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1

Wstęp
Podstawą identyfikacji sytuacji kryzysowych w mieście był podział na 24 jednostek (ryc. 1 i 2),

czyli powiązanych funkcjonalnie obszarów skoncentrowanych wokół szkół podstawowych, których
mieszkańcy są skonsolidowani, a więc potencjalnie łączą ich wspólne problemy. Do przeprowadzenia
diagnozy pozostawiono podział na stare rejony szkół podstawowych, sprzed reformy z 2017 roku.
Uzyskane informacje w procesie pierwszej delimitacji, przeprowadzonej w 2016 roku, o koncentracji
negatywnych zjawisk, zaobserwowane przez 17 lat trwania ówczesnego systemu oświatowego, w
przeprowadzonych w 2016 roku badaniach u dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów szkolnych
pozwoliły na delimitację obszaru rewitalizacji. Zachodzi obawa, Ŝe w związku ze zmianami w rejonach,
nie byłoby moŜliwości uzyskania pełnych informacji. Ponadto taki podział zgodny jest z załoŜeniem, Ŝe
działania rewitalizacyjne powinny dotyczyć obszarów spójnych przestrzennie, gdzie problemy będą
mogły być rozwiązane kompleksowo
Podzielono zatem miasto na rejony, agregując dane dla dzielnicy Nowe Miasto do jednego
rejonu, a część rejonów podzielono dodatkowo na 2 lub 3 podrejony, zróŜnicowane pod względem
zagospodarowania i rozplanowania urbanistycznego.
Przeprowadzona delimitacja pozwoliła na waloryzacje przestrzeni miasta pod kątem rozwoju
społeczno- gospodarczo- przestrzennego w oparciu o wydzielone rejony, a następnie, pozwoliła na
ocenę zidentyfikowanych jednostek pod kątem stopnia degradacji, zgodnie z przyjętą metodologią.
Podstawę opracowania wnikliwej diagnozy zjawisk i czynników niekorzystnie wpływających na poziom
Ŝycia mieszkańców stanowiły informacje uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta w Zielonej Górze, „Studium
Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonej Góry” z 2008 roku.
Celem niniejszej diagnozy było wskazanie, za pomocą zobiektywizowanych metod i
wskaźników tej części Miasta Zielona Góra, która charakteryzuje się szczególnie intensywną
koncentracją szeregu niekorzystnych zjawisk w celu przygotowania procesu rewitalizacji.

2

Podział miasta na rejony

2.1.

Jednostki podziału miasta

W ramach przygotowań do delimitacji obszaru miasta pod kątem rewitalizacji poszukiwano
optymalnego podziału jednostek urbanistycznych na terenie miasta, nie kierując się ich kryterium
liczbowym, a istniejącą strukturą morfologiczną i funkcjonalną obszaru miasta z uwzględnieniem
istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych powiązań kulturowych. Tym samym jednostki
urbanistyczne zostały wydzielone w oparciu o następujące kryteria:
⇒ morfologiczne rozumiane jako forma zagospodarowania terenu oraz zabudowy,
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⇒ funkcjonalne analizujące dominujące funkcje w mieście, wyodrębniając struktury traktowane
jako swoiste centra obszarów poszczególnych jednostek, których powstanie jest wynikiem
rozwoju terenów mieszkaniowych
⇒ społeczno-kulturowe biorące pod uwagę zarówno koncentracje zjawisk i procesów jak równieŜ
ich wzajemne powiązania.
Na potrzeby diagnozy czynników określających stan kryzysowy w mieście, do zdiagnozowania
przyjęto

rejony

szkół

podstawowych

jako

jednostki

terytorialne

umoŜliwiające

porównanie

wewnątrzgminnego stopnia zróŜnicowania poszczególnych wskaźników degradacji. Ze względu na
zróŜnicowany wewnętrznie charakter niektórych obszarów (rodzaj zabudowy, funkcja, czasookres
powstania zabudowań) , podzielono je na mniejsze części, oddające ich specyfikę. Natomiast
Dzielnicę Nowe Miasto potraktowano jako jedną jednostkę Miasta, pomimo podziału jej na kilkanaście
sołectw, a w tym 5 rejonów szkół. Zdecydowano się na taki krok z uwagi na dość jednorodną strukturę
zagospodarowania (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obrębie byłych wsi – obecnie sołectw)
oraz łatwą dostępność do danych. Z podziału na obszary wykluczono tereny nowego i sukcesywnie
stale wprowadzanego zainwestowania produkcyjno - usługowego (strefa aktywności gospodarczej
SAG, LPPT w Nowym Kisielinie, rejon ul. Dekoracyjnej, rejon salonów samochodowych przy Trasie
Północnej), tereny rolne oraz leśne o wykorzystaniu głównie na gospodarkę leśną. Lasy przyległe do
duŜych

osiedli

mieszkaniowych,

przeznaczone

w

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego pod parki leśne, zostały potraktowane jako części funkcjonalne
jednostek, w głównej mierze z uwagi na ich szczególny sposób wykorzystywania jako naturalnego
terenu rekreacji codziennej, miejsca aktywności obywatelskiej mieszkańców oraz ich potencjału dla
przyszłych działań rewitalizacyjnych. Uzasadnienie takiego podejścia zostało w kaŜdym wypadku
wprowadzone do opisu obszaru. Zgodnie z polityką rozwoju, ujętą m.in. w Strategii rozwoju miasta,
tereny te uznaje się za "arenę" działań wspólnych mieszkańców, organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń na rzecz wykluczeniu społecznemu mieszkańców najbliŜej połoŜonych osiedli
wielorodzinnych o niskim standardzie przestrzeni wspólnych, aktywizacji młodzieŜy we wszelkie
działania sportowe, kształtujące samodyscyplinę, walkę z nałogami i dziedziczeniem bezsilności. Nie
bez znaczenia jest oddziaływanie tych terenów na zdrowie mieszkańców oraz poprawę jakości
zamieszkiwania. Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w Misji i Wizji rozwoju
zamieszczonej w Strategii rozwoju miasta:
Misją władz samorządowych Miasta Zielona Góra jest zapewnienie wysokiego poziomu Ŝycia
mieszkańcom poprzez rozwój ośrodka miejskiego jako(...) miasta w zieleni.
Miasto jest rozpoznawane jako modne do mieszkania miasto w zieleni.
Uwzględniając

przedstawione

powyŜej

załoŜenia,

uznano,

Ŝe

spełniony

został

warunek

przeprowadzenia analizy negatywnych zjawisk całego miasta. Wyznaczono 24 rejony, przedstawione
w tabeli poniŜej. Na rycinach 1 i 2 przedstawiono graficznie podział miasta na obszary. Rycina 1
przedstawia zakres obszaru 1, obejmującego tereny zurbanizowane 17 sołectw dzielnicy Nowe
Miasto, bez kompleksów rolnych, leśnych i przemysłowych. Dla lepszego uczytelnienia podziału na
jednostki w obrębie miasta w starych granicach, granice obszarów 2-14 zostały przedstawione na
rycinie 2 - odrębnej mapie w większej skali.

Tabela 1 Podział miasta na obszary
Nazwa obszaru

Rejon szkoły podstawowej

Obszar 1.

SP w Przylepie, w Drzonkowie,
w Ochli, w Starym Kisielinie, w
Zawadzie

Obszar 2.

SP5

Obszar 3.

SP11

Obszar 4A

SP18

Obszar 4B

SP18

Obszar 4C.

SP18

Obszar 5.

SP22

Obszar 6A.

SP1

Obszar 6B

SP1

Obszar 7A.

SP14

Obszar 7B.

SP14

Obszar 8

SP8

Obszar 9A

SP21

Obszar 9B

SP21

Obszar 10A

SP10

Obszar 10B

SP10

Obszar 11A

SP15

Obszar 11B

SP15

Obszar 12A

SP7

Obszar 12B

SP7

Obszar 12C

SP7

Obszar 13A

SP17

Obszar 13B

SP17

Obszar 14

SP6

Źródło: Opracowanie własne.

Rycina 1- Obszar 1

Rejon 1 obejmuje tereny zurbanizowane 17 sołectw dzielnicy Nowe Miasto, bez kompleksów rolnych,
leśnych i przemysłowych

Rycina 2 Podział Miasta na obszary 2-14

Na Ryc.2 przedstawiono podział miasta na rejony od nr 2 do nr 14. Ze względu na czytelność mapy,,
granice tych obszarów przedstawiono na mapie obejmującej swoim zakresem miasto w jego starych
granicach.

2.2.

Charakterystyka poszczególnych obszarów
Tabela 2 Opis obszarów

•

Obszar 1. Dzielnica Nowe Miasto

Terytorium obszaru

Tereny zamieszkiwane w obszarze byłej gminy Zielona Góra
Sołectwa: Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów,
Kiełpin, Krepa, ŁęŜyca, Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep,
Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie, Zawada

Granice obszaru

Granice zwartych jednostek osadniczych kaŜdego z sołectw byłej
gminy
1 165 ha
1
19 407
Obszar okalający Miasto Zielona Góra w jej granicach do 2014
roku, w większości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
znajdują się równieŜ kompleksy zabudowy usługowo przemysłowej, LPPT w Nowym Kisielinie.

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

Obszar 2. Rejon SP 5
Terytorium obszaru
Granice obszaru

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)
Obszar 3. Rejon SP 11
Terytorium obszaru
Granice obszaru

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

1

Osiedle Chynów, osiedle Kolorowe.
Od północy ul. Niebieska i Brązowa, od wschodu ul. Poznańska,
granica lasu, od południa granica terenów strefy SAG, od
zachodu granica lasu przylegającego do Chynowa
195,9 ha
2579
Osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, osiedle
Kolorowe - rozwój zabudowy
osiedle Zastalowskie i osiedle Zdrojowe
Od północy ul. Trasa Północna od ronda Rady Europy, granica
lasu przy zabudowaniach w rejonie ul. T.Sobkowiaka, ul. St.
Batorego, obszaru Batorego - ogrodnictwo, od zachodu ul.
Dekoracyjna, od południa ul. Aleja Zjednoczenia, Energetyków,
teren Doliny Gęśnika, od wschodu ul. Sulechowska od
zabudowań przy ul. Strumykowej do ronda Rady Europy
222,5 ha
11877
Obszar osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, osiedla
Zdrojowego, Zastalowskiego oraz w rejonie Anny Jagiellonkirozwój zabudowy
We wschodnich i zachodnich krańcach przemiesana zabudowa
mieszkaniowo - usługowo - produkcyjna

źródło danych - Urząd Miasta Zielona Góra, 2015r

Obszar 4A, Rejon SP 18
Terytorium obszaru
Granice obszaru

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

Obszar 4B Rejon SP 18
Terytorium obszaru
Granice obszaru

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

Obszar 4C. Rejon SP 18
Terytorium obszaru
Granice obszaru

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

Osiedla:, Przyjaźni, wschodnia część osiedla Zacisze, , część
osiedla ŁuŜyckiego,
Od północy zabudowania przy ul,Foluszowej, ul. Zacisze, ul. Aleja
Wojska Polskiego od skrzyŜowania z ul. Zacisze do ronda PCK,
od wschodu ul. Dąbrówki, od południa ul. ŁuŜycka do ronda im.
Jana Pawła II, ul. St. Wyszyńskiego na odcinku od ronda do
skrzyŜowania z ul. Węgierską, ul. Węgierska, ul. Francuska,
zabudowania przy ul. Leśnej i dalej ul. Agrestowa
144,5 ha
12878
Obszar osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej, w
części południowo - wschodniej osiedla Zacisze - zabudowa
usługowo - magazynowa, a w południowej - usługi nauki ,
Przepływający przez teren ciek wodny Złota Łącza
Osiedla zabudowy wielorodzinnej od strony zachodniej przylega
fragment lasu o cechach parku leśnego, bardzo często
odwiedzanego przez mieszkańców.
Osiedla: Malarzy, Cegielnia,
Od północy, ul. Aleja Wojska Polskiego, od wschodu
zabudowania przy ul. J.Malczewskiego, ul. Braci Gierymskich, od
południa ul. X.Dunikowskiego, zabudownaia przy ul. Kllinkierowej i
Kamionkowej; od zachodu staw na Cegielni, ul. Fajansowa,
zabudowania przy ul. L.Wyczółkowskiego,
60,2 ha
1865
Obszar osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej, w
części północnej obszaru - zabudowa usługowa,
Południowa część osiedla Przyjaźni - ogródki działkowe
Osiedla zabudowy jednorodzinnej otoczone terenami lasu o
cechach parku leśnego, bardzo często odwiedzanego przez
mieszkańców, stanowiącego naturalne przedłuŜenie osiedla jako
terenu rekreacji. Stanowi takŜe bardzo waŜne połączenie w
komunikacji międzyosiedlowej.
Osiedla: zachodnia część os. Zacisze, Leśne, rejon ul. Foluszowej
Od północy zabudowania osiedla Leśnego, ciąg pieszy - łącznik w
lesie, tory kolejowe w kierunku śar. od zachodu ul. Agrestowa, ul.
Leśna , od południa ul. Al.Wojska Polskiego, ul. Prosta i ul.
Ananasowa, ciąg pieszy - łącznik w lesie, zabudowania osiedla
Leśnego; od zachodu ul. Świerkowa i linia energetyczna
wysokiego napięcia, ,
39,2 ha
2273
Obszar osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej
Osiedla zabudowy wielorodzinnej od strony północnej i zachodniej
otoczone terenami lasu, bardzo często odwiedzanego przez
mieszkańców. Stanowi takŜe bardzo waŜne połączenie w
komunikacji międzyosiedlowej, w szczególności wydzielonym
ciągiem pieszym przez tory kolejowe..

Obszar 5. Rejon SP 22
Terytorium obszaru

Południowa część Osiedla Przyjaźni, północna część osiedla
Piastowskiego
Granice obszaru
Od północy ul. Węgierska na odcinku od ul. Francuskiej do ul. St.
Wyszyńskiego, od wschodu ul. St. Wyszyńskiego do stacji Statoil,
i dalej ul. T. Zawadzkiego "Zośki", od południa ul. T. Zawadzkiego
"Zośki" oraz granica lasu przy zabudowaniach w rejonie ul. Unii
Europejskiej, garaŜach i ogródkach działkowych; od zachodu ul.
Francuska od ul. ŁuŜyckiej do ul. Węgierskiej
Powierzchnia
79,5 ha
Liczba mieszkańców
5709
Funkcja i charakterystyka
Obszar osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej ,
obszaru (dominująca funkcja)
zachodnia część zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
ogródki działkowe
Obszar 6A. Rejon SP 1 - część północno - wschodnia
Terytorium obszaru
osiedle Słoneczne
Granice obszaru
Od północy ul. ŁuŜycka od ronda im. Jana Pawła II do
skrzyŜowania z ul. Armii Krajowej, od wschodu ul. Armii Krajowej,
od południa ul. Wiśniowa; od zachodu ul. St. Wyszyńskiego do
ronda im. Jana Pawła II
Powierzchnia
35,7 ha
Liczba mieszkańców
5297
Funkcja i charakterystyka
Obszar osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego
obszaru (dominująca funkcja)
Obszar 6B. Rejon SP 1 - część południowa
Terytorium obszaru
południowo - zachodnia część osiedla Piastowskiego
Granice obszaru
Od północy granica ogrodów działkowych, zabudowania przy ul.
Unii Europejskiej, ul. T. Zawadzkiego "Zośki", od wschodu ul. St.
Wyszyńskiego od skrzyŜowania z ul. H.Sucharskiego do ronda
Anny German i dalej ul. ks. Michalskiego do ul. Kilińskiego,
ogródki działkowe, zabudowania przy ul. Cz.Niemena, ul.
Tatrzańska, zabudowania szkoły "Budowlanki", od południowego
zachodu - linia energetyczna wysokiego napięcia przecinająca
teren "Wzgórz Piastowskich"
Powierzchnia
143,3 ha
Liczba mieszkańców
5924
Funkcja i charakterystyka
Obszar osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego
obszaru (dominująca funkcja)
Osiedle od strony południowej i zachodniej otoczone terenami
lasu o cechach parku leśnego - Wzgórz Piastowskich, tj, terenów
bardzo często odwiedzanych przez mieszkańców, stanowiących
naturalne przedłuŜenie osiedla jako terenu rekreacji, odpoczynku,
aktywizacji mieszkańców W studium przeznaczono te tereny jako
park leśny.
Obszar 7A. Rejon SP 14 - część północna
Terytorium obszaru
południowo – wschodnia część osiedla Piastowskiego
Granice obszaru
Od północy ul. Długa od skrzyŜowania z ul. Dąbrówki do
skrzyŜowania z ul. Fabryczną, od wschodu ul. Fabryczna i ul.
Gen. Sikorskiego od skrzyŜowania z ul. H. Sienkiewicza do ul.
Piwnej; od południa ul. Kilińskiego; od zachodu ul. Jaskółcza, St.
Wyszyńskiego
Powierzchnia
59,3 ha
Liczba mieszkańców
6471
Funkcja i charakterystyka
Obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w
obszaru (dominująca funkcja)
przemieszanej formie: bloków z wielkiej płyty, kamienic, budynków
wielorodzinnych powojennych, nowoczesnej architektury na
terenach poprzemysłowych, lofty

Obszar 7B. Rejon SP 14 - część południowa
Terytorium obszaru
osiedle w rejonie ul. Racławickiej, Połanieckiej, osiedle
Robotnicze, osiedle Wygoda, tereny w rejonie byłego browaru
Granice obszaru
Od północy ul. Kilinskiego, od wschodu ul. Gen. Sikorskiego od
skrzyŜowania z ul. H. Sienkiewicza do ul. Piwnej; od południa ul.
Piwna, od zachodu zabudowania przy ul. Cz.Niemena, ul.
Tatrzańska, zabudowania szkoły "Budowlanki", teren Ogrodu
Botanicznego i zespołu szkół zawodowych

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

Obszar 8. Rejon SP 8
Terytorium obszaru
Granice obszaru

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

Obszar 9A Rejon SP 21
Terytorium obszaru
Granice obszaru

Powierzchnia
Liczba mieszkańców
Funkcja i charakterystyka
obszaru (dominująca funkcja)

Obszar 9B. Rejon SP 21
Terytorium obszaru

135,1 ha
4902
Obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w ukształtowanych osiedlowych
układach urbanistycznych, zabudowy przemieszanej produkcyjno
– magazynowo – usługowej, tereny ogrodów działkowych
Osiedle Jędrzychów
Od północy granice obszaru zabudowań szkoły PBO oraz osiedla
Wygoda i Robotniczego, hal magazynowych w rejonie ul.
KoŜuchowskiej oraz zabudowań przy ul. Geodetów, ul. Nowa, od
wschodu tereny leśne i tereny ogrodów działkowych, ciek Dłubnia;
od południa ul. Łukasiewicza, ul. Jedrzychowska, teren lasów w
rejonie ul. Konwaliowej i Azaliowej; od zachodu granica z
sołectwem Ochla, teren tzw. "Dzikiej Ochli" oraz część terenu
ZPK "Liliowy las"
526,4 ha
6283
Obszar osiedla mieszkaniowego o zabudowie jednorodzinnej,
podzielone na kilka części funkcjonalnych w zaleŜności od czasu
powstawania zabudowy, środek obszaru stanowi zabudowa
dawnej wsi
Tereny ogródków działkowych, tereny leśne, w tym
wypoczynkowo - spacerowe
Przepływający przez teren ciek wodny Dłubnia i Pustelnik
Osiedle Pomorskie, Śląskie, Mazurskie,
Od północy tereny kolejowe "Odrzanki", od wschodu działka
wydzielona pod ul. RóŜy Wiatrów, ul. Szosa Kisielińska, ul.
Osiedle Pomorskie i ul. Osiedle Śląskie, od południa tereny lasów;
od zachodu trasa S3
105,9 ha
5968
Obszar osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej i w
niewielkim stopniu (na południowym skraju jednorodzinnej szeregowej, o dość wyodrębnionej strukturze przestrzennej,
Tereny ogródków działkowych.
Osiedla zabudowy wielorodzinnej od strony północnej otoczone
terenami lasu o cechach parku leśnego, bardzo często
odwiedzanego przez mieszkańców, stanowiącego naturalne
przedłuŜenie osiedla jako terenu rekreacji.

osiedle Raculka, tereny zabudowy jednorodzinnej przy ul.

Granicznej, Polanka, Kolejowej,
Lasy dookoła osiedla Raculka, Od północy tereny kolejowe
"Odrzanki", od wschodu tereny sołectwa Stary Kisielin; od
południa tereny lasów; od zachodu tereny osiedla Pomorskiego i
Śląskiego oraz Mazurskiego
Powierzchnia
122,8 ha
Liczba mieszkańców
1006
Funkcja i charakterystyka
Obszar osiedli mieszkaniowych o zabudowie jednorodzinnej, w
obszaru (dominująca funkcja)
tym osiedle Raculka o dość wyodrębnionej strukturze
przestrzennej, pozostałe o charakterze rozwijających się terenów
mieszkaniowych; osiedla otoczone terenami lasu, stanowiącego
połączenie w komunikacji międzyosiedlowej.
Obszar 10A. Rejon SP 10 - część północna
Terytorium obszaru
Osiedle Dolina Zielona, obszar rekreacyjno - sportowy
Granice obszaru
Od północy ul. Trasa Północna od ronda Rady Europy", od
wschodu lasy przy trasie ekspresowej S3; od południa linia
kolejowa "Odrzanka"; od zachodu ul. Sulechowska od ul. Bema
do ronda "Rady Europy"
Powierzchnia
167,3 ha
Liczba mieszkańców
2722
Funkcja i charakterystyka
Obszar w większości zabudowany budynkami mieszkaniowymi
obszaru (dominująca funkcja)
jednorodzinnymi oraz zagospodarowany jako usługi, w tym duŜy
kompleks usług rekreacyjno - sportowych (basen, stadion, boiska,
korty). Ponadto znajdują się tu niewielkie osiedla mieszkaniowe o
zabudowie wielorodzinnej blokowej. Od strony wschodniej do
zabudowy mieszkaniowej przylega teren lasu o cechach parku
leśnego, bardzo często odwiedzanego przez mieszkańców,
stanowiącego naturalne przedłuŜenie osiedla jako terenu
rekreacji.
Obszar 10B. Rejon SP 10 - część południowa
Terytorium obszaru
Osiedla w rejonie ul. Wazów, Konicza i Wyspiańskiego,
Granice obszaru
Od północy linia kolejowa "Odrzanka", od wschodu tereny leśne,
ogródki działkowe; od południa zabudowa przy ul. Akademickiej i
ul. Podgórna w rejonie Uniwersytetu Campus A; od zachodu ul.
Waryńskiego, Wyspiańskiego i Sulechowska od ronda do ul.
Bema
Powierzchnia
102,4 ha
Liczba mieszkańców
3285
Funkcja i charakterystyka
Obszar w części zabudowany budynkami mieszkaniowymi
obszaru (dominująca funkcja)
wielorodzinnymi oraz budynkami Uniwersytetu Zielonogórskiego
Tereny mieszkaniowe od strony wschodniej przylegające do
terenu lasu o cechach parku leśnego, tzw. parku Poetów, bardzo
często odwiedzanego przez mieszkańców, stanowiącego
naturalne przedłuŜenie osiedla jako terenu rekreacji, odpoczynku,
aktywizacji mieszkańców. Stanowi takŜe bardzo waŜne
połączenie w komunikacji międzyosiedlowej
Granice obszaru

Obszar 11A. Rejon SP 15 - część wschodnia i środkowa
Terytorium obszaru
Północna część śródmieścia wraz terenami przylegającymi:
osiedlami w rejonie ul. Harcerskiej, Obywatelskiej, Energetyków,
Osadniczej i Objazdowej; tereny byłego Zastalu
Granice obszaru
Od północy ul. Osadnicza, ul. Aleja Zjednoczenia, ul.
Energetyków, ul. St. Batorego, północna granica "Doliny
Gęśnika"; od wschodu ul. Sulechowska od zabudowań przy ul.
Strumykowej do ronda, ul. Wyspiańskiego od ronda do
skrzyŜowania z ul. B.Chrobrego, od południa ul. B.Chrobrego, ul.
Boh. Westerplatte, plac Powstańców Wlkp., ul. Reja, ul. Jedności;
od zachodu ul. Aleja Zjednoczenia od ronda PCK do ul.
Objazdowej
Powierzchnia
249,1 ha
Liczba mieszkańców
9847
Funkcja i charakterystyka
Przez teren przechodzi linia kolejowa, która dzieli obszar na
obszaru (dominująca funkcja)
przemieszaną zabudowę wielorodzinną w formie bloków i
zabudowę śródmiejską w południowej części oraz przemieszaną
zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną w formie bloków w
północnej części
DuŜy obszar zajmują tereny byłego zakładu "Zastal", adaptowane
na inne funkcje, w tym np. przychodnia i szpital
Rozległe tereny zielone w dolinie cieku Gęśnik
Obszar 11B. Rejon SP 15 - część zachodnia
Terytorium obszaru
Przemieszana funkcja mieszkaniowo - usługowo, magazynowo produkcyjna wzdłuŜ Alei Zjednoczenia
Granice obszaru
Od północy las przy granicy z sołectwem Przylep, ul. Aleja
Zjednoczenia i ul. Energetyków; od wschodu tereny obiektu
handlowego przy ul. Energetyków i ul. Aleja Zjednoczenia, od
południa ul. Aleja Wojska Polskiego; od zachodu ul. Zacisze, tory
kolejowe w kierunku śar, tory kolejowe linii "Odrzanka"
Powierzchnia
209,6 ha
Liczba mieszkańców
612
Funkcja i charakterystyka
W przewaŜającej części terenu zabudowa produkcyjno obszaru (dominująca funkcja)
usługowa. W południowej części zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, ogrody działkowe
Tereny zielone w dolinie cieku Gęśnik
Obszar 12A. Rejon SP 7 - część zachodnia
Terytorium obszaru
wschodnia część śródmieścia
Granice obszaru
Od północy ul. Aleja Niepodległości od placu Bohaterów do ul. B.
Chrobrego, ul. B. Chrobrego, ul. St. Wyspiańskiego do ul.
Waryńskiego; od wschodu ul. Waryńskiego, od południa ul.
Lwowska i ul. Wrocławska ; od zachodu ul. Podgórna i pl.
Piłsudskiego
Powierzchnia
73,9 ha
Liczba mieszkańców
3530
Funkcja i charakterystyka
Teren przemieszanej zabudowy wielorodzinnej w formie bloków i
obszaru (dominująca funkcja)
domów mieszkalnych, zabudowy śródmiejskiej kamienicowej oraz
zabudowy jednorodzinnej
Część obszaru zajmują tereny Szpitala Wojewódzkiego oraz
Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego,
Park Tysiąclecia, Park na Wzgórzu Winnym

Obszar 12B. Rejon SP 7 - część południowa
Terytorium obszaru
Osiedle Braniborskie, zabudowa w rejonie ul. Niecałej, zabudowa
w rejonie ul. Gajowej
Granice obszaru
Od północy, ul. Podgórna od skrzyŜowania z ul. Władysława IV do
skrzyŜowania z trasą S3, granica lasu przy zabudowie w rejonie
ul. Gajowej oraz przy cmentarzu, od południa ul. Wrocławska, od
zachodu ul. Lwowska
Powierzchnia
144,4 ha
Liczba mieszkańców
2898
Funkcja i charakterystyka
Teren przewaŜającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
obszaru (dominująca funkcja)
Tereny mieszkaniowe przylegające do terenu lasu o cechach
parku leśnego, tj, ZPK Park Braniborski, bardzo często
odwiedzanego przez mieszkańców, stanowiącego naturalne
przedłuŜenie osiedla jako terenu rekreacji i odpoczynku. Stanowi
takŜe bardzo waŜne połączenie w komunikacji międzyosiedlowej
Obszar 12C. Rejon SP 7 - część środkowa
Terytorium obszaru
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Władysława IV i
Chmielnej
Granice obszaru
Od północy, ul. Podgórna od skrzyŜowania z ul. Lwowska do ul.
Władysława IV; od wschodu granica lasu przy zabudowie w
rejonie ul. Niecałej, od południa las i ul. Chmielna, od zachodu ul.
Braniborska, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul.
Braniborskiej, ul. Lubuska
Powierzchnia
26,6 ha
Liczba mieszkańców
3341
Funkcja i charakterystyka
Teren przewaŜającej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
obszaru (dominująca funkcja)
Tereny usługowe oświatowe, społeczne i naukowe; dominanta w
formie WieŜy Braniborskiej
Obszar 13A. Rejon SP 17 - część północna
Terytorium obszaru
Osiedle Morelowe
Granice obszaru
Od północy, ul. Sienkiewicza; od wschodu ul. Wrocławska , od
południa ul. J.Słowackiego, od zachodu ul. Piwna i ul.
Sikorskiego
Powierzchnia
49,7 ha
Liczba mieszkańców
3080
Funkcja i charakterystyka
Teren przemieszanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym
obszaru (dominująca funkcja)
takŜe o charakterze śródmiejskim, jak i blokowym
Obszar 13B. Rejon SP 17 - część południowa
Terytorium obszaru
Osiedle Słowackiego
Granice obszaru
Od północy, ul. J.Słowackiego; od wschodu ul. Wrocławska , od
południa ul. płk W.Pileckiego, od zachodu ul. Nowa
Powierzchnia
91,4 ha
Liczba mieszkańców
2767
Funkcja i charakterystyka
Teren przewaŜającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
obszaru (dominująca funkcja)
tereny ogrodów działkowych
Tereny sportowe - stadion
Teren usług dla seniorów
Obszar 14. Rejon SP 6
Terytorium obszaru
Stare Miasto i śródmieście
Granice obszaru
Od północy ul. Jedności, ul. Reja, pl. Powstańców Wlkp. ul.
Kazimierza Wlk.; od wschodu ul. B.Chrobrego, pl. Piłsudskiego,
ul. Wrocławska do ul. Sienkiewicza, od południa ul. Sienkiewicza ;
od zachodu ul. Fabryczna i ul. Długa
Powierzchnia
87,8 ha
Liczba mieszkańców
5951
Funkcja i charakterystyka
Teren zabudowy śródmiejskiej a takŜe tereny usługowe
obszaru (dominująca funkcja)
Tereny placów publicznych, zieleńców i parków

3.

Analiza wskaźnikowa rejonów

3.1.

Dobór wskaźników diagnostycznych

Wybór wskaźników opisujących sytuację kryzysową został dokonany w oparciu o występowania
negatywnych zjawisk społecznych oraz ze sfer tj. gospodarczej,

przestrzenno-funkcjonalnej i

środowiskowej, w poszczególnych obszarach miasta. Przyjęta procedura miała na celu wyznaczenie
obszarów dotkniętych tymi problemami, kierując się przeświadczeniem, iŜ rewitalizacja moŜe stanowić
instrument, który poprzez skoordynowane działania znacząco złagodzi skutki niekorzystnych zjawisk.
Diagnoza przeprowadzona została w oparciu o wiarygodne dane ilościowe oraz jakościowe za 2015
rok uzyskane z GUS, Urzędu Miasta Zielona Góra, Komendy Miejskiej Policji oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy

Społecznej.

Przyjęto

regułę,

według

której

wyznaczona

część

miasta

zostanie

zakwalifikowany do obszaru zdegradowanego, jeśli przekroczy wartość wskaźników referencyjnych
dla Zielonej Góry co najmniej dwukrotnie w zakresie wskaźników społecznych i jednokrotnie w
zakresie wskaźników pozostałych, tzn. ze sfer:. gospodarczej, środowiskowej lub przestrzenno funkcjonalnej
Przyjęto następujące kryteria (wskaźniki) społeczne:
1. Wskaźnik obciąŜenia demograficznego – udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie ludności (dane GUS).
2. Długotrwałe ubóstwo i wykluczenie społeczne – liczba osób korzystających z pomocy
społecznej na 1000 ludności (dane MOPS).
Długotrwałe ubóstwo rodzin – liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej na 1000
rodzin (dane MOPS).
Bazę dla charakterystyki wartości wskaźników podstawowych stanowią dane dotyczące
wsparcia uzyskiwanego przez mieszkańców, beneficjentów MOPS. W tym przypadku rodzin i
osób, które z powodu swojej sytuacji Ŝyciowej uprawnieni są do korzystania z róŜnych form
pomocy społecznej. Przymus korzystania ze wsparcia społecznego wywołuje wiele
czynników, lecz przede wszystkim dotyczy bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
choroby, problemów opiekuńczo wychowawczych, w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
czy teŜ np. naduŜywania alkoholu. Dzięki wykorzystaniu powyŜszych danych statystycznych
dokonano analizy poziomu występowania problemów społecznych rodzin zamieszkujących
wydzielone obszary miasta. Wskaźnik pozwolił zidentyfikować te z nich, w których występuje
największe nagromadzenie problemów społecznych.
3. Długotrwałe bezrobocie – udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
(dane GUS).
Za sytuację społeczną i ekonomiczną mieszkańców odpowiada w duŜej mierze ich sytuacja
zawodowa. W diagnozie ukazane zostały więc problemy róŜnych grup mieszkańców miasta
spowodowane

pozostawaniem

poza

rynkiem

pracy,

szczególnie

osób

długotrwale

bezrobotnych.
4. Poziom przestępczości i wykroczeń – liczba przestępstw i wykroczeń na 1000 ludności (dane
KM Policji).
WaŜnym elementem diagnozy jest ustalenie poziomu szeroko rozumianej przestępczości w
mieście. Analiza liczby stwierdzonych przestępstw w kilku kategoriach kryminalnych, ma na

celu wyłonienie obszarów miasta, w których najczęściej dochodzi do czynów naruszających
przepisy prawa. Wskaźnik tego typu pomaga zobrazować poczucie bezpieczeństwa
publicznego, a pośrednio takŜe jakość Ŝycia społecznego w poszczególnych obszarach.

Pozostałe kryteria (wskaźniki) tj, ze sfery środowiskowej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej
określono następująco:
5. Poziom aktywności ekonomicznej – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na
100 osób (dane GUS).
Niebagatelne

znaczenie

dla

podejmowanych

analiz ma

takŜe

określenie

poziomu

przedsiębiorczości mieszkańców, definiowanej wpisami do rejestru REGON. Na poziom
lokalnej aktywności gospodarczej ma wpływ wiele czynników, m.in. takich jak: lokalny poziom
rozwój gospodarczego, polityka zrównowaŜonego rozwoju miasta, lokalny rynek pracy oraz
problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia, poziom dochodów mieszkańców i
konsumpcja społeczna. Analiza ukazuje skalę poziomu przedsiębiorczości w mieście, dzięki
czemu wyłania się obraz sytuacji kryzysowej w tym aspekcie w odniesieniu do
poszczególnych obszarów miasta.
6. Zanieczyszczenia powietrza, tj zagroŜenie przedostania się azbestu do atmosfery - liczba
2

zarejestrowanych punktów w stosunku do powierzchni obszaru (na 100m ).
Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie włóknistej, dlatego
przez pewien okres czasu był chętnie wykorzystywany przy budowie budynków. JednakŜe
równocześnie azbest jest najbardziej niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym. Usuwanie i
wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym ze względu na ich duŜą
ilość, a takŜe

wysokość

potrzebnych środków

finansowych. Szacuje

się,

Ŝe do

przeprowadzenia tego procesu niezbędny będzie okres - około 30 lat. Obecność i
zagęszczenie na danym obszarze budynków z elementami azbestowymi wskazuje na pilną
potrzebę interwencji
7. Dostęp do terenów rekreacji - powierzchnia terenów zielonych, zewidencjonowanych jako
uŜytki Bz, na 100 osób.
Tereny zieleni pełnią bardzo waŜną funkcję w mieście, a w przyszłości ich rola będzie tylko się
zwiększała. Podstawową rolą terenów zieleni jest rekreacją i wypoczynkiem. Jednak ich
znaczenie jest duŜo szersze: edukacyjne, wpływające na klimat w mieście, izolacyjne,
estetyczne. Niewątpliwie tereny zieleni są bardzo potrzebne w obszarach zurbanizowanych i
warto zwrócić uwagę na ich dostępność dla mieszkańców, aby przy podejmowaniu róŜnego
rodzaju działań mieć na uwadze ich potencjał w polityce rewitalizacyjnej.

3.2.

Analiza wskaźnikowa jednostek

Tabela 3 Zestawienie kryteriów uwzględnionych w diagnozie
Obszary
problemowe

Kryteria sfera społeczna
sfera
gospodarc
za

Kryteria pozostałe
sfera
sfera
funkcjśrodowiskowa
przestrz.

Wysoki
odsetek
ludności w
wieku
poprodukcyjnym
[%]

Wysoki
poziom
długotrwałego
ubóstwa i
wykluczenia
społecznego

Wysoka
stopa
długotrwałeg
o bezrobocia
[%]

Wysoki
poziom
przestępczo
ści i
wykroczeń

Niski
wskaźnik
prowadze
nia
aktywnośc
i gosp.

Niski
wskaźnik
dostępnoś
ci terenów
rekreacji

Wysoki
stopień
zagroŜenia
zanieczyszcze
nia środowiska

Udział
ludności w
wieku
poprodukcyj
nym w
ogólnej
liczbie
ludności
26

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej na
1 tys. ludności

Liczba
przestępstw
na 1 tys.
ludności

Liczba
zarejestr.
podmiotów
gosp. na
100. osób

Powierzch
nia
terenów
zielonych
na 100
osób

liczba
zarejestrowan
ych punktów
przypadająca
na 100 m 2
powierzchni
obszaru

44

Udział
długotrwale
bezrobotnyc
h wśród
osób w
wieku
produkcyjny
m
2,79

12

16

11,91

8,0

Obszar 1.

18

40

2,65

6

11

5,20

16,0

Obszar 2.

20

26

2,09

6

12

13,42

9,8

Obszar 3.

12

26

2,09

9

12

1,26

1,4

Obszar 4A.

33

31

3

12

16

12,14

40,1

Obszar 4B

28

18

1,68

13

24

2,23

0

Obszar 4C

16

7

1,06

10

14

5,84

0

Obszar 5.

35

29

2,55

10

12

0,00

45,8

Obszar 6A.

36

36

2,15

8

10

4,95

5,6

Obszar 6B

34

70

2,24

12

8

54,54

1,5

Metoda
wyliczenia

Miasto
Zielona Góra
- WARTOŚĆ
REFERENCYJ
NA

Obszar 7A.

31

99

5,22

13

21

5,98

10,3

Obszar 7B.

20

41

1,87

17

27

4,76

6,8

Obszar 8

21

14

1,77

11

15

12,11

4,9

Obszar 9A

26

29

2,04

4

9

1,90

0,1

Obszar 9B

25

18

1,88

3

13

0,3

0,2

Obszar 10A

25

26

2,33

14

21

89,31

1,9

Obszar 10B

30

89

3,82

17

20

11,65

1,9

Obszar 11A

26

59

2,94

23

23

10,29

5,5

Obszar 11B

20

38

2,58

54

81

0,50

4,4

Obszar 12A

34

71

3,03

17

20

58,34

8,1

Obszar 12B

32

56

2,2

33

22

6,54

3,4

Obszar 12C

31

54

2,6

9

11

11,19

15,0

Obszar 13A

31

72

4,12

15

13

5,92

14,1

Obszar 13B

27

44

2,51

5

14

16,28

8,8

Obszar 14

27

71

3,61

44

52

8,64

11,4

Dane zamieszczone w powyŜszej tabeli dla zobrazowania problemów w poszczególnych sferach w
rozkładzie na badane jednostki , przedstawiono na poniŜszych kartogramach. W przypadkach analizy
z zakresu, w którym Obszar 1 (Dzielnica Nowe Miasto) nie miał przekroczonych wskaźników, mapa
swoim zasięgiem nie obejmuje Obszaru 1, ze względu na lepszą czytelność kartogramu..

Ryc. 3 Mapa delimitacyjna - Wskaźnik obciąŜenia demograficznego

- obszary, w których odsetek ludności w
wieku poprodukcyjnym był wyŜszy niŜ średnia
wartość dla miasta

Opracowanie własne na podstawie danych z UM ZG

Problem zwiększania udziału mieszkańców w wieku poprodukcyjnym jest zauwaŜalny nie tylko w
Zielonej Górze, ale w całym kraju. Jest to jedno z głównych wyzwań, któremu Zielona Góra będzie
musiała stawić czoła w najbliŜszych latach. Ta tendencja będzie wzrastać, zatem naleŜy podjąć
działania w tych rejonach, gdzie ten problem obecnie występuje w największej skali. (jednostka 5, 6A,
6B)

Ryc. 4 Mapa delimitacyjna - Wskaźnik poziomu długotrwałego ubóstwa i wykluczenia społecznego

- obszary, w których liczba osób
korzystających z pomocy społecznej w stosunku
do ilości mieszkańców była niŜsza niŜ średnia

Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS

Jak widać z powyŜszego kartogramu , najwięcej osób korzystających z zasiłków pienięŜnych pomocy
społecznej zamieszkuje Śródmieście i jego najbliŜsze okolice. Nasilony problem w tej kwestii jest
równieŜ zauwaŜalny na osiedlu Piastowskim.

Ryc. 5 Mapa delimitacyjna - Wskaźnik poziomu długotrwałego bezrobocia

- obszary, w których udział długotrwale
bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym był wyŜszy niŜ średnia wartość
dla miasta

Opracowanie własne na podstawie danych z PUP

Z załączonego kartogramu wynika, Ŝe najwyŜszy wskaźnik bezrobocia występuje na osiedlu
Piastowskim i osiedlu Morelowym. Pozostałe obszary, gdzie wartość ta jest wyŜsza niŜ średnia dla
miasta to Śródmieście i jego najbliŜsze sąsiedztwo. Na taką sytuację ma wpływ wiele czynników, w
tym m.in:
- niskie lub nieadekwatne do potrzeb kwalifikacje osób bezrobotnych
- braki w wykształceniu, wysoki wiek mieszkańców niesprzyjający do zdobywania nowych
umiejętności i wiedzy,
- wyuczona bezradność (często „dziedziczona”) lub "zaradność" w wyszukiwaniu środków
pomocowych i brak motywacji do podejmowania pracy.

Ryc. 6 Mapa delimitacyjna - Wskaźnik poziomu przestępczości i wykroczeń

- obszary, w których liczba
przestępstw i wykroczeń był wyŜsza niŜ średnia
wartość dla miasta dla miasta

Opracowanie własne na podstawie danych z policji

Porównując dane z tabeli moŜna zauwaŜyć duŜą skalę rozpiętości między wartościami wskaźnika
określającego ilość zdarzeń zakłócających bezpieczeństwo mieszkańców. Wartość o wiele wyŜszą od
średniej dla miasta moŜna zaobserwować w Śródmieściu i w rejonie ul. Zjednoczenia - w obszarze, na
którym nie występują inne zjawiska wskazujące na zwiększoną ilość problemów społecznych. Jest to
teren w małym stopniu zamieszkany, zatem kaŜdy popełniony czyn wpływa na wartość wskaźnika
referencyjnego, odnoszącego się do ilości mieszkańców.

Ryc. 7 Mapa delimitacyjna - Wskaźnik aktywności ekonomicznej
- obszary, w których liczba rejestrowanych podmiotów gospodarczych dla
danego obszaru była wyŜsza niŜ średnia wartość dla miasta dla miasta

Niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców występuje zarówno na obrzeŜach miasta i w osiedlach
połoŜonych na skraju miasta w jego starych granicach, jak i na osiedlach, gdzie występuje znaczny
odsetek osób w starszym wieku, np. na osiedlu Piastowskim, Słonecznym, w rejonie ul. Chmielnej.
Ryc. 8 Mapa delimitacyjna - Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza
- obszary, w których stopień zagroŜenia zanieczyszczenia środowiska z
uwagi na obecność azbestu był wyŜszy niŜ średnia wartość dla miasta
-

zasięg przekroczeń pyłu

Nadal powaŜnym problemem w sferze środowiskowej niektórych fragmentów miasta jest
występowanie wyrobów azbestowych. Brak podejmowanych działań w tej kwestii moŜe prowadzić do
potencjalnego naraŜania zdrowia osób zamieszkujących w okolicznych gospodarstwach. Usunięcie
płyt azbestowych, oprócz kosztu ich demontaŜu, wiąŜe się z koniecznością zakupu i montaŜu nowego
dachu, co często przekracza moŜliwości finansowe gospodarstw domowych. Największa ilość
obiektów zawierających azbest odnotowano na osiedlach wielorodzinnych - ŁuŜyckim oraz Przyjaźni.
Bardziej zauwaŜalnym problemem środowiskowym w mieście jest kwestia niskiej emisji. W związku z
tym, ze z zamieszczonych map w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wynika , Ŝe problem pyłu

zawieszonego obserwowalny jest głównie w Śródmieściu i północno - wschodnim jego sąsiedztwie,
nie dokonano analizy tego czynnika w rozłoŜeniu na obszary, gdyŜ zasięg przekroczeń obejmuje trzy
jednostki: 14, 12A i 11A, co zilustrowano na ryc.9

Ryc. 9 Mapa delimitacyjna - Wskaźnik dostępu do terenów zielonych
- obszary, w których dostępność do
terenów zieleni była gorsza niŜ średnia wartość
dla miasta.

Najmniejsze wartości tego wskaźnika, określającego występowanie na obszarze terenów zieleni
urządzonej - parków, skwerów i zieleńców, obserwuje się na osiedlach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz w zwartej zabudowie śródmieścia i jego okolic.

Ryc. 10 Mapa delimitacyjna - Mapa koncentracji niekorzystnych zjawisk

- obszary, na których występuje
kumulacja negatywnych zjawisk

Siedem wcześniejszych map nałoŜono na siebie i zaznaczono część wspólną zdefiniowaną jako
występowanie co najmniej dwóch niekorzystnych zjawisk społecznych oraz przynajmniej jednego ze
sfery gospodarczej, funkcjonalno - przestrzennej oraz środowiskowej. Rezultatem tego działania jest
przedstawienie na mapie obszaru zdegradowanego, na którym zdiagnozowano koncentrację
niekorzystnych zjawisk społecznych i dodatkowo występowanie co najmniej jednego z niekorzystnych
zjawisk ze sfery gospodarczej lub funkcjonalno – przestrzennej lub środowiskowej.

Podsumowując wyniki dokonanych analiz danych statystycznych, prowadzonych wywiadów i
spacerów

studyjnych,

stwierdzić

moŜna,

Ŝe

wnioski

dotyczące

wyznaczenia

najbardziej

zdegradowanych obszarów miasta Zielona Góra w duŜej mierze były zbieŜne. Nagromadzenie
problemów społecznych i zdegradowanej przestrzeni miasta koncentruje się w najstarszej,
historycznej

jego części

i śródmieściu. Wynika to

z bardziej

zdegradowanych

zasobów

mieszkaniowych i relatywnie gorszych warunków Ŝycia. Proces wyludniania się centrów miast ma
swoje konsekwencje w strukturze demograficznej ich mieszkańców, osoby lepiej sytuowane
materialnie i o wyŜszym kapitale społecznym migrują do bardziej atrakcyjnych części miasta lub do
strefy podmiejskiej. Wyraźnie zmienia się na tych obszarach struktura wieku, która wskazuje na
szybsze starzenie populacji i pojawianie się związanych z tym problemów społecznych.
Nie bez znaczenia pozostają pełnione przez centralne obszary miasta funkcje, które
powodują, Ŝe przebywa na nich zdecydowanie więcej osób, niŜ rzeczywiście mieszka. Rynek, deptak,
okolice dworca kolejowego czy autobusowego, a takŜe okolice klubów muzycznych, wskazywane były
jako miejsca w których odnotować moŜna więcej zdarzeń zakłócania porządku publicznego.
Jako obszary zdegradowane inne niŜ śródmieście

zostały wskazane takŜe osiedla

mieszkaniowe znajdujące się sąsiedztwie lub niewielkim oddaleniu od centrum. Są to najczęściej
osiedla, na których relatywnie mieszka więcej osób starszych. Znaczne przepływy mieszkańców
powodują mniejszy poziom ich integracji, a skład społeczny, większe nagromadzenie róŜnego rodzaju
negatywnych zjawisk. W związku z tym na tych obszarach obserwuje się występowanie wielu
problemów społecznych, a takŜe ekonomiczno - gospodarczych.

3.3.

Obszar zdegradowany

Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło wyznaczyć obszary, które charakteryzują się
koncentracją negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru zdegradowanego, według liczby
przekroczonych wskaźników. Mając na uwadze powyŜsze przyjęto, Ŝe obszar zdegradowany
obejmuje jednostki 4a, 4b, 6b, 7a, 10b, 11a, 12a, 12b, 12c, 13a oraz 14, co zostało przedstawiono na
ryc. 11 .
Obszar zdegradowany zajmuje powierzchnię 1101,4 ha, czyli 3,96% powierzchni miasta.
Obszar zdegradowany zamieszkały jest przez 59070 osób, czyli 45% ludności miasta.
.
Ryc. 11 Zasięg obszaru zdegradowanego

zasięg obszaru zdegradowanego

4 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
Rewitalizacja to proces wsparty długoletnimi inwestycjami prowadzonymi w obszarze
zdegradowanym, które mają przynieść rozwój i poprawę warunków Ŝycia mieszkańców tego obszaru.
Dlatego obszar rewitalizacji nie powinien być wyznaczany jedynie na podstawie danych ilościowych,
pokazujących najbardziej intensywną degradację. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy
wyborze obszaru rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja moŜliwie szerokiego spektrum
moŜliwości realizacji potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak i
twardych, mogących takŜe oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną moŜliwość
kreowania pozytywnych zmian na obszarze zdegradowanym, a w konsekwencji pozytywnie wpływać
na kondycję gminy.

Obszar rewitalizacji zwykle nie obejmuje całego obszaru zdegradowanego, poniewaŜ
rewitalizacja jest skuteczniejsza, jeśli prowadzi się ją na ograniczonym terytorium. Pozwala to na
koncentrację działań i środków, co przynosi lepsze efekty, takŜe dla tej części obszaru
zdegradowanego, który nie został uwzględniony jako obszar bezpośredniej interwencji.
Kryteria wydzielenia obszaru rewitalizacji z obszaru zdegradowanego są bardziej złoŜone, niŜ
badanie wskaźników i poszukiwanie największej koncentracji negatywnych zjawisk przy wyznaczaniu
obszaru zdegradowanego. W procesie określania granic obszar rewitalizacji wzięto równieŜ pod
uwagę pod uwagę następujące czynniki:
- moŜliwość przeprowadzenia działań, które będą oddziaływać na przyczyny występowania
negatywnych zjawisk,
- spodziewany efekt w postaci uruchomienia mechanizmów naprawczych, które będą toczyć
się takŜe po zakończeniu interwencji,
- znaczenie (obecne i potencjalne) obszaru dla spójności i rozwoju całego miasta,
- uwarunkowania społeczne – nastawienie lokalnej społeczności i jej skłonność do zmian,
aktywność obywatelską
Analiza powyŜszych czynników podparta została badaniami przeprowadzonymi w 2016 roku przez
Pracownię Badań Społecznych z siedzibą w Zielonej Górze. Przeprowadzone wówczas badania
jakościowe (wywiady pogłębione z kartogramami oraz dyskusje eksperckie), spacery studyjnych z
wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej, pozwoliły na identyfikację kluczowych problemów
społeczno-gospodarczych w Zielonej Górze. Kierując się wyŜej przedstawionymi zasadami dokonano
wyboru jednostek przeznaczonych do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi. Wskutek zebranych
wniosków i uwag dodatkowo zdecydowano się wyłączyć obszary nowych osiedli zabudowy
wielorodzinnej, rozbudowującego się osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenu
„Zastalu”, duŜego obszaru działalności gospodarczej.
Granice obszaru rewitalizacji wyznaczono zatem tak, aby obejmowały śródmieście i tereny
bezpośrednio z nim sąsiadujące, a takŜe zabudowę osiedli wielorodzinnych: osiedla Piastowskiego,
Wazów, Morelowa i w rejonie ulic Stefana Batorego, Osadniczej i Objazdowej oraz ulicy Chmielnej. W
tabeli poniŜej przedstawiono sytuację społeczno – gospodarczą określoną wskaźnikami przyjętymi do
sporządzenia diagnozy.

Tabela 4 Zestawienie kryteriów dla obszaru rewitalizacji
Obszary
problemowe

Metoda
wyliczenia

Miasto
Zielona Góra
- WARTOŚĆ

Kryteria sfera społeczna
sfera
gospodarc
za
Niski
wskaźnik
prowadze
nia
aktywnośc
i gosp.

Kryteria pozostałe
sfera
sfera
funkcjśrodowiskowa
przestrz.
Niski
Wysoki
wskaźnik
stopień
dostępnoś
zagroŜenia
ci terenów
zanieczyszcze
rekreacji
nia środowiska

Wysoki
odsetek
ludności w
wieku
poprodukcyjnym
[%]

Wysoki
poziom
długotrwałego
ubóstwa i
wykluczenia
społecznego

Wysoka
stopa
długotrwałeg
o bezrobocia
[%]

Wysoki
poziom
przestępczo
ści i
wykroczeń

Udział
ludności w
wieku
poprodukcyj
nym w
ogólnej
liczbie
ludności

Liczba osób
korzystających
z pomocy
społecznej na
1 tys. ludności

Udział
długotrwale
bezrobotnyc
h wśród
osób w
wieku
produkcyjny
m

Liczba
przestępstw
na 1 tys.
ludności

Liczba
zarejestr.
podmiotów
gosp. na
100. osób

Powierzch
nia
terenów
zielonych
na 100
osób

liczba
zarejestrowan
ych punktów
przypadająca
na 100 m 2
powierzchni
obszaru

26

44

2,79

12

16

11,91

8,0

34

70

2,25

12

8

54,54

1,5

32

100

5,22

13

21

5,97

10,3

31

59

2,96

18

20

12,65

1,9

28

66

3,24

25

25

11,69

6,4

34

71

3,03

17

20

58,34

8,1

31

54

2,6

9

11

11,19

15,0

31

72

4,12

15

13

5,92

14,1

27

71

3,61

44

52

8,64

11,4

REFERENCYJ
NA

Okręg 1
Płd- Zach.
część osiedla
Piastowskiego
(powstały z
obszaru 6B)
Okręg 2
Płd - zach
część
Śródmieścia
płd – wsch
część osiedla
Piastowskiego
(powstały z
obszaru 7A)
Okręg 3
Rejon ul.
Wazów,
Konicza,
Zamenhofa
(powstały z
obszaru 10B)
Okręg 4
Płn. część
Śródmieścia,
rejon ul.
Osiedlowej,
Harcerskiej,
Energetyków
(powstały z
obszaru 11A)
Okręg 5
wsch, część
Śródmieścia
(powstały z
obszaru 12A)
Okręg 6
Rejon ul.
Władysława
IV, Chmielnej
(powstały z
obszaru 12C)
Okręg 7
Płd. Część
Śródmieścia,
os. Morelowe
(powstały z
obszaru 13A)
Okręg 8
Śródmieście
(powstały z
obszaru 14)

4.1.

Mapa obszaru rewitalizacji
Granice obszaru rewitalizacji wyznaczają:
- ul. Foluszowa, ul. Osadnicza, tory kolejowe, ul. S.Batorego, ul. Energetyków, ul. S.Batorego,

północna granica Doliny Gęśnika, ul. Sulechowska, ul. Źródlana, ul. Obywatelska, tory kolejowe, ul.
Staszica, ul. Wyspiańskiego, tory kolejowe;
- fragment lasu tzw. Parku Poetów, ogródki działkowe, zabudowania przy ul. Akademickiej,
zabudowania przy ul. Chmielnej, ul. Lwowska, ul. Wrocławska;
- ul. J.Słowackiego, ul. Strzelecka, ul. J.Kilińskiego, ogródki działkowe, ul. Botaniczna, linia
wysokiego napięcia na Wzgórzach Piastowskich;
-

zabudowania

przy

ul.

Unii

Europejskiej,

ul.

T.

Zawadzkiego

-

Zośki;

ul.

kard.St.Wyszyńskiego, ul. Wiśniowa, ścieŜka rowerowa "Zielona Strzała", ul. ŁuŜycka, ul. Dąbrówi, ul.
Al. Zjednoczenia.
Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 705,8 ha, czyli 2,5% powierzchni miasta.
Obszar rewitalizacji zamieszkały jest przez 39122 osób, czyli .29,9% ludności miasta.

Rycina 12 Obszar rewitalizacji

zasięg obszaru rewitalizacji
granica prawa pierwokupu

