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WSTĘP 

 

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

poz. 485), zwana dalej „ustawą” dała nowy impuls rewitalizacji zarówno na 

terenach miast jak i obszarach wiejskich. Gmina Nielisz przygotowuje się do 

zintensyfikowania procesu rewitalizacji. Zadaniem działań rewitalizacyjnych 

powinno być zwiększenie szans rozwojowych i poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia fragmentów przestrzeni 

przy zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz zasad 

zrównoważonego rozwoju. Przez rewitalizację rozumiemy skoordynowany 

proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność 

lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na 

celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni, zjawiskom kryzysowym, 

pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności 

społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę 

dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 485) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do 

wdrożenia i prowadzenia procesu rewital izacji stanowią zadania własne 

Gminy. Gmina Nielisz przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie 

z wytycznymi ustawy, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, 

zgodnie z zapisami w ustawie, jest obwarowany konkretnymi, opisanymi 

poniżej wymogami. 

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli 

znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych 

zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
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niskiego poziomu edukacji lub kap itału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym 

oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych 

zjawisk: 

➢ gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba 

kondycja lokalnych przedsiębiorstw) lub 

➢ środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości 

środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska) lub  

➢ przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan 

techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, 

niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość 

terenów publicznych) lub 

➢ technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz 

niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska).  

 

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych 

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

znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

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

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

30% liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar 
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rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać 

wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich 

występowania koncentracji opisanych wyżej negatywnych zjawisk.  
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I. PROCEDURA DELIMITACJI OBSZARU 

ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

Przyjęta w niniejszym opracowaniu procedura delimitacji spełnia 

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

r. poz. 485). Procedura ta składa się z kilku następujących po sobie etapów:   

➢ Etap I polega na wyznaczeniu tzw. jednostek urbanistycznych 

(zamieszkałych), jako najmniejsze, niepodzielne na kolejnych etapach 

postępowania obszary Gminy dla których możliwe jest pozyskanie danych 

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

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz 

technicznych. Podział na jednostki urbanistyczne opiera się na szeregu 

zdefiniowanych czynników, został on skonsultowany i zatwierdzony przez 

władze Gminy. 

➢ W kolejnym etapie pozyskano niezbędne dane statystyczne oraz 

przeprowadzono analizę wskaźnikową wyznaczonych uprzednio jednostek 

urbanistycznych. Analiza dotyczyła przede wszystkim sfery społecznej, 

jednak zgodnie z zapisami ustawy zebrano również informacje dotyczące 

negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.  

➢ Ostatnim etapem jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

 

Za obszar zdegradowany uznano te jednostki urbanistyczne, w których 

w wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zdiagnozowano kryzys z 

powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz zidentyfikowano 

problemy w sferze gospodarczej, środowiskowej,  przestrzenno-funkcjonalnej 
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lub technicznej. Spośród zdegradowanych jednostek urbanistycznych 

wybrano obszar rewitalizacji. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 6827



 

 
Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji -

opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 
 

Strona 9 z 80 
 

II. WYZNACZANIE JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH 

Pierwszym etapem w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji było wyznaczenie zamieszkałych, homogenicznych 

jednostek analitycznych. Jednostki te mają na celu uchwycenie specyfiki 

poszczególnych terenów, zwłaszcza funkcji dominującej na określonym 

obszarze, sposobu zagospodarowania przestrzennego oraz intensywności 

użytkowania, w pełni umożliwiając analizę zróżnicowania przestrzeni gminnej 

w kontekście wyznaczania obszaru zdegradowanego. Jedną z wielu zalet 

prowadzenia analiz w tak wyznaczonych jednostkach jest wysoka 

porównywalność wskaźników. 

Cechą charakterystyczną jednostek urbanistycznych jest fakt, iż 

obejmują one wyłącznie obszary zamieszkałe. Dzięki temu w ich skład 

wchodzą tereny, których główną cechą jest koncentracja zabudowy 

mieszkaniowej jako podstawowej formy użytkowania. Dzięki objęciu 

podziałem na jednostki urbanistyczne wyłącznie obszarów zamieszkałych, 

unika się prowadzenia diagnozy dla obszarów użytkowanych w inny sposób, 

gdzie funkcja mieszkaniowa ma dużo mniejsze znaczenie lub nie występuje 

w ogóle (np. lasy, pola, zieleń zorganizowana), w związku z czym nie 

koncentrują się w nich zjawiska społeczne. Z uwagi na fakt, iż rewitalizacja 

ma przede wszystkim służyć społeczności nią objętej, wyznaczanie jednostek 

urbanistycznych jako obszarów zamieszkałych pozwala na skupienie się na 

obszarach w których zachodzą procesy społeczne. 

Gmina Nielisz podzielona została na jednostki urbanistyczne na 

podstawie poniższych czynników:  

➢ granic jednostek administracyjnych i statystycznych,  

➢ granic obszarów zabudowanych i niezabudowanych,  
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➢ form użytkowania gruntów, 

➢ funkcji pełnionej przez poszczególne obszary,  

➢ granic naturalnych (np. rzeka), 

➢ cech przestrzeni, 

➢ stopnia integracji lokalnych społeczności.  

Gmina Nielisz leży w województwie lubelskim, w północnej części 

powiatu zamojskiego. W granicach Gminy Nielisz i Sułów z zaporą czołową 

w Nieliszu zlokalizowany jest największy w Polsce południowo–wschodniej 

zbiornik retencyjno-rekreacyjny o całkowitej powierzchni ok. 950 ha, 

o pojemności 19,5 mln m3 wody i długości linii brzegowej 32,7 km, którego 

istnienie możliwe jest dzięki wodom rzek Wieprz i Por. Gmina ma charakter 

rolniczo-leśny. Zdecydowanie dominują agrocenozy z  dużym udziałem 11 

rodzajów użytków zielonych w dolinach rzek. Użytki rolne stanowią 80% 

powierzchni Gminy (z tego 64,3% grunty orne), a ekosystemy leśne zaledwie 

14,9%. Ekosystemy wodne stanowią 9,2% powierzchni Gminy, w tym 

ekosystem wodny zbiornika Nielisz zajmuje 8,3% powierzchni Gminy.   

Poszczególne miejscowości Gminy charakteryzują się cechami 

typowymi dla obszarów wiejskich: specyficzny otwarty krajobraz , niska 

gęstość zaludnienia, przewaga ludności zatrudnionej w rolnictwie i leśnictwie, 

rzadka zabudowa i rozproszone osadnictwo, specyficzna kultura i tradycje. 

Z uwagi na specyficzne cechy przestrzeni Gminy, wyznaczenie jednostek 

urbanistycznych jako obszarów spójnych, dających się wyodrębnić jako 

pewne całości pod względem społecznym, morfologicznym, funkcjonalnym 

i przestrzennym, było w dużym stopniu utrudnione.  

Na podstawie analizy powyższych czynników wyznaczono 7 jednostek 

urbanistycznych: 
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Tabela 1. Podział Gminy Nielisz na jednostki urbanistyczne  

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

Nielisz 

 

Jednostką urbanistyczną największą pod względem liczby ludności jest 

obszar F. Największy pod względem powierzchni jest obszar F. Najmniejszą 

Lp. 

 
Nazwa obszaru 

Liczba 

ludności w 

2020 r. 

% 

całości 

ludnoś

ci 

Gminy 

Powierzc

hnia 

w km2 

%  

powierzch

ni Gminy 

1. OBSZAR A: Nielisz 775 13,9 1,3 1,1 

2. 

OBSZAR B: Średnie Duże, 

Średnie Małe, Kolonia 

Emska 

473 8,5 0,7 0,6 

3. 

OBSZAR C: Gruszka Mała 

Pierwsza, Gruszka Mała 

Druga, Gruszka Duża, 

Gruszka Duża-Kolonia 

428 7,7 1,3 1,0 

4. 

OBSZAR D: Ujazdów, 

Staw Noakowski-Kolonia, 

Staw Noakowski, Staw 

Ujazdowski, Staw 

Ujazdowski-Kolonia 

1034 18,6 1,69 1,39 

5. 

OBSZAR E: Ruskie Piaski, 

Wólka Nieliska, 

Deszkowice-Kolonia, 

Krzak,  Zamszany 

1139 20,5 1,94 1,60 

6. 
OBSZAR F: Złojec, 

Zarudzie, Wólka Złojecka 
1289 23,2 2,32 1,92 

7. OBSZAR G: Nawóz 421 7,6 1,03 0,85 

RAZEM 5559 100 10,28 8,46  
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powierzchniowo jednostką jest obszar B, najmniejszą jednostką pod 

względem liczby ludności jest obszar G. 

Wyznaczone jednostki pomimo wyłączenia terenów niezabudowanych, 

niezamieszkałych obejmuje 100% mieszkańców Gminy. Tym samym, 

diagnoza obejmuje pełny zakres społecznych zjawisk kryzysowych w Gminie 

Nielisz. 

Mapa 1. Podział Gminy Nielisz na obszary 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu 

 

OBSZAR A: Nielisz 
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Obszar A obejmuje część zabudowaną miejscowości Nielisz. Nielisz 

jest siedzibą Gminy, położoną w jej południowej części, przy drodze 

wojewódzkiej nr 837, jednak jej centrum i większa część zabudowań 

usytuowane są przy drodze powiatowej nr 3205L relacji Nielisz–Michalów–

Szczebrzeszyn. Obszar jest głównym ośrodkiem administracyjnym, 

gospodarczym i społecznym Gminy, oddziałującym na całą jej społeczność 

i skupiającym funkcje pozamieszkaniowe, w tym także na skalę ponadgminną. 

Na terenie Nielisza funkcjonują gminne instytucje publiczne: Urząd Gminy, 

Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. Jana Króla. W  miejscowości 

działa posterunek Policji, ośrodek zdrowia, apteka. Zabudowa miejscowości  

koncentruje się wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. We wsi Nielisz 

funkcjonuje jednostka OSP.  

Nielisz nie jest typową wsią jednoulicową, z zabudową skoncentrowaną 

wyłącznie wzdłuż głównej drogi. Na terenie obszaru rozwinęły się 

wieloulicowe osiedla, położone w pewnym oddaleniu od drogi wojewódzkiej 

nr 837, o zwartej zabudowie, skupiające większą liczbę budynków na 

mniejszym obszarze, zmniejszające niekorzystne zjawisko sytuowania 

zabudowy mieszkalnej bezpośrednio wzdłuż dróg o  dużym natężeniu ruchu. 

W miejscowości przestrzennie wykształca się także obszar o  funkcji centrum, 

a nad zbiornikiem i na obszarach przyległych rozwija się funkcja turystyczno -

rekreacyjna. 
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Mapa 2. Obszar A: Nielisz 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu 
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OBSZAR B: Średnie Duże, Średnie Małe, Kolonia Emska  

Obszar obejmuje zabudowaną część miejscowości położonych w północno -

zachodniej części Gminy. Średnie Duże, Średnie Małe oraz Kolonia Emska są 

położone blisko siebie, a ich zabudowa koncentruje się wzdłuż głównych 

dróg: wojewódzkiej nr 837 (Kolonia Emska) oraz powiatowej nr 3107L 

(Średnie Duże, Średnie Małe). Miejscowości wchodzące w skład obszaru 

pełnią tę samą funkcję – produkcji rolniczej oraz mieszkaniową. W ich obrębie 

dużą część zabudowy stanowi zabudowa zagrodowa, gdzie budynki 

mieszkalne sąsiadują z obiektami wykorzystywanymi gospodarczo. Na terenie 

obszaru nie zlokalizowano gminnych instytucji. We wsi Średnie Duże 

funkcjonuje jednostka OSP. Cechą charakterystyczną obszaru jest fakt, iż 

w ciągu zarówno drogi wojewódzkiej nr 837, jak również drogi powiatowej nr 

3107L, blisko sąsiaduje lub łączy się on przestrzennie z miejscowościami 

położonymi we wschodniej części Gminy Rudnik.  
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 Mapa 3. Obszar B: Średnie Duże, Średnie Małe, Kolonia Emska 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu 

OBSZAR C: Gruszka Mała Pierwsza, Gruszka Mała Druga, Gruszka Duża, 

Gruszka Duża-Kolonia 

Obszar składa się z zabudowanych części miejscowości najbardziej 

wysuniętych na południowy-zachód Gminy. Główną oś obszaru stanowią drogi 

powiatowe nr 3203L oraz nr 3101L. Głównymi funkcjami pełnionymi przez 

miejscowości są produkcja rolna i mieszkalnictwo. Podobnie, jak w przypadku 

obszaru B, zabudowa miejscowości jest w dużej mierze zagrodowa, o średniej 

intensywności. Na terenie obszaru nie zlokalizowano gminnych instytucji. W 
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miejscowości Gruszka Duża znajdują się pozostałości zabudowań dworskich. 

W miejscowościach Gruszka Duża, Gruszka Mała Pierwsza oraz Gruszka 

Mała Druga funkcjonują jednostki OSP.  

Mapa 4. Obszar C: Gruszka Mała Pierwsza, Gruszka Mała Druga, Gruszka 

Duża, Gruszka Duża-Kolonia 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu 
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OBSZAR D: Ujazdów, Staw Noakowski-Kolonia, Staw Noakowski, Staw 

Ujazdowski, Staw Ujazdowski-Kolonia 

W skład obszaru wchodzą zabudowane części miejscowości położonych 

w pobliżu lewego brzegu rzeki Wieprz (Ujazdów,  Staw Noakowski, Staw 

Noakowski-Kolonia) oraz miejscowości tworzących przedłużenie ich 

zabudowy w stronę zachodnią (Staw Ujazdowski, Staw Ujazdowski-Kolonia). 

Główną oś obszaru tworzy droga powiatowa nr 3142L Poza podstawowymi 

funkcjami – mieszkalną i rolniczą – jednostka pełni również funkcję 

uzupełniającą jako miejsce świadczenia publicznych usług społecznych: 

w miejscowości Staw Noakowski swoja siedzibę ma Centrum Integracji 

Społecznej. W miejscowościach Ujazdów oraz Staw Ujazdowski funkcjonują 

jednostki OSP.  
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Mapa 5. Obszar D: Ujazdów, Staw Noakowski-Kolonia, Staw Noakowski, 

Staw Ujazdowski, Staw Ujazdowski-Kolonia 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu 

 

OBSZAR E: Zamszany, Ruskie Piaski, Wólka Nieliska, Deszkowice-

Kolonia, Krzak 

Obszar tworzą zabudowane części miejscowości położonych 

w północno-wschodniej części Gminy. Wsie obszaru cechuje duże 

zróżnicowanie, choć łączą się ze sobą przestrzennie i funkcjonalnie. Położone 
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przy drodze wojewódzkiej nr 837 Wólka Nieliska oraz Krzak cechują się 

zwartą i uporządkowaną zabudową. Im dalej na północ, tym zabudowa staje 

się bardziej rozproszona i coraz częściej jest to zabudowa zagrodowa. 

Miejscowości położone na północ od drogi wojewódzkiej nr 837 pełnią przede 

wszystkim funkcję mieszkaniową i produkcji rolnej, podczas gdy 

w miejscowościach położonych bezpośrednio przy wojewódzkim szlaku 

komunikacyjnym rozwijają się także funkcje gospodarcze i społeczne 

(w miejscowości Krzak usytuowana jest Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Senior +). 

W miejscowościach Ruskie Piaski oraz Krzak funkcjonują jednostki OSP.  
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Mapa 6. Obszar E Zamszany, Ruskie Piaski, Wólka Nieliska, Deszkowice-

Kolonia, Krzak 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  
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OBSZAR F: Złojec, Zarudzie, Wólka Złojecka 

Obszar składa się z zabudowanych części miejscowości położonych 

w południowo-wschodniej części Gminy, usytuowanych najbliżej Zamościa. 

Dwie miejscowości obszaru, Zarudzie i Złojec, położone są bezpośrednio przy 

drodze wojewódzkiej nr 837. Z uwagi na dostępność komunikacyjną oraz 

bliskość Zamościa, obszar jest atrakcyjny pod kątem osadniczym. Poza 

skupianiem miejsc zabudowy mieszkalnej, obszar pełni także funkcję rolniczą. 

W miejscowości Złojec ulokowana jest szkoła podstawowa, co sprawia, iż 

obszar pełni również funkcję społeczną. W miejscowościach Złojec, Zarudzie 

oraz Wólka Złojecka funkcjonują jednostki OSP.  
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 Mapa 7. Obszar F: Złojec, Zarudzie, Wólka Złojecka 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  
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OBSZAR G: Nawóz 

Obszar obejmuje tereny koncentracji zabudowy wsi Nawóz – 

miejscowości położonej bezpośrednio przy zbiorniku retencyjno -rekreacyjnym. 

Jego główną osią jest droga powiatowa nr 3206L relacji Grobla-Kulików-

Deszkowice. Nawóz cechuje się mniejszym skupieniem zabudowy oraz 

większym udziałem funkcji rolniczej od usytuowanego na przeciwległym 

brzegu zbiornika Nielisza, jednak posiada potencjał zarówno do rozwoju 

działalności turystycznej i agroturystycznej na skalę ponadlokalną, jak też 

innych funkcji pozamieszkaniowych (gospodarczych, społecznych), które 

pełniłby co najmniej na rzecz miejscowości położonych w południowo -

zachodniej części Gminy. W miejscowości Nawóz funkcjonuje jednostka OSP.  
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Mapa 8. Obszar G: Nawóz 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  

 

III. DIAGNOZA SFER PROBLEMOWYCH 

WYZNACZONYCH OBSZARÓW - ANALIZA 

WSKAŹNIKOWA 

W procesie diagnostycznym wykorzystano informacje pochodzące 

z następujących instytucji: 
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➢ Urząd Gminy Nielisz, 

➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu,  

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 

➢ Komenda Powiatowa Policji w Zamościu, 

➢ Główny Urząd Statystyczny. 

W celu obiektywnego wskazania obszarów na terenie Gminy, 

wymagających podjęcia rewitalizacji z uwagi na nawarstwienie negatywnych 

zjawisk, na podstawie szeregu wskaźników opisujących problemy społeczne, 

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

opisujący stopień degradacji danej jednostki analitycznej. W celu zbudowania 

wskaźnika syntetycznego konieczne było przekształcenie wykorzystanych 

zmiennych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danego obszaru, w celu 

umożliwienia ich wzajemnego porównywania i dalszej analizy.  Syntetyczną 

miarę, opisującą stopień zdegradowania danej jednostki w poszczególnej 

sferze, utworzono wykorzystując średnią arytmetyczną z wartości wszystkich 

wskaźników. Na tej podstawie ustalono, które z analizowanych jednostek 

charakteryzują się większym stopniem zdegradowania w danej sferze, niż 

średnio w Gminie. A zatem jako obligatoryjne dla uznania jednostki 

referencyjnej za potencjalny obszar zdegradowany, a następnie obszar 

rewitalizacji, określono łączne spełnienie dwóch poniższych kryteriów:  

➢ ponadprzeciętna (na tle średniej gminnej) degradacja w sferze społecznej 

(wskaźnik dla sfery społecznej wyższy niż średnia gminna),  

➢ ponadprzeciętna (na tle średniej gminnej) degradacja w jednej z sfer 

pozaspołecznych (wskaźnik dla sfer pozaspołecznych wyższy niż średnia 

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

charakteryzują się większym stopniem zdegradowania niż średnia w Gminie 

i z tego powodu wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych.  

SFERA SPOŁECZNA 

Zjawiska społeczne występujące na terenie danych obszarów, 

w kontekście opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji stanowią istotny 

czynnik diagnozy prowadzącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

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

bezrobotnych, liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia, liczba osób 

długotrwale bezrobotnych, liczba interwencji, liczba przestępstw, liczba 

wykroczeń, liczba mandatów, niepełna rodzina, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, wsparcie osób starszych, stanowią podstawę dla weryfikacji 

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

opracowanie do weryfikacji zjawisk społecznych, przypisuje także 

zagadnienia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danego obszaru. Całość 

zjawisk zaprezentowano z podziałem na poszczególne obszary Gminy Nielisz.  

Gęstość zaludnienia 

Dzięki gęstości zaludnienia można dowiedzieć się, jak zaludniony jest 

dany region w stosunku do innego. Identyfikując stopień zaludnienia danego 

obszaru, można odkryć istotny wpływ na życie jego mieszkańców. 

W przypadku obszaru gęsto zaludnionego jakość życia jego mieszkańców 

ulega pogorszeniu, jeśli na przykład spowoduje to niedobór zasobów. 

Zestawienie gęstości zaludnienia w podziale na obszary w Gminie Nielisz 

w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 1. Gęstość zaludnienia w poszczególnych obszarach w Gminie 

Nielisz 2020 roku (osoby/km2) 

 

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

Gminy Nielisz 

 

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Nielisz w podziale na 

wyznaczone obszary w roku 2020 wahała się w przedziale od 34 osób/km2 do 

61 osób/km2. Najmniejsza gęstość zaludnienia została stwierdzona na 

obszarze C i wyniosła 34 osób/km2, największa natomiast na terenie obszaru 

E, gdzie wyniosła 61 osób/km2. Średnia gęstość zaludnienia dla wszystkich 

obszarów wynosiła 49,40 osób/km2. 

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

większa jest gęstość zabudowy, co ma istotne znaczenie dla funkcjonowania 

przestrzeni. Gęstość zaludnienia w poszczególnych częściach Gminy jest 

bardzo zróżnicowana a wartości powyżej średniej zaobserwować można 

w czterech obszarach: B,D,E oraz F.  
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Wskaźnik gestości zaludnienia przeliczony został w odniesieniu do całej 

powierzchni obszarów Gminy a nie tylko do wyznaczonych jednostek 

obejmujących obszary zamieszkałe. Taka identyfikacja wskaźnika pozwala na 

zobazowanie problemu oraz realizację działań naprawczych występujących na 

obszarze całych miejscowości. 

Mapa 9. Gęstość zaludnienia 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Urzędu Gminy Nielisz 

 

Bezrobotni 
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Trwały brak pracy jest czynnikiem, który ma decydujący wpływ na 

zaspokojenie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życiowych. 

Bezpośrednią konsekwencją bezrobocia jest narastająca patologia społeczna, 

poczucie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego jak również pogłębianie się 

niepewności społecznej. Długotrwały brak pracy powoduje szybszą 

degradację ekonomiczną jednostki a przede wszystkim rodziny, potęguje 

biedę poszerzając tym samym sferę ubóstwa.  Zestawienie liczy osób 

bezrobotnych w podziale na obszary w Gminie Nielisz w  2020 roku 

przedstawia wykres poniżej. 

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych obszarach 

w Gminie Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Urzędu Pracy w Zamościu 

 

Średnia dla liczby osób bezrobotnych w analizowanych obszarach to 

33,12 osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców. Wartości powyżej średniej 

znajdują się w obszarach A,B,C,D. 
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Mapa 10. Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców  

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu oraz danych 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu  

Bezrobotni do 30 roku życia 

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

bezrobocia w ostatnich latach rosną. Ten negatywny trend dotyczy zarówno 

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

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

peryferyjnych rynkach pracy. Naturalnie, wśród osób z wyższym 

wykształceniem w dużych miastach problem bezrobocia jest znacznie 

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

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

poniżej. 
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Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia w poszczególnych 

obszarach w Gminie Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Urzędu Pracy w Zamościu 

 

Średnia dla liczby osób bezrobotnych do 30 roku życia w analizowanych 

obszarach to 13,22. Sytuacja kryzysowa w kontekście osób bezrobotnych 

młodych (do 30 lat) przeważa w obszarach A,C,D oraz G. 

Bezrobocie młodych w warunkach kryzysowych ma kilka przyczyn. 

Jedną z nich jest słabsze związanie tych pracowników z przedsiębiorstwem; 

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

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

dodatkowych świadczeń. Warto również zwrócić uwagę, że częściej młodzi 

pracownicy są tymi, którzy dopiero zbierają doświadczenia zawodowe, nie 
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zajmują oni stanowisk kluczowych dla przedsiębiorstwa, a raczej wykonują 

zadania pomocnicze czy uzupełniające wobec niezbędnych. 

Mapa 11. Liczba bezrobotnych do 30 roku życia na 1000 mieszkańców  

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu oraz danych 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu  

 

Długotrwale bezrobotni 
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Zjawisko długotrwałego bezrobocia stanowi istotny problem i wyzwanie 

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

że osoby długotrwale bezrobotne są z różnych przyczyn jedną z 

najtrudniejszych grup w kontekście aktywizacji zawodowej. Przywrócenie na 

rynek pracy bywa w przypadku długotrwale bezrobotnych szczególnie długie 

i kosztowne. W praktyce długotrwałe pozostawanie bez pracy często stanowi 

ogromne obciążenie psychiczne, prowadząc do obniżenia poczucia własnej 

wartości i samooceny. Z upływem czasu zazwyczaj też jest coraz trudniej 

znaleźć i utrzymać zatrudnienie. Skutki długotrwałego bezrobocia ponosi 

zarówno sam bezrobotny, jak i jego najbliższe otoczenie, przede wszystkim 

rodzina. Może to być zarówno frustracja, obniżenie standardu życia, a nawet 

nałogi i wykluczenie społeczne. Zestawienie liczy osób długotrwale 

bezrobotnych w podziale na obszary w Gminie Nielisz w 2020 roku 

przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w poszczególnych 

obszarach w Gminie Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Urzędu Pracy w Zamościu 

 

Średnia dla liczby osób bezrobotnych w analizowanych obszarach to 

15,59. Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach B,C,D, E.  
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Mapa 12. Liczba długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu 

 

Interwencje 

Zgodnie z ustawą o policji – interwencja policji oznacza włączenie się 

policjanta lub policjantów w tok zdarzenia mogącego naruszać normy prawne 

i podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju 
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i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na 

przywrócenie naruszonego porządku prawnego. 

Jedną z nich jest interwencja domowa. Izolacja w dobie zagrożenia 

koronawirusem i przebywanie razem w domu przez dłuższy czas skutkowało 

konfliktami rodzinnymi, niestety w niektórych przypadkach wymagały one 

interwencji policji. Głównie wtedy, gdy dochodziło do przejawów przemocy. 

Przeciwdziałanie takim zjawiskom to jedno z zadań, z którym mierzą się 

policjanci bez względu na okoliczności. Dzięki temu sprawcy przemocy 

domowej nie unikną odpowiedzialności za swoje zachowanie.  

Zestawienie interwencji policyjnych na podstawie danych SWD (System 

Wspomagania Dowodzenia) w podziale na obszary w Gminie Nielisz w 2020 

roku przedstawia wykres poniżej.  

Wykres 5. Liczba interwencji policyjnych w poszczególnych obszarach 

w Gminie Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Miejskiej Policji w Zamościu  

Średnia dla liczby interwencji w analizowanych obszarach to 87,68. 

Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach A oraz G.  
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Mapa 13. Liczba interwencji na 1000 mieszkańców  

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu  

 

Przestępstwa 

Przestępstwo jest czynem doprowadzającym do szkody fizycznej, 

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

ludzi przynajmniej raz w życiu padło ofiarami przestępstwa. Najczęściej 

doświadcza się kradzieży, oszustw i przemocy domowej. Ofiarą przestępstwa 

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

statusu społecznego. Rodzaje przestępstw: 

➢ bezprawne przejęcie i wykorzystywanie danych elektronicznych,  
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➢ bezprawne zbieranie danych o życiu prywatnym, 

➢ groźby, prześladowanie i zastraszanie,  

➢ handel ludźmi, 

➢ kradzież, 

➢ naruszenia bezpieczeństwa pracowników, 

➢ naruszenie miru domowego, 

➢ oszustwo, 

➢ podżeganie do nienawiści, 

➢ pozbawienie wolności, 

➢ przestępstwa przeciwko dzieciom, 

➢ przestępstwa przeciwko życiu człowieka,  

➢ przestępstwa seksualne, 

➢ rozbój, 

➢ spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, 

➢ wykorzystywanie do pracy przymusowej, 

➢ wymuszenie rozbójnicze, 

➢ zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 

 

Zestawienie przestępstw w podziale na obszary w  Gminie Nielisz w 2020 

roku przedstawia wykres poniżej.  
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Wykres 6. Liczba przestępstw w poszczególnych obszarach w Gminie 

Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Miejskiej Policji w Zamościu  

 

Średnia dla liczby przestępstw w analizowanych obszarach to 9,31. 

Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach A, D oraz G. 
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Mapa 14. Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców  

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu 

 

Wykroczenia 

Czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie 

jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub 

nagany. O wykroczeniach mówimy przede wszystkim w przypadku 

stosunkowo drobnych naruszeń administracyjno-prawnych. 
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Zestawienie wykroczeń w podziale na obszary w  Gminie Nielisz w 2020 

roku przedstawia wykres poniżej.  

 

Wykres 7. Liczba wykroczeń w poszczególnych obszarach w Gminie 

Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Miejskiej Policji w Zamościu  

 

Średnia dla liczby wykroczeń w analizowanych obszarach to 30,48. 

Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach A oraz G. 
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Mapa 15. Liczba wykroczeń na 1000 mieszkańców 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu 

 

Mandaty 

Mandat karny jest oficjalnym dokumentem, który świadczy o ukaraniu 

sprawcy grzywną. Obecnie w Polsce obowiązują różne rodzaje mandatów 

karnych, które mają m.in. odmienne terminy na uiszczenie wymierzonej 

grzywny. Rodzaje mandatów karnych zostały uregulowane w art. 98 § 1 pkt 1-
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3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Obecnie wyróżnia się 

trzy rodzaje mandatów karnych: 

➢ gotówkowy, który jest wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny 

bezpośrednio funkcjonariuszowi, który go wystawił, 

➢ kredytowany, który jest wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru,  

➢ zaoczny, który jest doręczany sprawcy przez właściwy organ lub 

pozostawiony w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie 

odebrać. 

Zestawienie mandatów w podziale na obszary w Gminie Nielisz w 2020 

roku przedstawia wykres poniżej.  

Wykres 8. Liczba mandatów w poszczególnych obszarach w Gminie 

Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Miejskiej Policji w Zamościu  

Średnia dla liczby mandatów w analizowanych obszarach to 26,35. 

Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach A oraz G.  
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Mapa 16. Liczba mandatów na 1000 mieszkańców 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu  

 

Niepełna rodzina 

Rodzina skupia na sobie uwagę badaczy wielu dyscyplin naukowych 

oraz całego społeczeństwa, gdyż jej sposób życia i funkcjonowania wywiera 

istotny wpływ na układ stosunków społecznych, gospodarczych i politycznych 

w danym kraju. Związana jest także z istnieniem społeczeństwa, które 

zaspokaja podstawowe potrzeby jej członków. Rodzina to również grupa 

społeczna, w której zachodzą procesy wychowawcze.  
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Największą rolę w społeczeństwie odgrywa rodzina pełna. Środowisko 

rodziny pełnej jest idealnym miejscem rozwoju dziecka i przygotowania go do 

życia społecznego. Rodzina niepełna nie jest już zjawiskiem sporadycznym 

i wyjątkowym. Coraz więcej osób decyduje się na wychowywanie dzieci 

w takiej rodzinie, bądź sytuacja życiowa wymusiła takie zjawisko. Sytuacja 

takich rodzin ma również negatywny wpływ na ich funkcjonowanie  

i wypełnianie obowiązków wychowawczych. Rodzina niepełna to rodzina, 

w której dziecko wychowywane jest przez jednego z rodziców i mieszka 

jedynie z tym rodzicem. Najczęściej ten typ rodziny stanowi układ matka  + 

dziecko (lub dzieci). W ramach struktury rodziny niepełnej wyróżniamy: 

przedwczesne macierzyństwo, czyli rodziny matek-nastolatek i rodziny 

małoletnich; świadomą decyzję kobiety posiadania dziecka bez zawierania 

małżeństwa; rodziny niepełne w związku z decyzją o rozwodzie; rodziny, które 

spotkała sytuacja losowa – rodziny ojców (matek) samotnie wychowujących 

dzieci w wyniku śmierci żony (męża) oraz samotnych ojców, którym 

powierzono władzę rodzicielską.  

Zestawienie rodzin niepełnych w podziale na obszary w Gminie Nielisz 

w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 9. Liczba niepełnych rodzin w poszczególnych obszarach 

w Gminie Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Średnia dla liczby niepełnych rodzin w analizowanych obszarach to 

1,39. Wartości powyżej średniej znajdują się w obszarach B oraz G. Na 

obszarze C i F nie występowały w analizowanym 2020 roku rodziny niepełne.  
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Mapa 17. Liczba niepełnych rodzin na 1000 mieszkańców 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

Dokonujące się w naszym kraju w ciągu ostatnich kilkunastu lat przemiany 

w polityce, ekonomii, kulturze i obyczajowości wywarły znaczący wpływ na 

kształt i dynamikę poglądów, postaw, systemów wartości, wzorów zachowań. 

Polki, wychodząc poza przypisywane im stereotypowo role społeczne, poza 

triadę kuchnia–kościół–dzieci, odkryły gamę alternatywnych propozycji, jakie 

zdały się być do ich dyspozycji wraz ze wzrostem autonomii i niezależności 

w niemal wszystkich dziedzinach życia. Macierzyństwo z silnej przez 
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dziesiątki lat pierwszej lokaty w celach życiowych i  wartościach spadło na 

niższe pozycje, ustępując miejsca różnorodnym postaciom samorealizacji, 

odmiennym od roli macierzyńskiej, a niekiedy wręcz ją wykluczającym. Wiele 

kobiet odracza decyzje prokreacyjne (to podnosi wiek pierworódek, a co za 

tym idzie – skraca okres potencjalnej płodności), wiele podjęło decyzję 

o urodzeniu najwyżej jednego dziecka, niektóre zdecydowały się na 

bezdzietność ze względu na związane z macierzyństwem wyrzeczenia, 

w obawie przed koniecznością rezygnacji z własnej niezależności, swoich 

interesów i pragnień, traktując macierzyństwo jako zagrożenie dla ich 

wolności, jako uszczerbek dla fizycznej atrakcyjności, jako kontrofertę dla 

osiągania wysokiego statusu materialnego i przeszkodę w uzyskaniu wysokiej 

pozycji zawodowej. W tej sytuacji realizowanie zadań kobiet, jakimi jest 

przekazywanie życia i socjalizacja, winno być szczególnie wspierane przez 

państwo, ze względu na ważkość funkcji zapewnienia reprodukcji biologicznej 

i kulturowej, docenianych w wymiarze całego społeczeństwa, stąd ochrona 

macierzyństwa leży w interesie społeczeństwa. Zatem oczywistym jest, że 

należy wspierać ją w realizowaniu funkcji macierzyńskich 

i wielopłaszczyznowo chronić wartość macierzyństwa.  

Zestawienie ilości potrzeby ochrony macierzyństwa w podziale na 

obszary w Gminie Nielisz w 2020 roku przedstawia wykres poniżej.  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 83 – Poz. 6827



 

 
Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji -

opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 
 

Strona 51 z 80 
 

Wykres 10. Potrzeba ochrony macierzyństwa w poszczególnych 

obszarach w Gminie Nielisz w 2020 roku (na 1000 

mieszkańców) 

 

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

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Średnia dla liczby przyznanych świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa 

w analizowanych obszarach to 1,86. Wartości powyżej średniej znajdują się 

w obszarach A, B, C, D oraz G. 
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Mapa 18. Liczba przyznanych świadczeń z tytułu ochrony macierzyństwa 

na 1000 mieszkańców 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Wsparcie osób starszych 

Zakres działań pomocy społecznej skierowanej do seniorów jest szeroki – 

od doraźnej pomocy, po zapewnienie pomocy w egzystencji osobom, które nie 

są w stanie zapewnić jej sobie same. Osoby, które ze względu na wiek, 

choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, mogą otrzymać wsparcie. 

Pomoc może być udzielana w różnych formach: w miejscu zamieszkania 
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podopiecznego, w formie dziennego pobytu w ośrodku wsparcia albo stałego 

zamieszkania w domu pomocy społecznej.  

O tym, że osób starszych jest coraz więcej, że żyjemy dłużej a 

społeczeństwo się starzeje, nie trzeba nikogo przekonywać – wystarczy 

spojrzeć na statystyki. Mowa o dużej grupie osób – grupie, którą sami kiedyś 

zasilimy. Europejska Konwencja Praw Człowieka zakazuje jakiejkolwiek 

dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności. Osoby starsze mają, więc 

takie same prawa jak cała reszta społeczeństwa, a więc zapewnienie im 

możliwości odpowiedniego w tym społeczeństwie funkcjonowania. Nie jest to 

zadanie proste. Wypracowanie odpowiedniego modelu wsparcia społecznego 

dla jednostki, która nie jest do końca samodzielna, polega na udzieleniu jej 

wielopoziomowej pomocy. Może być ona potrzebna każdemu w różnych 

formach i zakresach, stąd konieczne jest każdorazowo indywidualne 

podejście. 

Głównymi przyczynami  udzielonego wskarcia osób starszych była 

długotrwała i cięzka choroba (26 osób poniżej 60 roku życia oraz 24 powyżej 

60 roku życia) oraz niepełnosprawność (21 osób poniżej 60 roku życia oraz 

25 powyżej 60 roku życia). W 2020 roku nie odnotowano udzielenia wsparcia 

osobom starszym z tytułu: bezdomności i  narkomanii.  

Zestawienie ilości udzielonej pomocy przez  Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej (GOPS) osobom starszym w podziale na obszary w Gminie Nielisz 

w 2020 roku przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 11. Udzielone wsparcie osobom starszym w poszczególnych 

obszarach w Gminie Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Średnia dla liczby przyznanych świadczeń wspierających osoby starsze 

w analizowanych obszarach to 1,09. Wartości powyżej średniej znajdują się 

w obszarach A, B oraz G. W dwóch obszarach nie zachodziła potrzeba 

wsparcia. 
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Mapa 19. Liczba przyznanych świadczeń wspierających osoby starsze  

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu oraz danych 

z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

POZOSTAŁE SFERY 

W ramach tego etapu przeprowadzono szczegółową diagnozę zjawisk 

w pozostałych sferach występujących na terenie Gminy Nielisz.  

Stan kryzysowy w danej jednostce może wynikać również z koncentracji 

negatywnych zjawisk w sferach pozaspołecznych tj.: środowiskowej, 

technicznej oraz gospodarcza czy przestrzenno-funkcjonalnej. 

Wielkość emisji PM (kg/rok)  
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Pył zawieszony, czyli PM to unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki 

stałe albo krople cieczy. Jego pochodzenie może być naturalne (pyłem 

zawieszonym pochodzenia naturalnego jest np. popiół wulkaniczny lub pył 

mineralny) bądź związane z działalnością człowieka (taki pył powstaje 

w procesie spalania paliw oraz przekształceń innych zanieczyszczeń 

obecnych w powietrzu). Procesy spalania poza przemysłem to w głównej 

mierze niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń na wysokości do 40 m, 

pochodzących głównie z domowych pieców oraz lokalnych kotłowni. Niska 

emisja obejmuje budynki wykorzystujące różne źródła ciepła, ale nie oznacza 

to, że każda metoda ogrzewania wytwarza taką samą ilość pyłów 

zawieszonych. Nie sam węgiel w sobie odpowiada za zanieczyszczenia 

powietrza, ponieważ istotną rolę odgrywają tu także:  

➢ wiek oraz stan techniczny pieców i kotłów,  

➢ stosowanie taniego węgla o bardzo niskiej jakości węgla,  

➢ brak umiejętności prawidłowego palenia (spalanie przeciwprądowe 

zamiast współprądowego), 

➢ brak solidnej izolacji termicznej budynków, wymuszający zużywanie 

większych ilości paliwa, 

➢ wrzucanie do pieca odpadów. 

Drugie miejsce wśród źródeł pyłu zawieszonego zajmuje przemysł. 

Powietrze zanieczyszczają przede wszystkim zakłady petrochemiczne i huty 

metali, lecz duży problem stanowi także przemysł odzieżowy. 

Swój udział w emisji pyłów zawieszonych ma również transport drogowy. 

Warto zauważyć, że nie każdy pojazd poruszający się po drogach ma taki 

sam wpływ na czystość powietrza. Najwięcej pyłu zawieszonego wytwarzają 
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samochody wyposażone w silnik typu diesel, wyprodukowane przed 2010 

rokiem. 

Drobne cząsteczki pyłów zawieszonych z łatwością przedostają się do 

górnych dróg oddechowych i oskrzeli, wprowadzając do organizmu wszystkie 

zawarte w sobie toksyny. Pierwszymi efektami ich obecności są kaszel, 

zadyszka, zapalenie gardła oraz nasilenie objawów astmy i chorób 

alergicznych, takich jak katar sienny, zapalenie spojówek, egzema. 

Konsekwencje długotrwałego oddychania powietrzem zanieczyszczonym 

pyłami zawieszonymi bywają jednak znacznie poważniejsze. 

Mając na uwadze powyższe należy podjąć działania dzięki którym 

przyczynimy się do poprawy jakości powietrza.  

Zestawienie wielkość emisji powierzchniowej PM (kg/rok) w podziale na 

obszary w Gminie Nielisz w 2020 roku (ostatnie udostępnione dane na 

moment opracowywania) przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 12. Wielkość emisji PM w poszczególnych obszarach w Gminie 

Nielisz 2020 roku (kg/rok) 

 

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

Inspektoratu Ochrony Środowiska  

Średnia dla wielskości emisji powierzchniowej PM w  analizowanych 

obszarach to 8176,22 kg/rok. Wartości powyżej średniej znajdują się 

w obszarach A, D, E, F. 
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Mapa 20. Wielkość emisji PM 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

 

Azbest pozostały do unieszkodliwienia w budynkach  

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio 

z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ 

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

także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę. Największe 
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zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w  formie włókien 

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

trafiają do pęcherzyków płucnych. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem 

azbestu dla organizmu człowieka jest azbest niebieski, czyli krokidolit, jednak 

wszystkie rodzaje przyjęto jako kancerogenne. Szczególna szkodliwość 

krokidolitu spowodowana jest faktem, iż ten gatunek azbestu nie ulega 

zmianom w środowiskach biologicznych. W  odróżnieniu od azbestu 

niebieskiego, azbest biały, czyli chryzotyl podlega częściowemu 

rozpuszczeniu w płynach fizjologicznych, przez co jego szkodliwość jest 

mniejsza. W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu 

azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe 

jak: 

➢ pylica azbestowa – azbestoza, 

➢ nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej, 

➢ zgrubienia opłucnej. 

 

W wyniku oddziaływania azbestu na skórę mogą wystąpić zapalenia 

skórne, dermatozy i brodawki. Wdychany pył azbestowy usuwany jest 

z układu oddechowego za pośrednictwem śluzu poprzez odkrztuszanie lub 

połykanie. Usuwanie pyłu azbestu jest utrudnione przy innych chorobach 

układu oddechowego, jak np. zapalenie oskrzeli. Szczególnie szkodliwe 

wydaje się być w połączeniu z narażeniem na pył azbestowy, palenie 

papierosów. Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród ludzi narażonych na pył 

azbestowy przy jednoczesnym paleniu papierosów zwiększa się około 50 -

krotnie w stosunku do osób niepalących i nienarażonych na pył azbestowy. 

Samo zawodowe narażenie na pył azbestowy zwiększa ryzyko wystąpienia 

raka płuc 5-krotnie. Azbest kojarzy się głównie z eternitem, czyli falistymi 
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płytami, które pokrywają dachy wielu starszych domów w Polsce. Dzisiaj 

obowiązuje zakaz stosowania wyrobów z azbestem, a stare elementy 

zawierające ten surowiec muszą być usuwane z budynków ze względu na 

jego szkodliwy wpływ na zdrowie. W celu eliminowania negatywnych skutków 

środowiskowych oraz zdrowotnych spowodowanych azbestem, Gmina Nielisz 

uczestniczy w programach usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Programy mają na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu jak również likwidację szkodliwego oddziaływania 

azbestu na środowisko. 

Zestawienie azbestu pozostałego do unieszkodliwienia w budynkach 

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

poniżej. 

Wykres 13. Azbest pozostały do unieszkodliwienia w budynkach 

w poszczególnych obszarach w Gminie Nielisz 2020 roku (kg) 

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

azbestowej: www.bazaazbestowa.gov.pl 

Średnia dla azbestu pozostałego do unieszkodliwienia w budynkach 

w analizowanych obszarach to 1 382 745,72 kg. Wartości powyżej średniej 

znajdują się w obszarach B, C, G. 
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Mapa 21. Wielkość azbestu pozostałego do unieszkodliwienia 

w budynkach 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

bazy azbestowej: www.bazaazbestowa.gov.pl 
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Podmioty gospodarcze 

Stan kryzysowy w danej jednostce może wynikać również z koncentracji 

negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej. Niski poziom przedsiębiorczości, 

w porównaniu z wysokim poziomem bezrobocia może wpływać na sytuację 

materialną mieszkańców danego obszaru. Do głównych pracodawców Gminy 

Nielisz należą podmioty gospodarcze o małej liczbie pracowników. 

Rozmieszczenie usług na terenie Gminy Nielisz jest nierównomierne.  

Głównymi czynnikami wpływającymi na lokalizację podmiotów gospodarczych 

są: 

➢ dostępność komunikacyjna (położenie przy głównej trasie 

komunikacyjnej), 

➢ możliwość osiągnięcia zbytu (zysku),  

➢ korzystna struktura wieku mieszkańców.  

Według aktualnych danych (17.05.2022 r.) w rejestrze REGON (dane 

pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego - Baza Internetowa Regon) na 

terenie Gminy Nielisz widniały 1312 podmioty gospodarcze. Dominującą 

formą prowadzenia działalności gospodarczej były gospodarstwa rolne.  

Zestawienie wszystkich podmiotów gospodarczych w podziale na obszary 

w Gminie Nielisz w 2022 roku przedstawia wykres poniżej.  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 96 – Poz. 6827



 

 
Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji -

opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 
 

Strona 64 z 80 
 

Wykres 14. Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych 

obszarach w Gminie Nielisz 2020 roku (na 1000 mieszkańców) 

 

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

Urzędu Statystycznego 

Średnia dla liczby podmiotów gospodarczych w  analizowanych obszarach 

to 230,08. Wartości poniżej średniej znajdują się w obszarach A, B, D, G. 
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Mapa 22. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców  

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  oraz danych 

z Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Obiekty ulegające degradacji 

Zadaniem tej części diagnozy  była analiza i zobrazowanie problemów 

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

częściach Gminy ramy przestrzenne są niewystarczająco dobrze 

zorganizowane dla funkcjonujących w nim osób. Jakość przest rzeni ma 

decydujące znaczenie zarówno w dużej skali: dla rozwoju społecznego, 
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ekonomicznego i gospodarczego całej Gminy, jak i w skali jednostki: na 

poziomie danej miejscowości, kontaktu między osobami.  

Badania przestrzenno-funkcjonalne wykonano za pomocą analiz takich 

elementów, które mają znaczący wpływ na jakość przestrzeni i które 

jednocześnie odpowiadają definicji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno -

funkcjonalnej. 

Tabela 2. Obiekty, miejsca, które pełniły funkcje społeczne a obecnie 

ulegają degradacji 

Lp. 
Nazwa 

obszaru 
Miejscowość 

Opis i nazwa budynków, obiektów, 

miejsc, które pełniły funkcje 

społeczne a obecnie ulegają 

degradacji. 

1. OBSZAR A Nielisz 

- budynek po byłym SKR (elementy 

budynku w średnim stanie 

technicznym, wymienić należy 

pokucie dachowe oraz sprawdzenie 

szczelności dachu, budynek 

wymagających bieżących remontów), 

- teren po byłej piaskowni 

- działka na której znajdowała się  

kurzarnia – obecnie teren 

niezagospodarowany 

2. OBSZAR B Średnie Duże - budynek po Publicznym Gimnazjum 

3. OBSZAR C - - 

4. OBSZAR D Ujazdów - budynek po byłym sklepie 

5. OBSZAR E - - 

6. OBSZAR F Złojec 
- teren po dawnej szkole 

podstawowej 

7. OBSZAR G Nawóz 
- dawna szkoła podstawowa (budynek 

w złym stanie technicznym 
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Lp. 
Nazwa 

obszaru 
Miejscowość 

Opis i nazwa budynków, obiektów, 

miejsc, które pełniły funkcje 

społeczne a obecnie ulegają 

degradacji. 

wymagający wymiany/remontu 

konstrukcji dachu, wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz remont 

pomieszczeń wewnętrznych 

budynku), 

- dawna mleczarnia, 

-dawny Dom Nauczyciela (budynek 

w bardzo złym stanie 

technchnicznym, nadającym się do 

kapitalnego remontu między innymi 

dach, ściany, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej) 

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

z Urzędu Gminy Nielisz 

IV. WYZNACZANIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wyznaczony został obszar 

zdegradowany, który wykazuje kumulacje negatywnych zjawisk przede 

wszystkim społecznych jak również pozostałych zjawisk wykazujących 

negatywne nagromadzenie cech sfery gospodarczej, środowiskowej 

i technicznej. Wskaźniki przeliczone zostały na 1000 mieszkańców danego 

obszaru, w celu umożliwienia ich wzajemnego porównywania i  dalszej analizy. 

Syntetyczną miarę, opisującą stopień zdegradowania danej jednostki 

w poszczególnej sferze, utworzono wykorzystując średnią arytmetyczną 

z wartości wszystkich wskaźników. Na tej podstawie ustalono, które 
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z analizowanych jednostek charakteryzują się większym stopniem 

zdegradowania w danej sferze, niż średnio w  Gminie. Wskaźniki wykazujące 

koncentrację negatywnych zjawisk oznaczono kolorem czerwonym. 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Nielisz 

wykorzystano w pierwszej kolejności diagnozę zjawisk społecznych. Zbiorcze 

wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej. 

Tabela 3. Wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy Nielisz 

dla sfery społecznej. 

Obszar 

Gęst

ość 

zalud

nieni

a 

Liczba 

bezrob

otnych 

Liczba 

bezrobo

tnych do 

30 roku 

życia 

Liczba 

osób 

długotr

wale 

bezrob

otnych 

Liczba 

interw

encji 

Liczba 

przest

ępstw 

Liczba 

wykroc

zeń 

Liczb

a 

mand

atów 

Rodzi

na 

niepe

łna 

Potrze

ba 

ochron

y 

macier

zyństw

a 

Wsp

arci

e 

osó

b 

star

szy

ch 

pod

su

mo

wan

ie 

OBSZAR A 37,08 34,84 14,19 11,61 165,16 15,48 101,94 83,87 1,29 2,58 1,29 8 

OBSZAR B 59,87 42,28 12,68 21,14 63,42 6,34 4,23 19,03 4,23 2,11 2,11 6 

OBSZAR C 34,27 35,05 16,36 23,36 58,41 7,01 9,35 16,36 0 2,34 0 4 

OBSZAR D 50,37 40,62 16,44 18,38 79,3 15,47 12,57 13,54 0,97 1,93 0,97 6 

OBSZAR E 57,06 28,97 6,15 16,68 71,12 4,39 10,54 5,27 0,88 0,88 0,88 2 

OBSZAR F 59,37 28,7 10,09 13,19 86,11 6,98 22,50 15,52 0 0,78 0 1 

OBSZAR G 47,79 21,38 16,63 4,75 90,26 9,5 52,26 30,88 2,38 2,38 2,38 8 

średnia 49,4 33,12 13,22 15,59 87,68 9,31 30,48 26,35 1,39 1,86 1,09 - 

Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. na podstawie analizy wskaźników sfery 

społecznej 

 

Obszary, których wskaźniki przewyższały wartość średniej dla Gminy 

oznaczono w tabeli kolorem czerwonym. Podsumowanie ilości 

nagromadzonych negatywnych zjawisk pozwoliło na wyznaczenie czterech 

obszarów zdegradowanych w sferze społecznej (wartości wyższe od średniej 

dla Gminy w ilości nagromadzonych zjawisk kryzysowych – 5):  
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➢ Obszar A: 8 negatywnych zjawisk, 

➢ Obszar G: 8 negatywnych zjawisk, 

➢ Obszar B: 6 negatywnych zjawisk, 

➢ Obszar D: 6 negatywnych zjawisk. 

 

Kolejnym etapem wyznaczenia obszaru zdegradowanego była analiza 

diagnozy pozostałych sfer. Zbiorcze wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej.  

Tabela 4. Wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy Nielisz 

dla pozostałych sfer. 

obszar 

Sfera 

środowiskowa 

Sfera 

 techniczna 

Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Wielkość 

emisji PM 

2020 

Azbest pozostały 

do 

unieszkodliwienia 

w budynkach 

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych 

Obiekty, 

miejsca, które 

pełniły funkcje 

społeczne a 

obecnie ulegają 

degradacji 

OBSZAR A 9 265,11 1 030 611,61 228,39 TAK 

OBSZAR B 3 310,22 1 417 515,86 219,87 TAK 

OBSZAR C 5 175,84 2 165 619,16 303,74 NIE 

OBSZAR D:  8 408,26 1 271 764,99 208,9 TAK 

OBSZAR E 10 829,61 1 021 349,43 259,88 NIE 

OBSZAR F 13 787,14 1 080 601,24 259,12 TAK 

OBSZAR G 6 457,33 1 691 757,72 130,64 TAK 

średnia 8 176,22 1 382 745,72 230,08  

Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o. na podstawie analizywskaźników 

pozostałych sfer 

Analogicznie jak w sferze społecznej wskaźniki które przewyższały 

wartość średniej dla Gminy oznaczono w tabeli kolorem czerwonym.  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 102 – Poz. 6827



 

 
Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji -

opracowana przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 
 

Strona 70 z 80 
 

Na podstawie zestawienia powyższych czynników dokonano wyboru 

obszaru zdegradowanego.  

Tabela 5. Podsumowanie analizy wskaźników dla poszczególnych sfer 

i obszarów. 

obszar 
sfera 

społeczna 

sfera 

środowisko

wa 

sfera 

techniczna 

sfera 

gospodar

cza 

sfera 

funkcjonal

no-

przestrzen

na 

obszar 

zdegrado

wany 

OBSZAR A TAK TAK NIE TAK TAK TAK 

OBSZAR B TAK NIE TAK TAK TAK TAK 

OBSZAR C NIE NIE TAK NIE NIE NIE 

OBSZAR D TAK TAK NIE TAK TAK TAK 

OBSZAR E NIE TAK NIE NIE NIE NIE 

OBSZAR F NIE TAK NIE NIE TAK NIE 

OBSZAR G TAK NIE TAK TAK TAK TAK 

Źródło: Doradztwo  i Reklama Sp. z o.o  na podstawie analizy wskaźników 

wszystkich sfer 

 

Delimitacja obszaru zdegradowanego na obszarach wiejskich odbywała 

się poprzez wskazanie obszarów wykazujących stan kryzysowy (za obszar 

zdegradowany uważa się cały obszar, w których stwierdzono występowanie 

stanu kryzysowego). Do obszaru zdegradowanego zaliczono obszar 

spełniający jednocześnie następujące kryteria: obszar znajduje się 

w obszarze zdegradowanym dla sfery społecznej (szczegółowe zestawienie 

w tabeli powyżej tj. wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy 

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

środowiskowej, technicznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej 

(tabela powyżej tj. wartości wskaźników poszczególnych obszarów Gminy 

Nielisz dla pozostałych sfer).  
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W wyniku analizy powyższej tabeli, zidentyfikowano obszary problemowe 

analizowanych sfer, w następujących obszarach, uznając je za obszary 

zdegradowane: 

➢ OBSZAR A: Nielisz, 

➢ OBSZAR B: Średnie Duże, Średnie Małe, Kolonia Emska, 

➢ OBSZAR D: Ujazdów, Staw Noakowski-Kolonia, Staw Noakowski, Staw 

Ujazdowski, Staw Ujazdowski-Kolonia, 

➢ OBSZAR G: Nawóz. 

 

Na pozostałych obszarach, pomimo występowania degradacji w sferach 

technicznej lub gospodarczej lub środowiskowej lub przestrzenno-

funkcjonalnej, nie występuje degradacja w sferze społecznej.  
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Mapa 23. Obszary zdegradowane w Gminie Nielisz 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu 

 

V. WYZNACZANIE OBSZARU REWITALIZACJI 

Analiza wyników z przeprowadzonej diagnozy  (przeprowadzonych badań) 

obecnej sytuacji w Gminie Nielisz pozwoliła na wyodrębnienie obszaru 

rewitalizacji. Obszar wybrany został w wyniku analizy cech, które 

w największym stopniu kumulują negatywne zjawiska i problemy. Obok 
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kryterium wysokiego stopnia degradacji, istotnym czynnikiem przy wyborze 

obszaru rewitalizacji była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum 

możliwości realizacji potencjalnych działań naprawczych (zarówno działań 

tzw. miękkich jak i twardych), stwarzając realną możliwość kreowania 

pozytywnych zmian. 

Wyznaczony za pomocą danych statystycznych obszar zdegradowany 

okazał się przekraczać wartości wskazane w ustawie o rewitalizacji tj. 

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

jednostek jedynie zamieszkałych wartość ustawowa 20% powierzchni nie 

została przekroczona. W związku z powyższym konieczne było zawężenie 

obszaru zdegradowanego. W tym celu posłużono się przede wszystkim 

wynikami koncentracji największej ilości problemów społecznych, a także 

obszarów, które posiadają potencjał do realizacji działań służących 

przeciwdziałaniu występującym problemom. W ten sposób uzyskano 2 

obszary rewitalizacji. 

OBSZAR REWITALIACJI: 

➢ POWIERZCHNIA: : 3,86 km2 – co stanowi 3,2 % powierzchni całej Gminy 

Nielisz, 

➢ LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1196 osób – co stanowi 21,51% wszystkich 

mieszkańców Gminy Nielisz. 

 

Obszar rewitalizacji: 

➢ OBSZAR A: Nielisz, 

➢ OBSZAR G: Nawóz. 
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Tabela 6. Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji  

LP 
Nazwa 

obszaru 

Liczba 

ludności 

% całości 

ludności 

Gminy 

Powierzchnia 

w km2 

% 

powierzchni 

Gminy 

1. 
OBSZAR A: 

Nielisz 
775 13,94 1,33  1,1  

2. 
OBSZAR G: 

Nawóz 
421 7,57 1,03  0,85  

RAZEM  

OBSZAR 

REWITALIZACJI 

1196 21,51 3,86  1,95   

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

Poniższa mapa przedstawia obszar zdegradowany objęty rewitalizacją.  
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Mapa 24. Obszar rewitalizacji w Gminie Nielisz 

 

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

udostępnionego przez Starostwo powiatowe w Zamościu  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, wyżej wymienione obszary 

znalazły się w sytuacji kryzysowej pod względem społecznym jak również 

osiągnęły stan kryzysowy w jednej z pozostałych sfer biorących udział 

w diagnozie. Ponadto spełniają one kolejny warunek powierzchniowy 

(nieprzekraczający 20% powierzchni Gminy Nielisz) oraz ilościowy  (nie 

przekraczający 30% liczby ludności Gminy Nielisz). 
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Grupy społeczne, zamieszkujące obszar rewitalizacji w Gminie Nielisz, 

wymagające największego wsparcia to przede wszystkim:  

➢ seniorzy – w zakresie dziennej opieki, aktywizacji i integracji ze 

społeczeństwem, 

➢ młodzież – zajęcia pozalekcyjne rozwijające pasje, stworzenie 

warunków do nowoczesnej nauki w kierunkach ważnych dla lokalnej 

gospodarki, 

➢ dzieci – stworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwoju 

psychofizycznego, 

➢ osoby bezrobotne – w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, 

poszerzenia kwalifikacji i stworzenia warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości m.in. w branży turystycznej, 

➢ mieszkańcy i turyści – w zakresie zapewnienia miejsc spędzania 

wolnego czasu, zwiększającą ich integrację,  

➢ osoby uzależnione od pomocy społecznej, ulegające patologiom – 

integracja społeczna, angażowanie w sprawy lokalnej społeczności.  

Działania rewitalizacyjne we wszystkich sferach równocześnie przyczynią 

się do wyprowadzenia z kryzysu społeczności zamieszkującej wyznaczony 

obszar rewitalizacji, pomogą odzyskać istniejące dawniej funkcje tego 

obszaru i wykreować powstanie nowych, zgodnych z aktualnymi potrzebami 

mieszkańców. 
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