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Wstęp 

Rewitalizacja, czyli proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony jest na podstawie programu rewitalizacji. Jest to wieloletni program działań w sferze 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem 

jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na 

rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych. Taką funkcję spełnia niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Wielgie. 

Ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce wyznacza ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 

roku. Określa ona zasady oraz tryb przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia 

i oceny rewitalizacji. Zapisy ustawy porządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji, rozumianej jako 

przedsięwzięcie całościowe, integrujące działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, w 

sposób zaplanowany oraz kompleksowy.  

Schemat 1. Proces rewitalizacji 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja będzie dotyczyć, zarówno terenów 

miejskich, jak i wiejskich. Głównym jej celem powinno być trwałe podniesienie jakości życia na 

obszarze zdegradowanym. Kierunki działań rewitalizacyjnych wyznacza Krajowa Polityka Miejska 2023, 

która wskazuje, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 rewitalizacja nie może być postrzegana, 

tak jak do tej pory, jedynie jako remont, modernizacja czy odbudowa. Powinna ona łączyć działania w 

sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego, przestrzenno-

funkcjonalnego, technicznego lub środowiskowego, związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego 

otoczeniem.  

Istotne jest, aby projekty społeczne stanowiły punkt wyjścia i były nieodłącznym 

elementem procesów rewitalizacyjnych. W obecnej perspektywie finansowej nie dopuszcza się 

realizacji tylko i wyłącznie wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki 

przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują 

zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Projekty te będą mogły zostać zrealizowane w ramach 

szerszej koncepcji, uzupełniająco do działań społecznych tzw. „miękkich”. Istotnym elementem procesu 

rewitalizacji jest partycypacja społeczna, obejmująca przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji        

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, przez których rozumie się mieszkańców gminy, 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  

Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się z koniecznością wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.  

Obszarem zdegradowanym jest obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto występuje na nim co najmniej jedno 

z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 

Obszar rewitalizacji wyznacza się jako całość lub część obszaru zdegradowanego i opracowuje 

dla niego lokalny program rewitalizacji. Gmina Wielgie planuje prowadzenie działań rewitalizacyjnych i 

chce pozyskać na ten cel środki unijne. W związku z tym będzie konieczne opracowanie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, zawierającego w szczególności: szczegółową diagnozę obszaru zdegradowanego, 

cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu 

negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe programu 

rewitalizacji. 

Sposób wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gminie Wielgie 

przedstawia poniższy schemat. 
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Schemat 2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze gminy Wielgie 
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1. Obszar zdegradowany gminy1  
 

Obszarem zdegradowanym w gminie jest obszar, na którym zidentyfikowano występowanie stanu 

kryzysowego (czyli koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej). Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące 

powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku 

poziomu rozwoju w odniesieniu do wartości dla całej gminy. Obszar zdegradowany może być podzielony 

na podobszary, w tym podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych  granic2. 

Obszar zdegradowany w gminie Wielgie został wyznaczony zgodnie z „Zasadami programowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Delimitację obszaru 

zdegradowanego przeprowadzono w oparciu o wskaźniki określone na liście wskaźników stanu 

kryzysowego dla obszarów wiejskich. 

Obszar gminy podzielono na 17 sołectw dla których przeprowadzano diagnozę mającą na celu 

identyfikację występowania stanu kryzysowego: 

1. Suszewo 
2. Czerskie Rumunki 
3. Czarne 
4. Suradówek 
5. Piaseczno 
6. Witkowo 
7. Nowa Wieś 
8. Wielgie 
9. Teodorowo 

10. Złowody 
11. Zaduszniki 
12. Oleszno 
13. Bętlewo 
14. Tupadły 
15. Rumunki Tupadelskie 
16. Zakrzewo 
17. Płonczyn 

 

1.1. Analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych 

Delimitacja obszaru zdegradowanego na obszarze Gminy Wielgie nastąpiła poprzez zbadanie 

wszystkich sołectw pod kątem występowania stanu kryzysowego. Sołectwa podzielono na pięć 

następujących grup, biorąc pod uwagę ich gęstość zaludnienia:  

 Sołectwa o gęstości zaludnienia do 35 os./km2: Rumunki Tupadelskie, Piaseczno, Czerskie 

Rumunki 

 Sołectwa o gęstości zaludnienia od 35 os./km2 do 45 os./km2: Witkowo, Tupadły, Płonczyn,  

 Sołectwa o gęstości zaludnienia od 45 os./km2 do 55 os./km2: Suszewo, Teodorowo, Zakrzewo, 

Oleszno 

 Sołectwa o gęstości zaludnienia od 55 os./km2 do 65 os./km2: Suradówek, Bętlewo, Złowody 

 Sołectwa o gęstości zaludnienia pow. 65 os./km2: Zaduszniki, Czarne, Nowa Wieś, Wielgie 

Każdą z grup zbadano innym zestawem wskaźników. Na tej podstawie do obszaru 

zdegradowanego zostały zaliczone te sołectwa, które spełniły jednocześnie dwa kryteria:  

 Na terenie sołectwa identyfikuje się co najmniej 2 problemy społeczne mierzone wskaźnikami 

określonymi na liście wskaźników stanu kryzysowego dla obszarów wiejskich; jednocześnie 

wskaźniki te przyjmują w sołectwach wartości mniej korzystne niż średnia ich wartość dla gminy 

                                                      
1 Przedstawione w poniższym rozdziale dane statystyczne dotyczą stanu na 31.12.2015 r. 
2 Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 27.01.2016 r. 
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 Na terenie sołectwa występują przestrzenie zdegradowane lub negatywne zjawiska w przynajmniej 

jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i 

technicznej 

Sołectwa o gęstości zaludnienia do 35 os./km2 zostały zbadane pod kątem występowania 

problemów społecznych poniższymi wskaźnikami: 

 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem  

 Wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców 

WSKAŹNIK: UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM W LUDNOŚCI 

OGÓŁEM 

Tabela 1. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w sołectwach o gęstości 
zaludnienia do 35 os./km2 

Sołectwo 
Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 
Ludność ogółem 

Udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym w 

ludności ogółem 

Rumunki Tupadelskie 14 77 18,18% 

Piaseczno 23 249 9,24% 

Czerskie Rumunki 41 313 13,10% 

Gmina 730 6 873 10,62% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

WSKAŹNIK: WSKAŹNIK PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW 

Tabela 2. Wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców w sołectwach o gęstości zaludnienia 
do 35 os./km2 

Sołectwo 
Liczba przestępstw 

kryminalnych 
Ludność ogółem 

Wskaźnik przestępstw 

kryminalnych na 1000 

mieszkańców 

Rumunki Tupadelskie 1 77 13 

Piaseczno 4 249 16 

Czerskie Rumunki 3 313 10 

Gmina 157 6 873 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników.  

Tabela 3. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o gęstości 
zaludnienia do 35 os./km2 

Sołectwo 
Udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym w ludności ogółem 

Wskaźnik przestępstw kryminalnych 

na 1000 mieszkańców 

Rumunki Tupadelskie 18,18% 13 

Piaseczno 9,24% 16 

Czerskie Rumunki 13,10% 10 

Gmina 10,62% 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Sołectwa o gęstości zaludnienia od 35 os./km2 do 45 os./km2 zostały zbadane pod kątem 

występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami: 

 Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym 
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 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 

WSKAŹNIK: STOSUNEK LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM WZGLĘDEM 

LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM 

Tabela 4. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym w 
sołectwach o gęstości zaludnienia od 35 os./km2 do 45 os./km2 

Sołectwo 
Liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym 

Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym 

Stosunek ludności w wieku 

poprodukcyjnym względem 

ludności w wieku produkcyjnym 

Witkowo  57 293 19,45% 

Tupadły 15 146 10,27% 

Płonczyn 50 273 18,32% 

Gmina 730 4 655 15,68% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

WSKAŹNIK: UDZIAŁ BEZROBOTNYCH W LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM 

Tabela 5. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w sołectwach o gęstości zaludnienia od 
35 os./km2 do 45 os./km2 

Sołectwo Liczba bezrobotnych  
Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Udział bezrobotnych w ludności w 

wieku produkcyjnym 

Witkowo 20 293 6,83% 

Tupadły 24 146 16,44% 

Płonczyn 32 273 11,72% 

Gmina 527 4 655 11,32% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, 

że dwa problemy społeczne występują w sołectwie Płonczyn. 

Tabela 6. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o gęstości 
zaludnienia od 35 os./km2 do 45 os./km2 

Sołectwo 

Stosunek ludności w wieku 

poprodukcyjnym względem ludności 

w wieku produkcyjnym 

Udział bezrobotnych w ludności w 

wieku produkcyjnym 

Witkowo 19,45% 6,83% 

Tupadły 10,27% 16,44% 

Płonczyn 18,32% 11,72% 

Gmina 15,68% 11,32% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Sołectwa o gęstości zaludnienia od 45 os./km2 do 55 os./km2 zostały zbadane pod kątem 

występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami: 

 Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym 

 Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

w ludności ogółem 
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WSKAŹNIK: UDZIAŁ BEZROBOTNYCH W LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM 

Tabela 7. Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym w sołectwach o gęstości zaludnienia od 
45 os./km2 do 55 os./km2 

Sołectwo Liczba bezrobotnych 
Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Udział bezrobotnych w ludności 

w wieku produkcyjnym 

Suszewo 30 250 12,00% 

Teodorowo 19 146 13,01% 

Zakrzewo 18 174 10,34% 

Oleszno 33 252 13,10% 

Gmina 527 4 655 11,32% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

WSKAŹNIK: UDZIAŁ OSÓB W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH KORZYSTAJĄCYCH 

ZE ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ W LUDNOŚCI OGÓŁEM 

Tabela 8. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
w ludności ogółem w sołectwach o gęstości zaludnienia od 45 os./km2 do 55 os./km2 

Sołectwo 

Liczba osób w 

gospodarstwach 

domowych korzystających 

ze środowiskowej pomocy 

społecznej 

Ludność ogółem 

Udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem 

Suszewo 99 375 26,40% 

Teodorowo 83 236 35,17% 

Zakrzewo 127 268 47,39% 

Oleszno 142 371 38,27% 

Gmina 2 246 6 873 32,68% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, 

że dwa problemy społeczne występują w sołectwach Teodorowo i Oleszno. 

Tabela 9. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o gęstości 
zaludnienia od 45 os./km2 do 55 os./km2 

Sołectwo 
Udział bezrobotnych w ludności w 

wieku produkcyjnym 

Udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej 

w ludności ogółem 

Suszewo 12,00% 26,40% 

Teodorowo 13,01% 35,17% 

Zakrzewo 10,34% 47,39% 

Oleszno 13,10% 38,27% 

Gmina 11,32% 32,68% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Sołectwa o gęstości zaludnienia od 55 os./km2 do 65 os./km2 zostały zbadane pod kątem 

występowania problemów społecznych poniższymi wskaźnikami: 

 Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym 

 Wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców  
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WSKAŹNIK: STOSUNEK LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM WZGLĘDEM 

LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM 

Tabela 10. Stosunek ludności w wieku poprodukcyjnym względem ludności w wieku produkcyjnym w 
sołectwach o gęstości zaludnienia od 55 os./km2 do 65 os./km2 

Sołectwo 
Liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym 

Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym 

Stosunek ludności w wieku 

poprodukcyjnym względem 

ludności w wieku 

produkcyjnym 

Suradówek  34 285 11,93% 

Bętlewo 40 209 19,14% 

Złowody 19 139 13,67% 

Gmina 730 4 655 15,68% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

WSKAŹNIK: WSKAŹNIK PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH NA 1000 MIESZKAŃCÓW 

Tabela 11. Wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców w sołectwach o gęstości zaludnienia 
od 55 os./km2 do 65 os./km2 

Sołectwo 
Liczba przestępstw 

kryminalnych 
Ludność ogółem 

Wskaźnik przestępstw 

kryminalnych na 1000 

mieszkańców 

Suradówek 7 402 17 

Bętlewo 9 337 27 

Złowody 3 213 14 

Gmina 157 6 873 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników. Wynika z niej, 

że dwa problemy społeczne występują w sołectwie Bętlewo. 

Tabela 12. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o gęstości 
zaludnienia od 55 os./km2 do 65 os./km2 

Sołectwo 

Stosunek ludności w wieku 

poprodukcyjnym względem ludności 

w wieku produkcyjnym 

Wskaźnik przestępstw kryminalnych 

na 1000 mieszkańców 

Suradówek 11,93% 17 

Bętlewo 19,14% 27 

Złowody 13,67% 14 

Gmina 15,68% 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Sołectwa o gęstości zaludnienia pow. 65 os./km2 zostały zbadane pod kątem występowania 

problemów społecznych poniższymi wskaźnikami: 

 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem  

 Udział bezrobotnych pozostających bez pracy pow. 24 miesięcy w ogóle bezrobotnych 
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WSKAŹNIK: UDZIAŁ LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM W LUDNOŚCI 

OGÓŁEM 

Tabela 13. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem w sołectwach o gęstości 
zaludnienia pow. 65 os./km2 

Sołectwo 
Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 
Ludność ogółem 

Udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym w 

ludności ogółem 

Zaduszniki 64 648 9,88% 

Czarne 33 374 8,82% 

Nowa Wieś 61 645 9,46% 

Wielgie 140 1 315 10,65% 

Gmina 730 6 873 10,62% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

WSKAŹNIK: UDZIAŁ BEZROBOTNYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY POW. 24 

MIESIĘCY W OGÓLE BEZROBOTNYCH 

Tabela 14. Udział bezrobotnych pozostających bez pracy pow. 24 miesięcy w ogóle bezrobotnych w 
sołectwach o gęstości zaludnienia pow. 65 os./km2 

Sołectwo 

Liczba osób bezrobotnych 

pozostających bez pracy 24 

miesięcy i dłużej 

Liczba bezrobotnych 

ogółem 

Udział bezrobotnych 

pozostających bez pracy pow. 

24 miesięcy w ogóle 

bezrobotnych 

Zaduszniki 5 31 16,13% 

Czarne 4 33 12,12% 

Nowa Wieś 3 41 7,32% 

Wielgie 19 105 18,10% 

Gmina 96 527 18,22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Poniższa tabela zawiera zestawienie osiągniętych wartości badanych wskaźników.  

Tabela 15. Wskaźniki występowania stanu kryzysowego w sferze społecznej w sołectwach o gęstości 
zaludnienia pow. 65 os./km2 

Sołectwo 
Udział ludności w wieku 

poprodukcyjnym w ludności ogółem 

Udział bezrobotnych pozostających 

bez pracy pow. 24 miesięcy w ogóle 

bezrobotnych 

Zaduszniki 9,88% 16,13% 

Czarne 8,82% 12,12% 

Nowa Wieś 9,46% 7,32% 

Wielgie 10,65% 18,10% 

Gmina 10,62% 18,22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 
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1.2. Analiza sołectw, w których zdiagnozowano problemy społeczne, pod kątem 

występowania przestrzeni zdegradowanych lub niekorzystnych zjawisk w innych 

sferach 

Przestrzeń zdegradowana 

 Przestrzeń zdegradowana, zgodnie z „Zasadami programowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych” to obecnie nieużytkowane tereny i obiekty, na których realizowano działalności: 

przemysłowe, wojskowe, eksploatację kopalin, transportowe, rolnicze, infrastruktury komunalnej 

(związanej z gospodarką wodno-ściekową, odpadami, zaopatrzeniem w energię). Specyficznym rodzajem 

„przestrzeni zdegradowanych” są także tereny i obiekty, w których rozpoczęto realizację 

zagospodarowania i jej nie zakończono – formalnie nie doszło więc do rozpoczęcia działalności, ale teren 

jest zajęty przez nieużytkowane obiekty. 

 Tak rozumiana przestrzeń nie występuje na terenie sołectw: Płonczyn, Teodorowo, Oleszno i 

Bętlewo.  

Niekorzystne zjawiska w innych sferach 

W poniższej tabeli dokonano zestawienia danych obrazujących występowanie problemów innych 

niż społeczne w sołectwach: Płonczyn, Teodorowo, Oleszno i Bętlewo.  

Tabela 16. Sołectwo Płonczyn – negatywne zjawiska w innych sferach 

Problem Opis 

Sfera gospodarcza 

Niski stopień przedsiębiorczości 

Na terenie sołectwa Płonczyn liczba podmiotów gospodarczych osób 

fizycznych w 2015 r. wynosiła 5. Poziom przedsiębiorczości mierzony 

wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 

2 i był niższy od średniej dla gminy (5). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Niewystarczające wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną 
Sołectwo nie posiada dostępu do sieci kanalizacyjnej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie.  

Tabela 17. Sołectwo Teodorowo – negatywne zjawiska w innych sferach 

Problem Opis 

Sfera gospodarcza 

Niski stopień przedsiębiorczości 

Na terenie sołectwa Teodorowo liczba podmiotów gospodarczych 

osób fizycznych w 2015 r. wynosiła 8. Poziom przedsiębiorczości 

mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wyniósł 5 i kształtował się na tym samym poziomie co 

średnia dla gminy (5). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Niewystarczające wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną 

Poziom skanalizowania sołectwa jest bardzo niski, do sieci 

kanalizacyjnej podłączonych jest tylko 5% nieruchomości.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie.  
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Tabela 18. Sołectwo Oleszno – negatywne zjawiska w innych sferach 

Problem Opis 

Sfera gospodarcza 

Niski stopień przedsiębiorczości 

Na terenie sołectwa Oleszno liczba podmiotów gospodarczych osób 

fizycznych w 2015 r. wynosiła 10. Poziom przedsiębiorczości 

mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wyniósł 4 i był niższy od średniej dla gminy (5). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Niewystarczające wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną 
Sołectwo nie posiada dostępu do sieci kanalizacyjnej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie.  

Tabela 19. Sołectwo Bętlewo – negatywne zjawiska w innych sferach 

Problem Opis 

Sfera gospodarcza 

Niski stopień przedsiębiorczości 

Na terenie sołectwa Bętlewo liczba podmiotów gospodarczych osób 

fizycznych w 2015 r. wynosiła 9. Poziom przedsiębiorczości mierzony 

wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 

4 i był niższy od średniej dla gminy (5). 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Niewystarczające wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną 
Sołectwo nie posiada dostępu do sieci kanalizacyjnej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie.  

1.3. Obszar zdegradowany – podsumowanie analizy  

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa pod kątem występowania problemów społecznych oraz 

analiza pod kątem występowania stanu kryzysowego w sferze gospodarczej wykazała, że obszarami 

zdegradowanymi w gminie są sołectwa: Płonczyn, Teodorowo, Oleszno i Bętlewo. W sołectwach tych 

występują po dwa problemy społeczne oraz problemy w przynajmniej jednej ze sfer (gospodarcza, 

przestrzenno-funkcjonalna, techniczna lub środowiskowa), dlatego należy je uznać za obszar 

zdegradowany.  

Tabela 20. Powierzchnia i ludność obszaru zdegradowanego na terenie gminy Wielgie 

Obszar Ludność 

Udział w całkowitej 

liczbie mieszkańców 

gminy 

Powierzchnia (km2) 
Udział w całkowitej 

powierzchni gminy 

Płonczyn 288 4,19% 8,80 6,59% 

Teodorowo 236 3,43% 5,18 3,88% 

Oleszno 371 5,40% 6,87 5,14% 

Bętlewo 337 4,90% 5,91 4,42% 

Razem 1 232 17,93% 26,76 20,03% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Wielgie. 
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Mapa 1. Mapa obszaru zdegradowanego w gminie Wielgie 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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2. Obszar rewitalizacji gminy3 
 

W myśl art. 10 ustawy o rewitalizacji4 i „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych” 

obszarem rewitalizacji jest obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 

szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych), na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować 

terenów, których łączna powierzchnia będzie większa niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkała przez 

więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania 

problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), 

powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle 

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji w gminie Wielgie obejmuje swoim zasięgiem zawężony obszar zdegradowany. 

W celu wyznaczenia rzeczywistej powierzchni, na której planowana jest interwencja w ramach programu 

rewitalizacji, obszar zdegradowany został zawężony do terenów, na których koncentruje się największy 

odsetek mieszkańców sołectw – Płonczyn, Teodorowo, Oleszno i Bętlewo. Obszarem rewitalizacji nie 

objęto natomiast części gruntów rolnych oraz lasów, gdyż tereny te są niezamieszkałe, w związku z czym 

niemożliwe będzie osiągnięcie na tych obszarach celów rewitalizacji. 

Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 26,76 km2, co stanowi 18,53% powierzchni gminy, 

zamieszkuje go 1 232 mieszkańców, czyli 17,93% ogółu ludności w gminie.  

Tabela 21. Powierzchnia i ludność obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wielgie 

Podobszar Ludność % ludności gminy Powierzchnia (km2) 
% powierzchni 

gminy 

Płonczyn 288 4,19% 6,80 5,09% 

Teodorowo 236 3,43% 5,18 3,88% 

Oleszno 371 5,40% 6,87 5,14% 

Bętlewo 337 4,90% 5,91 4,42% 

Razem 1 232 17,93% 26,76 18,53% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Wielgie. 

Obszar rewitalizacji spełniają następujący cel rewitalizacji wskazany w „Zasadach programowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych”: 

 Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności w rejonach o wysokim 

uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej 

Wybór celu został podyktowany występującym na obszarze stanem kryzysowym. Dla każdego 

podobszaru rewitalizacji określono 2 warunki, których spełnienie oznacza możliwość podjęcia na tym 

obszarze działań rewitalizacyjnych o określonym kierunku.  

 

 

                                                      
3 Przedstawione w poniższym rozdziale dane statystyczne dotyczą roku 2015. 
4 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 
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Schemat 3. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwa Płonczyn 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Schemat 4. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwa Teodorowo 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kryteria 

Cel rewitalizacji dla 
podobszaru rewitalizacji - 

sołectwo Płonczyn 

Zwiększenie partycypacji w życiu 
społecznym dla społeczności w 

rejonach o wysokim uzależnieniu 
od świadczeń pomocy społecznej  

Miejscowość wykazuje wyższy od 
przeciętnej w gminie wskaźnik 

osób w rodzinach korzystających z 
pomocy społecznej lub 

miejscowość znajduje się  wśród 
trzech miejscowości w gminie o 
największej bezwzględnej liczbie 
osób objętych sytuacją kryzysową 

W sołectwie Płonczyn udział 
osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem na 
tym obszarze wynosi 32,9% i jest 
wyższy od przeciętnej w gminie 

wynoszącej 32,7%. 

Lokalny samorząd może 
wykazać udokumentowane 

zainteresowanie 
prowadzeniem zajęć 

aktywizujących 

Lokalny samorząd posiada listy 
intencyjne od Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz organizacji 
pozarządowych, wykazujące 

zainteresowanie prowadzeniem zajęć 
aktywizujących, mających na celu 
zwiększenie partycypacji w życiu 

społecznym oraz zmniejszenie stopnia 
uzależnienia od świadczeń pomocy 

społecznej na terenie sołectwa 
Płonczyn. 

Kryteria 

Cel rewitalizacji dla 
podobszaru rewitalizacji - 

sołectwo Teodorowo 

Zwiększenie partycypacji w życiu 
społecznym dla społeczności w 

rejonach o wysokim uzależnieniu 
od świadczeń pomocy społecznej  

Miejscowość wykazuje wyższy od 
przeciętnej w gminie wskaźnik 

osób w rodzinach korzystających z 
pomocy społecznej lub 

miejscowość znajduje się  wśród 
trzech miejscowości w gminie o 
największej bezwzględnej liczbie 
osób objętych sytuacją kryzysową 

W sołectwie Teodorowo udział 
osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze 
środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem na 
tym obszarze wynosi 35,2% i jest 
wyższy od przeciętnej w gminie 

wynoszącej 32,7%. 

Lokalny samorząd może 
wykazać udokumentowane 

zainteresowanie 
prowadzeniem zajęć 

aktywizujących 

Lokalny samorząd posiada listy 
intencyjne od Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz organizacji 
pozarządowych, wykazujące 

zainteresowanie prowadzeniem zajęć 
aktywizujących, mających na celu 
zwiększenie partycypacji w życiu 

społecznym oraz zmniejszenie stopnia 
uzależnienia od świadczeń pomocy 

społecznej na terenie sołectwa 
Teodorowo 
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Schemat 5. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwa Oleszno 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Schemat 6. Cel rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji – sołectwa Bętlewo 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Kryteria 

Cel rewitalizacji dla 
podobszaru rewitalizacji - 

sołectwo Oleszno 

Zwiększenie partycypacji w życiu 
społecznym dla społeczności w 

rejonach o wysokim uzależnieniu 
od świadczeń pomocy społecznej  

Miejscowość wykazuje wyższy od 
przeciętnej w gminie wskaźnik 

osób w rodzinach korzystających z 
pomocy społecznej lub 

miejscowość znajduje się  wśród 
trzech miejscowości w gminie o 
największej bezwzględnej liczbie 
osób objętych sytuacją kryzysową 

W sołectwie Oleszno udział osób 
w gospodarstwach domowych 

korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej w ludności 

ogółem na tym obszarze wynosi 
38,3% i jest wyższy od przeciętnej 

w gminie wynoszącej 32,7%. 

Lokalny samorząd może 
wykazać udokumentowane 

zainteresowanie 
prowadzeniem zajęć 

aktywizujących 

Lokalny samorząd posiada listy 
intencyjne od Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz organizacji 
pozarządowych, wykazujące 

zainteresowanie prowadzeniem zajęć 
aktywizujących, mających na celu 
zwiększenie partycypacji w życiu 

społecznym oraz zmniejszenie stopnia 
uzależnienia od świadczeń pomocy 

społecznej na terenie sołectwa 
Oleszno. 

Kryteria 

Cel rewitalizacji dla 
podobszaru rewitalizacji - 

sołectwo Bętlewo 

Zwiększenie partycypacji w życiu 
społecznym dla społeczności w 

rejonach o wysokim uzależnieniu 
od świadczeń pomocy społecznej  

Miejscowość wykazuje wyższy od 
przeciętnej w gminie wskaźnik 

osób w rodzinach korzystających z 
pomocy społecznej lub 

miejscowość znajduje się  wśród 
trzech miejscowości w gminie o 
największej bezwzględnej liczbie 
osób objętych sytuacją kryzysową 

W sołectwie Bętlewo udział osób 
w gospodarstwach domowych 

korzystających ze środowiskowej 
pomocy społecznej w ludności 

ogółem na tym obszarze wynosi 
43,3% i jest wyższy od przeciętnej 

w gminie wynoszącej 32,7%. 

Lokalny samorząd może 
wykazać udokumentowane 

zainteresowanie 
prowadzeniem zajęć 

aktywizujących 

Lokalny samorząd posiada listy 
intencyjne od Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz organizacji 
pozarządowych, wykazujące 

zainteresowanie prowadzeniem zajęć 
aktywizujących, mających na celu 
zwiększenie partycypacji w życiu 

społecznym oraz zmniejszenie stopnia 
uzależnienia od świadczeń pomocy 

społecznej na terenie sołectwa 
Bętlewo. 
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Zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na tle gminy przedstawia poniższa mapa. 

Mapa 2. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Wielgie 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3. Diagnoza obszaru rewitalizacji  

 

3.1. Płonczyn 

Podstawowe informacje  

Sołectwo Płonczyn położone jest w południowo-wschodniej części Gminy, a jego powierzchnia 

wynosi 8,8 km2. Płonczyn sąsiaduje od północy z sołectwami Bętlewo i Tupadły, od wschodu z 

sołectwami Zakrzewo i Kochoń (gmina Dobrzyń nad Wisłą), od zachodu z sołectwem Kisielewo (gmina 

Dobrzyń nad Wisłą), od południa z sołectwami Główczyn (gmina Dobrzyń nad Wisłą), Wierznica (gmina 

Dobrzyń nad Wisłą) i Mokowo (gmina Dobrzyń nad Wisłą). Przez sołectwo przebiega droga wojewódzka 

nr 558.  

Sytuacja demograficzna 

Sołectwo zamieszkuje 288 osób, z czego 50% stanowią kobiety. Największy udział  

w ludności Płonczyna stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 69,4% mieszkańców. Niekorzystnie 

kształtuje się udział osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi 12,5% i jest wyższy od wskaźnika dla 

gminy – 10,69%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Płonczynie, liczony jako stosunek 

mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, wynosi 44 i kształtuje się 

korzystniej niż wskaźnik dla gminy – 48.   

Wykres 1. Struktura wiekowa ludności w Płonczynie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Gospodarka i rynek pracy  

Na terenie sołectwa Płonczyn liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w 2015 r. 

wynosiła 5. Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 2 i był niższy od 

średniej dla gminy (5). 

W 2015 r. w Płonczynie liczba bezrobotnych wynosiła 32 osoby, z czego 8 było bezrobotne 

powyżej 12 miesięcy. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym sołectwa kształtował 

się na poziomie 11,72% i był nieco wyższy niż wskaźnik dla gminy – 11,32%. W Płonczynie 

zamieszkiwało 5 bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy.  

 

52 200 36 

1 488 

4 611 

730 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny

Płonczyn Gmina
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Wykres 2. Liczba bezrobotnych w Płonczynie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. 

Pomoc społeczna 

W 2015 r. w Płonczynie ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzystało 128 osób. 

Odsetek osób korzystających z pomocy wynosił 32,9% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 32,7%. 

Niekorzystnie kształtował się również udział liczby dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymywali zasiłek 

rodzinny – wyniósł on dla sołectwa 60,61%, dla gminy kształtował się natomiast na poziomie 56,12%. 

Tabela  Korzystający z pomocy społecznej w Płonczynie w 2015 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Bezpieczeństwo 

W sołectwie w 2015 r. wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców sołectwa 

Płonczyn wynosił 21 i był niższy niż wskaźnik dla gminy – 23. 

Poziom kształcenia  

Płonczyn należy do rejonu obsługi Szkoły Podstawowej we Wielgiem, w której przeciętny wynik 

sprawdzianu szóstoklasisty za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 53% i był 

niższy od średniej dla województwa – 62%. 

32 
8 5 

527 

187 

96 

Liczba osób bezrobotnych Liczba osób bezrobotnych
powyżej 12 miesięcy

Liczba osób bezrobotnych
powyżej 24 miesięcy

Płonczyn Gmina
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32 

2246 

835 

Liczba osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze

środowiskowej pomocy
społecznej

Liczba dzieci do lat 17, na które
rodzice otrzymują zasiłek

rodzinny

Gmina Płonczyn
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Płonczyn należy do rejonu obsługi Gimnazjum w Wielgiem, w którym przeciętny wynik egzaminu 

gimnazjalnego za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 46% i był niższy od 

średniej dla województwa – 52%. 

Obiekty zabytkowe 

W miejscowości Wylazłowo, w sołectwie Płonczyn znajduje się zespół pałacowo-parkowy z XIX 

w. w jego skład wchodzi dwór i park.  

Zdjęcie 1. Dwór murowany z XIX w. w Wylazłowie  

 

Źródło: www.wielgie.pl 

Infrastruktura przestrzenno-funkcjonalna  

W sołectwie Płonczyn znajduje się świetlica wiejska, brak natomiast infrastruktury społecznej i 

rekreacyjno-sportowej w postaci biblioteki, boiska sportowego, placu zabaw czy siłowni zewnętrznej.  

3.2. Teodorowo 

Podstawowe informacje  

Sołectwo Teodorowo położone jest w centralnej części Gminy Wielgie. Powierzchnia sołectwa 

wynosi 5,18 km2. Teodorowo sąsiaduje od północnego-wschodu z sołectwem Piaseczno, od 

południowego-wschodu z sołectwem Tupadły, od zachodu z sołectwem Wielgie.  

Sytuacja demograficzna 

Sołectwo Teodorowo zamieszkuje 236 osób, z czego 47,5% stanowią kobiety. Największy udział 

w ludności sołectwa stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 61,9% mieszkańców. Niekorzystnie 

kształtuje się udział osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi 11,4% i jest wyższy od wskaźnika dla 

gminy – 10,6%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Teodorowie, liczony jako stosunek 

mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, wynosi 62 i kształtuje się 

niekorzystnie w stosunku do gminy – 48.   
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Wykres 3. Struktura wiekowa ludności w Teodorowie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Gospodarka i rynek pracy  

 Na terenie sołectwa Teodorowo liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w 2015 r. 

wynosiła 8. Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 5 i kształtował się 

na tym samym poziomie co średnia dla gminy (5). 

W 2015 r. w Teodorowie  liczba bezrobotnych wynosiła 19 osób, z czego bezrobotnych powyżej 

12 miesięcy było 15. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym sołectwa kształtował 

się na poziomie 13,01% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 11,32%. W Teodorowie zamieszkiwało 6 

bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy.  

Wykres 4. Liczba bezrobotnych w Teodorowie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. 

Pomoc społeczna 

W 2015 r. w Teodorowie ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzystały 83 osoby. 

Odsetek osób korzystających z pomocy wynosił 35,2% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 32,7%. 

Korzystniej niż średni wskaźnik dla gminy kształtował się udział liczby dzieci do lat 17, na które rodzice 

otrzymywali zasiłek rodzinny – wyniósł on dla Teodorowa 49,2%, dla gminy kształtował się natomiast na 

poziomie 56,1%.  
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Tabela 5. Korzystający z pomocy społecznej w Teodorowie w 2015 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Bezpieczeństwo 

W sołectwie w 2015 r. wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców sołectwa 

Teodorowo wynosił 17 i był niższy niż wskaźnik dla gminy – 23. 

Poziom kształcenia  

Teodorowo należy do rejonu obsługi Szkoły Podstawowej we Wielgiem, w której przeciętny 

wynik sprawdzianu szóstoklasisty za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 

53% i był niższy od średniej dla województwa – 62%. 

Teodorowo należy do rejonu obsługi Gimnazjum w Wielgiem, w którym przeciętny wynik 

egzaminu gimnazjalnego za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 46% i był 

niższy od średniej dla województwa – 52%. 

Infrastruktura przestrzenno-funkcjonalna  

W sołectwie Teodorowo znajduje się boisko sportowe, brak natomiast infrastruktury społecznej i 

rekreacyjno-sportowej w postaci świetlicy wiejskiej, biblioteki, placu zabaw czy siłowni zewnętrznej.  

3.3. Oleszno 

Podstawowe informacje  

Sołectwo Oleszno położone jest w południowej części Gminy Wielgie. Powierzchnia sołectwa 

wynosi  6,87 km2. Oleszno sąsiaduje od północy z sołectwami Nowa Wieś i Wielgie, od wschodu z 

sołectwem Bętlewo, od zachodu z sołectwami Złowody i Zaduszniki, od południa z sołectwem Kisielewo 

(gmina Dobrzyń nad Wisłą). 

Sytuacja demograficzna 

Sołectwo Oleszno zamieszkuje 371 osób, z czego 45% stanowią kobiety. Największy udział  

w ludności Oleszna stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 67,9% mieszkańców. Korzystnie kształtuje 

się udział osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi 9,7% i jest niższy od wskaźnika dla gminy – 

10,6%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Olesznie, liczony jako stosunek mieszkańców w wieku 

nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, wynosi 47 i kształtuje się nieco korzystniej niż 

wskaźnik dla gminy – 48.   
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Wykres 6. Struktura wiekowa ludności w Olesznie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie 

Gospodarka i rynek pracy  

 Na terenie sołectwa Oleszno liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w 2015 r. 

wynosiła 10. Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 4 i był niższy od 

średniej dla gminy (5). 

W 2015 r. w Olesznie liczba osób bezrobotnych wynosiła 33 osób, z czego 21 było bezrobotne 

powyżej 12 miesięcy. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym sołectwa kształtował 

się na poziomie 13,1% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 11,32%. W Olesznie zamieszkiwało 8 

bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy.  

Wykres 7. Liczba bezrobotnych w Olesznie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. 

Pomoc społeczna 

W Olesznie ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej w 2015 r. korzystało 142 osoby. 

Odsetek osób korzystających z pomocy wynosił 38,3% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 32,7%. 

Korzystniej niż wskaźnik dla gminy kształtował się udział liczby dzieci do lat 17, na które rodzice 

otrzymywali zasiłek rodzinny – wyniósł on dla Oleszna 51,8%, dla gminy kształtował się natomiast na 

poziomie 56,1% 
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Tabela 8. Korzystający z pomocy społecznej w Olesznie w 2015 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Bezpieczeństwo 

W sołectwie w 2015 r. wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców sołectwa 

Oleszno wynosił 30 i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 23. 

Poziom kształcenia  

Oleszno należy do rejonu obsługi Szkoły Podstawowej w Zadusznikach, w której przeciętny 

wynik sprawdzianu szóstoklasisty za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 

60% i był niższy od średniej dla województwa – 62%. 

Oleszno należy do rejonu obsługi Gimnazjum w Wielgiem, w którym przeciętny wynik egzaminu 

gimnazjalnego za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 46% i był niższy od 

średniej dla województwa – 52%. 

Obiekty zabytkowe  

W sołectwie Oleszno znajdują się ruiny dworu w otoczeniu parku krajobrazowego. Dwór 

pochodzi z XIX w. 

Zdjęcie 2. Ruiny dworu z XIX w. w Olesznie 

 

Źródło: www.nasze.kujawsko-pomorskie.pl 
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Infrastruktura przestrzenno-funkcjonalna  

W sołectwie Oleszno znajduje się świetlica wiejska, brak natomiast infrastruktury społecznej i 

rekreacyjno-sportowej w postaci biblioteki, boiska sportowego, placu zabaw czy siłowni zewnętrznej.  

3.4. Bętlewo 

Podstawowe informacje  

Sołectwo Bętlewo położone jest w południowej części gminy Wielgie. Jego powierzchnia wynosi 

5,91 km2. Sołectwo sąsiaduje od północy z sołectwem Wielgie, od wschodu z sołectwem Tupadły, od 

zachodu z sołectwem Oleszno, od południa z sołectwem Płonczyn. Przez sołectwo przebiega droga 

wojewódzka nr 558. 

Sytuacja demograficzna 

Sołectwo Bętlewo zamieszkuje 337 osób, z czego 46,3% stanowią kobiety. Największy udział  

w ludności Bętlewa stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 62% mieszkańców. Niekorzystnie kształtuje 

się udział osób w wieku poprodukcyjnym, który wynosi 11,9% i jest wyższy od wskaźnika dla gminy – 

10,6%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Bętlewie, liczony jako stosunek mieszkańców w wieku 

nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym, wynosi 61 i kształtuje się mniej korzystnie niż 

wskaźnik dla gminy – 48.   

Wykres 9. Struktura wiekowa ludności w Bętlewie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Gospodarka i rynek pracy  

 Na terenie sołectwa Bętlewo liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych w 2015 r. 

wynosiła 9. Poziom przedsiębiorczości mierzony wskaźnikiem liczby zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniósł 4 i był niższy od 

średniej dla gminy (5). 

W 2015 r. w Bętlewie liczba osób bezrobotnych wynosiła 23, z czego 18 było bezrobotnych 

powyżej 12 miesięcy. Udział osób bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym sołectwa kształtował 

się na poziomie 11% i był niższy niż wskaźnik dla gminy – 11,32%. W Bętlewie zamieszkiwało 6 

bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy.  
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Wykres 10. Liczba bezrobotnych w Bętlewie w 2015 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. 

Pomoc społeczna 

W 2015 r. w Bętlewie ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej korzystało 146 osób. 

Odsetek osób korzystających z pomocy wynosił 43,3% i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 32,7%. 

Również mniej korzystnie niż średni wskaźnik dla gminy kształtował się udział liczby dzieci do lat 17, na 

które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny – wyniósł on dla Bętlewa 65,9%, dla gminy kształtował się 

natomiast na poziomie 56,1%. 

Tabela 11. Korzystający z pomocy społecznej w Bętlewie w 2015 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielgie. 

Bezpieczeństwo 

W sołectwie w 2015 r. wskaźnik przestępstw kryminalnych na 1000 mieszkańców sołectwa 

Bętlewo wynosił 27 i był wyższy niż wskaźnik dla gminy – 23. 

Poziom kształcenia  

Teodorowo należy do rejonu obsługi Szkoły Podstawowej we Wielgiem, w której przeciętny 

wynik sprawdzianu szóstoklasisty za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 

53% i był niższy od średniej dla województwa – 62%. 
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Teodorowo należy do rejonu obsługi Gimnazjum w Wielgiem, w którym przeciętny wynik 

egzaminu gimnazjalnego za lata ostatnie 3 lata tj. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 wynosił 46% i był 

niższy od średniej dla województwa – 52%. 

Infrastruktura przestrzenno-funkcjonalna w sołectwie 

W sołectwie Bętlewo znajduje się świetlica wiejska, brak natomiast infrastruktury społecznej i 

rekreacyjno-sportowej w postaci biblioteki, boiska sportowego, placu zabaw czy siłowni zewnętrznej.  

3.5. Kluczowe zjawiska negatywne i lokalne potencjały zdiagnozowane na 

obszarze rewitalizacji  

Poniższa tabela zawiera podsumowanie diagnozy obszaru rewitalizacji. Zostały w niej 

przedstawione negatywne zjawiska oraz główne potencjały występujące na podobszarach rewitalizacji. 

Tabela 22. Kluczowe zjawiska negatywne i lokalne potencjały zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji 

Podobszary 

rewitalizacji  
Zjawiska negatywne Potencjały 

Płonczyn 

 Wysoki odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym 

 Wysoki udział osób bezrobotnych w 

ludności w wieku produkcyjnym  

 Wysoki odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej 

 Wysoki udział liczby dzieci do lat 17, na 

które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny 

 Niekorzystny wskaźnik liczby 

zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 Miejscowość należy do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej i gimnazjum o 

niskim poziomie kształcenia 

 Brak infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej 

 Korzystny wskaźnik obciążenia 

demograficznego 

 Korzystny wskaźnik przestępstw 

kryminalnych na 1000 mieszkańców 

 Obecność infrastruktury kulturowej 

(świetlica wiejska) 

 Obecność obiektów zabytkowych 

 Dobre skomunikowanie z regionem 

(droga wojewódzka nr 558) 

 

Teodorowo 

 Wysoki odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym i niekorzystny 

wskaźnik obciążenia demograficznego 

 Wysoki udział osób bezrobotnych w 

ludności w wieku produkcyjnym  

 Wysoki odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej 

 Wysoki udział liczby dzieci do lat 17,  

na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny 

 Miejscowość należy do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej i gimnazjum o 

niskim poziomie kształcenia 

 Brak infrastruktury kulturowej i 

rekreacyjnej 

 Korzystny wskaźnik przestępstw 

kryminalnych na 1000 mieszkańców 

 Obecność infrastruktury sportowej  

Oleszno 
 Wysoki udział osób bezrobotnych w 

ludności w wieku produkcyjnym  

 Niski odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym i korzystny wskaźnik 
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 Wysoki odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej w ludności 

sołectwa ogółem 

 Niekorzystny wskaźnik liczby 

zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 Niekorzystny wskaźnik przestępstw 

kryminalnych na 1000 mieszkańców 

 Miejscowość należy do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej i gimnazjum o 

niskim poziomie kształcenia 

 Brak infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej 

obciążenia demograficznego 

 Niski udział liczby dzieci do lat 17,  

na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny 

 Obecność obiektów zabytkowych  

 Obecność infrastruktury kulturowej 

(świetlica wiejska) 

Bętlewo 

 Wysoki odsetek ludności w wieku 

poprodukcyjnym i niekorzystny 

wskaźnik obciążenia demograficznego 

 Wysoki odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej 

 Wysoki udział liczby dzieci do lat 17,  

na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny 

 Niekorzystny wskaźnik liczby 

zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych osób fizycznych na 100 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 Niekorzystny wskaźnik przestępstw 

kryminalnych na 1000 mieszkańców 

 Miejscowość należy do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej i gimnazjum o 

niskim poziomie kształcenia 

 Brak infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej 

 Dobre skomunikowanie z regionem 

(droga wojewódzka nr 558) 

 Niski udział osób bezrobotnych w 

ludności w wieku produkcyjnym  

 Obecność infrastruktury kulturowej 

(świetlica wiejska) 

 

 

 


