Podleśna

39,4

11

Zatorze

0,00

11

Nad J. Długim

17,5

Średnia miasto

0,02

Średnia miasto

59,5
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Tabela nr 42 – Pomoc społeczna na 1000 mieszkańców –
ranking osiedli. Źródło: MOPS Olsztyn

Tabela nr 43 – Pomoc społeczna na km² - ranking osiedli.
Źródło: MOPS Olsztyn

Miejsce

Osiedle

Korzystający z
pomocy społecznej
z powodu ubóstwa
na 1 tys.
Mieszkańców

1

Śródmieście

62,52

1

Zatorze

715,22

2

Zatorze

50,44

2

Śródmieście

334,48

3

Podleśna

26,09

3

Podgrodzie

89,63

4

Wojska Polskiego

25,41

4

Pojezierze

62,34

5

Kętrzyńskiego

25,34

5

Kościuszki

55,08

6

Nad J. Długim

19,85

6

Kętrzyńskiego

46,58

7

Pojezierze

12,45

7

Kętrzyńskiego

38,72

8

Grunwaldzkie

12,09

8

Wojska Polskiego

33,00

9

Podgrodzie

11,78

9

Nad J. Długim

17,26

10

Kościuszki

9,00

10

Pieczewo

4,46

11

Kormoran

0,00

11

Kormoran

0,00

Średnia miasto

11,15

Średnia miasto

21,57

Miejsce

Osiedle

Korzystający z
pomocy społecznej
z powodu ubóstwa
na km2

Poniżej zobrazowany jest wyznaczony wstępnie obszar

Poza

rewitalizacji, będący wynikiem powyższych analiz. Rozmiary

zdecydowano się wydzielić podobszar rewitalizacji przy ul.

tego obszaru doprowadziły do wniosku, że musi on być

Towarowej, gdzie zlokalizowane są należące do Gminy

zrewidowany pod kątem jego terytorialnej, istotnej redukcji.

Olsztyna obiekty zamieszkania socjalnego (budynki oraz

Już tylko wzięcie pod uwagę potrzeby kompleksowości

baraki mieszkalne11), a także schronisko dla osób bezdomnych.

procesu rewitalizacji daje podstawę do stwierdzenia, że

Jest to miejsce szczególnej koncentracji kryzysowych zjawisk

obszar ten, poza cechami kryzysowymi, limitowany będzie

społecznych i wymaga niezwłocznego podjęcia działań,

potencjałem rozwojowym miasta, który również podlega

nakierowanych na wieloaspektową pomoc osobom tam

silnym ograniczeniom.

przebywającym.

11

właściwym

centralnym

obszarem

rewitalizacji

W październiku 2015 r. zasiedlonych tam było 318 osób – wg danych Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
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Grafika nr 2 – Schemat wyjściowego obszaru rewitalizacji.

Kolejny schemat przedstawia zakreślony niebieską linią

W skład weszły w całości osiedla Zatorze, Śródmieście,

zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji wyznaczonego w

Grunwaldzkie oraz częściowo osiedla Wojska Polskiego,

rezultacie prac warsztatowych Zespołu ds. opracowania

Kętrzyńskiego,

MPRO, zaprezentowany na pierwszym spotkaniu konsulta-

Pojezierze i Nad Jeziorem Długim.

Kościuszki,

Podgrodzie,

Kormoran,

cyjnym dla mieszkańców w dn. 23.09.2015 r. Cechy tego
obszaru to powierzchnia: 8,95 km2, co stanowi 10,1%
całkowitej powierzchni Olszyna oraz ludność: 59 944, czyli
35,42% ogółu mieszkańców.
Natomiast
propozycja

kolorem
obszaru

czerwonym

naniesiona

rewitalizacji

po

została
korekcie

uwzględniającej zmniejszenie liczby mieszkańców obszaru
oraz uwzględniająca wnioski mieszkańców złożone podczas
ww. spotkania konsultacyjnego. Korekta granic obszaru
zdeterminowana była założeniem utrzymania koncentracji
interwencji rewitalizacji, wobec czego z obszaru usunięte
zostały tereny leżące wzdłuż jego granic, które uznano za
najmniej istotne z punktu widzenia prowadzenia procesu
rewitalizacji i rozwoju lokalnego. Powstały w rezultacie
obszar charakteryzuje się następującymi parametrami:
powierzchnia: 8,08 km2 – 9,14%, ludność: 50 480 – 29,83%.
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Grafika nr 3 – Schemat zmniejszonego i wyjściowego obszaru rewitalizacji. Źródło schematu i informacji: © 2014 Miejski System
Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna
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liczba mieszkańców: 50.480 - 29,83%

powierzchnia: 8,08 km 2 - 9,14%

Grafika nr 4 – Obszar rewitalizacji. Źródło schematu i informacji: © 2014 Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna
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Sytuacja demograficzna
Gęstość zaludnienia na obszarze rewitalizacji to 6.247 os./km².

Grafika nr 6 – Diagram struktury wiekowej obszaru rewitalizacji - obszar CENTRUM. Źródło informacji: © 2014 Miejski
System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna,

Wskaźnik ten dla całego miasta wynosi 1933os./km² (170.789
os,. na 88,3 km²), przy czym w związku z dużym udziałem wód
od 0 do 3 lat

oraz zieleni na terenie miasta (ok. 29 km² czyli ok. 33%

od 4 do 7 lat

powierzchni miasta) bardziej adekwatnym będzie wskaźnik dla

od 8 do 12 lat

terenów zabudowanych, który wynosi 2.888 os./km².

od 13 do 15 lat
od 16 do 18 lat

Analiza struktury wiekowej mieszkańców rewitalizacji na tle

od 19 do 24 lat

sytuacji całego miasta wskazuje zbliżone proporcje liczby osób

od 25 do 35 lat

w wieku przed-, po- oraz produkcyjnym, z nieznaczną przewagą

od 36 do 45 lat

ilości osób starszych na analizowanym obszarze. Będzie to

od 46 do 55 lat

wymagało

procesie

od 56 do 66 lat

rewitalizacji, ukierunkowanych na wsparcie i aktywizację seniorów.

powyżej 66 lat

wdrożenia

specjalnych

narzędzi

w

Tabela nr 43 – Struktura wiekowa mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Źródło informacji: © 2014 Miejski System
Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna,

Obszar rewitalizacji

1825

od 4 do 7

2044

od 8 do 12

1964

od 13 do 15

1277

od 16 do 18

1699

od 19 do 24

3511

od 25 do 35

8633

od 36 do 45

6935

od 46 do 55

6460

od 56 do 66

6945

powyżej 66

9187

RAZEM

50480

wiek
przedprodukcyjny

od 0 do 3

ilość
osób

%

ilość
osób

%

od 0 do 3 lat
od 4 do 7 lat
od 8 do 12 lat
od 13 do 15 lat

8809

17,43 31309 18,33

od 16 do 18 lat
od 19 do 24 lat
od 25 do 35 lat
od 36 do 45 lat
od 46 do 55 lat

wiek
produkcyjny

ilość
osób

Olsztyn

32484 64,35 113742 66,59

wiek
popr.

przedział
wiekowy

Grafika nr 7 – Diagram struktury wiekowej obszaru rewitalizacji - obszar TOWAROWA. Źródło informacji: © 2014 Miejski
System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna,

9187

18,2

25738 15,07

50480

100

170789 18,33

od 56 do 66 lat
powyżej 66 lat

Grafika nr 5 – Diagram struktury wiekowej obszaru rewitalizacji – ogółem. Źródło informacji: © 2014 Miejski System
Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna,

od 0 do 3 lat
od 4 do 7 lat
od 8 do 12 lat
od 13 do 15 lat
od 16 do 18 lat
od 19 do 24 lat
od 25 do 35 lat
od 36 do 45 lat
od 46 do 55 lat
od 56 do 66 lat
powyżej 66 lat
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Wykluczenie społeczne
Najważniejszym
obszarach

wskaźnikiem

miejskich

społecznych,

w

jest

sytuacji

kryzysowej

koncentracja

szczególności

na

problemów

natężenie

Tabela nr 44 – Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej
oraz zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze rewitalizacji.
Źródła: MOPS – czerwiec 2015 r., MZPiTU styczeń – wrzesień
2015 r., MUP – październik 2015 r.

czynników

powodujących zjawisko wykluczenia społecznego. W celu
opisania sytuacji wykluczenia społecznego na obszarze

Nazwa Osiedla

liczba osób
korzystających
z zasiłków
MOPS

Grunwaldzkie

345

96

193

Podgrodzie

370

71

208

Kościuszki

222

rewitalizacji wskazanym w Olsztynie, szczegółowo przeanalizowano dane pochodzące z trzech najważniejszych
jednostek miejskich działających w sferze społecznej:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Urzędu

Liczba osób
Liczba
korzystających zarejestroz programów wanych osób
1 MZPiTU
bezrobotnych

454

65

Kormoran

175

46

139

zajmujący zaledwie 8,08 % powierzchni miasta, zamieszkuje

Pojezierze

260

31

226

ponad połowa (50,37%) odbiorców pomocy społecznej w

Kętrzyńskiego

484

203

392

Olsztynie. Z tego wynika, że na każde 1000 osób na tym

Podleśna

815

80

383

obszarze przypada aż 86 osób korzystających ze świadczeń

Wojska Polskiego

589

47

268

socjalnych, przy czym dla Olsztyna wskaźnik ten jest dużo

Zatorze

610

77

311

niższy i wynosi 50. Podobnie rzecz się ma z osobami

Śródmieście

277

90

152

Nad Jeziorem Długim

0

3

13

RAZEM

4379

809

2507

OLSZTYN

8694

1398*

5039

Pracy oraz Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii
Uzależnień. Z analiz tych wynika, że obszar rewitalizacji,

zarejestrowanymi jako bezrobotne w Miejskim Urzędzie
Pracy: na każde 1000 mieszkańców obszaru rewitalizacji
przypada 49 bezrobotnych, natomiast w ujęciu całego
miasta wskaźnik ten wynosi 29 osób. W przypadku osób
korzystających z pomocy MZPiTU, wskaźnik ten jest
dwukrotnie wyższy na obszarze będącym przedmiotem
analizy i wynosi 16 os. na 1000 mieszkańców, gdzie w skali

*
Statystyka nie obejmuje osób bezdomnych, korzystających z usług Izby Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ulicy Metalowej, ze względu na brak możliwości
podporządkowania ich do określonego adresu (w okresie od stycznia do września 2015 r. były
to 823 przyjęcia)

miasta jest to zaledwie 8 osób. W tym miejscu należy
zaznaczyć, że obszar rewitalizacji zamieszkuje jedynie 30 %
mieszkańców

miasta,

natomiast

wskaźniki

opisujące

zjawisko wykluczenia społecznego są tu większe niemal o
połowę

w

każdym

z

analizowanych

przypadków.

Tabela nr 45 – Zestawienie wskaźników wykluczenia społecznego
na obszarze rewitalizacji. Źródła: MOPS – czerwiec 2015 r., MZPiTU
styczeń – wrzesień 2015 r., MUP – październik 2015 r.

Szczegółowe dane na ten temat zestawiono w tabelach.
Rodzaj wskaźnika
(na 1000 os.)

OBSZAR
REWITALIZACJI

OLSZTYN

Pomoc społeczna

86

50

Bezrobocie

49

29

Profilaktyka
i terapia uzależnień

16

8

W związku z tym, że kryzys społeczny na obszarze
rewitalizacji cechują wysokie wskaźniki, należy szukać
intensywnych

potencjałów,

które

pomogą

w

jego

zwalczaniu. Na obszarze rewitalizacji działają jednostki
miejskie oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi
wsparcia

dla

osób

wykluczonych

lub

zagrożonych

wykluczeniem społecznym. W związku ze zcentralizowaną
lokalizacją obszaru, jest tu skupiona większość tych
instytucji, co niewątpliwie stanowi potencjał konieczny do
przeciwdziałania tym zjawiskom.
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OŚRODKI MIEJSKIE:
• Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w
Olsztynie, Dom Dziecka, ul. Korczaka 6,
• Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul. Fałata 23k,
10-211 Olsztyn
• Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych, ul. Prosta 23a, 10-029 Olsztyn
• Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, al.
Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn
• Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku, ul. Pstrowskiego
5a, 10-049 Olsztyn
• Świetlica Terapeutyczna nr 1, ul. Niedziałkowskiego
21/2, 10-347 Olsztyn
• Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych, ul.
Emilii Plater 13
• Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata” ul.
Mickiewicza 17/1

Tabela nr 46 – Niepubliczne Placówki Wsparcia Dziennego na
obszarze rewitalizacji (2015 r.).
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinie ARKA
im. ks. Juliana
Żołnierkiewicza
Katolickie Stowarzyszenie
Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną im. Świętego
Brata Alberta
Chrześcijańska Misja
Pomocy Ludziom
Uzależnionym „Nowa
Nadzieja”

ul. Niepodległości 85
10-046 Olsztyn

Dom Dziennego Pobytu
Dziecka „Arka”

Al. Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn

Świetlica środowiskowa
„Tęczowa świetlica”

ul. Mazurska 13B
10-514 Olsztyn

Świetlica środowiskowa
„Klub Narnia”

Warmińsko–Mazurskie
Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie SUKURS

ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn

Świetlica środowiskowa
„Iskierka”

Warmińsko–Mazurskie
Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie SUKURS

ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn

Klub młodzieżowy
„Iskra”

Warmińsko–Mazurskie
Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie SUKURS

ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn

Świetlica środowiskowa
„Chata”

• Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Fałata 23
• Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Wyspa”, ul. Wyspiańskiego 2,
• Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” ul.
Królowej Jadwigi 4
• Miejski Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących, ul.
Kętrzyńskiego 3/1

Bezpieczeństwo
Na etapie diagnozowania obszaru rewitalizacji pozyskano
także bardziej szczegółowe dane dotyczące przestępczości na
terenie Olsztyna. Choć dane gromadzone przez Komendę
Miejską

Policji

przypisane

są

do

rewirów

działania

• Punkt Informacji dla Seniorów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie, ul. Kętrzyńskiego 3/1.

dzielnicowych, nie odpowiadających terytorialnie podziałom

• Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i
Kobiet w Ciąży, ul. Jagiełły 5 (filie na ul. Kościuszki i
Mickiewicza)

przewaga

administracyjnym miasta, to z analizy tych danych wynika, że
liczby

przestępstw

wystąpiła

na

terenie

wchodzącym w skład wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Z analizy tych przybliżonych danych wynika, że na obszarze

• Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów ul.
Towarowa 18

rewitalizacji miało miejsce 68,45% wszystkich zdarzeń

• Romska Świetlica Rodzinna, al. Warszawska 16/1

stycznia do lipca 2015 r.

zarejestrowanych przez KMP w Olsztynie w okresie od

• Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i
Socjalnego, ul. Gietkowska 9 i
• Punkt Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" ul.
Niepodległości 85,
• Centrum Integracji Społecznej, al. Wojska Polskiego 33
• Punkt Pomocy Społecznej nr 1, al. Wojska Polskiego 8
• Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kajki 6
• Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul. Grunwaldzka 4/1
• Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul. Knosały 3/5
• Punkt Pomocy Społecznej nr 12, ul. Partyzantów 3
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Tabela nr 47 – Bezpieczeństwo (pola pomarańczowe to tereny zlokalizowane na obszarze rewitalizacji). Źródło: KMP w Olsztynie za 2015 r.

KATEGORIA ZDARZENIA
DZIELNICE (według
rewirów dzielnicowych
KMP w Olsztynie)

Rozboje

Bójki i pobicia

Kradzież mienia

Uszkodzenie
ciała

Kradzieże
pojazdów

Kradzież z
włamaniem do
pojazdów

Włamania do
obiektów
handlowych

Uszkodzenia
mienia

RAZEM

Osiedla: Śródmieście,
Stare Miasto

6

5

83

2

2

3

0

22

123

Osiedla: Kętrzyńskiego,
Pojezierze, Kormoran

10

4

73

9

8

6

1

39

150

Osiedla: Zielona Górka,
Zatorze Track i dzielnice
przemysłowe

6

2

64

6

7

16

0

17

118

Osiedla: Wojska Polskiego,
Podleśna i część Zatorza

3

1

35

2

3

6

1

24

75

Osiedla: Grunwaldzkie,
Podgrodzodzie,
Słoneczny Stok, Kortowo

1

3

48

9

3

10

2

20

96

RAZEM

562

Osiedla: Zielona Górka,
Zatorze Track i dzielnice
przemysłowe

6

2

64

6

7

16

0

17

118

Osiedla: Wojska Polskiego,
Podleśna i część Zatorza

3

1

35

2

3

6

1

24

75

Osiedla: Grunwaldzkie,
Podgrodzodzie,
Słoneczny Stok, Kortowo

1

3

48

9

3

10

2

20

96

OLSZTYN

32

19

425

43

38

60

13

191

821

Dane opisujące poziom zjawiska kapitału społecznego mają

Kapitał społeczny
„Kapitał społeczny – sieć społecznych relacji zaufania,
lojalności i solidarności – ma dwie zupełnie różne formy:
- opisując relacje wewnątrz danej społeczności mówimy
o spajającym kapitale społecznym.

zewnętrznym

mówimy

pomostowym kapitale społecznym.12

liczbowo i przedstawiane są w sposób opisowy. Dane takie
gromadzone są za pomocą obserwacji, wywiadów, badan
społecznych.
Zgodnie z wytycznymi ekspertów z Instytutu Rozwoju Miast

- z kolei charakteryzując relacje tej społeczności ze
światem

raczej charakter jakościowy, a więc niemożliwy do określenia

o

tak

zwanym

jako adekwatną miarę zjawiska kapitału społecznego
o charakterze ilościowym, można wykorzystać dane
dotyczące

frekwencji

wyborczej

oraz

budżetu

obywatelskiego.
Z analizy tych danych w odniesieniu do obszaru rewitalizacji
wynika, że poziom kapitału społecznego jego mieszkańców
plasuje się na poziomie zbliżonym do wskaźników dla całego
Olsztyna, a wskaźnik frekwencji jest nawet wyższy. Jest to
dobra wiadomość, gdyż jedną z metod walki z wykluczeniem
społecznym jest integracja ze środowiskiem lokalnym,
prowadząca

do

aktywnego

uczestnictwa

w

życiu

społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.
Zebrane w tym obszarze dane przedstawiono w tabelach13.

12

„Od obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji” - prezentacja dr Janusz Jeżak,

Wojciech Kłosowski, dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Instytut Rozwoju Miast, 2015 r.
13

Dane dotyczące budżetu obywatelskiego – UMO, 3 edycja OBO 2015 r., dane dotyczące

frekwencji wyborczej - oprac. na podstawie danych PKW dla wyborów samorządowych w 2014 r.
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Tabela nr 48 – OLSZTYNSKI BUDŻET OBYWATELSKI. Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

Nazwa Osiedla

Liczba oddanych
głosów

Liczba zgłoszonych
projektów

Liczba mieszkańców
ogółem

Wskaźnik (liczba
oddanych głosów na
1000 mieszkańców)

Grunwaldzkie

555

5

5626

98,64

Podgrodzie

366

4

10270

35,63

Kościuszki

155

3

7226

21,45

Kormoran

384

8

14605

26,29

Pojezierze

253

13

11969

21,13

Kętrzyńskiego

222

8

7381

30,07

Podleśna

420

2

10578

175388

Wojska Polska

229

12

6533

35,05

Zatorze

390

5

5622

69,37

Śródmieście

311

12

3103

100,22

Nad Jeziorem Długim

264

2

3677

71,79

RAZEM

3 549

75

86 590

40,98

OLSZTYN

7 115

152

170 789

41,65

Tabela nr 49 – Frekwencja wyborcza na obszarze rewitalizacji.
PKW dla wyborów samorządowych 2014

Usługi te naturalnie skoncentrowane w Śródmieściu (Stare
Miasto) oraz wzdłuż arterii komunikacyjnych: al. Piłsudskiego,
Wojska Polskiego, Jagiellońska, Partyzantów i mniejszych ulic

Nazwa Osiedla

Frekwencja

Grunwaldzkie

46,34%

Podgrodzie

44,05%

Kościuszki

46,87%

Kormoran

46,78%

Pojezierze

47,17%

Kętrzyńskiego

42,73%

Podleśna

42,98%

Wojska Polskiego

27,95%

Zatorze

38,83%

Śródmieście

41,91%

o

znaczeniu

lokalnym:

Grunwaldzka,

Warszawska,

Dąbrowszczaków, Kościuszki, Limanowskiego.
Tabela nr 50 – Liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej. Źródło: CEiIDG

Nazwa Osiedla

Frekwencja

Grunwaldzkie

430

Podgrodzie

369

Kościuszki

399

Kormoran

256

Pojezierze

117

Kętrzyńskiego

891

Podleśna

505

Wojska Polskiego

396

Zatorze

447

Śródmieście

713

Nad Jeziorem Długim

73

podmiotów gospodarczych , co stanowi 31,41 % wszystkich

RAZEM

4 596

podmiotów w Olsztyna figurujących w Centralnej Ewidencji i

OLSZTYN

14 634

Nad Jeziorem Długim

64,29%

RAZEM

48,99%

OLSZTYN

41,41%

Przedsiębiorczość
Na obszarze rewitalizacji ogółem zarejestrowanych jest 4.596
14

Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z
przewagą na obszarze rewitalizacji terenów mieszkaniowych
dominują tu głównie drobne usługi oraz funkcja handlowa.

14

Źródło: CEiDG stan na wrzesień 2015 r.
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Na obszarze rewitalizacji funkcjonują również dwa z trzech

w październiku 2015 r. do wynajmu przeznaczonych było 48

miejskich targowisk:

lokali, z których przeważająca większość znajduje się na

• targowisko przy ul. Kolejowej na terenie osiedla Zatorze

obszarze rewitalizacji (45). Zasady gospodarowania zasobem
lokali użytkowych Gminy Olsztyn określa uchwała Nr

(czynne od poniedziałku do soboty w godz. 6.00–16.00)

XVII/245/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 października

• targowisko przy ul. Grunwaldzkiej na terenie osiedla

1999 r. w sprawie określenia zasad gospodarki lokalami

Grunwaldzkiego (czynne we wtorki, piątki i soboty w godz.

użytkowymi Gminy Olsztyn z późniejszymi zmianami oraz

6.00–14.00).

Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wykonania
uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarki lokalami

Na targowiskach poza handlem prowadzonym z obiektów
organizowany jest również handel sezonowy (choinki,
chryzantemy, sadzonki). Ponadto przy ul. Kolejowej działa
Miejska Hala Targowa „Zatorzanka”, która zapewnia miejsca
do prowadzenia handlu dla 91 kupców. Miasto udostępnia
także 16 straganów ustawionych na terenie Starego Miasta,
przeznaczonych dla osób, które poprzez swoją działalność
artystyczną, rękodzielniczą czy podobną promują kulturę,
historię i tradycję ziemi warmińsko-mazurskiej. Prowadzona
jest tam wymiana, sprzedaż i wystawianie wyrobów
rękodzieła artystycznego, przedmiotów kolekcjonerskich
starych i nowych, rzeczy ciekawych, dziwnych, intrygujących,
starych książek i map oraz pamiątek z Olsztyna i ziem
warmińsko – mazurskich wykonywanych przez twórców
ludowych15.

użytkowymi Gminy Olsztyn16.
Szczególną formą przedsiębiorczości są spółdzielnie socjalne,
działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Celem ich działania jest
społeczna i zawodowa reintegracja jej członków przez
prowadzenie działalności gospodarczej. Spółdzielnie mogą
prowadzić działalność społeczną, kulturalno – oświatową na
rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Członkowie spółdzielni socjalnej tworzą dla
siebie miejsca pracy, zapewniając dochód sobie i swoim
rodzinom, a poprzez wspólne działania zmieniają siebie
i środowisko w którym żyją – tworzą coś, co staje się ich
wspólnym dobrem, za co są odpowiedzialni. W tym celu

Zły stan infrastruktury targowisk, zwłaszcza położonego przy

muszą współpracować, ucząc się podtrzymywania więzi

ul. Grunwaldzkiej nie pozwala na wykorzystanie w pełni ich

międzyludzkich, odnajdywania się w rolach społecznych.

potencjału dla stymulowania drobnej przedsiębiorczości

Zdobywają również umiejętności, które w przyszłości mogą

i poszerzania oferty sprzedaży lokalnych produktów. Należy

pozwolić na samodzielność zawodową.17

zauważyć, że miejsca te są silnie utrwalone w świadomości
Olsztynian i jest duże zapotrzebowanie społeczne na ich
sprawne funkcjonowanie.

Aktualnie w Olsztynie zarejestrowanych jest 26 spółdzielni
socjalnych18, z tego na obszarze rewitalizacji ma swoją
siedzibę 14 z nich. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Gmina Olsztyn posiada również zasób lokali użytkowych,

od 2005 r. działa Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

który przeznaczone są na wynajem dla celów powadzenia

w

działalności gospodarczej. Według informacji przekazanych

i organizacyjną osobom, które są zainteresowaniem

przez administratora Zakład Lokali i Budynków Komunalnych

założeniem i prowadzeniem spółdzielni socjalnej.

Olsztynie,

oferujące

bezpłatną

pomoc

prawną

15

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie: www.ztm.olsztyn.pl

16

Aktualne informacje dostępne na stronie ZLiBK: http://www.zlibk.olsztyn.pl/page/39/lokale-uzytkowe

17

Źródło: https://www.olsztyn.mup.gov.pl/formy_aktywizacji/Spoldzielnie_socjalne.html

18

Stan na 06.10.2015 r. według wykazu prowadzonego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych: http://ozrss.pl/category/katalog/wojewodztwo/warminsko-mazurskie/ .
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Ogólnie do warunków prowadzenia działalności gospodarczej
w Olsztynie odnosi się raport z badań ankietowych,

Realizacja ustawowego obowiązku zaspokajania przez Gminę

przeprowadzonych

potrzeb

na

próbie

100

olsztyńskich

mieszkaniowych

mieszkańców

wymusza

przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy19. Ponad

konieczność pozyskiwania nowych lokali. Potrzeby te

30 % badanych ocenia te warunki źle i bardzo źle, także na tle

szacowane są na podstawie:

innych ośrodków w kraju.

• liczby złożonych wniosków dotyczących przydziału

Za podstawowe przeszkody prowadzenia działalności

mieszkania,

w Olsztynie badani uznali niewystarczającą infrastrukturę

• konieczności zapewnienia lokali zamiennych

techniczną (aż 73% wskazań), wysokie podatki lokalne (43%),
problemy komunikacyjne i brak infrastruktury parkingowej

• liczby wyroków sądowych orzekających eksmisję

(41%), brak wsparcia informacyjnego (31%) oraz trudności w

• racjonalnego gospodarowania zasobem gminy

załatwianiu spraw w urzędzie miasta (18%). Ponad połowa
badanych źle i bardzo źle ocenia wsparcie lokalnego
samorządu w prowadzeniu działalności gospodarczej,
większość respondentów nie posiadała żadnej wiedzy na
temat działań podejmowanych ze strony UMO w kierunku

W Wieloletnim Programie Gospodarowania Zasobem Gminy
oszacowano, że na dzień 31.12.2010 r. zapotrzebowanie to
wynosiło 437 lokali.

wsparcia przedsiębiorców.
Tabela nr 51 – Rozmieszczenie zasobu mieszkaniowego
Gminy Olsztyn. Źródło: ZLIBK w Olsztynie
Sytuacja mieszkaniowa
Nazwa Osiedla

Liczba lokali komunalnych

Grunwaldzkie

382

w Diagnozie Obszaru Miasta Olsztyna (oprac. J. Jefremieko,

Podgrodzie

177

M. Jefremienko, sierpień 2015) stan lokali komunalnych jest

Kościuszki

450

Kormoran

14

Pojezierze

161

Kętrzyńskiego

807

Podleśna

808

Wojska Polskiego

558

Na obszarze rewitalizacji skoncentrowane jest 90,88 % całego
zasobu

mieszkaniowego

gminy.

Jak

zauważono

już

zły. Zgodnie ze szczegółową analizą tego zasobu zawartą
w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy na lata 2011-201620 blisko 2000 z nich to
lokale o obniżonym standardzie, w tym 1555 nie posiada
samodzielnej łazienki, 861 nie posiada samodzielnej ubikacji,
747

wymaga

wspólnego

użytkowania

pomieszczeń.

Zatorze

578

Śródmieście

382

Nad Jeziorem Długim

0

usytuowanych przy ul. Towarowej oraz Niepodległości 52/58.

RAZEM

4317

Zamieszkiwane są one przez osoby znajdujące się

OLSZTYN

4750

Oceniono, że ok. 70 % miejskiego zasobu mieszkaniowego
wymaga remontów o różnym zakresie rzeczowym.
Największa liczba lokali socjalnych znajduje się w budynkach

w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, duża liczba tych
osób

pozostaje

w

stanie

wykluczenia

społecznego

z przyczyn bezrobocia, ubóstwa. uzależnień, konfliktów
z prawem, itp. od wielu lat.

W przeprowadzonych w 2015 r. badaniach ankietowych,
mieszkańców Olsztyna poproszono o wskazanie typów
projektów, które ich zdaniem powinny być realizowane z

Część mieszkań wchodzących w skład miejskiego zasobu

punktu widzenia poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

mieszkaniowego jest przeznaczana na potrzeby realizacji

Najwięcej wskazań (79% respondentów) dotyczyło podnie-

zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności na:

sienia standardów technicznych i estetycznych zabudowy

lub rodzinne domy dziecka

mieszkaniowej22. Oznacza to, że problem ten jest przez

i rodzinne domy pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 12

zauważalny wśród mieszkańców i istotnie wpływa na ich

marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ocenę jakości życia w mieście.

mieszkania chronione

19

21

Raport z badania ankietowego przedsiębiorców z sektora MSP Olsztyn, Gdańsk 2015 r.

20

Przyjęty uchwałą nr XIX/314/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2012 r. z późn. zm.

21

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej , przygotowującą osoby w nich przebywające pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub zastępujące pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

22

Raport z badania ankietowego mieszkańców Olsztyna, Gdańsk 2015
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Zieleń

zieleni w obszarze rewitalizacji w stosunku do powierzchni
całego miasta. W opracowaniu pt. Zieleń publiczna miasta

Ze względu na strukturę urbanistyczną obszaru rewitalizacji,

Olsztyn, parki, skwery, place23 przyjmuje się, że w obrębie

opartą w przeważającej części na zwartej zabudowie ulic

granic miasta Olsztyna szacunkowo tereny zieleni tzw.

(z wyjątkiem południowych obrzeży, gdzie dominują

urządzonej i wykorzystywanej rekreacyjnie obejmują ok.

współczesne

udział

2100 ha (w tym: zieleń urządzona –ok. 500ha, Las Miejski –

procentowy zieleni w stosunku do obszarów zieleni całego

1054 ha, zieleń nie urządzona wykorzystywana rekreacyjnie –

miasta jest niewielki. Obszar ten jednak bogaty jest

ok.600 ha). Natomiast powierzchnia terenów ogrodów

w publiczne tereny zieleni urządzonej. Znajduje się tu

działkowych w Olsztynie to ok. 230 ha, co wraz

większość

z użytkowanymi „na dziko” daje ponad 3% powierzchni

osiedla

parków

bloków

miejskich:

wielorodzinnych)

Jakubowo,

Podzamcze,

Centralny, część Kusocińskiego oraz zabytkowych cmentarzy

miasta

zamkniętych, które również pełnią funkcję publicznych

urządzonej24 (studium – uwarunkowania).

i

dorównuje

powierzchnią

terenom

zieleni

terenów spacerowych (cmentarz św. Jakuba, św. Józefa, były
ewangelicki przy ul. Rataja, i wojenny przy ul. Szarych

Ponadto w obszarze rewitalizacji znajduje się fragment doliny

Szeregów). Poza tym na obszarze rewitalizacji znajdują się

rzeki Łyny, której wartości przyrodnicze i krajobrazowe są

następujące rodzaje zieleni miejskiej:

chronione

uchwałą

Sejmiku

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego25. Na przeważającym odcinku rzeki,
• zieleń towarzysząca traktom komunikacyjnym (aleje,

wzdłuż jej przebiegu znajduje trakt spacerowy, przebiegający

skwery, zieleń w pasach drogowych )

przez miejskie Parki – Centralny i Podzamcze w części

• zieleń towarzysząca zwartej zabudowie mieszkaniowej
(przedogródki w ciągu ulic Dąbrowszczaków, Kopernika,

południowej i Las Miejski w części północnej. Docelowo
planowane jest zwiększenie dostępności rzeki i utworzenie
nieprzerwanej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż jej przebiegu.

Mickiewicza, zieleń podwórzy),
• zieleń towarzysząca osiedlom mieszkaniowym:

Stan zachowania terenów zieleni na obszarze rewitalizacji jest
różny. Stosunkowo dobrze utrzymane są parki publiczne na

współczesne osiedla z wielkiej płyty (Kormoran,

terenie Śródmieścia (Podzamcze i Centralny), ze względu na

Pojezierze, Podgrodzie, Podleśna) oraz osiedla zabytkowe:

ukończone w latach 2014 i 2015 prace rewaloryzacyjne na ich

tzw. „nauczycielskie” przy ul. Grotha, Kościńskiego

terenie. Kompleksowych prac wymaga zabytkowy park

Narutowicza, osiedle przy ul. Radiowej, osiedle przy

Jakubowo zlokalizowany na osiedlu Wojska Polskiego,

ul. Fałata i Oficerskiej, osiedle tzw. „kompozytorów”

w nieco mniejszym zakresie park Kusocińskiego na osiedlu

pomiędzy ulicami Reymonta, Moniuszki, Limanowskiego

Pojezierze.

i Zientary-Malewskiej,
• zieleń towarzysząca zabytkowym zespołom

Spójnego programu zagospodarowania oraz sporych
nakładów inwestycyjnych wymagają zespoły zieleni przyulic-

koszarowym (koszary artylerii i piechoty przy

znych, w tym zieleńce w ciągu chodników i jezdni, aleje,

ul. Artyleryjskiej i Leśnej, koszary piechoty przy

skwery i zieleń placów publicznych.

ul. Jagiellońskiej, koszary kawalerii przy ul. Gietkowskiej
i Dąbrowskiego, koszary artylerii przy ul. Pstrowskiego),
• zieleń towarzysząca obiektom użyteczności

Według roboczej wersji Programu Rozwoju Zieleni Miejskiej
Śródmieścia

(oprac.:

Wydział

Rozwoju

Miasta

UMO),

najbardziej zaniedbana jest zieleń podwórzy wewnątrz

publicznej, budynkom szkół i innych placówek

kwartałów zabudowy mieszkaniowej. Brak koncepcji zagospo-

edukacyjno-wychowawczych,

darowania z jasnym określeniem i podziałem funkcji, deficyt

• ogrody działkowe,

miejsc postojowych w skali całego miasta oraz niejednolita
struktura własnościowa powodują, że miejsca te zamiast być

• fragment Lasu Miejskiego w okolicach CEIK

przyjazną przestrzenią integracji mieszkańców, stanowią

i Stadionu Leśnego.

zaniedbane enklawy, wykorzystywane najczęściej jako
parkingi. Sytuacja ta dotyczy wszystkich osiedli usytuowanych

Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji terenów

w granicach obszaru rewitalizacji, a zwłaszcza tych

zieleni w mieście trudno obliczyć jaki procent stanowi zespół

o historycznej proweniencji.

23

Zieleń publiczna miasta Olsztyn, parki, skwery, place, oprac.: Wiktor Knercer, Urszula Knercer-Grygo, Olsztyn 2010 r. (mps w Wydziale Środowiska, UMO)

24

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, 2013 r.. załącznik do uchwały Rady Miasta Olsztyna nr XXXVII/660/2013 z dnia 15 maja 2013 r.

25

Uchwała nr VIII/207/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (pierwsza uchwała już w 2008 r.)

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023

42

2. ZASIĘG PRZESTRZENNY i CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REWITALIZACJI

Uwagę zwraca również fakt, że mimo dużego udziału oraz

Należy również wspomnieć, że zieleń w Olsztynie pełni istotną

niewątpliwego potencjału terenów zieleni publicznej na

funkcję w budowaniu tożsamości miasta. Mieszkańcy utożsamiają

obszarze rewitalizacji, nie może być on w pełni wykorzystany

Olsztyn z tradycją miasta ogrodu, zieleń jest niejako marką

ze względu na niedostateczną integrację poszczególnych

Olsztyna Poniżej znajduje się tabela z wykazem największych

obszarów, w tym brak połączeń komunikacyjnych, które

enklaw zieleni urządzonej oraz terenów ogrodów działkowych na

umożliwiłyby

poszczególnych osiedlach w obszarze rewitalizacji26.

stworzenie

ciągłej

„zielonej

trasy”

pieszo-rowerowej, stanowiącej przestrzeń do rekreacji i
wypoczynku mieszkańców.

26

Źródło – MSIPMO – wrzesień 2015 r.

Tabela nr 52 – Tereny zieleni na obszarze rewitalizacji. Źródło: Miejski System Informacji Przestrzennej Olsztyna
Nazwa Osiedla

Zieleń

Powierzchnia [ha]

Ogrody działkowe im. M.Kopernika

Osiedle Grunwaldzkie

13,15

Cmentarz Wojskowy

1,37

Cmentarz Żydowski

0,42

Park Podzamcze

3,647

teren zieleni

1,35

RAZEM
Osiedle Podgrodzie

19,937
Park Podzamcze

0,48

Park Centralny

2,91

teren zieleni przy szpitalu

1,17

RAZEM

Osiedle Kościuszki

4,56
teren zieleni przy ul. Obrońców Tobruku

0,37

teren zieleni przy ul. Marii Grzegorzewskiej

0,84

Park Centralny

3,31

Park im. Kusocińskiego

0,66

RAZEM

5,18

Osiedle Kormoran

brak

Osiedle Pojezierze

Park im. Kusocińskiego

7,18

Osiedle Kętrzyńskiego

brak

0,00

Ogrody działkowe ul. Cicha - Zientary Malewskiej

1,61

Ogrody działkowe im. Reymonta

1,16

Ogrody działkowe M. Konopnickiej i Kolejarz

16,41

Osiedle Podleśna

0,00

RAZEM

19,18
Ogrody działkowe XX-lecia PRL

Osiedle Wojska Polskiego

3,98

Cmentarz Przyszpitalny i Cmentarz Wojenny Rosyjski

0,17

Cmentarz Wojenny Niemiecki

1,25

Las Miejski

29,48

Park Jakubowo

15,39

Cmentarz św. Jakuba

2,57

Park przy ul. Rataja

3,01

Ogrody działkowe im. Prusa

1,28

RAZEM
Osiedle Zatorze

Osiedle Śródmieście

57,13
Cmentarz św. Józefa

4,84

Park Podzamcze

3,52

teren zieleni przy ul. Pieniężnego

0,23

Park Centralny

6,21

RAZEM
Osiedle Nad Jeziorem Długim

9,96
brak

0,00

RAZEM

118,01
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Zabytki

Ekspansja miasta następowała głównie w kierunku obu
dworców kolejowych (Zachodniego i Głównego) na tyle

Obszar rewitalizacji niemal w całości tworzy historyczna

intensywnie, że w ciągu 10 lat od uruchomienia linii kolejowej

struktura urbanistyczna, powstała na przestrzeni wieków,

zwarta zabudowa dotarła do Dworca Głównego.

poczynając od okresu średniowiecza. Olsztyn otrzymał
przywilej lokacyjny w 1353 r., a granice pierwszego miasta są

Kolejną ważną datą w rozwoju miasta było utworzenie

dziś bardzo dobrze czytelne, dzięki usytuowaniu w zakolu

rejencji olsztyńskiej w 1905 r., co skutkowało kolejnymi

rzeki oraz zachowanym fragmentom miejskich fortyfikacji z

ważnymi dla rozwoju miasta inwestycjami.

okresu średniowiecza i nowożytności. Przez kolejne stulecia
miasto praktycznie nie rozwijało się poza murami, choć
zarówno od północy jak i od południa wykształciły się
przedmieścia, wyznaczające kierunki dalszego rozwoju
przestrzennego miasta. Dopiero wydarzenia wieku XIX

Okres dwudziestolecia międzywojennego natomiast to
głównie potężne inwestycje mieszkaniowe i powstanie
nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, nawiązujących do
idei „miasta ogrodu” na jego obrzeżach.

stworzyły z Olsztyna jeden z najważniejszych ośrodków

Wskutek opisanych wyżej historycznych uwarunkowań,

miejskich w Prusach Wschodnich. Czynnikami, które stanęły

wyznaczony obszar rewitalizacji jest terenem koncentracji

u podstaw tych zmian były:

zabytków nieruchomych, stanowiących kulturowe dziedzictwo Olsztyna. Znalazło się tu 65 % wszystkich zabytków

• utworzenie powiatu olsztyńskiego w 1818 r.,
• budowa linii kolejowej i umieszczenie tutaj węzła
kolejowego w II poł. XIX w.,
• utworzenie dowództwa garnizonu wojskowego.

ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Olsztyna, z
czego aż 94 % to obiekty wpisane do rejestru zabytków
decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Rozkład ilościowy obiektów zabytkowych w podziale na
poszczególne osiedla przedstawia poniża tabela:

Tabela nr 53 – Zabytki nieruchome na obszarze rewitalizacji. Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

Nazwa Osiedla

wpisane do
rejestru zabytków

nie wpisane do
rejestru zabytków

RAZEM

Grunwaldzkie

37

149

186

Podgrodzie

29

25

54

Kościuszki

10

98

108

Kormoran

0

0

0

Pojezierze

0

3

3

Kętrzyńskiego

101

66

167

Podleśna

3

122

125

Wojska Polska

31

99

130

Zatorze

39

70

109

Śródmieście

150

81

231

Nad Jeziorem Długim

5

1

6

RAZEM

405

714

1119

OLSZTYN

428

1289

1717
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Wśród tych obiektów występują niemal wszystkie typy

• brak bieżących prac konserwatorskich i remontowych,

zabytków nieruchomych:

• podejmowanie interwencji wyłącznie wówczas gdy
• zabytki archeologiczne, w tym nawarstwienia kulturowe

stan zachowania elementu zabytku jest katastrofalny

starego miasta, relikty systemu fortyfikacji miejskich oraz

i niezbędna jest wymiana substancji,

inne ślady dawnego osadnictwa zlokalizowane na całym
obszarze,

• zbyt intensywne zasiedlanie lokali,

• średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta w

• dewastacja powodowana przez użytkowników

Olsztynie,

– najemców lokali

• dzieła architektury obronnej, w tym zamek kapituły

• odejmowanie działań ad hoc, bez wyraźnie

warmińskiej, pozostałości obronnych murów i urządzeń

zarysowanego planu poprawy stanu zachowania całego

miejskich i zamkowych,

obiektu, głównie wskutek interwencji najemców.

• założenia przestrzenne i zespoły budowlane:

Za będące w najgorszym stanie zachowania uznano grupę

- zespoły koszar

budynków długotrwale wyłączonych z użytkowania lub

- zespół szpitala garnizonowego

użytkowanych w sposób niewłaściwy, powodujący zniszcze-

- osiedla mieszkaniowe

nia lub uszkodzenia substancji zabytkowej. Do nich należą

• zabytki architektury sakralnej i związanej z obrzędami

głownie budynki z zespołu dawnych koszar zlokalizowanych

religijnymi: kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne,

przy obecnych ulicach Gietkowskiej i Dąbrowskiego oraz
Jagiellońskiej, ponadto budynek z zespołu dawnej gazowni

żydowski dom oczyszczenia,

oraz budynek dawnej zajezdni, obydwa zlokalizowane przy
• zabytki architektury, będące obiektami użyteczności

ul. Knosały.

publicznej: ratusze - średniowieczny w obrębie
W celu tworzenia warunków właściwej ochrony wszystkich

średniowiecznego założenia miejskiego i nowy na
górnym przedmieściu, siedziba rejencji, szkoły, zespół
szpitala miejskiego, dom opieki, domy uzdrowiskowe,

obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na
terenie miasta, Gmina Olsztyn od 2006 r. udziela dotacji
właścicielom tych obiektów, na prowadzenie prac konserwa-

poczta, banki, teatr,

torskich, restauratorskich oraz robót budowlanych28.
• zabytki architektury mieszkaniowej

Obszar rewitalizacji jest bogaty również w istotne dla miasta

• zabytki architektury przemysłowej i zabytki techniki

wartości niematerialne, stanowiące cenne dziedzictwo
kulturowe. Wśród najważniejszych należy wymienić tradycję

• cmentarze

miasta ogrodu (osiedla na Zatorzu, Podleśnej, Wojska

• formy zieleni komponowanej: parki, ogrody, aleje,

Polskiego), postacie historyczne związane z Olsztynem

skwery, zieleńce, przedogródki.

(Kopernik, Mendelsohn, Maria Zientara – Malewska, Feliks
Nowowiejski) oraz miejsca związane z dziedzictwem wielokul-

Zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na

turowego Olsztyna. Znajduje się tu również wiele elementów

lata 2014-201727 Gmina Olsztyn jest właścicielem 136

upamiętniających ważne osoby, zdarzenia z historii miasta,

obiektów zabytkowych, w tym 72 wpisanych do rejestru

ulicy czy osiedla lub miejsca, które materialnie już nie

zabytków. W zasobie tym znajdują się przede wszystkim

funkcjonują, jak nieistniejące cmentarze czy ważne z punktu

zabytki nieruchome architektury i budownictwa, parki i inne

widzenia historii miasta budynki1. Dziedzictwo kulturowe w

formy historycznej zieleni, cmentarze oraz trzy pomniki

lokalnym wymiarze stanowi nieoceniony potencjał do

wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Ponadto miasto

budowania związku mieszkańców z miejscem zamieszkania,

jest właścicielem części obszaru starego miasta wpisanego

co jest niezbędne do pobudzenia społecznego oraz tworzenia

do

obywatelskiej wspólnoty na obszarze rewitalizacji.

rejestru

zabytków

jako

średniowiecznych

układ

urbanistyczny.
Program zwraca uwagę na szczególnie zły stan zachowania

27

Przyjęty uchwałą nr XLIX/801/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2014 r.

gminnego zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w

28

Uchwała nr XXVIII/507/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 października 2012 r.

obiektach zabytkowych. Za przyczynę takiego stanu uznano:

29

Wykaz tablic pamiątkowych i pomników na terenie miasta prowadzi Wydział Kultury i

Ochrony Zabytków UMO.
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zakresie aktywne, ciągle jednak brak jest oddolnego, społecznego

Kultura

zainteresowania tworzeniem „miejsc kultury”. W celu wspierania
Podobnie jak w przypadku innych dziedzin, także w sferze kultury

społecznych inicjatyw w zakresie kultury Gmina Olsztyn corocznie

obszar rewitalizacji nasycony jest ośrodkami, które mogą być

przeznacza na ten cel środki finansowe, przyznawane w formie

uznane za potencjał w zwalczaniu skutków wykluczenia

dotacji organizacjom pozarządowym i innym, wymienionym w

społecznego. Działalność kulturalna jest domeną instytucji

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznych i choć również organizacje pozarządowe oraz

publicznego i wolontariacie. Poniżej zestawienie najważniejszych

podmioty prywatne (spółdzielnie, przedsiębiorcy) są w tym

ośrodków kultury zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji.

Tabela nr 54 – Ośrodki kultury na obszarze rewitalizacji. Źródło: Urząd Miasta Olsztyna

Nazwa Osiedla

Nazwa ośrodka kultury

Liczba

Centrum Dialogu Międzykulturowego, Fundacja Borussia, ul. Zyndrama z Maszkowic 2

Osiedle Grunwaldzkie

Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 1, ul. Smętka 28a
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna, ul. Smętka 28 A

RAZEM
Osiedle Podgrodzie

3
Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, ul. Knosały 3b
Osiedlowy Dom Kultury „Alternatywa”, ul. Profesorska 15 (OSM)

RAZEM

2
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38
Olsztyński Teatr Lalek, ul. Głowackiego 17

Osiedle Kościuszki

Obserwatorium , ul. Żołnierska 13
Miejska Biblioteka Publiczna Planeta 11, ul. Piłsudskiego 38
Pałac Młodzieży im. Orląt lwowskich, Plater 3
Planetarium, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38

RAZEM
Osiedle Kormoran

6
Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44

RAZEM
Osiedle Pojezierze

1
Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego, ul. Głowackiego 1
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 7, ul. Kołobrzeska 5

RAZEM

Osiedle Kętrzyńskiego

2
Muzeum Kolejnictwa, Warmińsko – Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei, ul.
Zientary-Malewskiej 24
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor Warmia i Mazury, ul. Dąbrowszczaków 39

RAZEM
Osiedle Podleśna

2
Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12, H. Sawickiej 2

RAZEM
Osiedle Wojska Polskiego

1
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, Parkowa 1

RAZEM
Osiedle Zatorze

1
Miejska Biblioteka Publiczna, Multicentrum, ul. Limanowskiego 8

RAZEM

1
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2
Dom Gazety Olsztyńskiej, ul. Targ Rybny
Miejski Ośrodek Kultury, Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3
Miejski Ośrodek Kultury, Spichlerz, ul. Piastowska 13
Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Rynek, ul. Stare Miasto 24/25
Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Sąsiedzi, ul. Rodziewiczówny 3

Osiedle Śródmieście

Miejski Ośrodek Kultury, Amfiteatr im. Czesława Niemena, ul. Zamkowa 10
Teatr im. Stefana Jaracza, ul. 1 Maja 4
Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2, pl. Jana Pawła II 2/3
Kino Helios, Piłsudskiego 16
Miejska Biblioteka Publiczna Abecadło, al. Piłsudskiego 16
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. 1 Maja 5
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Stare Miasto 33

RAZEM
Osiedle Nad Jeziorem Długim

13
Miejska Biblioteka Publiczna, Multicentrum, ul. Limanowskiego 8

RAZEM

0
32
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Zagospodarowanie przestrzenne

sportową "URANIA" a Pl. Inwalidów Wojennych, LXIII/925/02,
22.05.2002.

Aktualnie ok. 50 % powierzchni Olsztyna pokryta jest
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania

6. częściowo – MPZP Olsztyna, ul. Artyleryjska – KOSZARY,

przestrzennego. Dla obszaru rewitalizacji wskaźnik ten wynosi

LXVII/837/06, 06.09.2006

ok. 17 %. Wynika to z przyjętych priorytetów planowania

7. częściowo – MPZP Lasu Miejskiego w Olsztynie, LV/748/06,

przestrzennego, określających pierwszeństwo przyjmowania
planów dla miejsc gdzie przeważają tereny inwestycyjne,

25.01.2006.

znajdujące się głównie na obrzeżach miasta. Obszar

8. Zmiana ogólnego MPZP miasta Olsztyna dla działki nr 12, obr.

rewitalizacji zawiera w swoich granicach teren, dla którego

24, położonej przy ul. Oficerskiej 16 w Olsztynie, X/151/03,

opracowany

28.05.2003.

został

30

i

Śródmieścia

Zintegrowany

cele

tam

Program

wskazane

Rozwoju

w

obszarze

zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, rozwoju
i utrzymania terenów zieleni powinny być priorytetowo
realizowane

również

na

etapie

wdrażania

programu

9. Zmiana MPZP miasta Olsztyna dla terenu między ulicami:
Jagiellońską,

H.Sawickiej,

Katowicką,

Toruńską,

Rataja

i Chełmińską, XXVIII/394/04, 30.06.2004.

rewitalizacji. Zmiany te są nakierowane na tworzenie nowych

10.

lub podnoszenie jakości istniejących przestrzeni miejskich,

przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu przy ulicy Toruńskiej

przyjaznych mieszkańcom, co stanowi jeden z elementów

w obszarze działki 97/22 obr. 23, LXVII/838/06, 06.09.2006.

zintegrowanych

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

i

jest

Zmiana

miejscowego

planu

zagospodarowania

elementem wspomagających integrację społeczną. Realizacja

11. MPZP Olsztyna, ul. Jagiellońska – KOSZARY - „Jagiellońska –

celów ZPRŚ jest więc bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju

Koszary”, XLV/599/05, 25.05.2005.

zarówno obszaru rewitalizacji, ale także całego miasta.

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części

Spis obwiązujących miejscowych planów zagospodarowania

Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olsztynie;

przestrzennego na obszarze rewitalizacji:

XLVI/757/13, 18.11.2013.

1. MPZP miasta Olsztyna dla terenu Śródmieścia między ulicami
Feliksa Szrajbera, Niepodległości i rzeką Łyną, XXXVII/474/04,

13. Miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

terenów sportowych przy Alei Sybiraków w Olsztynie,
XLIX/805/14, 29.01.2014.

01.12.2004.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Olsztyn

14. Częściowo – MPZP miasta Olsztyna dla terenu położonego
między ulicą Towarową a bocznicą kolejową Stomilu Olsztyn

– Park Centralny, XXX/371/08, 27.08.2008.

S.A., XLIII/561/05, 5.04.2005.

3. MPZP miasta Olsztyna dla terenu CENTRUM ograniczonego

Z uwagi na historyczną strukturę przestrzenną, a także zły

ulicami: S. Pieniężnego, Marsz. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki i 22

stan techniczny przestrzeni miejskich obszar rewitalizacji jest

Stycznia, XIII/212/03, 03.10.2003.

również terenem, na którym występują liczne bariery

4. MPZP miasta Olsztyna dla terenów zieleni wokół Starego

architektoniczne. Brak jest kompleksowej inwentaryzacji

Miasta zawartych między ulicami Wyzwolenia, Nowowiejskiego,

takich miejsc, co skutkuje brakiem planowego podejścia do

Jedności Słowiańskiej, Pieniężnego, rzeką Łyną, Mochnackiego,

rozwiązania

Grunwaldzką,

niepełnosprawnych, ale także osób z wózkami dziecięcymi, są

Kromera

i

linią

kolejową

Olsztyn

–

Warszawa/Gdańsk, LV/747/06, 25.01.2006.

tego

problemu.

Potrzeby

osób

w mieście rozwiązywane doraźnie, w ramach realizacji
inwestycji, zwykle dotyczącej infrastruktury drogowej. Trzeba

• Zmiana miejscowego planu zagospodarowania

natomiast przyznać, że bieżące rozwiązywanie problemów

przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół

poruszania się po mieście osób z różnymi stopniami

Starego Miasta przy ul. Feliksa Nowowiejskiego – dla terenu

niepełnosprawności obejmuje zarówno likwidację bariery,

usług 2UT, XXIV/435/12, 27.06.2012.

jak i działania informacyjne, np. ułatwiające korzystanie z

• MPZP miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego
Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego dla terenów

transportu publicznego, w sytuacji gdy bariera w całości nie
może być usunięta. W tym kierunku powinny również być
podejmowane działania na obszarze rewitalizacji.

ZP-2 i części terenu ZP-1., XII/178/2011, 29.06.2011.
5. Zmiana ogólnego MPZP miasta Olsztyna dla terenu

30

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XI/133/15 z dnia 24.06.2015 r.

położonego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego, między halą
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Zanieczyszczenie środowiska

Takie postulaty powinny być również realizowane na
obszarze rewitalizacji, gdzie dominuje zwarta zabudowa

Na terenie Miasta Olsztyn dystrybucją ciepła zajmuje się

wielorodzinna, w przeważającej części o charakterze

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (MPEC).

zabytkowym, a więc często nieodpowiadąjąca współczesnym

Szacuje się, że do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączonych

normom technicznym. Na obszarze rewitalizacji istnieją

jest ok. 60 % budynków w mieście. Pozostała część potrzeb

ponadto inne deficyty w infrastrukturze komunalnej, co

cieplnych Miasta pokrywana jest z kotłowni lokalnych, źródeł

w sumie składa się na kryzys w sferze przestrzenno-

indywidualnych zasilanych paliwami kopalnymi (głównie

funkcjonalnej

gazem ziemnym) i OZE. Z tym związane jest problem tzw.

publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej na tym obszarze.

oraz

powoduje

niską

jakość

terenów

„niskiej emisji”, szczególnie odczuwalny na obszarze ścisłego
centrum, miasta.

Mobilność miejska

W wyniku Rocznej Oceny Jakości Powietrza w Woj.

Jednym ze zjawisk przeciwdziałających problemowi tzw.

Warmińsko-Mazurskim za rok 2011, strefę Miasta Olsztyna

”niskiej emisji” zagadnienie mobilności miejskiej, czyli takiego

zakwalifikowana do klasy C ze względu na przekroczenie

kreowania przestrzeni miejskiej w zakresie komunikacji, aby

średniego rocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

możliwość łatwego i wygodnego przemieszczania się po

W roku 2015 r., uchwałą Nr IV/99/15 Sejmiku Województwa

mieście

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. został przyjęty

współużytkowników, na równych zasadach.

„Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze
względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym
pm10”. Z dokumentu powyższego wynika, że za główne
przyczyny występowania zjawiska „niskiej emisji” uznano:
• emisja ze źródeł indywidualnych związanych z zużyciem
paliw stałych (węgiel, drewno) na cele komunalne i bytowe;
• emisja liniowa związana z ruchem samochodowym;
W przyjętym przez Radę Miasta Olsztyna Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej Dla Miasta Olsztyna31 wskazane zostały główne
kierunki działań, jakie należy podjąć, aby rozwiązać powyższy
problem. Są to m.in.:

była

dostępna

dla

wszystkich

jego

W maju 2015 r. Olsztyn przystąpił do Krajowej Sieci Civitas
„CIVINET POLSKA”, która jest inicjatywą zrzeszającą jednostki
publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe działające
w obszarze transportu miejskiego, dla promowania i wdrażania
zintegrowanych strategii zrównoważonej mobilności miejskiej.
Celem działań jest zaszczepienie nowego spojrzenia na miasto
i system transportu oraz promowanie kultury zrównoważonej
mobilności.
Celem strategii (planów) mobilności miejskiej jest zwiększenie
dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie wysokiej
jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami
zrównoważonego rozwoju, obejmujących dojazd do obszaru
miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również przemieszczanie się w jego obrębie. Dotyczy to bardziej potrzeb

• ograniczenie emisji komunalno-bytowej, poprzez

„funkcjonującego miasta” i jego obrzeży niż obszaru miejskiego

realizację działań związanych z redukcją emisji z

jak jednostki podziału administracyjnego.

indywidualnych systemów grzewczych;
• edukacja ekologiczna – prowadzenie kampanii
edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo o
zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją
benzo(a)piranu podczas spalania paliw stałych (w tym
odpadów) w paleniskach domowych;
• promowanie ruchu rowerowego, budowa ścieżek
rowerowych;
• wymianę systemu ogrzewania (opartego na paliwie
stałym) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub odnawialne
źródła energii;
• instalację odnawialnych źródeł energii.

31

Uchwała nr X/110/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 r.
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zasadami

W dniu 24 czerwca 2015 r. Prezydent Olsztyna powołał

zrównoważonego rozwoju przyczynia się do wyważonego

Platformę Ekomobilności Miejskiej mającą charakter zespołu

rozwoju wszystkich odpowiednich rodzajów transportu,

doradczego wspierającego wiedzą, doświadczeniem oraz

sprzyjając przy tym przechodzeniu na bardziej zrównoważone

znajomością kwestii związanych z zagadnieniami transportu

systemy, m.in.:

publicznego i mobilności miejskiej.

Strategia

(plan)

mobilności

zgodna

z

• transportu publicznego – podwyższenie jakości,

Obszar rewitalizacji jest miejscem szczególnie wymagającym

zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług

podjęcia działań w tej dziedzinie, ze względu na to, że stanowi

transportu publicznego oraz uściślenie integracji,

centrum usług wspólnych, służących mieszkańcom całego

obejmującą infrastrukturę, tabor i usługi,

miasta. Ponadto historyczna struktura przestrzenna tego

• transportu niezmotoryzowanego: zwiększenie

obszaru,

którą

nieprzystosowane

cechują
do

rozwiązania

współczesnego

urbanistyczne,
natężenia

ruchu

atrakcyjności i bezpieczeństwa poruszania się pieszo

samochodowego, wymaga innego podejścia do kreowania

i rowerem,

przestrzeni, aby była przyjazna wszystkim jej użytkownikom.

• intermodalności – ściślejsza integracja różnych rodzajów

W ramach rewitalizacji wyznaczonego obszaru, podejmowane

transportu oraz ułatwienie mobilności i transportu, które

będą wszelkie działania, prowadzące do zwiększenia jego

cechuje sprawność i multimodalność,

zrównoważonej mobilności.

• bezpieczeństwa ruchu drogowego – zwiększenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego oparte o analizie
głównych problemów w zakresie bezpieczeństwa i stref
ryzyka na danym obszarze miejskim,
• transportu drogowego – zoptymalizowanie użytkowania
istniejącej infrastruktury drogowej z uwzględnieniem
płynnego i znacznie spowolnionego ruchu,
• inteligentnych systemów transportowych (ITS) – mające
zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu i usług w
zakresie mobilności zarówno osób jak i towarów.
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2. ZASIĘG PRZESTRZENNY i CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REWITALIZACJI

Grafiki zawierające charakterystyki obszaru rewitalizacji

Grafika nr 8 – Stan zagospodarowania przestrzennego miasta oraz obszaru rewitalizacji. Źródło: Miejski System Informacji
Przestrzennej Miasta Olsztyna

Legenda:
Linia czerwona – granice obszaru rewitalizacji

Pola żółte – obszary pokryte MPZP (stan z końca 2015r.)
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2. ZASIĘG PRZESTRZENNY i CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REWITALIZACJI

Grafika nr 9 – Struktura własnościowa obszaru rewitalizacji. Źródło: Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna

Legenda:
niebieski – własność Gminy Olsztyn, w tym: w trwałym
zarządzie, użytkowaniu

beżowy – własność Skarbu Państwa, w tym: w trwałym
zarządzie, użytkowaniu

zielony – własność, współwłasność, bądź użytkowanie
wieczyste – osób fizycznych, osób prawnych

szary – złożona struktura własnościowa, bądź działki
w trakcie zmian ewidencyjnych
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2. ZASIĘG PRZESTRZENNY i CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REWITALIZACJI

Grafika nr 10 – Poziom hałasu na obszarze rewitalizacji1. Źródło: Miejski System Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyna

Legenda:
Natężenie hałasu drogowego od zielonego (wartość
najniższa) do czerwonego.

32

Dane z 2009 r. mapa akustyczna miasta Olsztyna
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3. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI
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3. WIZJA STANU OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI

Zgodnie z zasadami tworzenia celów strategicznych i planów

Do zasad tworzenia planów strategicznych należy również

strategicznych

ze

opracowanie misji. Misja jest zapisem ponadczasowym, nie

składników prac z tym związanych jest opracowanie wizji,

związanym z danym momentem w czasie, przeciwnie do

jako obrazu miasta/obszaru po zmianach. Wizja powinna być

wizji, która jest przypisana do momentu osiągnięcie celów

zapisem możliwie krótkim, oryginalnym, nacechowanym

strategicznych. Misja, podobnie jak wizja powinna być

emocjonalnie i lokalnie. Podczas prac nad niniejszym

zapisem możliwie krótkim, oryginalnym, nacechowanym

programem powołany przez Prezydenta Olsztyna Zespół ds.

emocjonalnie i lokalnie i zawierać w sobie wartości, którymi

opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna

wspólnota będzie się kierować w marszu do przyszłości. Oto

2020 poszukiwał właściwych zapisów tak indywidualnie, jak i

misja wypracowana pod czas prac Zespołu ds. opracowania

w grupach. Wynik prac poniżej.

MPRO 2020.

na

dowolnym

obszarze,

jednym

WIZJA

MISJA

Zmieniliśmy naszą rzeczywistość, mieszkamy w lepszym

Jesteśmy na drodze zmian, jakie ma przynieść rewital-

otoczeniu. Przestrzeń publiczna przyjazna dla wszyst-

izacja w naszym mieście. Kierujemy się w niej

kich mieszkańców, czujemy się wreszcie gospodarzami

wartościami takimi jak współdziałanie i szacunek dla

swojego terenu. Kapitał – możliwości – przyszłość – w

racji

moich rękach. Działam u siebie, działam dla wszystkich.

przedsiębiorczość, umacnianie tolerancji i partnerstwa,

Tu warto realizować swoje pasje, a rozwój nigdy się nie

to nasze dążenia. Mają wspierać odnowę i zmiany w

kończy. Wszyscy razem jesteśmy stąd – z Olsztyna.

Olsztynie, na które wspólnie czekamy.

innych.

Dbałość

o

wzajemne
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– ANALIZA SWOT ORAZ CELE STARTEGICZNE I OPERACYJNE
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4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI
– ANALIZA SWOT ORAZ CELE STARTEGICZNE I OPERACYJNE

Analiza SWOT/TOWS

charakter punktowy, a elementy z największą liczbą

W kolejnym kroku Zespół ds. opracowania MPRO 2020

punktów, jako najbardziej wpływowe, mają kluczowe

przeprowadził

do

znaczenie dla przyszłości działań, są więc strategiczne. Ten

ustalenia wzajemnego wpływu wyłonionych kluczowych

rodzaj elementów SWOT jest zaznaczony w tabeli poniżej

elementów SWOT na siebie nawzajem. System oceny ma

ciemniejszym walorem.

analizę

SWOT/TOWS,

zmierzającą

Tabela nr 55 – analiza SWOT obszaru rewitalizacji.
SIŁY – Strenghts – 221

SUMA

Śr.

Wysokie aspiracje edukacyjne i wysoka aktywność edukacyjna młodych

62,00

15,50

Urządzone tereny zielone jako miejsce spotkań i wypoczynku

58,00

14,50

Dobra dostępność połączeń komunikacyjnych

54,00

13,50

Duże skupisko funkcji kulturalnych – lokalizacja instytucji kultury, bibliotek, galerii

47,00

11,75

Niski poziom kapitału społecznego

72,00

18,00

Zły wizerunek przestrzeni publicznej

65,00

16,25

Brak promocji i zachęty w otoczeniu biznesowym

44,00

11,00

Zły stan mieszkań komunalnych

38,00

9,50

Duża liczba organizacji społecznych z silnymi liderami działająca na delimitowanym obszarze

64,00

16,00

Koncentracja zabytkowej architektury Olsztyna (Stare Miasto, Dolne i Górne Przedmieścia, Zatorze)

54,00

13,50

Duży udział przestrzeni współużytkowanych przez wszystkich mieszkańców Olsztyna

50,00

12,50

Bliskość jezior, lasów i rzek

37,00

9,25

Brak dostatecznej liczby udogodnień dla niepełnosprawnych

50,00

12,50

Odpływ ludzi młodych i wykształconych z Miasta

50,00

12,50

Niska motywacja osób bezrobotnych, trwałe bezrobocie

40,00

10,00

Przewaga postaw indywidualistycznych nad zachowaniami prospołecznymi

40,00

10,00

SŁABOŚCI – Weaknesses – 219

SZANSE – Oportunities - 205

ZAGROŻENIA – Threats - 180

Natomiast tabela poniżej pokazuje kluczowe elementy

przynależności do jednej z 4 grup analizy SWOT (silne,

według siły oddziaływania, wraz z charakterystyką

słabe, itd.).

Tabela nr 56 – wyniki analizy SWOT obszaru rewitalizacji.
SŁABA STRONA

Niski poziom kapitału społecznego

SŁABA STRONA

Zły wizerunek przestrzeni publicznej

SZANSA

Duża liczba organizacji społecznych z silnymi liderami działająca na delimitowanym obszarze

SILNA STRONA

Wysokie aspiracje edukacyjne i wysoka aktywność edukacyjna młodych

SILNA STRONA

Urządzone tereny zielone, jako miejsce spotkań i wypoczynku

SILNA STRONA

Dobra dostępność połączeń komunikacyjnych

SZANSA

Koncentracja zabytkowej architektury Olsztyna (Stare Miasto, Dolne i Górne Przedmieścia, Zatorze)

SZANSA

Duży udział przestrzeni współużytkowanych przez wszystkich mieszkańców Olsztyna

Na tej podstawie sformułowane zostały propozycje celów

przeformułowane na cele operacyjne. Jednocześnie wszystkie z

(założeń) strategicznych dla procesu rewitalizacji. Jednocześnie

tych kategorii celów i dążeń podzielono na obszary ładów:

inne, nienależące do kluczowych elementy SWOT, zostały

społecznego, przestrzennego i gospodarczego.
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4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI
– ANALIZA SWOT ORAZ CELE STARTEGICZNE I OPERACYJNE

ŁAD SPOŁECZNY

ŁAD GOSPODARCZY

CEL STRATEGICZNY A

CEL STRATEGICZNY C

Wzmocnienie kapitału społecznego

Wzrost przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.

na obszarze rewitalizacji
CELE OPERACYJNE:
1. Wykreowanie na obszarze rewitalizacji poczucia
tożsamości lokalnej.
2. Powiązanie na obszarze rewitalizacji kapitału
społecznego ludzi starszych z potrzebami ludzi młodych.
3. Wzrost partycypacji NGO w procesie integracji
mieszkańców na obszarze rewitalizacji.
4. Wzrost na obszarze rewitalizacji poczucia wpływu
mieszkańców na najbliższe otoczenie.
5. Zintegrowanie mieszkańców na obszarze rewitalizacji
w celu wzmocnienia aktywności społecznej.

CELE OPERACYJNE:
1. Wykorzystanie potencjału młodych na obszarze
rewitalizacji w działaniach na rzecz rozwoju miasta.
2. Ukierunkowanie edukacyjne ludzi młodych na potrzeby
lokalnego rynku pracy
3. Wspieranie i rozwój gospodarki społecznej na obszarze
rewitalizacji
4. Poprawa dostępności i jakości bazy lokalowej dla
biznesu/przedsiębiorczości.
5. Działania miękkie wspierające przedsiębiorczość
oraz tworzenie narzędzi i płaszczyzn współpracy
przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji.

6. Zaktywizowanie wykluczonych społecznie.
ŁAD PRZESTRZENNY
CEL STRATEGICZNY B
Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru
rewitalizowanego
CELE OPERACYJNE:
1. Atrakcyjne i funkcjonalne ciągi przestrzeni
publicznej zintegrowanej z przestrzenią miejską
na obszarze rewitalizacji
2. Poprawa dostępności i jakości zasobu mieszkaniowego
3. Wzrost zrównoważonej mobilności mieszkańców
na obszarze rewitalizacji.
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5. LISTA PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Tabela nr 58 – Statystyka kart przedsięwzięcia rewitalizacyjnego złożonych w ramach naboru do MPRO 2020
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Charakterystyka podstawowych

stanowiące największy zasób lokali komunalnych i socjalnych

przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych

Gminy Olsztyn zamieszkiwanych przez osoby i rodziny znajdujące

w ramach MPRO 2023.

się w najgorszej sytuacji życiowej (w tym m.in., ul. Niepodległości

Ze względu na szczególną rolę gminy w procesie rewitalizacji,
polegająca na przygotowaniu, koordynowaniu oraz tworzeniu
warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także ze względu na
konieczność mierzenia i oceny rezultatów MPRO 2023, za
podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne uznane zostały
przedsięwzięcia realizowane przez Miasto Olsztyn. Jest to pięć
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizacja do 2023 r.
w sposób komplementarny wpłynie na każdy z ładów określonych
w celach programu rewitalizacji, odwracając sytuacje kryzysowe
na obszarze rewitalizacji. Katalog projektów realizowanych
w ramach poszczególnych przedsięwzięć nie jest zamknięty
i może być uzupełniany projektami wpisującymi się w założenia
przedsięwzięcia, w miarę możliwości finansowych Gminy Olsztyn.

52/58, ul. Mickiewicza 27) oraz utworzone zostaną nowe,
samodzielne lokale komunalne (ul. Wojska Polskiego 14). Budynki
mieszkalne

zidentyfikowane

w

ramach

niniejszego

przedsięwzięcia położone są w ścisłym Śródmieściu i dotknięte
całkowitą degradacją techniczną, wpływając również na
degradację przestrzeni, w której są zlokalizowane. Jest to silnie
związane negatywnymi postawami życiowymi oraz brakiem
motywacji do podejmowania zmian mieszkających tam osób.
Brak zaradności życiowej często objawia się frustracją i agresją
wyładowywaną na otoczeniu zarówno osób najbliższych jak i na
środowisku w którym się żyje. Degradacja przestrzenna jest więc
związana zarówno ze złym stanem technicznym budynków
spowodowanym wieloletnimi zaniedbaniami, jak również
powstała wskutek aktu wandalizmu. Dlatego osoby będące

Realizacja przez Miasto Olsztyna zidentyfikowanych w niniejszym

w najgorszej sytuacji życiowej zostaną objęte kompleksowym

programie przedsięwzięć umożliwi stworzenie warunków do

systemem wsparcia, który charakteryzować będzie szczegółowe

zainicjowania na obszarze rewitalizacji działań przez głównych

rozpoznanie środowiska tych osób, aby umożliwić zastosowanie

interesariuszy procesu rewitalizacji, jakimi są: mieszkańcy obszaru

odpowiednich do ich sytuacji narzędzi aktywizacyjnych. Dotyczy

rewitalizacji, inni mieszkańcy miasta, podmioty prowadzące lub

to w szczególności rodzin, w których sumuje się kilka źródeł

zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność

problemów:

gospodarczą lub społeczną, organizacje pozarządowe oraz

niepełnosprawności, uzależnienie, przemoc domowa. System

grupy nieformalne oraz instytucje publiczne.

wsparcia będzie obejmował pracę indywidualną z poszczegól-

brak

zaradności

wychowawczej,

ubóstwo,

nym członkami rodziny, zapewniając również usługi opiekuńcze
I. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub

dla osób zależnych (dzieci, seniorów, osób niesamodzielnych

zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji

osób niepełnosprawnych). Kolejnym etapem będzie integracja

z jednoczesną poprawą warunków mieszkaniowych tych osób.

rodzin objętych wsparciem z lokalną społecznością. W ramach

Ramy czasowe wyznaczone dla programu rewitalizacji

przedsięwzięcia stworzona lub zmodernizowana zostanie także

determinują priorytetyzację działań niezbędnych do odwrócenia

infrastruktura socjalna oferująca usługi na rzecz osób zidenty-

sytuacji kryzysowych, planowanych do realizacji w ramach

fikowanych w ramach przedsięwzięcia (świetlica przy ul.

niniejszego programu. Do roku 2023 zainicjowane zostaną

Towarowej oraz przystosowanie budynku przy ul. Bałtyckiej 45 do

procesy, których efektu końcowego należy się spodziewać

celów

w perspektywie kilkunastoletniej. Szczególnie dotyczy to

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sposób kompleksowy

zjawiska wykluczenia społecznego, które uznane zostało za

i całościowy, a jego rezultatem będzie przemiana zarówno

najważniejszy

w sferze społecznej (wzmocnienie kompetencji społecznych

czynnik

osłabiający

potencjał

możliwości

prowadzenia

obszaru rewitalizacji, połowa osób korzystających z systemu

standardów, podniesienie właściwych funkcji i jakości komunal-

pomocy społecznej zamieszkuje teren o wielkości 9 % obszaru

nego zasobu mieszkaniowego) oraz gospodarczej (nowe

całego miasta. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej są

kwalifikacje zawodowe osób objętych wsparciem, zwiększenie

różnorodne

uzależnienia,

zatrudnienia). Zadaniem rewitalizacji jest miedzy innymi reurban-

niepełnosprawność, konflikt z prawem), jednak w każdym

izacja czyli powstrzymanie zjawiska „rozlewania się” struktury

przypadku wiążą się z niskim poziomem samodzielności,

przestrzennej miasta i tworzenia kosztownych w utrzymaniu

zaradności

społecznych

suburbiów. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do

i zawodowych. Przezwyciężenie tego kryzysu warunkuje

wyeliminowania istniejących w centrum miasta miejsc degradacji

powodzenie w realizacji działań w pozostałych sferach w ramach

społecznej i przestrzennej, będzie więc zachętą do osiedlania się

rewitalizacji.

przedsięwzięciem

w Śródmieściu, a także chętnego w nim przebywania.

rewitalizacyjnym realizowanym przez Miasto Olsztyn będzie

Przedsięwzięcie niniejsze jest co do założeń zgodne z przyjętą w

aktywizacja społeczna i zawodowa tych osób wraz z poprawą

ramach polityki rządowej zasadą, polegającą na nadawaniu

warunków ich zamieszkania. W ramach przedsięwzięcia poddane

priorytetu inwestycjom typu brownfield, zamiast greenfield, co

gruntownej

sprzyja tworzeniu miasta zwartego i funkcjonalnego.

życiowej

Dlatego

oraz

kompetencji

najważniejszym

modernizacji

zostaną

budynki

mieszkalne

i

przestrzennej

zajęciowej).

osób

bezrobocie,

jak

terapii

rozwojowych miasta. Jak wynika ze szczegółowej charakterystyki

(ubóstwo,

wykluczonych),

warsztatów
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II. Dostosowanie terenów przestrzeni miejskiej, w tym o funkcji

maksymalnie zwiększyć uczestnictwo mieszkańców obszaru

publicznej, do celów zwiększenia aktywności społecznej

rewitalizacji w działaniach kulturalnych oraz sportowo-

mieszkańców obszaru rewitalizacji.

rekreacyjnych.

W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą projekty,
dzięki którym w przestrzeni publicznej utworzone zostaną
miejsca nowe lub podniesie się atrakcyjność i funkcjonalność
miejsc już istniejących, służących integracji mieszkańców
obszaru rewitalizacji. Przykład Parku Centralnego pokazał, że
mieszkańcy potrzebują przestrzeni, w których bez przeszkód
mogłyby być organizowane inicjatywy wzmacniające więzi
społeczne. Dotyczy to zarówno parków miejskich (w tym m.in.
Parku Jakubowo, i olsztyńskich Plant czy niezagospodarowanych terenów przy ul. Knosały, sąsiadujących z Muzeum
Nowoczesności), jak i terenów zieleni o znaczeniu lokalnym
w skali osiedla, kwartału zabudowy czy ulicy (np. skwer przy pl.
Pułaskiego, tzw. „Górka Jasia”). Przystosowanie tych terenów
do celów budowania relacji społecznych oraz integracji

Ważnym

elementem

działań

miejskich

ośrodków kultury oraz sportu i rekreacji będzie kierowanie
projektów docelowo w środowiska osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwiększy to szanse
tych osób na zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym oraz
może przyczynić się do odkrycia zupełnie nowych możliwości
i pomysłów w kreowaniu ich aktywnej postawy życiowej.
Miejsca te, w tym m.in. Muzeum Nowoczesności, Olsztyński
Teatr Lalek, Planetarium mieszczące Biuro Wystaw Artystycznych
oraz Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
czy Hala Widowiskowo-Sportowa URANIA, zostały uznane
w procesie prac na programem rewitalizacji za potencjały
obszaru

rewitalizacji,

które

należy

wykorzystać

do

przeciwdziałania kryzysowi w sferze społecznej.
IV. Zwiększanie mobilności mieszkańców obszaru rewitalizacji.

społeczności lokalnej będzie ważnym czynnikiem wzmacniania kapitału społecznego obszaru rewitalizacji. Jednocześnie

Budowanie przywiązania do miejsca zamieszkania odbywa się

zwiększy się udział terenów zieleni na obszarze rewitalizacji

również poprzez zwiększanie komfortu poruszania się po

i podniesie atrakcyjność przestrzeni publicznej, w wielu

mieście. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą

przypadkach cechującej się niskim standardem technicznym

projekty

i estetycznym. Tworzenie miejsc integracji społecznej będzie

przemieszczania

też wpływać na zwiększanie przywiązania mieszkańców do

z uwzględnieniem priorytetowego potraktowania transportu

obszaru rewitalizacji i budowaniu tożsamości lokalnej.

zbiorowego, ruchu pieszego oraz rowerowego. Obszar

Jednocześnie z realizacją powyższych projektów zainicjo-

rewitalizacji obejmuje ścisłe centrum miasta, dla którego cele

wany zostanie miejski program mający na celu zaktywiz-

rozwoju określone zostały w dokumencie pn. ”Zintegrowany

owanie samych mieszkańców na rzecz poprawy jakości

Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna”,

przestrzeni, głównie w bezpośrednim otoczeniu zabudowy

przyjętym uchwałą Rady Miasta Olsztyna nr XI/133/15 z dnia 24

mieszkaniowej (podwórza, przedogródki, parki kieszonkowe).

czerwca 2015 r. Dokument ten zakłada miedzy innymi uspaka-

Realizacja ww. programu odbywać się będzie poprzez

janie ruchu samochodowego w Śródmieściu i tworzenie

współpracę z organizacjami pozarządowymi, które dysponują

funkcjonalnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej

potencjałem niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania.

łączących tereny zieleni o funkcji rekreacyjnej. Zgodnie z tymi

III. Wzmocnienie funkcji społecznych i kulturalnych obszaru
rewitalizacji, służących budowaniu lokalnej tożsamości.

wpływające

założeniami

na

się

zmaksymalizowanie
po

przebudowane

obszarze

zostaną

wygody

rewitalizacji,

najważniejsze,

a jednocześnie obecnie najbardziej niefunkcjonalne systemy
drogowe w centrum miasta. Ich usprawnienie poprawi

Stworzenie trwałych więzi z miejscem zamieszkania jest

funkcjonalność strefy centrum Olsztyna, ale wpłynie także na

kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój obszarów

cały obszar rewitalizacji, przyczyniając się do zwiększenie

miejskich. Poczucie bycia częścią wspólnoty, a także

efektywności systemu transportu publicznego oraz poprawy

emocjonalny związek z miejscem, w którym się żyje i pracuje

bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Konkurencyjności

powoduje

obszaru Śródmieścia zwiększy chęć zamieszkania na tym

chęć

współuczestniczenia

w

sukcesie

tej

wspólnoty. Budowanie tożsamości lokalnej opiera się na

obszarze

historii miejsc i ludzi, wspólnych tradycjach i dziedzictwie

a w rezultacie doprowadzi do jego ożywienia. Projekt rozwój

oraz

rozwój

drobnej

kulturowym, uczestnictwie w kulturze oraz na podejmowaniu

transportu zbiorowego ma kluczowe znaczenie dla włączenia

wspólnych aktywności między innymi o charakterze

w tkankę społeczną osób wykluczonych komunikacyjnie:

sportowo-rekreacyjnym. Niezmiernie ważnym jest więc

seniorów czy niepełnoprawnych. Kreowanie przyjaznego

z jednej strony zwiększanie potencjału miejsc i ośrodków,

transportu publicznego, zwiększanie jego dostępności

które realizują powyższą misję na obszarze rewitalizacji, z

i powszechności, a także budowanie uniwersalnej infrastruk-

drugiej strony zintensyfikowanie i skoncentrowanie działań

tury zwiększy szanse osób o ograniczonej mobilności na

programowych tych ośrodków na tym obszarze. Będą się one

uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym

odbywały na terenie ośrodków, ale także poza nimi, aby

na obszarze rewitalizacji.
MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023
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W

ramach

przedsięwzięcia

rewitalizacyjnego,

wspólnie

działalności

zgodnym

z

wprowadzonymi

zawodami.

z mieszkańcami, budowana będzie również trasa pieszo-

Przewiduje się także modernizację budynków ZSME mająca

rowerowa wzdłuż brzegów rzeki Łyny – „Łynostrada”. Realizacja

na celu zwiększenie efektywności i jakości kształcenia. ZSME

projektu pozwoli na przywrócenie mieszkańcom wyłączonych

znajduje się poza obszarem rewitalizacji, lecz zgodnie

użytkowania terenów nadrzecznych oraz nadanie im funkcji

z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie

komunikacyjnej i rekreacyjnej, wzmacniając tym samym

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

mobilność mieszkańców obszaru rewitalizacji. W proces zmian

(Warszawa, 3 lipca 2015 r.) projekty rewitalizacyjne mogą

przestrzennych w ramach niniejszego przedsięwzięcia włączeni

być realizowane poza obszarem rewitalizacji, o ile służą

zostaną mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz organizacje

realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.

pozarządowe, co zwiększy ich poczucie wpływu na otoczenie w

Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych

którym mieszkają oraz poziom integracji społecznej. Ważnym

na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewital-

elementem tego przedsięwzięcia będzie bezpośredni wpływ na

izacji. Stworzenie możliwości wyuczenia nowych zawodów,

jakość środowiska naturalnego w obszarze rewitalizowanym.

na które istnieje popyt na rynku pracy, przy jednoczesnym

Działania te przyczynią się do redukcji emisji CO2 oraz

zacieśnieniu współpracy z środowiskiem gospodarczym,

zmniejszenia hałasu wywołanego indywidualnym ruchem

umożliwiające płynne wejście młodych na rynek pracy po

samochodowym.

zakończeniu kształcenia, wpisuje się wprost w cel

V.

Modernizacja

infrastruktury

służącej

wzrostowi

przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji, w tym m.in.:

operacyjny

niniejszego

programu

rewitalizacji

pn.

Ukierunkowanie edukacyjne ludzi młodych na potrzeby
lokalnego rynku pracy.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowane będą projekty
wzmacniające potencjał gospodarczy obszaru rewitalizacji.
Przebudowany zostanie obszar targowiska miejskiego przy ul.
Grunwaldzkiej, które służy wielu drobnym przedsiębiorcom
zajmującym

się

handlem

artykułami

ogrodowymi,

przemysłowymi, antykami i rękodziełem, ale przede
wszystkim

produktami

rolno-spożywczymi,

owocami

i warzywami. Poza funkcją ewidentnie handlową miejsce to
służy także jako przestrzeń integracji społeczności lokalnej.
Sentymentalny związek mieszkańców obszaru rewitalizacji
z targowiskiem przesądza o znaczeniu tego miejsca jako
centrum lokalnego, którego potencjał może być wykorzystywany również do budowania trwałych więzi społecznych
i kapitału społecznego. Degradacja techniczna nie pozwala na
pełne wykorzystanie potencjału targowiska.

Przebudowa

Targowiska w celu zwiększenia jego funkcjonalności będzie
ważnym czynnikiem wsparcia rynku lokalnego, promocji
lokalnych produktów o wysokiej jakości oraz lokalnych
tradycji żywieniowych w ramach Dziedzictwa Kulinarnego
Warmii,

Mazur

i

Powiśla.

Jednocześnie,

zgodnie

z ukierunkowaniem celów rewitalizacji w obszarze gospodarczym na potencjał ludzi młodych, przebudowane i doposażone
będą miejskie placówki edukacyjne służące kształceniu
zawodowemu w tym Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie. Skutkiem realizacji
projektu

będzie

podniesienie

jakości

szkolnictwa

zawodowego i dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb
rynku pracy. W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie nowych zawodów, doposażenie bazy dydaktycznej
i dostosowanie jej do realizacji nowowprowadzonych
zawodów, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów, nawiązanie
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym o profilu
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Poza realizacją podstawowych przedsięwzięć rewital-

zennego i gospodarczego. U podstaw takiego postanowie-

izacyjnych przez Gminę Olsztyn, w ramach programu

nia leży domniemanie, że naturalnym następstwem wzmoc-

rewitalizacji będą podejmowane przez interesariuszy

nienia potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej będzie

rewitalizacji komplementarne przedsięwzięcia o znaczeniu

samorzutne następowanie zmian w pozostałych sferach.

lokalnym. Interesariuszami rewitalizacji są mieszkańcy
obszaru

rewitalizacji,

podmioty

prowadzące

lub

zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność
gospodarczą lub społeczną, organizacje pozarządowe oraz
grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej oraz inne
podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa. Bezpośrednim odbiorcą podejmowanych
działań będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jednak pozytywne zmiany następujące na

tym

obszarze, zwłaszcza w sferze przestrzennej i gospodarczej,
służyć będą społeczności całego miasta.

Rozpoznanie potrzeb obszaru rewitalizacji, stanowiące
podstawę do sporządzenia kierunków działań, odbyło się na
etapie

sporządzania

otwartego

niniejszego

naboru

programu

przedsięwzięć

podczas

rewitalizacyjnych.

Mieszkańcy oraz inne podmioty zainteresowane włączeniem
się w proces ożywienia obszaru rewitalizacji składali swoje
propozycje na kartach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w
dniach 22.02.2016 r. – 30.03.2016 r. Już na etapie naboru
został określony warunek konieczny, aby przedsięwzięcia
dotyczyły

przede

wszystkim

sfery

społecznej

lub

integrowały działania w sferze społecznej i co najmniej w
jednej z dwóch pozostałych (wzór karty – załącznik nr 1).

Charakter uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Podczas naboru prowadzona była kampania informacyjna

musi być zgodny celami określonymi dla niniejszego

umożliwiająca właściwe rozumienie procesu rewitalizacji

programu i wpisywać się w zidentyfikowane kierunki

oraz charakteru przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W wyznac-

działań. Warunkiem uznania przedsięwzięcia rewitalizacyj-

zonym terminie wpłynęło 79 kart, z których 7 dotyczyło

nego za wynikające z niniejszego programu będzie łączenie

działań realizowanych w budynkach zlokalizowanych poza

działań w ramach obszarów tematycznych: obowiązkowo

obszarem

społecznego (cel strategiczny A) oraz co najmniej jednego z

mieszkańców samodzielnie lub w grupie, wspólnoty i

pozostałych:

spółdzielnie

przestrzennego

i

gospodarczego

(cele

rewitalizacji.

Karty

mieszkaniowe,

składane

organizacje

były

przez

pozarządowe,

strategiczne B i C). Ze względu na kluczową wagę

organizacje kościelne, przedsiębiorców oraz jedną z

budowania kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji,

olsztyńskich

dopuszczalne jest realizowanie przedsięwzięć, które wpisują

przedsięwzięć rewitalizacyjnych

się wyłącznie w cel strategiczny A, bez konieczności

kartach posłużyła do określenia następujących kierunków

realizowania dodatkowych działań w ramach ładu przestr-

działań w ramach poszczególnych ładów:

uczelni

wyższych.

Charakterystyka

zawarta w złożonych

Grafika nr 11 – Diagram przedstawiający sposób konstruowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach realizacji MPRO 2023
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• sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania

ŁAD SPOŁECZNY
KIERUNKI DZIAŁAŃ

przestrzennego dla obszaru rewitalizacji;

• popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego –

•

tworzenie szlaków spacerowych, muzeów, identyfikacja

zlokalizowanej na obszarze rewitalizacji;

w przestrzeni miejsc istotnych dla budowania lokalnej

• zazielenianie ciągów przestrzeni publicznej i tworzenie

tożsamości, tworzenie portali w sieci internetowej;

połączeń terenów zieleni na obszarze rewitalizacji, w tym:

• edukacja w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego –

zazielenianie pasów drogowych, ciągów pieszych i rowerowych,

seminaria,

tworzenie zieleńców, skwerów, rabat, odtwarzanie alejowego

konferencje,

wykłady,

publikacje,

wystawy,

rekonstrukcje historyczne;

remont

i

modernizacja

zabudowy

mieszkaniowej

charakteru ulic, rekonstrukcja przedogródków;

• rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze

• tworzenie

rewitalizacji;

mieszkaniowo-uslugowej;

• tworzenie i wzmacnianie potencjału miejsc służących

• tworzenie miejsc w przestrzeni publicznej służących integracji

integracji sąsiedzkiej, takich jak kluby, świetlice, centra lokalne;

społeczności lokalnej;

• organizacja spotkań, festynów, pikników, targów, gier

• uatrakcyjnianie istniejących parków miejskich i innych terenów

miejskich i innych imprez służących integracji sąsiedzkiej;

zieleni

• kształtowaniem postaw obywatelskich mieszkańców obszaru

pielęgnacyjne, nasadzenia, mała architektura;

rewitalizacji – spotkania, warsztaty, pokazy filmowe, gry

• budowanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarami

edukacyjne, seminaria;

rekreacyjnej przestrzeni publicznej;

• tworzenie platform i sieci współpracy seniorów z osobami

• opracowanie zasad i norm określających zasady umieszczania

młodymi – organizacja wspólnych warsztatów, kursów, imprez

reklamy i nośników informacji wizualnej;

kulturalnych i sportowych;

• edukacja w zakresie estetyki przestrzeni publicznej -

• organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych integrujących

konferencje, seminaria, warsztaty, pokazy filmowe, programy

społeczność lokalną – koncerty, performance, wystawy, plenery

dla przedsiębiorców, publikacje;

malarskie, warsztaty rzemiosła artystycznego, biegi, spływy,

• rozbudowa transportu zbiorowego;

wycieczki rowerowe, rajdy piesze, zawody sportowe, turnieje;

• budowa ścieżek rowerowych na obszarze rewitalizacji;

• szkolenia, warsztaty, aktywności podnoszące kompetencje

• remonty i modernizacje ulic, w tym tworzenie przestrzeni

społeczne i kształtowania postaw zaradności życiowej

współdzielonych;

mieszkańców obszaru rewitalizacji, np. poprzez technikę

• likwidacja w przestrzeni publicznej barier architektonicznych i

grywalizacji;

wprowadzanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

• organizacja wolontariatu na rzecz osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

enklaw

urządzonej

zieleni

na

w

kwartałach

obszarze

zabudowy

rewitalizacji–

prace

ŁAD GOSPODARCZY

• realizacja kompleksowych usług wsparcia dla rodzin dysfunk-

KIERUNKI DZIAŁAŃ

cyjnych – asystentura, grupy wsparcia, konsultant rodzinny,

• tworzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego ludzi

mediator, terapia, aktywizacja zawodowa i społeczna;

młodych;

• szkolenia,

• szkolenia, kursy, doradztwo, staże zawodowe dla młodych

warsztaty,

doradztwo,

kursy

podnoszące

kompetencje zawodowe osób wykluczonych lub zagrożonych

poszukujących zatrudnienia;

wykluczeniem społecznym;

•

• remonty i modernizacje mające na celu podniesienie jakości

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, na cele rozwoju

i

przedsiębiorczości;

standardów

funkcjonowania

infrastruktury

socjalnej,

adaptacja

i

remont

obiektów

nieużytkowanych

edukacyjnej, kultury oraz sportu i rekreacji na obszarze

• modernizacja i zwiększanie funkcjonalności obiektów

rewitalizacji, świadczącej usługi na rzecz aktywizacji i integracji

położonych na obszarze rewitalizacji, służących rozwojowi

mieszkańców tego obszaru;

przedsiębiorczości;
• promocja lokalnych przedsiębiorców – organizacja targów,

ŁAD PRZESTRZENNY

kiermaszy, jarmarków nastawionych na produktu i usługi

KIERUNKI DZIAŁAŃ

lokalne;

• porządkowanie i zagospodarowanie na cele integracji

•

sąsiedzkiej przestrzeni podwórzy w kwartałach zabudowy

rozpoczynających działalność gospodarczą na obszarze

mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji;

rewitalizacji;

•

stworzenie

systemu

ulg

podatkowych

dla

osób

budynków

• działania informacyjne i edukacyjne dla przedsiębiorców –

i obszarów zdegradowanych, długotrwale wyłączonych

spotkania, seminaria, konferencje, strony internetowe, programy

z użytkowania na obszarze rewitalizacji;

gospodarcze.

tworzenie

warunków

zagospodarowania
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Tabela nr 58 – Statystyka kart przedsięwzięcia rewitalizacyjnego złożonych w ramach naboru do MPRO 2023
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Realizacja przedsięwzięć interesariuszy rewitalizacji będzie

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –

dodatkowo wspierana przez Miasto Olsztyn za pomocą

przyjmowany corocznie uchwałą Rady Miasta.

zadań

skoncentrowanych

na

obszarze

rewitalizacji,

określonych w lokalnych strategiach oraz szczegółowych
wieloletnich programach działania, w szczególności;
1. Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020 – przyjęta

6. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016 – przyjęty
uchwałą nr XIX/ 314/ 12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25
stycznia 2012 r.

uchwałą nr XLV/752/2013 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30
Wsparcie miasta dla inicjatyw i przedsięwzięć mieszkańców

października 2013 r.

będzie tez mieć formę finansową, za pomocą istniejących
2.

społecznych

funduszy celowych przeznaczonych na pomoc społeczną,

Olsztyna do 2020 roku, Olsztyn, 2016, przyjęta uchwałą nr

ochronę zabytków, kulturę, sport i rekreację oraz współpracę

XXII/313/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r.

z organizacjami pozarządowymi w tych dziedzinach

3. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017

(szczegółowych opis w dziale finansowanie). Umacnianiu

– przyjęty uchwałą nr XLIX/801/14 Rady Miasta Olsztyna z

obywatelskich postaw na obszarze rewitalizacji służyć

dnia 29 stycznia 2014 r.

będzie kontynuacja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego,

4.

Strategia

rozwiązywania

Zintegrowany

Program

problemów

Rozwoju

Przestrzennego

Śródmieścia Olsztyna przyjęty uchwałą nr XI/133/15 Rady
Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r.

realizacja inicjatyw lokalnych oraz organizowanie różnych
form

dialogu

społecznych,

społecznego
umożliwiając

w

ramach

szeroką

konsultacji
partycypację

mieszkańców obszaru rewitalizacji przy współtworzeniu

5. Program współpracy miasta Olsztyna z organizacjami

poszczególnych projektów, ale także polityk i dokumentów

pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o

o istotnym znaczeniu dla obszaru rewitalizacji.
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7. MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
REWITALIZACYJNYMI ORAZ POMIĘDZY DZIAŁANIAMI RÓŻNYCH PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA OBSZARZE REWITALIZACJI

Komplementarność polega na wzajemnym uzupełnianiu

właściwe zarządzanie programem rewitalizacji, reagowanie

interwencji w celu skutecznego rozwiązania problemu lub

we właściwym czasie na zmiany zachodzące wskutek

osiągnięcia zamierzonego celu. Definicja słowa rewitalizacja

wdrażania programu oraz

sama w sobie zawiera konieczność stosowania tej zasady,

wniosków z danych ewaluacyjnych.

ponieważ jest to proces kompleksowy, integrujący działania
na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni, gospodarki oraz
środowiska.
Mechanizmy

wyciąganie odpowiednich

Także rola Gminy Olsztyn jako koordynatora programu
rewitalizacji zapewni komplementarność podejmowanych
działań poprzez tworzenie szerokich płaszczyzn i platform

procesu

współpracy. Pozwoli to także na sprawną komunikację

rewitalizacji w Olsztynie zostały wdrożone już na etapie

zapewnienia

komplementarności

pomiędzy poszczególnymi interesariuszami rewitalizacji, co

sporządzania niniejszego programu, podczas otwartego

stanowić

naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Warunek łączenia

uzupełniających się wzajemnie przedsięwzięć, szeroko

działań w ramach poszczególnych ładów, dla których

oddziałujących na różne zjawiska kryzysowe.

sformułowane zostały cele strategiczne i operacyjne,
zaowocował

zintegrowaną

konstrukcją

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych zgłaszanych przez mieszkańców. Taka sama
zasada obowiązywać będzie na etapie wdrażania programu.
Komplementarność zapewniona zostanie również poprzez

będzie

podstawę

do

podejmowania

Inicjatywy społeczne uzupełniane będą inwestycjami Gminy
Olsztyn, w zakresie zadań własnych samorządu lokalnego,
określonych przepisami prawa. Ponadto miasto będzie
inspiratorem tych działań poprzez system wsparcia
finansowego w ramach poszczególnych funduszy celowych.
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8. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY

Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2023 od początku

• tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni

tworzony był w oparciu o najważniejsze dokumenty

publicznej, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa

strategiczne na poziomie europejskim i krajowym. Natomi-

architektonicznego;

ast zaangażowanie w tworzenie dokumentu specjalistów z
różnych obszarów funkcjonowania miasta zapewniło

• reurbanizacja, czyli zwarta struktura zasiedlenia, mająca

odpowiednie relacje i spójność z najważniejszymi politykami

wpływ na integrację (lub reintegrację) społeczną;

i strategiami na poziomie lokalnym. Wynikanie MPRO 2020 z

• modernizacja sieci infrastruktury i poprawa wydajności

tych dokumentów uwarunkowane jest interdyscyplinarnym

energetycznej;

charakterem procesu rewitalizacji – program ma być
płaszczyzną integrowania miejskich polityk na obszarze

• tworzenie lub rozwijanie zrównoważnonego,

rewitalizacji.

dostępnego i niezbyt kosztownego transportu miejskiego
oraz ograniczanie transportu indywidualnego;

Dokumenty europejskie

• podnoszenie znaczenia miast jako ośrodków tworzenia i

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i

przekazywania dużych zasobów wiedzy;

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu33

• budowanie samoświadomości mieszkańców miasta i

Jest to strategia zatwierdzona przez Radę Europejską 17

wspieranie dialogu społecznego i międzykulturowego;

czerwca 2010 r. i stanowi nową, po Strategii Lizbońskiej,
długookresową strategię rozwoju Unii Europejskiej. Jej

Wszystkie te postulaty zawierają się w celach i kierunkach

główne cele sprowadzają się do przyśpieszenia wzrostu

działań niniejszego programu rewitalizacji.

gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia w Unii
Europejskiej. Wyzywania dla krajów UE na bieżące

Umowa Partnerstwa

dziesięciolecie zostały sformułowane w trzech komplemen-

Umowa

tarnych obszarach priorytetowych:

kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk

Partnerstwa

jest

dokumentem

określającym

unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki
• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na

Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Wśród jedenastu

wiedzy i innowacji;

sformułowanych w dokumencie celów tematycznych, trzy
dotyczą wzmocnienia kapitału społecznego społeczności

• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

europejskiej:

efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej
środowisku i bardziej konkurencyjnej;

• Cel tematyczny 8: Promowanie trwałego i wysokiej

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie

jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników;

gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia,

• Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego,

zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;.
Przezwyciężenie

kryzysu

w

obszarze

wykluczenia

społecznego oraz ożywienie gospodarcze wyznaczonego

• Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie,

do rewitalizacji obszaru zdegradowanego, to wyzwania

szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania

stojące również przez Miejskim Programem Rewitalizacji

umiejętności i uczenia się przez całe życie;

Olsztyna 2023.
Są to działania wprost wspierające proces rewitalizacji,
Karta Lipska

i podobnie jak w MPRO 2020, wynikające z załażenia, że

Jest to dokument przyjęty w Lipsku w 2007 r. podczas

proces zmian oraz ożywienia gospodarczego budowany

nieformalnego

będzie

spotkania

ministrów

państw

UE,

dotyczącego kondycji miast europejskich. Hasło przewodnie

na

bazie

silnego,

kompetentnego

i przedsiębiorczego społeczeństwa.

karty brzmi: „Europa potrzebuje silnych miast i regionów, w
których dobrze się żyje”. Dokument zawiera wytyczne,
których celem jest zrównoważony rozwój ośrodków
miejskich, budowany w oparciu o dobrobyt gospodarczy,
równowagę społeczną i zdrowe środowisko życia. Za
najważniejsze

działania

wymienionego celu uznano:

prowadzące

do

osiągnięcia

33

Komunikat Komisji Europejskiej z 3 marca 2010 r.

.)
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Dokumenty krajowe

jest tam na przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego,
przeciwdziałanie

suburbanizacji

oraz

optymalizację

2030 Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia

gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi.

Rozwoju Kraju jest dokumentem rządowym o charakterze

Założenia

analitycznym i rekomendacyjnym, powstały na bazie ustawy

najważniejszy krajowy dokument strategiczny, dotyczący

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia

zrównoważonego rozwoju polskich miast. Jednym z

2006r. Określa on główne trendy, wyzwania i scenariusze

efektów realizacji KPM ma być „miasto spójne” – osiągnięte

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki

poprzez odbudowę zdolności do rozwoju poprzez

przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem

rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i

zrównoważonego rozwoju. W celu 8. wyzwań określonych

fizycznie obszarów miejskich. Odnowa i rewitalizacja

dla Polski do 2030, zakładającym Wzmocnienie mecha-

obszarów najbardziej problemowych powinna stanowić

nizmów

dla

element całościowej polityki miasta i powinna być prowad-

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regional-

zona w oparciu o wypracowaną wizję jego stanu

nych, jako jeden z kierunków interwencji określono

docelowego. KPM kładzie nacisk na promowanie idei

Rewitalizację obszarów problemowych w miastach poprzez:

miasta zwartego, zrównoważone inwestowanie w miastach

terytorialnego

równoważenia

rozwoju

• przeciwdziałanie narastaniu niekorzystnych zjawisk na
obszarach problemowych w miastach, a więc zdegrad-

te

rozwija

Krajowa

Polityka

Miejska

–

z preferencją dla wcześniej zagospodarowanych terenów, a
także na potrzeby kompleksowej rewitalizacji miast.

owanych dzielnic śródmiejskich, blokowisk, terenów

Wszystkie powyższe założenia dokumentów krajowych

poprzemysłowych, powojskowych i pokolejowych, a

zostały uwzględnione przy tworzeniu Miejskiego Programu

także innych obszarów miast, gdzie koncentrują się

Rewitalizacji Olsztyna 2023.

negatywne zjawiska społeczne, poprzez m.in. inwestycje
w transport oraz podniesienie jakości dostarczanych
usług publicznych (np. usługi kulturalne) na tych

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2025.

obszarach,

Cele

• opracowanie programów przeciwdziałających wykluc-

wynikają z przyjętych trzech priorytetów i uwzględniają

zeniu społecznemu na obszarach problemowych miast, a
więc m.in. systemy stypendialne dla pobierających
naukę, podnoszenie poziomu merytorycznego placówek
edukacyjnych, wspieranie programów współpracy
międzypokoleniowej i między różnymi grupami
społecznymi, a także zapewnienie infrastruktury i oferty
czasu wolnego dla młodzieży,
• lepsze dopasowanie systemu pomocy społecznej i
pośrednictwa pracy do specyfiki miejskich obszarów

strategiczne

regionu

warmińsko-mazurskiego

fakt występowania zależności między nimi. Sformułowano
4 cele strategiczne:
Cel A - Wzrost konkurencyjności gospodarki,
Cel B - Wzrost aktywności społecznej,
Cel C - Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych
(ukierunkowanych głównie na sferę gospodarczą).
Cel D - Nowoczesna infrastruktura rozwoju.

problemowych,
• utworzenie instrumentów organizacyjnych i
finansowych wspierających proces rewitalizacji m.in.
poprzez ustanowienie przepisów dotyczących rewitalizacji, w szczególności nadanie temu procesowi statusu
zadania publicznego, co w efekcie umożliwi zlecanie
zadań publicznych w zakresie rewitalizacji np. obszarów
miejskich,
• wspieranie wykorzystania zasobów lokalnych
(przyrodniczych, rolniczych, kulturowych) na obszarach
wiejskich oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
Podobne wyzwania w kontekście przestrzennym dla
ośrodków miejskich formułuje Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030. Główny nacisk położony
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Tabela nr 59 – Powiązanie MPRO 2023 ze Strategią Rozwoju Województwa Warm.-Maz.

CELE OTOCZENIA – REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI
Cel A Wzrost
konkurencyjności
gospodarki

Cel B
Wzrost aktywności
społecznej

Cel C
Wzrost liczby i jakości
powiązań sieciowych

Cel D
Nowoczesna
infrastruktura rozwoju

A – Wzmocnienie kapitału społecznego na
obszarze rewitalizacji

Wspierające się

Zgodne

Wspierające się

Obojętne

B – Poprawa warunków życia mieszkańców
obszaru rewitalizowanego

Wspierające się

Wspierające się

Zgodne

Wspierające się

C – Wzrost przedsiębiorczości na obszarze
rewitalizacji.

Wspierające się

Zgodne

Wspierające się

Wspierające się

CELE MPRO 2020

Dokumenty lokalne

Wynikanie MPRO 2023 ze strategii rozwoju miasta przejawia
się przede wszystkim w zgodności celów o charakterze

Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 2020
Najważniejszym dokumentem określającym wizję i cele
rozwoju Olsztyna do 2020 oraz narzędzia służące realizacji
tych celów jest Strategia Rozwoju Miasta – Olsztyn 202034.

społecznym, które na poziomie celów strategicznych zostały
sformułowane niemal identycznie:
33

Uchwała nr XLV/752/2013 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2013 r.

.)

Tabela nr 60 – Powiązanie MPRO 2023 ze Strategią Rozwoju Olsztyna

CELE OTOCZENIA – OLSZTYN
A. Wzrost poziomu
kapitału
społecznego

B. Wzrost napływu
kapitału
inwestycyjnego

C. Wzrost
innowacyjności

D. Rozwój funkcji
metropolitalnych

A – Wzmocnienie kapitału społecznego na
obszarze rewitalizacji

Zgodne

Obojętne

Obojętne

Zgodne

B – Poprawa warunków życia mieszkańców
obszaru rewitalizowanego

Wspierające się

Wspierające się

Wspierające się

Zgodne

C – Wzrost przedsiębiorczości na obszarze
rewitalizacji.

Wspierające się

Wspierające się

Wspierające się

Zgodne

CELE MPRO 2020
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Wysoki stopień zgodności zauważalny jest również na

zennego Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2023,

poziomie celów operacyjnych oraz niektórych kierunków

w tym szczególności:

działań, szczególnie w celu strategicznym A, np.:

• w zakresie komunikacji uzyskanie układu pierścieniowego

Cel operacyjny A1. Umacnianie międzynarodowej pozycji

śródmiejskiego, umożliwiającego wprowadzenie

Olsztyna, jako miejsca styku kultur wschodu i zachodu

preferencji dla transportu publicznego, stref ruchu
uspokojonego oraz dostępności pieszej, rowerowej;

Kierunki działań (wybór):

• uzyskanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych

• organizację międzynarodowych wydarzeń kulturalnych,

Strefy Śródmiejskiej;

sportowych, naukowych;
• zachowanie i rozwój obszarów zieleni urządzonej,

• wspieranie międzynarodowej wymiany młodzieży;

parkowej z usługami sportu i rekreacji;
• intensyfikację wykorzystania już zagospodarowanych

Cel operacyjny A2. Budowanie tożsamości miasta

terenów;
• inicjowanie, promocja i wspieranie kultury w celu rozoju
kapitału społecznego służącego integracji mieszkańców

Uszczegółowienie tych założeń dla obszaru Śródmieścia,

oraz podnoszenie wiedzy o historii i kulturze stolicy

który w całości znajduje się na wytyczonym do rewitalizacji

Warmii i mazur;

obszarze, znalazło się w Zintegrowanym Programie Rozwoju

• budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez

Śródmieścia Olsztyna35. Poszczególne zadania w ramach
zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, obejmujące

wspieranie organizacji pozarządowych oraz rozwój

sprawy mobilności miejskiej i podnoszenie atrakcyjności

partycypacji społecznej;

przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji, będą

• wspieranie działań w zakresie edukacji i polityki

realizowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w ZPRPS.

prorodzinnej;

Dokumenty Polityki Społecznej

Cel operacyjny A3. Wzrost współpracy opartej na zaufaniu

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Olsztyna
do 2020 roku36 jest podstawowym dokumentem, mającym
przeciwdziałać

Kierunki działań (wybór):

zjawisku

wykluczenia

społecznego

w mieście, opartym na rzeczowej i szerokiej analizie zjawiska
• wspieranie inicjatyw osiedlowych;

kryzysowych w sferze społecznej: bezrobocia, ubóstwa,

• podnoszenie jakości przestrzeni publicznych jako
miejsc służących integracji mieszkańców i sprzyjających

uzależnień, przemocy, przestępczości, itd. W Strategii
przyjęte zostały następujące cele:

rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;

• Cel strategiczny nr 1: Zintegrowany system wsparcia i

• budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez

aktywizacji osób niepełnosprawnych

wspieranie aktywności organizacji pozarządowych oraz

• Cel strategiczny nr 2: System wsparcia i aktywizacji osób

rozwój partycypacji społecznej.

starszych

Wszystkie powyższe założenia dokumentów krajowych

• Cel strategiczny nr 3: Aktywizacja i integracja grup

zostały

zagrożonych wykluczeniem społecznym

uwzględnione

przy

tworzeniu

Miejskiego

Programu Rewitalizacji Olsztyna 2023.

• Cel strategiczny nr 4: Promocja zatrudnienia, łagodzenie
skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy

Dokumenty Planistyczne

• Cel strategiczny nr 5: Profilaktyka i rozwiązywanie

Wśród celów strategicznych skierowanych na problematykę

problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy

degradacji przestrzeni miejskiej określonych w Studium

domowej

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

• Cel strategiczny nr 6: Zintegrowany system wsparcia

nego Miasta Olsztyna podkreśla się rozwój funkcji

rodziny i opieki nad dzieckiem

metropolitarnych i poprawę życia mieszkańców. Większość
założeń

znalazło

35

Przyjęty uchwała nr XI/133/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24-06-2015

odzwierciedlenie w wytyczonych w obszarze ładu przestr-

polityki

przestrzennej

w

Studium,

36

Przyjęta uchwałą nr XXII/313/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27.04.2016 r.

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI OLSZTYNA 2023

74

8. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Olsztyna

główny cel strategiczny opieki nad zabytkami: wykorzystanie

do 2020 roku będzie realizowana za pomocą programów

potencjału dziedzictwa kulturowego Olsztyna w procesie jego

szczegółowych, dotyczących różnych zjawisk kryzysowych

rozwoju, oraz cztery priorytety:

w sferze społecznej. Programy te, przyczyniając się do

• opieka, ochrona i rewaloryzacja zabytków Olsztyna;

niwelowania negatywnych zjawisk społecznych, służyć będą
także jako instrumenty wspierające proces rewitalizacji na

• podnoszenie świadomości społeczności lokalnej

obszarze wyznaczonym w ramach MPRO 2023:

w zakresie potrzeby ochrony i opieki nad zabytkami;

• Gminny Program Wspierania Rodziny w Olsztynie na

• eksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego

lata 2016-2018;

w przestrzeni publicznej;

• Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w

• badanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego

Olsztynie na lata 2016 – 2018;

Olsztyna.

• Program współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
roku 2016;

Działania wymienione w GPOZ, podejmowane w ramach
powyższych priorytetów, stanowić będą podstawę przy
kreowaniu na obszarze rewitalizacji poczucia tożsamości
lokalnej oraz integrowaniu mieszkańców na obszarze

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

rewitalizacji w celu wzmocnienia aktywności społecznej. Będą

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

tez wzmacniać potencjał obszaru rewitalizacji i tworzyć

Narkomani dla miasta Olsztyna na rok 2016;

warunki do rozwoju przedsiębiorczości związanej z walorami

• Gminny Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Olsztyna –

lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Dokumenty Ochrony Środowiska

miasta na prawach powiatu na lata 2014- 2020;
• Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata
2011-2014 z perspektywą do roku 201837 – naczelną zasadą

Olsztyna;

przyjętą w tym programie jest zasada zrównoważonego

• Program włączania najuboższych mieszkańców

rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania

Olsztyna w życie kulturalne, oświatowe, sportowe i

istniejącego potencjału Olsztyna (zasobów środowiska,

rekreacyjne Miasta;

surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz
wiedzy). W Programie ochrony środowiska określa się priorytety

• Wieloletni Gminny Program Osłonowy w Zakresie

ekologiczne dla miasta Olsztyna. Są to między innymi:

Dożywiania Dzieci dla Miasta Olsztyna na lata 2014-2020;
• planowanie przestrzeni miasta Olsztyna zgodnie
Wszystkie cele sformułowane w Strategii Rozwiązywania

z zasadą zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym

Problemów Społecznych oraz założenia ww. programów

uwzględnieniem walorów przyrody ożywionej

szczegółowych pokrywają się z celem strategicznym oraz

i nieożywionej;

celami operacyjnymi, wytyczonymi w ramach MPRO 2023

• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne

w obszarze ładu społecznego.

wykorzystanie zasobów przyrody;
• ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego;

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta

• poprawa jakości komponentów środowiska przyrodnic-

Olsztyna na lata 2015-2017
Jednym

z

warunków

tworzenia

zego, przede wszystkim powietrza atmosferycznego

zintegrowanej

i wód powierzchniowych.

i przywiązanej do miejsca zamieszkania wspólnoty lokalnej
jest świadomość kulturowych tkwiących w otoczeniu. W tym
znaczeniu, MPRO 2023 jest zgodny z założeniami polityki
ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, zawartej
w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami Miasta
Olsztyna na lata 2015-2017. W dokumencie tym określono

37

Przyjęty uchwałą Nr XVIII/ 284/ 11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2011 r.
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Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta

Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Olsztyna

Olsztyna w kierunkach wskazuje na potrzebę tworzenia

na lata 2014-202040 oraz Miejski program poprawy

w mieście stref uspokojonego ruchu, rozwijania systemu

bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2014-2020, które

ścieżek

wśród celów służących zwiększeniu bezpieczeństwa

38

rowerowych

i

pieszych,

wprowadzania

ekologicznych środków transportu publicznego (tramwaj);

drogowego podają: wprowadzenie stref uspokojonego
ruchu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna39

oraz

przyjęcie

priorytetów

dla

komunikacji

zbiorowej, pieszych i rowerzystów.

wskazuje główne kierunki działań, jakie należy podjąć aby
ograniczyć „niską emisję” i związaną z nią przekroczeniami

Powyższa

zawartości benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym.

Rewitalizacji Olsztyna 2023 jest zgodny z nadrzędnymi

Są to m.in.:

dokumentami strategiczno-planistycznymi dla miasta

• ograniczenie emisji komunalno-bytowej, poprzez
realizację działań związanych z redukcją emisji z

analiza

wskazuje,

że

Miejski

Program

Olsztyna, a w wielu obszarach stanowi rozwinięcie lub
uszczegółowienie ich celów.

indywidualnych systemów grzewczych;
• edukacja ekologiczna – prowadzenie kampanii
edukacyjnych uświadamiających społeczeństwo

38

Przyjęty uchwała Nr IX/118/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 kwietnia 2011 r.

39

Przyjęty uchwałą nr X/110/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27-05-2015 r.

40

Przyjęty uchwałą nr LIX/919/14Rady Miasta Olsztyna z dnia 24.09.2014 r.

o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją
benzo(a)piranu podczas spalania paliw stałych (w tym
odpadów) w paleniskach domowych;
• promowanie ruchu rowerowego, budowa ścieżek
rowerowych;
• wymianę systemu ogrzewania (opartego na paliwie
stałym) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe lub odnawialne źródła energii;
• instalację odnawialnych źródeł energii.
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Tabela nr 61 – Ramy finansowe MPRO 2023 – przedsięwzięcia podstawowe.
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Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

• Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości)

Proces rewitalizacji polega na skoordynowaniu aktywności i
działań w wielu obszarach tematycznych, dlatego finansowanie

• Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna

poszczególnych elementów przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

budynków

może pochodzić z różnych źródeł.

• Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Realizacja podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

• Działanie 6.1 Infrastruktura kultury

będzie opierać się na montażu finansowym środków własnych
Gminy Olsztyna oraz środków pochodzących z Unii Europejskiej

• Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne

w

• Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach

ramach

programów

operacyjnych.

Przedsięwzięcia

uzupełniające, realizowane przez wszystkich interesariuszy

funkcjonalnych

rewitalizacji, będą finansowane przy wykorzystaniu środków
budżetu gminy Olsztyn, funduszy europejskich, środków
własnych interesariuszy rewitalizacji oraz dotacji udzielanych
przez podmioty publiczne i prywatne. Poniżej znajduje się
krótka charakterystyka najważniejszych źródeł finansowania
działań rewitalizacyjnych, należy jednak zaznaczyć, że poniższy
katalog nie wyczerpuje możliwości związanych z pozyskiwaniem funduszy na działania w ramach przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Nie zostały tu wymienione między innymi
programy grantowe podmiotów komercyjnych, które choć
służą promocji tych podmiotów, konkretnych towarów czy
usług, to jednak oferują możliwości wsparcia finansowego lub
rzeczowego różnorodnych działań, np. integrujących lokalne
społeczności na rzecz przestrzeni lokalnej.

Ponadto, wszystkie przedsięwzięcia powinny być ukierunkowane przede wszystkim na niwelowanie zjawisk związanych
z problemami społecznymi na danym obszarze, aktywizację
społeczno-gospodarczą

oraz

podniesienie

jakości

życia

lokalnych społeczności. Dlatego też projektom infrastrukturalnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego towarzyszyć będą powiązane z nimi działania
finansowane

przy

udziale

Europejskiego

Funduszu

Społecznego w ramach osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020,
ukierunkowanych m.in. na wspieranie samozatrudnienia, rozwój
przedsiębiorczości społecznej, poprawę dostępu do usług
publicznych oraz aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich, tj.:

Środki publiczne:

• Działanie 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób

FUNDUSZE EUROPEJSKIE:

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkur-

Zgodnie z postanowieniem Umowy Partnerstwa wdrożenie

sowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy;

właściwie rozumianego procesu rewitalizacji z uwzględnieniem
realnej partycypacji społecznej stanowi jedno z wyzwań dla

• Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających

Polski na lata 2014 – 2020. Na szeroko rozumiane działania

bez zatrudnienia – projekty konkursowe

rewitalizacyjne w tym okresie przewidziano co najmniej 25 mld

• Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą

zł, z czego ok. 22 mld zł będzie pochodzić z programów

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa

unijnych, a ok. 3 mld ze środków budżetu państwa oraz

zwiększaniu szans na zatrudnienie;

budżetów samorządów. W ramach środków pochodzących z
Unii Europejskiej przewidziano wsparcie dla rewitalizacji z trzech

• Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych

funduszy: EFRR, EFS i FS. Głównym źródłem współfinansowania

cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki

przedsięwzięć

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie

rewitalizacyjnych

są

środki

alokowane

w Regionalnych Programach Operacyjnych, natomiast Krajowe

ogólnym

Programy Operacyjne stanowią źródła komplementarne.

• Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i

Regionalny

integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych

Pogram

Operacyjny

Województwa

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia

Narzędziem służącym realizacji wsparcia rewitalizacji w ramach

dostępu do zatrudnienia.

RPO WiM będą zintegrowane projekty rewitalizacyjne, łączące
interwencje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczegółowych

i Europejskiego Funduszu Społecznego. Będą one realizowanie

dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, należy szukać na

głównie poprzez działanie: 8.1. Realizacja obszarów miejskich

stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/

informacji na temat programu oraz zasad

oraz wspierane przez inwestycje realizowane w ramach innych
priorytetów inwestycyjnych w ramach następujących działań:
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Krajowe Programy Operacyjne:

obszary zdegradowane i zjawiska kryzysowe, prowadząc

System realizacji krajowych programów operacyjnych ma

do

wspierać i promować realizację projektów rewital-

Preferencje

izacyjnych w różnych sferach. Rozwiązanie to ma na celu

zostaną w szczególności w następujących priorytetach

wzmocnienie interwencji środków europejskich na

inwestycyjnych:

zintegrowanej
dla

i

kompleksowej

wsparcia

rewitalizacji

rewitalizacji.
zastosowane

Tabela nr 62 – Rewitalizacja w priorytetach inwestycyjnych funduszy UE.

Program Operacyjny

Priorytety Inwestycyjne

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020
https://www.pois.gov.pl/

4iii Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach
publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów w szczególności
obszarów miejskich , w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego .
6e (iv) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizacje miast , rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych
(w ty6m terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz
propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu.
9a Inwestycję w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, które przyczynią się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia,
promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie
społeczności lokalnych.

Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój
https://www.power.gov.pl/

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych , w szczególności tych, którzy nie pracują,
nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk zmarginalizaownych, także przez wdrażanie
gwarancji dla młodzieży.

Program Operacyjny Polska Wschodnia
https://www.polskawschodnia.gov.pl/

4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich , w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące dla klimatu.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich
sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla
gospodarki cyfrowej.
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DOTACE CELOWE NA ZABYTKI

przez mieszkańców. Dotychczas w Olsztynie zrealizowane

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i

zostały trzy edycje OBO, z każdą kolejną edycją wzrasta liczba

opiece nad zabytkami, na prace konserwatorskie, restaurator-

mieszkańców, chcących mieć wpływ na zmiany zachodzące w

skie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

mieście. Szczegółowe i aktualne informacje znajdują się na

rejestru zabytków, a także badania tych zabytków oraz

stronie OBO: https://obo.olsztyn.eu/

dokumentacje niezbędną do ich przeprowadzenia, z budżetu
państwa udzielane są dotacje celowe (art. 73). Środkami
finansowymi na przedmiotowe dotacje dysponuje Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wojewódzcy
konserwatorzy zabytków w części, której dysponentem jest
wojewoda (art. 74). Szczegółowy zakres dofinansowania
został określony w art.. 77 ustawy.

INICJATYWA LOKALNA
Inicjatywa lokalna jest forma współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnej realizacji
zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy
mogą złożyć do właściwej gminy wniosek o realizację wspólnie
z gminą działań, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Ponadto ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

i o wolontariacie. Wniosek może dotyczyć:

pozwala również na wsparcie finansowe właścicieli obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków samorządom

• budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci

(art.81), w trybie ustawy o finansach publicznych i na zasadach

wodociągowej, stanowiących własność jednostek

określonych w podjętej przez organ samorządu uchwale. W

samorządu terytorialnego, a także budynków oraz

przypadku Olsztyna z tej możliwości korzysta zarówno

obiektów małej architektury;

samorząd województwa, jak i miasta.

• działalności charytatywnej;

Gmina Olsztyn:

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,

https://zabytki.olsztyn.eu/zabytki/dotacje-na-prace-

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

konserwatorskie.html

narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
http://warmia.mazury.pl/kultura/formularze-i-wnioski

• działalności na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego; kultury, sztuki,

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

http://www.wuoz.olsztyn.pl/967-menu/dotacje-i-

• promocji i organizacji wolontariatu;

dofinansowania1.html

• edukacji, oświaty i wychowania;

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochro
na-zabytkow.ph

• ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego.

OBO
Olsztyński Budżet Obywatelski to narzędzie partycypacji
społecznej, umożliwiające zarządzanie bezpośrednio przez
mieszkańców wyznaczonym limitem środków z budżetu
gminy. Corocznie Prezydent Olsztyna ogłasza nabór
pomysłów mieszkańców na ulepszenie miasta. Projekty
obywatelskie muszą wpisywać się w katalog zadań własnych
gminy, określony w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
samorządzie gminnym. Jest to szeroki wachlarz spraw
realizowanych przez miasto w sferze społecznej, technicznej,
przestrzennej, kulturalnej, współpracy międzynarodowej, itd.
Wszystkie

• działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;

złożone

propozycje

podlegają

weryfikacji

formalnej i merytorycznej, a następnie są zgłoszone do

Warunkiem realizacji wniosku jest współpraca obu stron –
mieszkańców i organów gminy. Wkład mieszkańców (jako
wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na
świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Gmina może
przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia,
rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Trzeba
jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być
zgodna z innymi przepisami prawa – w tym np. prawem
zamówień publicznych. W Olsztynie, zasady wnioskowania a także
oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej, reguluje uchwała
nr XXXIV/606/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 marca 2013 r.

głosowania przez mieszkańców Olsztyna. Proces budżetu

http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/291212/xxxiv_606_13_w

obywatelskiego reguluje zarządzenie Prezydenta Olsztyna,

_sprawie_okreslenia_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oce

jak wynika z dotychczasowej praktyki, tryb i zasady realizacji

ny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_w_ramac

OBO ulegają zmianie w zależności od potrzeb zgłaszanych

h_inicjatywy_lokalnej_//&cspg_page=1
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PROGRAM WSPÓLPRACY MIASTA OLSZTYNA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI USTAWĄ O DZIAŁANOSCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE

Środki prywatne:

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

społecznego i tożsamości lokalnej odgrywają organizacje

i wolontariacie miasto może współpracować z jednostkami

pozarządowe. Dysponują one funduszami grantowymi,

sektora

efektywniejszej

których budżet mogą tworzyć zarówno środki publiczne, jak i

i sprawniejszej realizacji ustawowych zadań własnych.

prywatne. Jest to niezwykle ważne źródło finansowania, gdyż

Współpraca miasta z organizacjami nie wynika jedynie

korzystać z niego mogą również osoby lub niesformal-

z obwarowań prawnych i ustawowej konieczności uchwala-

izowanych grup społecznych. Organizacje pozarządowe

nia rocznego programu współpracy, ale przede wszystkim

najczęściej działają w obszarze umacniania więzi społecznych i

z dostrzegania korzyści wynikającej z tej współpracy.

budowania społeczeństwa obywatelskiego, ale w ramach tych

pozarządowego

w

celu

SEKTOR POZARZĄDOWY
Bardzo istotną rolę w procesie budowania kapitału

Współpraca ta ma charakter przed wszystkim finansowy

programów mają szanse zostać dofinansowane również

i odbywa się w szczególności przez zlecanie organizacjom

inicjatywy zmieniające przestrzeń, zwłaszcza w aspekcie

realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych

ekologii, zazieleniania miast, tworzenia terenów rekreacyjnych,

w ustawie, w formie powierzania wykonywania zadań

miejsc aktywności lokalnej. Aktualną wiedzy na temat

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich

programów grantowych oferowanych przez ngo należy

realizacji oraz wspierania takich zadań wraz z udzieleniem

poszukiwać w lokalnych lub ogólnopolskich serwisach

dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

informacyjnych dla organizacji pozarządowych.

Miasto Olsztyn współpracuje z ngo w następujących

www.ngo.pl

obszarach: edukacja, sport i rekreacja, promocja miasta,
kultura, zdrowie i polityka społeczna, bezpieczeństwo
publiczne, ochrona dziedzictwa kulturowego, współpraca

Fundacja im. Stefana Batorego: www.batory.org.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności: www.pafw.pl/

z organizacjami pozarządowymi, komunikacja społeczna,
pomoc

społeczna,

działań

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień oraz promocji
zdrowego stylu życia, promocji zatrudnienia. Program
współpracy uchwalany jest co rok przez Radę

Miasta

Olsztyna, a jego realizacja zamyka się w roku budżetowym.
Szczegółowe

informacje

znajdują

się

na

Fundacja Edukacja dla Demokracji:www.programrita.org/
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej www.fwpn.org.pl
Fundacja Banku Ochrony Środowiska:
www.zielonalaweczka.pl/index.php?m=ho

stronie:
Fundacja Kronenberga:

http://ngo.olsztyn.eu/.

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Fundacja banku Zachodniego WBK: www.fundacja.bzwbk.pl

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem
programowym i finansowym zwiększający dynamikę

Fundacja Orange:

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem,

www.fundacja.orange.pl/o_programie_program_dotacji.html

wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym,
troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby

CROWDFUNDING

wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji

Kolejnym

zadań publicznych. Jego horyzontalny wymiar potwierdził

różnorodne przedsięwzięcia rewitalizacyjne może być

ogromną

również

różnorodność

sektora

organizacji

sposobem

na

finansowanie

pozyskiwanie

środków

społecznościowe,

na

zwane

pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych

crowdfundingiem. Forma ta jest stosunkowo nowa i ściśle

misji

potencjału,

związana z rozwojem internetu i mediów społecznościowych,

zasięgu,

ale rosnąca liczba użytkowników portali crowdfundingowych

i

celów,

doświadczenia,
środowiska

i

jak

i

zdolności
sprawności

wewnętrznego
absorpcyjnych,
działania

oraz

położenia

geograficznego poszczególnych podmiotów.

świadczy

o

tym,

że

zyskuje

ona

na

popularności

i efektywności.

27 listopada 2013 r. przyjęty został Program FIO na lata
2014-2020. Jest on podstawą do corocznej organizacji
41

konkursu w tym okresie .”

41

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html
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Źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

natomiast limit liczby ludności, w związku z czym konieczne
były dalsze korekty. Następnego dnia wyniki pracy Zespołu

Realizacja zasady partycypacji i partnerstwa w procesie

zostały

rewitalizacji miała miejsce już na etapie tworzenia programu.

spotkaniu

Po podjęciu przez Radę Miasta decyzji o zainicjowaniu prac

uwzględnione

nad

niniejszym

w

którzy

dalszym

Olsztyna

wnieśli

swoje

procedowaniu

na

uwagi,

programu

Olsztyna

rewitalizacji44. Kolejne warsztaty Zespołu dotyczyły prac nad
analizą SWOT obszaru rewitalizacji pod kątem ładu

programem rewitalizacji oraz powołał Zespół ds. opracow-

społecznego,

ania Miejskiego Rewitalizacji Olsztyna 202042. W skład

wypracowania

Zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk, w tym

programu, przyporządkowanych poszczególnym ładom.

społecznych: rady osiedli, organizacji pozarządowych,

Efekty tych prac zostały zaprezentowane mieszkańcom

Obywatelskiej Rady Kultury, stowarzyszenia skupiającego

Olsztyna na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym wraz

przedsiębiorców oraz sejmiku osób niepełnosprawnych.

z ostateczną propozycją obszaru rewitalizacji, spełniającego

Celem pracy Zespoły było wypracowanie wniosków

warunki limitu przestrzennego oraz liczby mieszkańców

i

określonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

umożliwiających

Prezydent

otwartym,

mieszkańcom

zdecydował o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad

założeń

programem,

zaprezentowane

powstanie

MPRO

2020,

przestrzennego
celów

i

gospodarczego,

strategicznych

i

oraz

operacyjnych

a szczególności:
• zamieszczenie MPRO 2020 na stronie

• stworzenie diagnozy obszaru miasta, obejmującej

www.konsultacje.olsztyn.eu,

analizę czynników i zjawisk kryzysowych, także lokalnych
potencjałów, w celu rozpoznania potrzeb

• dwa spotkania w dniu 30.05.2016 r. z Radnymi Rady

rewitalizacyjnych Olsztyna,

Miasta oraz mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii
oraz składanie propozycji i opinii do protokołu,

• wyznaczenie granic obszarów zdegradowanych,

• zbieranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą

wymagających rewitalizacji,

elektroniczną,

• określenie kierunków mających na celu eliminację
negatywnych zjawisk występujących na wyznaczonych

• przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu

obszarach oraz wizji stanu obszarów po przeprowadzeniu

organizacjom pozarządowym za pomocą poczty

rewitalizacji,

elektronicznej.

• opiniowanie listy najważniejszych przedsięwzięć
realizacyjnych planowanych do umieszczenia w Programie,

Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski lub
postulaty odnośnie zmiany treści programu. Wiąże się to

• określenie systemu realizacji Programu wraz

z faktem, że proces tworzenia dokumentu był od początku

z harmonogramem oraz systemu jego monitorowania

tworzony w szerokiej partycypacji społecznej i przy udziale

i oceny.

mieszkańców obszaru rewitalizacji, co zostało podkreślone
i szczegółowo opisane w treści samego MPRO 2020.

Praca Zespołu odbywała się w trybie warsztatowym.

Podsumowanie konsultacji społecznych w formie raportu

Przedmiotem pierwszych dwóch spotkań było wyznaczenie

z

granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

platformie konsultacji społecznych.

Podstawą pracy zespołu była diagnoza stanu miasta oraz

Udział mieszkańców w procesie tworzenia dokumentu jest

badania ankietowe mieszkańców Olsztyna43, w tym

również zapewniony procedurą oceny oddziaływania na

prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, odnośnie

środowisko, prowadzona na podstawie przepisów ustawy

ich wiedzy oraz oczekiwań względem procesu rewitalizacji w

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Olsztynie. Na kolejnym spotkaniu przedstawiony został

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

obszar zdegradowany oraz propozycja obszaru rewitalizacji,

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

będąca efektem pracy Zespołu. Po szczegółowej analizie

środowisko. Procedura OOS obejmowała następujące etapy:

przestrzennej

granic

oraz

w

wyniku

konsultacji

zostało

zamieszczone

na

internetowej

omówienia

znajdujących się na obszarze lokalnych potencjałów,
dokonano korekty zasięgu przestrzennego obszaru, który
podlegać będzie procesowi rewitalizacji. Wypracowany
obszar mieścił się w limitach przestrzennych określonych
wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, przekraczał

42

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna nr 399 z dnia 03.09.2015 r., zmienione zarządzeniem nr 14

z dnia 18.01.2016 r.
43

Raport z badania ankietowego mieszkańców Olsztyna, Gdańsk 2015, Raport z badania

ankietowego przedsiębiorców sektora MSP Olsztyna, Gdańsk 2015.
44
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1) Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji

przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie będą powodować

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

negatywnego oddziaływania na jakiekolwiek elementy

z następującymi jednostkami administracji państwowej:

środowiska przyrodniczego. Stwierdzono również, że
zaniechanie działań zaplanowanych w ramach MPRO 2023,

• Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim

w szczególności brak realizacji wynikających z niego

Inspektorem Sanitarnym – pismo z dnia 20 stycznia 2016 r.,

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, spowoduje utratę szansy

znak: ZNS.9082.2.9.2016.AZ;

wyeliminowania wielu szkodliwych czynników szkodliwych

• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Olsztynie – pismo z dnia 18 stycznia 2016 r., znak:

dla środowiska naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim
ograniczenia zjawiska „niskiej emisji”, wskutek zwiększenia
funkcjonalności systemu transportu publicznego oraz

WOOŚ.411.9.2016.MT;

rozbudowy systemu ścieżek rowerowych, a także wzrostu

2) Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko

estetyki przestrzeni miejskiej na obszarze rewitalizacji.
Wszystkie te zmiany doprowadzą nie tylko do polepszenia

Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020, zwanej

stanu środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji, ale

dalej Prognozą, która zgodnie z uzgodnionym zakresem

także wprost przełożą się na wzrost komfortu życia jego

przez RDOŚ i PWIS zawiera:

mieszkańców.

• ocenę projektu dokumentu z punktu widzenia ochrony

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

środowiska jako całości,

w opinii dotyczącej projektu MPRO 2020 wniósł dwie uwagi

• ocenę racjonalności i efektywności wykorzystania
środowiska naturalnego w trakcie realizacji dokumentu,

do

Prognozy oddziaływania na środowisko Miejskiego

Programu

Rewitalizacji

Olsztyna

2020,

dotyczące

uzupełnienia warunków ochrony gatunkowej stosownie do

• analizę i charakterystykę przewidywanych uciążliwości,

właściwych przepisów oraz wskazania wymagań ochrony

zagrożeń oraz skutków, które dla środowiska mogą

środowiska, jakich powinni przestrzegać inwestorzy przy

stanowić zaprojektowane do zrealizowania w dokumencie

realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w ramach

zadania,

MPRO 2020. Uwagi te zostały uwzględnione w Aneksie do
Prognozy oddziaływania na środowisko Miejskiego Programu

• ustalenia, na ile realizacja celów przyjętych

Rewitalizacji Olsztyna 2020, oprac.: maj 2016 r. Jedna uwaga

w dokumencie pozwoli na zachowanie istniejących

RDOŚ dotyczyła natomiast analizy SWOT oraz celów

wartości środowiska, wzbogaci lub odtworzy obniżone

programu rewitalizacji. Organ zwrócił uwagę, że brak jest

wartości środowiska oraz w jakim stopniu będą

w tej części programu odniesienia do sfery środowiskowej

potęgować zagrożenia już istniejące.

mimo, że na obszarach tych występuje degradacja terenów
zieleni, niska emisja oraz przekroczenie dopuszczalnych

3) Uzyskanie opinii:

norm hałasu.

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Olsztynie – pismo z dnia 19 maja 2016 r., znak:
WOOŚ.410.75.2016.MT;
• Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego – pismo z dnia 03.06.2016 r., znak:
ZNS.9022.2.61.2016.AZ
4) Prognoza wraz z projektem MPRO 2020 zostały poddane
konsultacjom społecznym, w myśl art. 54 ustawy.
Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Rozdziałem
3 ustawy oraz Zarządzeniem nr 153 Prezydenta Olsztyna
z dnia 16 maja 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji
społecznych dotyczących Miejskiego Programu Rewitalizacji
Olsztyna 2020.
Zgodnie z analizą zawartą w Prognozie, cele programu,
a

także

planowane

podstawowe

oraz

pozostałe
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Odnosząc się do tej uwagi należy stwierdzić, że działania

Partycypacja społeczna na etapie wdrażania procesu

odwracające kryzys w sferze środowiskowej na obszarze

rewitalizacji, zapewniona będzie przede wszystkim dzięki

rewitalizacji zostały zawarte w celu strategicznym B Poprawa

roli Miasta Olsztyn jako koordynatora i zarządzającego

warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

programem. Należy podkreślić, że z uwagi na wciąż niską

W ramach tego celu realizowane będą przedsięwzięcia

świadomość społeczną odnośnie właściwego rozumienia

dotyczące rewaloryzacji zdegradowanych terenów zieleni,

procesu rewitalizacji niniejszy program stanowi dopiero

a poprzez modernizację i rozwój transportu zbiorowego

początek kreowania właściwych postaw, relacji, a także

oraz wprowadzenie ułatwień dla pieszych i rowerzystów

partnerstw na rzecz właściwej rewitalizacji. Pobudzanie

nastąpi

ruchu

inicjatyw społecznych, w tym wyłanianie lokalnych liderów,

samochodowego, a więc zmniejszenie emisji szkodliwych

współpraca z radami osiedla na obszarze rewitalizacji oraz

substancji do środowiska. Takie wnioski znalazły się również

tworzenie sieci poparcia na rzecz działań rewitalizacyjnych

w prognozie oddziaływania na środowisko opracowanej dla

jest jednym z priorytetowych zadań Miejskiego Programu

programu rewitalizacji Olsztyna.

Rewitalizacji Olsztyna 2020. Realizacji tych założeń będzie

ograniczenie

indywidualnego

służył
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor

nieustanny

dialog

z

mieszkańcami,

poprzez

instrumenty partycypacji społecznej:

Sanitarny w całości pozytywnie zaopiniowała projekt
Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020. Organ
stwierdził w uzasadnieniu, że ustalenia MPRO 2020 nie

• Olsztyński Budżet Obywatelski;

budzą zastrzeżeń natury sanitarno – epidemioogicznej, pod

• konsultacje społeczne poszczególnych inwestycji

warunkiem, że zostaną one zrealizowane z obowiązującymi

i innych działań w ramach zintegrowanych przedsięwzięć

przepisami z zakresu ochrony środowiska.

rewitalizacyjnych;

Opinie

wydawane

w

ramach

strategicznych

ocen

• działania edukacyjne i popularyzatorskie na temat

oddziaływania na środowisko nie posiadają charakteru

pojęcia rewitalizacji oraz możliwości włączenia się

wiążącego dla organu opracowującego projekt dokumentu,

mieszkańców w ten proces, prowadzone przez cały okres

jednakże będą brane pod uwagę w przypadku realizacji

wdrażania programu;

przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynikających z Miejskiego

• kreowanie i promowanie postaw obywatelskich

Programu

(np. poprzez wolontariat);

Rewitalizacji

Olsztyna

2023.

Odrębnym

procedurom związanym z oddziaływaniem na środowisko
będą poddawane poszczególne projekty w ramach

• narzędzia finansowe służące wzmocnieniu aktywnych

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z właściwymi

postaw mieszkańców;

przepisami prawa.
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane będą przez

c. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem

wszystkich interesariuszy rewitalizacji . Za realizację podsta-

i przygotowywaniem sprawozdań z realizacji programu

wowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiedzialna

rewitalizacji,

będzie

d. inicjowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach

Gmina

organizacyjne.

Olsztyna
W

poprzez

celu

swoje

osiągnięcia

jednostki

maksymalnej

efektywności konieczne będzie koordynowanie zadań

realizacji programu rewitalizacji miasta,

prowadzonych przez różne podmioty – wydziały merytoryc-

e. prowadzenie spraw związanych z organizacją

zne urzędu miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i

przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych i konsulta-

podległe mu jednostki pomocy społecznej, Zakład Lokali i

cyjnych dotyczących rewitalizacji,

Budynków Komunalnych, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu,
miejskie instytucje kultury, itd. Zostanie to zapewnione
przez wyodrębnioną w Urzędzie Miasta Olsztyna komórkę
organizacyjną – Wydział Strategii i Funduszy Europejskich,

2) współpraca z jednostkami Gminy Olsztyn oraz innymi
podmiotami przy programowaniu i realizacji projektów
rewitalizacyjnych.

posiadającą w swojej strukturze organizacyjnej stanowisko

Ponadto Gmina jako koordynator procesu rewitalizacji będzie

ds.

dokładała wszelkich starań do tworzenia płaszczyzn

programu

rewitalizacji.

Do

zadań

pracownika

zajmującego to stanowisko należy:

współpracy

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem,

odpowiedniej

aktualizacją, monitoringiem programu rewitalizacji, w tym
w szczególności:

interesariuszy
komunikacji

rewitalizacji,
pomiędzy

zapewnienie

interesariuszami,

inicjowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz inspirowania
platform

wymiany

doświadczeń

i

dobrych

praktyk

rewitalizacyjnych. Bardzo ważna w tym kontekście będzie

a. prowadzenie spraw w zakresie delimitacji potencjalnych

współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,

obszarów rewitalizacji,

gdyż nierzadko dysponują one zarówno potencjałem

b. prowadzenie spraw związanych opracowywaniem
i aktualizacją programu rewitalizacji,

technicznym

jak

i

odpowiednim

zasobem

wiedzy

i świadomości na temat znaczenia procesu rewitalizacji dla
wzmocnienia społecznej aktywności.
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Monitorowanie wdrażania MPRO 2023 odbywać się będzie na

miejskich jednostek organizacyjnych, badań ankietowych

wiele sposobów. Przede wszystkim szczegółowej ocenie

mieszkańców obszaru rewitalizacji, obserwacji własnych,

poddana będzie realizacja podstawowych przedsięwzięć

wywiadów z interesariuszami rewitalizacji.

rewitalizacyjnych, zidentyfikowanych w niniejszym programie.
Corocznie, począwszy od 2017 r. zbierane będą dane

Co dwa lata odbędzie się monitoring wskaźników produktu,

jakościowe i ilościowe służące ocenie stopnia wdrażania

natomiast ze względu na długofalowy charakter programu

poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dane te

rewitalizacji oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia

posłużą do opracowania sprawozdania rocznego z realizacji

wieloletnie, ocena wskaźników rezultatu zostanie dokonana na

programu, przedkładanego Prezydentowi Miasta. W miarę

koniec

potrzeb, wnioski z tych sprawozdań posłużą do wdrażania

wypracowany podczas warsztatów Zespołu ds. opracowania

działań naprawczych bądź wprowadzania zmian w programie,

Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2023, ze zbioru tego

w celu zwiększenia jego efektywności. Niezwykle istotna dla

zostały wybrane te, które będą mierzalne, realistyczne i możliwe

powodzenia

zwrócenie

do osiągniecia dla koordynatora procesu rewitalizacji.

szczególnej uwagi na nowe zjawiska negatywne, ryzyka czy

Przedstawione w tabelach nr 63 i 64 wskaźniki odnoszą się do

zagrożenia pojawiających się w wyniku realizacji programu. W

celów strategicznych oraz operacyjnych programu rewitalizacji

przypadku ich wystąpienia, zakłada się natychmiastowe

i stanowić będą informacje o tym, czy realizacja programu

podejmowanie działań zaradczych lub naprawczych na

przyczyniła się do odwrócenia lub zainicjowania procesu

bieżąco, przez cały okres realizacji programu. Dane zbierane do

odwrócenia zidentyfikowanych sytuacji kryzysowych na

rocznej oceny pochodzić będą ze sprawozdań z realizacji zadań

obszarze

własnych oraz wykonania budżetu urzędu miasta oraz

przestrzennego i gospodarczego.

procesu

rewitalizacji

będzie

realizacji

programu.

rewitalizacji

w

Zbiór

obszarze
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Tabela nr 63 – Wskaźniki produktu MPRO 2023
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Tabela nr 64 – Wskaźniki rezultatu MPRO 2023.
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Instrukcja wypełniania
karty znajduje się pod
formularzem karty.

Nr karty:
(nadaje pracownik UMO)

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO
zgłaszanego do Miejskiego Programu
Rewitalizacji Olsztyna 2020

data i pieczęć wpływu do UMO

UWAGA: Złożenie karty przedsięwzięcia w trakcie ogłoszonego naboru przedsięwzięć do
MPRO nie oznacza automatycznego umieszczenia zadania w programie rewitalizacji, ani nie
stanowi o otrzymaniu jakiejkolwiek formy dofinansowania na działania w ramach
przedsięwzięcia.
A. OGÓLNE DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Tytuł
przedsięwzięcia

Tytuł powinien być zwięzły i trafnie określać charakter przedsięwzięcia

2. Imię nazwisko lub
Nazwa Inicjatora
przedsięwzięcia

Należy pełną nazwę Inicjatora przedsięwzięcia, który będzie pełnił wiodącą rolę w realizacji
przedsięwzięcia: imię, nazwisko, a w przypadku organizacji: pełna nazwa wraz z danymi osoby
upoważnionej do jej reprezentowania.

2.1. Dane
Pełnomocnika,
działającego w imieniu
Inicjatora
przedsięwzięcia

Należy wpisać imię i nazwisko Pełnomocnika Inicjatora przedsięwzięcia oraz dane dokumentu,
uprawniającego do działania w jego imieniu (nazwa dokumentu, data jego wystawienia, np.
pełnomocnictwo z dnia, umowa nr … z dnia…). W przypadku gdy nie ustalono Pełnomocnika należy
wpisać: NIE DOTYCZY.

3. Nazwa partnera/ów
w przedsięwzięciu

Jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie należy wpisać nazwę/-y Partnerów:
imię, nazwisko, a w przypadku organizacji: pełna nazwa wraz z danymi osoby upoważnionej do jej
reprezentowania. W przypadku braku Partnerów należy wpisać: NIE DOTYCZY.

Mieszkaniec/mieszkańcy
grupa nieformalna

Wspólnota Mieszkaniowa

Organizacja pozarządowa lub
inne, zrównane z nimi ustawą o
działalności pożytku publicznego
i wolontariacie

4. Typ Inicjatora
przedsięwzięcia
(zaznaczyć właściwe)

Instytucja publiczna

Przedsiębiorca – podmiot
gospodarczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa

5. Adres Inicjatora
przedsięwzięcia

Należy wpisać pełny adres zamieszkania lub siedziby Inicjatora przedsięwzięcia: ulica, nr domu,
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, województwo.

6. Dane kontaktowe
osoby lub osób
upoważnionych do
kontaktu w sprawie
niniejszej karty
przedsięwzięcia.

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

B.
7. Cel jaki ma
osiągnąć
przedsięwzięcie

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Należy wskazać główne założenie, jakie ma zostać osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Cel
ma mieć charakter konkretny i mierzalny, należy go sformułować w trybie dokonanym. Cel powinien
odpowiadać na pytanie: Co chcemy osiągnąć?

8. Opis problemu
jaki zostać
rozwiązany, w
wyniku realizacji
przedsięwzięcia.

Należy krotko scharakteryzować zjawisko lub zjawiska kryzysowe, na które przedsięwzięcie ma
oddziaływać pozytywnie. Przy charakteryzowaniu problemów proponujemy korzystanie z definicji
stanu kryzysowego, zawartej w „Wytycznych Ministerstwa i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” z dnia 3 lipca 2015 r.
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji%20w%20programach%2
0operacyjnych%20na%20lata%202014-2020

9. Miejsce
realizacji
przedsięwzięcia

Należy obligatoryjnie wskazać dane adresowe i numery działek w przypadku przedsięwzięć
infrastrukturalnych wpisujących się w cel strategiczny B. W przypadku pozostały projektów,
dotyczących celów A i C dowolnie - dane adresowe lub inne, umożliwiające lokalizację przedsięwzięcia
na obszarze rewitalizacji. Gdy charakter przedsięwzięcia będzie wymagał podejmowania działań w
różnych miejscach, należy wskazać je wszystkie. W przypadku projektów realizowanych poza obszarem
rewitalizacji, w tym polu należy wykazać w jaki sposób projekt będzie oddziaływał na obszar
rewitalizacji.

10. Krótka
charakterystyka
działań w ramach
przedsięwzięcia

Należy wymienić oraz krótko opisać działania, jakie będą podejmowane w ramach przedsięwzięcia,
służące osiągnięciu celu założonemu w pkt 7.

11. Opis sposobu
wpisania się
przedsięwzięcia w
cel strategiczny A
MPRO 2020 oraz
jego cele
operacyjne

Należy wskazać co najmniej jeden z 6 celów operacyjnych przypisanych celowi strategicznemu A
„Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji” oraz wyjaśnić w jaki sposób
przedsięwzięcie przyczyni się do jego realizacji.

12. Opis sposobu
wpisania się
przedsięwzięcia w
cel strategiczny B
MPRO 2020 oraz
jego cele
operacyjne

Należy wskazać co najmniej jeden z 3 celów operacyjnych przypisanych celowi strategicznemu B
„Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego” oraz wyjaśnić w jaki sposób
przedsięwzięcie przyczyni się do jego realizacji. W przypadku gdy przedsięwzięcie nie obejmuje
działań w ramach celu B, należ y wpisać: NIE DOTYCZY.

13. Opis sposobu
wpisania się
przedsięwzięcia w
cel strategiczny C
MPRO 2020 oraz
jego cele
operacyjne

UWAGA! Nie dopuszcza się składania projektów obejmujących wyłącznie działania w ramach Celu
Strategicznego B. Projekty takie, aby stanowiły „przedsięwzięcie rewitalizacyjne” i mogły być wpisane
w MPRO, muszą obligatoryjnie być realizowanie razem z działaniami wpisującymi się w Cel Strategiczny
A.
Należy wskazać co najmniej jeden z 5 celów operacyjnych przypisanych celowi strategicznemu C
„Wzrost przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji” oraz wyjaśnić w jaki sposób przedsięwzięcie
przyczyni się do jego realizacji. W przypadku gdy przedsięwzięcie nie obejmuje działań w ramach celu
C, należ y wpisać NIE DOTYCZY.
UWAGA! Nie dopuszcza się składania projektów obejmujących wyłącznie działania w ramach Celu
Strategicznego C. Projekty takie, aby stanowiły „przedsięwzięcie rewitalizacyjne” i mogły być wpisane
w MPRO, muszą obligatoryjnie być realizowanie razem z działaniami wpisującymi się w Cel Strategiczny
A.

14. Terminy
realizacji
przedsięwzięcia

Należy określić czas trwania przedsięwzięcia od MM/RRRR do MM/RRRR. Co do zasady przedsięwzięcia
rewitalizacyjne powinny zakończyć się do końca 2020 r. Odstępstwo od tej zasady będzie dopuszczone
wyłącznie w przypadku przedsięwzięć, które będą współfinansowane z Funduszy Europejskich. Wówczas
realizacja przedsięwzięcia nie może przekroczyć roku 2023 i nie może rozpocząć się później niż w roku
2020.

15. Prognozowane,
produkty,
powstałe w wyniku
realizacji
przedsięwzięcia.

Wskaźniki w sferze społecznej
(cel strategiczny A)

(Należy wymienić
konkretne, mierzalne
elementy lub zjawiska,
które powstaną w wyniku
realizacji
przedsięwzięcia)

17.Beneficjenci
ostateczni
przedsięwzięcia.

np. Ilość osób niepełnosprawnych,
ubogich, bezrobotnych objętych
wsparciem w ramach
przedsięwzięcia, liczba osób o
podniesionych kompetencjach
społecznych, liczba osób
przeszkolonych, liczba
zrealizowanych inicjatywy
sąsiedzkich, festynów, szkoleń,
wydarzeń, itp.

Wskaźniki w sferze
przestrzennej
(cel strategiczny B)

Wskaźniki w sferze
gospodarczej
(cel strategiczny C)

Np. liczba budynków poddanych
renowacji, liczba budynków poddanych
remontowi/przebudowie, liczba
budynków lub pomieszczeń,
przebudowanych/wyremontowanych
na cele edukacyjno/społeczne,
powierzchnia utworzonych lub
zrewaloryzowanych obiektów zieleni
miejskiej

np. Ilość przeprowadzonych
szkoleń biznesowych dla ludzi
młodych, liczba budynków
przebudowanych/wyremontowany
ch na cele biznesu,
przedsiębiorczości, Ilość osób,
objętych wsparciem w ramach PR,
liczba nowych miejsc pracy
powstała w wyniku realizacji
projektów inwestycyjnych na
obszarze rewitalizowanym, liczba
nowych przedsiębiorstw, liczba
nowych punktów usługowych na
terenach zrewitalizowanych,
liczba przeszkolonych osób, liczba
nowych cyklicznych lokalnych
projektów biznesowych (targi,
festyny itp.)

Należy wymienić ostateczną grupę odbiorców, która odniesie korzyści bezpośrednie lub pośrednie z
realizacji przedsięwzięcia. Odbiorców należy wskazać spośród wszystkich interesariuszy procesu
rewitalizacji, którymi są: mieszkańcy miasta, osiedla, ulicy, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie
Mieszkaniowe, Zarządcy Nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, konkretne grupy
społeczne: osoby niepełnosprawne, uzależnione, wykluczone społeczne, pochodzące z rodzin
zmagających się z uzależnieniami, duże rodziny, dzieci i młodzież, bezrobotni, samotne matki,
seniorzy, itd.

C. PLANOWANE FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
KWOTA
18. Ogólny (orientacyjny) koszt realizacji
19. W tym wysokość środków prywatnych:
19.1. Środki finansowe
19.2. Praca własna/wkład rzeczowy
20. Wysokość środków publicznych :
20.1. Fundusze
Europejskie

EFRR

EFS
20.2. Budżet Gminy Olsztyn :
(np. dotacje, OBO)

% UDZIAŁ W CAŁOŚCI KOSZTÓW
100 %

20.3. Dotacje z innych źródeł publicznych
(budżet państwa, Samorząd
Województwa)
20.4.




Inne (wymienić) :
……………………………..
…………………………..
…………………………………

D. INNE INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU
21. Informacja o partnerstwie
na rzecz realizacji
przedsięwzięcia.

Jeśli przedsięwzięcie realizowane jest przez kilku partnerów, w tym polu należy opisać
czy współpraca jest już sformalizowana (podpisana umowa o współpracy, porozumienie)
oraz jaki jest podział obowiązków pomiędzy partnerami.

22. Stopień zaawansowania
przygotowania przedsięwzięcia.

Należy wyjaśnić na jakim etapie jest przygotowanie projektu: czy projekt jest w fazie
koncepcji, czy realizacja już się rozpoczęła, jeśli projekt obejmuje uzyskanie
wymaganych prawem dokumentacji, uzgodnień, pozwoleń, na jakim etapie jest ich
przygotowanie, inne informacje.

23. Czy projekt stanowi kontynuację przedsięwzięcia zrealizowanego wcześniej, a wpisującego się w obecne
cele rewitalizacji?
Tak

Nie

24. Krótka charakterystyka przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 23:

25. Czy przedsięwzięcie powiązane jest z innym, składanym do MPRO 2020 przez inny podmiot?
Tak

Nie

26. Nazwa wnioskodawcy oraz tytuł przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 25.

Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w części A niniejszej karty przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego są zgodne z prawdą. Zapoznałem/am się również z zasadami składania Kart
Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020,
zamieszczonych pod formularzem karty oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” z dnia 3 lipca 2015 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszej karcie
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, wyłącznie na potrzeby sporządzenia Miejskiego Programu
Rewitalizacji Olsztyna 2020.

Olsztyn, dnia .............................

............................................
podpis Inicjatora Przedsięwzięcia

WERYFIKACJA WNIOSKU (wypełnia pracownik UMO).
Uwagi

Sprawdzono:
Olsztyn, dnia .................….….

..................................
podpis/ y, pieczęć

osoba do kontaktu: Paulina Żukowska, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich, Pl. Jana Pawła II 1,
pok. 230., tel.: 89 527 31 11 wew. 393, e-mail: zukowska.paulina@olsztyn.eu

Słowniczek:
INICJATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA – podmiot zamierzający samodzielnie realizować
przedsięwzięcie rewitalizacyjne.
MPRO – Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020.
REWITALIZACJA – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne
lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz
zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie
specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w
tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in.
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej,
etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania
służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie
(poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi,
np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i
planistycznych)1.

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
1

„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020”, Minister Infrastruktury i
Rozwoju (ob. Ministerstwo Rozwoju), Warszawa, 3 lipca 2015 r.

Zasady składania Kart Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych
do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020.
1. Przy opracowaniu karty przedsięwzięcia zaleca się korzystanie z dokumentu pn.
„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 –
2020” wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (ob. Ministerstwo
Rozwoju), Warszawa, 3 lipca 2015 r., w szczególności w zakresie wyjaśnienia
pojęć związanych z rewitalizacją oraz „Cech i elementów programów
rewitalizacji” stanowiących załącznik do ww. Wytycznych. Dokument dostępny
na stronie Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Wytyczne%20w%20zakresie%20rewitalizacji
%20w%20programach%20operacyjnych%20na%20lata%202014-2020
2. Inicjatorem przedsięwzięcia, może być każdy, kto zamierza realizować
przedsięwzięcie rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji i posiada pełną
zdolność do czynności prawnych. Kartę przedsięwzięcia może złożyć w imieniu
Inicjatora przedsięwzięcia pełnomocnik, działający na podstawie stosownego
upoważnienia.
3. Przedsięwzięcie musi wpisywać się w określone cele rewitalizacji MPRO,
stanowiące załącznik do niniejszej instrukcji: obowiązkowo w jeden z celów A ze
sfery ładu społecznego oraz jeden z celów B lub C ze sfery ładu przestrzennego i
gospodarczego. Nie dopuszcza się składania projektów obejmujących wyłącznie
działań w ramach Celu Strategicznego B lub C. Projekty takie, aby stanowiły
„przedsięwzięcie rewitalizacyjne” i mogły być wpisane w MPRO, muszą
obligatoryjnie być realizowanie razem z działaniami wpisującymi się w Cele
Strategiczne A. Karty przedsięwzięć, z których wynikać będzie, że zaplanowane
działania wpisują się wyłącznie w cel Strategiczny B lub C, nie zostaną poddane
ocenie merytorycznej.
4. W przypadku gdy przedsięwzięcie obejmuje prace remontowe, konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane budynków lub zagospodarowanie terenu w
rozumieniu przepisów prawa, Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do
korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa własności, stosunku
zobowiązaniowego (umowy dzierżawy, najmu), zgody na korzystanie z budynku
lub terenu udzielonej przez jego właściciela lub w innej formie przewidzianej
przepisami prawa.
5. Co do zasady przedsięwzięcie musi być realizowane na obszarze
rewitalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszej instrukcji. Dopuszczana
będzie jednak możliwość zgłaszania przedsięwzięć, które będą realizowane poza
obszarem rewitalizacji, jeśli służyć one będą realizacji celów przypisanych
obszarowi rewitalizacji, a beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy
obszaru rewitalizacji. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw społecznych nakierowanych
na aktywizację zawodową i społeczną, takie przypadki muszą być jednak
szeroko i logicznie uzasadnione.
6. W związku z tym, że rewitalizacja ma być procesem integrującym działania ze
sfery społecznej ze sferami: gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną czy
techniczną,
preferowane są przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie,
wpływające trwale na każdą z wymienionych sfer.

7. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji złożonej karty, przedsięwzięcie w niej
opisane zostanie od zakwalifikowana do ujęcia w MPRO, może zaistnieć
konieczność uzupełnienia informacji w karcie w procesie tworzenia programu
rewitalizacji. Informacja taka będzie wówczas Wnioskodawcom przekazywana
pisemnie z określonym terminem uzupełnienia danych. Nieuzupełnienie danych
w określonym terminie skutkować będzie nieujęciem projektu w MPRO.

Załącznik nr 1 – mapa z przedstawieniem zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.
Załącznik nr 2 – cele rewitalizacji w Olsztynie do 2020.

Załącznik nr 1 do Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego
mapa z przedstawieniem zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

Załącznik nr 2 do Karty Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego

CELE REWITALIZACJI W OLSZTYNIE DO 2020 r.

ŁAD SPOŁECZNY
CEL STRATEGICZNY A – Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji
CELE OPERACYJNE:
1. Wykreowanie na obszarze rewitalizacji poczucia tożsamości lokalnej.
2. Powiązanie na obszarze rewitalizacji kapitału społecznego ludzi starszych z
potrzebami ludzi młodych.
3. Wzrost partycypacji NGO w procesie integracji mieszkańców na obszarze
rewitalizacji.
4. Wzrost na obszarze rewitalizacji poczucia wpływu mieszkańców na najbliższe
otoczenie.
5. Zintegrowanie mieszkańców na obszarze rewitalizacji w celu wzmocnienia
aktywności społecznej.
6. Zaktywizowanie wykluczonych społecznie.
ŁAD PRZESTRZENNY
CEL STRATEGICZNY B – Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego
CELE OPERACYJNE:
1. Atrakcyjne i funkcjonalne ciągi przestrzeni publicznej zintegrowanej
z przestrzenią miejską na obszarze rewitalizacji
2. Poprawa dostępności i jakości zasobu mieszkaniowego
3. Wzrost zrównoważonej mobilności mieszkańców na obszarze rewitalizacji.
ŁAD GOSPODARCZY
CEL STRATEGICZNY C - Wzrost przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.
CELE OPERACYJNE:
1. Wykorzystanie potencjału młodych na obszarze rewitalizacji w działaniach na rzecz
rozwoju miasta.
2. Ukierunkowanie edukacyjne ludzi młodych na potrzeby lokalnego rynku pracy
3. Wspieranie i rozwój gospodarki społecznej na obszarze rewitalizacji
4. Poprawa dostępności i jakości bazy lokalowej dla biznesu/przedsiębiorczości.
5. Działania miękkie wspierające przedsiębiorczość oraz tworzenie narzędzi i płaszczyzn
współpracy przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji.

Opracowanie:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
+48 89 521 37 93
funduszeeuropejskie@olsztyn.eu
www.olsztyn.eu

