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1. WPROWADZENIE I METODOLOGIA 

 
Do końca 2023 roku obowiązuje okres przejściowy, w którym możliwe jest 

prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych poprzez program rewitalizacji 

sporządzony w oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku lub  

„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia  2 sierpnia 2016 roku. Poniżej na 

schematach zaprezentowano zasadnicze różnice pomiędzy w/w dokumentami.  

 
 

Schemat 1. Ustawa vs. Wytyczne – charakter 

 

 

Ustawa ma charakter zbioru 
narzędzi, służących prowadzeniu 
efektywnych procesów 
rewitalizacji 

Ramowy dokument warunkujący 
wydawanie środków unijnych na 
lata 2014-2020 na przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne
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Schemat 2. Ustawa vs. Wytyczne – konsultacje 

 

Schemat 3. Ustawa vs. Wytyczne – cel 

 

 

 

Zarząd właściwego powiatu, 
Zarząd województwa,  Właściwy 

wojewoda, Właściwe organy 
wojskowe,  właściwy komendant 

powiatowy,  operatorzy 
uzbrojenia terenu, mieszkańcy

Mieszkańcy, władze publiczne, 
organizacje społeczne, 

przedsiębiorcy

Stworzenie ram prawnych dla 
skutecznych procesów 

rewitalizacyjnych, które zachęcać 
będą podmioty publiczne i 
prywatne do współpracy i 

kontentacji środków i działań na 
obszarach zdegradowanych. 

Dotyczą kryteriów i wymogów, 
jakie muszą spełniać projekty 

rewitalizacyjne, które ubiegają się 
o wsparcie ze środków UE.
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Schemat 4. Ustawa vs. Wytyczne – idea 

 

 

Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 - 2023  był opracowywany 

zgodnie  z zasadami  ogólnokrajowymi znajdującymi się w  „Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia  2 sierpnia 2016 roku. Każdy PR opracowany na 

postawie w/w wytycznych powinien zawierać:  

  opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy; 

 diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych; 

 zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, tj. określenie, w oparciu  

o inne dokumenty strategiczne gminy lub diagnozę i identyfikację potrzeb 

rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wymagających wsparcia; 

 wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt 

rewitalizacji); 

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom 

rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk; 

 listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Dostępność do szerokiego 
wachlarza narzędzi ułatwiających 

procesy rewitalizacji.

Główny nacisk został położony na 
odpowiednie przygotowanie 

programów rewitalizacji 
stanowiących wymóg konieczny 

uznania projektu z niego 
wynikającego za „rewitalizacyjny”.
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wraz z ich opisami zawierającymi, w odniesieniu do każdego 

projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę i wskazanie 

podmiotów go realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację (miejsce 

przeprowadzenia danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane rezultaty 

wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji; 

 charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową; 

 mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi 

projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami 

różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji; 

 indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przedsięwzięć  z indykatywnymi 

wielkościami środków finansowych z różnych źródeł; 

  mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów  

i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji; 

  system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 

  system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania 

modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu. 

Wytyczne ministerialne definiują rewitalizację jako kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 

całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz 

gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 

poprzez programy rewitalizacji. Stan kryzysowy jest spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, 

niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa 

w życiu publicznym i kulturalnym, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co 

najmniej jednej z następujących sfer: 
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Schemat 5. Klasyfikacja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, 
środowiskowej, technicznej i przestrzenno – funkcjonalnej  

 

 

Teren, na którym zdiagnozowano stan kryzysowy  to obszar zdegradowany. 

Może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 

wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia stanu kryzysowego na każdym z nich.  

W przypadku gminy Santok  delimitację obszaru zdegradowanego  przeprowadzono  

w oparciu o analizę wskaźnikową poszczególnych sołectw. 

Następnym etapem tworzenia RP jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Jest to 

całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji również może być podzielony na podobszary, 

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

terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy. 

 

 

• niskiego stopnia przedsiębiorczości,
•słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw.

a) gospodarczej w zakresie:

•przekroczenia standardów jakości środowiska,
• obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia, ludzi 
bądź stanu środowiska.

b) środowskowej w zakresie: 

•niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną,
• braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, 
•niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 
obszaru, 

•niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej. 

c) przestrzenno - funkcjonalnej w zakresie:

•degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu mieszkaniowym, 

• braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w 
zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

d) technicznej w zakresie:
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Schemat 6. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 
 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań 

danego obszaru i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy 

publicznej) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną 

społecznością. Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są: 

a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy; 

b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających 

go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 

przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe; 

c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 

d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru; 

e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno - 

funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej; 

f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności 

rewitalizacji; 

g. realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa 

polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów 

Obszar 
zdegradowny

Obszar rewitalizacji            
≤ 20% powierzchni 

gminy                                         
≤ 30% ludności gminy
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rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego 

i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają 

dotyczyć. 

 Właściwie wykonany program rewitalizacji, czyli wieloletni program działań w 

sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub 

środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, musi 

charakteryzować się następującymi cechami: 
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Schemat 7. Cechy programu rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

1. Kompleksowość programu rewitalizacji polega na:  

a) ujęciu działań rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy, w których 

uwzględnione będą projekty współfinansowane ze środków EFRR, EFS, FS oraz 

innych publicznych lub prywatnych tak, aby nie pomijać aspektu społecznego 

oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub 

środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. 

Program Rewitalizacji 

Kompleksowość 

Komplementarność 

Partycypacja 

Koncentracja 
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Projekty powinny być powiązana oraz wspólnie oddziaływać na zdiagnozowaną 

sytuację kryzysową. W ramach PR dla Gminy Santok zaplanowano 

przedsięwzięcia społeczne („miękkie”) w tym dofinansowane z EFS w okresie 

programowania UE 2014-2020 oraz uzupełniające je zadania inwestycyjne 

(“twarde”). 

 

Schemat 8. Przykładowy schemat działań  rewitalizacyjnych nr 1 

 
 

Źródło: opracowanie własne na postawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020”. 

Zakładany efekt działań rewitalizacyjnych

Działania infrastrukturalne z EFRR

Projekt „twardy”

Działania „miękkie” z EFS

Projekt nr 1 Projekt nr 2

Przykładowy schemat działań  rewitalizacyjnych nr 1
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Schemat 9. Przykładowy schemat działań  rewitalizacyjnych nr 2 

miękkie” z EF 
Źródło: opracowanie własne na postawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020”. 
 

2. Koncentracja programu rewitalizacji polega na skupieniu działań w ramach 

programu rewitalizacji  na terenach obejmujących całość lub część zdiagnozowanego 

obszaru zdegradowanego i dotkniętych szczególną koncentracją zdiagnozowanych 

problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Możliwa jest również realizacja 

projektów rewitalizacyjnych zlokalizowanych poza wyznaczonym obszarem 

rewitalizacji, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.  

3. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych jest szczególnie ważna  i obejmuje 

kilka różnych wymiarów. Jej spełnienie jest wymogiem koniecznym dla wspierania 

projektów rewitalizacyjnych. Wyróżniamy komplementarności: przestrzenną, 

problemową, proceduralno-instytucjonalną, międzyokresową oraz źródeł 

finansowania. 

a) komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę 

podczas tworzenia i realizacji programu rewitalizacji wzajemnych powiązań 

pomiędzy projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi zarówno 

Zakładany efekt działań rewitalizacyjnych

Działania „miękkie” z EFS

Projekt 

Działania infrastrukturalne z EFRR

Projekt „twardy”

Przykładowy schemat działań rewitalizacyjnych nr 2
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realizowanymi na obszarze rewitalizacji, jak i znajdującymi się poza nim, ale 

oddziałującymi na obszar rewitalizacji, 

b) komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów 

rewitalizacyjnych. które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, 

że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we 

wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-

funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym).  

c) komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na 

efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne 

uzupełnianie się i spójność procedur.  

d)  komplementarność międzyokresowa - w procesach rewitalizacji kluczowe 

znaczenie ma zachowanie ciągłości programowej (polegającej na kontynuacji lub 

rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013). Z tego względu możliwe 

jest uzupełnianie przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach polityki spójności 

2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami 

komplementarnymi (np. o charakterze społecznym), realizowanymi w ramach 

polityki spójności 2014-2020.  

e) komplementarność źródeł finansowania oznacza, że projekty rewitalizacyjne, 

wynikające z programu rewitalizacji powinny być realizowane przy pomocy 

wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego 

dofinansowania. Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia 

prywatnych i publicznych źródeł finansowania,  

4. Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja: 

a) program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny  

i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, 

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. 

Prace nad przygotowaniem programu,  oparte są na współpracy ze wszystkimi 

grupami interesariuszy tj. społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich 

użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi; 

b) jest to fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie, monitorowanie);  
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c) partycypacja ukierunkowana jest na możliwie dojrzałe jej formy, a więc 

nieograniczające się jedynie do informacji czy konsultacji działań władz 

lokalnych, ale dążące do zaawansowanych metod partycypacji, takich jak 

współdecydowanie czy kontrola obywatelska.  

 

Schemat 10. Uczestnicy prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 – 2023 został opracowany zgodnie 

z powyższą metodologią ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zasad 

koncentracji, kompleksowości, komplementarności oraz dojrzałych form partycypacji 

społecznej. Jest to gwarantem, że PR odpowiada na problemy oraz potrzeby 

zdiagnozowane na obszarze zdegradowanym, a przede wszystkim obszarze 

rewitalizacji, który będzie bezpośrednim miejscem działań rewitalizacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

władze 
samorządowe 

mieszkańcy przedsiębiorcy 

organizacje 
społeczne 
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3. OPIS POWIĄZAŃ PR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I 

PLANISTYCZNYMI 

 
Główną intencją opracowania i wdrażania programów rewitalizacji dla gmin jest 

poprawa sytuacji mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Brzemię 

odpowiedzialności za dobro i stan życia mieszkańców gminy spada głównie na władze 

samorządowe. To one poprzez tworzenie analiz wyznaczają wizję rozwoju gminy oraz 

stawiają przed sobą zadania pomagające w jej realizacji. 

Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 – 2023  jest komplementarny  

z wieloma dokumentami strategicznymi zarówno krajowymi jak  

i regionalnymi oraz lokalnymi, które zostały wymienione poniżej. Misja oraz wizja PR 

wpisuje się w wymienione przy każdym z programów cele i założenia.   

 

3.1. DOKUMENTY KRAJOWE  

 
Tabela 1. Zgodność z dokumentami na szczeblu krajowym 

Dokument strategiczny Zgodność z założeniami dokumentu 
Umowa Partnerstwa Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym 

kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk 

unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 

Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument ten 

określa kierunki oraz cele, jakimi powinny się kierować 

jednostki samorządu terytorialnego kształtując swoją 

politykę rozwoju. Dokument strategiczny jakim jest 

Program Rewitalizacji jest spójny z następującymi celami 

Umowy Partnerstwa: 

Cel Tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. 

Cel Tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, 

walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.  

Cel tematyczny 10.  Inwestowanie w kształcenie, 

szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie.   
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Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest istotnym elementem 

nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego 

fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w 

przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009r. 

dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem 

Polski. Misja PR jest spójna z następującymi obszarami 

interwencji, celami oraz priorytetami rozwojowymi 

Strategii Rozwoju Kraju 2020: 

a) Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

II. 4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej 

II. 4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 

b) Obszar strategiczny III. Spójność społeczna  

i terytorialna. 

Cel III.1. Integracja społeczna.  

III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim 

zagrożonych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych 

III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków 

regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz 

wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. Wspieranie 

rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym w zakresie działań 

rewitalizacyjnych, rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza 

komunikacyjnej, a także poprawy usług użyteczności 

publicznej i innych funkcji niezbędnych dla inicjowania 

procesów rozwojowych na poziomie lokalnym. 
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III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej. 

Narodowy Plan 
Rewitalizacji 2022 

Narodowy Plan Rewitalizacji stanowi szeroko rozumianą 

wykładnię dla prowadzenia procesów rewitalizacyjnych 

jako działań kompleksowych i zintegrowanych. Głównym 

celem Narodowego Planu Rewitalizacji jest poprawa 

warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze 

przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. 

Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych 

warunków dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce. 

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka 

z ubóstwem 

Cel 9.1 - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 

które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego  

i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez 

lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych  

i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do 

usług na poziomie społeczności lokalnych. 

Cel 9.2 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich  

i wiejskich 

Cel 9.8 - Wspieranie gospodarki społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych. 

 
Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 
2010 – 2020: Regiony, 

Miasta, Obszary 
wiejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie jest dokumentem 

strategicznym określającym cele i sposób działania 

podmiotów publicznych w odniesieniu do polskiej 

przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju 

kraju. Dokument wyznacza cele polityki rozwoju 

regionalnego, skierowane do obszarów wiejskich  

i miejskich. Ponadto  definiuje ich relacje w odniesieniu do 

innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym 
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ukierunkowaniu. RP jest zgodny z następującymi celami 

szczegółowymi KSRR:  

Cel 2 – Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych. 

2.2 – Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie 

dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących 

możliwości rozwojowe. 

2.3 – Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych 

obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-

gospodarcze 

 
Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania 

Kraju 2030 

 

Jest to jeden z najważniejszych krajowych dokumentów 

strategicznych dotyczący zagospodarowania 

przestrzennego kraju. Założenia PR są zgodne z jego celem 

II, który brzmi:  Poprawa spójności wewnętrznej  

i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków 

dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 

terytoriów.  

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030 wyraźnie wskazuje się, że przygotowanie lokalnych 

programów rewitalizacyjnych będzie warunkiem 

niezbędnym do prowadzenia działań inwestycyjnych 

przewidzianych w regionalnych strategiach rozwoju,  

a kompleksowe lokalne programy rewitalizacji powinny 

obejmować priorytety techniczne, przestrzenne, społeczne, 

kulturowe, gospodarcze i ekologiczne. Ich zakres, oprócz 

stanu infrastruktury, powinien obejmować ochronę 

dziedzictwa kulturowego, zapewnienie wysokiej jakości 

przestrzeni publicznych, poprawę transportu publicznego, 

integrację społeczną mieszkańców rewitalizowanych 
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obszarów, przywrócenie terenom zdegradowanym ich 

funkcji przyrodniczej lub nadanie im takiej funkcji, a także 

promowanie zrównoważonego rozwoju. 

 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 

2020 (SRLK) 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego została przyjęta 

przez Radę Ministrów na mocy Uchwały nr 104 z dnia  

18 czerwca 2013 roku. Dokument ten stanowi odpowiedź 

na konieczność podniesienia jakości życia w Polsce  

w perspektywie do roku 2020. Stanowi jednocześnie punkt 

wyjścia do rozbudowy i podnoszenia jakości kapitału 

ludzkiego w Polsce przez zastosowanie właściwych 

narzędzi. Dokument ten określa również główne cele,  

z którymi zgodność wykazuje Program Rewitalizacji Gminy 

Santok.  

Cel Szczegółowy 3. Poprawa Sytuacji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Cel szczegółowy 5. Podniesienie kompetencji oraz 

kwalifikacji obywateli 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.2. DOKUMENTY REGIONALNE  
 

Tabela 2. Zgodność z dokumentami na szczeblu regionalnym 
Dokument strategiczny Zgodność z założeniami dokumentu 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Lubuskiego 2020 

Strategia rozwoju województwa jest niezbędnym 

narzędziem samorządowym dającym wsparcie decyzyjne, 

hierarchizację wagi projektów i miernikiem stopnia 

osiągnięcia założonych celów. PR wpisuje się w cel główny 

strategii tj. Wykorzystanie potencjałów województwa 

lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania 

konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu 

oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem oraz cele 

strategiczne: 
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1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

regionalna;  

Cele operacyjne: 

Cel 1.4 Rozwój funkcji metropolitalnych ośrodków 

wojewódzkich 

Cel 1.5 Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków 

miejskich; 

Cel 1.6 Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury 

energetycznej i ochrony środowiska;  

Cel 1.7 Rozwój potencjału turystycznego województwa; 

3. Społeczna i terytorialna  spójność regionu.  

Cele operacyjne: 

Cel 3.1 Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w 

placówkach edukacyjnych;  

Cel 3.3 Zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej i 

sportowej; 

Cel 3.4 Promocja włączenia zawodowego i społecznego: 

Cel 3.5 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

Strategia  Polityki  

Społecznej  

Województwa   

Lubuskiego   na   lata   

2014 

- 

2020 

Strategia  Polityki  Społecznej  Województwa   Lubuskiego   

na   lata   2014-2020  jest  ważnym elementem  polityki  

regionalnej,  uwzględniającej  zapisy  dokumentów  

krajowych  oraz  zasady europejskiej polityki regionalnej, 

mające wpływ na politykę społeczną województwa 

lubuskiego. PR wpisuje się w następujące cele strategii:  

1. Wyrównywanie  szans  rozwojowych  dzieci  

i  młodzieży; 

2. Zapobieganie   wykluczeniu   społecznemu   osób   

i   rodzin   oraz   ich   integracja ze społeczeństwem;  

3. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.  

Program Rozwoju 

Lubuskiej Turystyki 

do 2020 roku. 

W Programie zaplanowano cele i działania, które wpłyną na 

rozwój turystyki  w  regionie.  Cel  ten  ma  zostać  

zrealizowany  pośrednio  poprzez: stworzenie  warunków 
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do czerpania korzyści ekonomiczno-społecznych  

z turystyki; przyczynienie się do  inspiracji  i  aktywizacji  

podmiotów  publicznych  i  prywatnych  do  współtworzenia 

gospodarki  turystycznej  w  regionie;  wpływanie  

na  rozwój  społeczno-gospodarczy;  wyznaczenie 

kierunków  działań,  które  przyczynią  się  do  poprawy  

warunków  i jakości życia. Zadania w PR będą miały wpływ 

na realizację następujących celów tego dokumentu 

strategicznego:  

Cel  Operacyjny  I - Stworzenie  konkurencyjnego  

wizerunku turystycznego regionu; 

Cel  Operacyjny  II - Stworzenie  kompleksowego  systemu  

informacji     i     promocji     turystycznej     orazn 

oznakowania turystycznego w regionie; 

Cel Operacyjny IV – Rozwój infrastruktury turystycznej; 

Cel Operacyjny VII –Rozwój rekreacji ruchowej  

i zdrowotnej. 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubuskiego na lata 

2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 

na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską 

20 stycznia 2015r., został przygotowany w oparciu  

o regulacje zawarte w tzw. „pakiecie legislacyjnym” dla 

Polityki Spójności na lata 2014-2020. PR jest spójny  

z następującymi osiami priorytetowymi oraz założonymi dla 

nich celami strategicznymi: 

Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna 

Cele szczegółowe: 

Zwiększony  udział  produkcji energii  z  OZE  na  terenie  

województwa  lubuskiego; 

Zwiększona efektywność energetyczna budynków  

w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora 

transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów 

komunikacji publicznej. 



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

23 | S t r o n a  
 

Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura 

Cele szczegółowe: 

Zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających  

z dóbr dziedzictwa kulturowego województwa lubuskiego. 

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna 

Cel główny: Zmniejszenie  obszarów  wykluczenia  

społecznego  i niwelowanie dysproporcji społecznych. 

Oś Priorytetowa  8. Nowoczesna edukacja  

Cel główny: 

Poprawa jakości kształcenia w regionie. 

Cele szczegółowe: 

Zwiększenie  liczby  miejsc  w  edukacji  przedszkolnej  

i  podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach.  

Upowszechnienie  kształcenia  ustawicznego  osób  

dorosłych,  w  tym  będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy.  

Zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych 

Oś Priorytetowa  9. Infrastruktura społeczna 

Cel główny: Wzrost dostępności i poprawa jakości usług 

społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych w regionie. 

Źródło: Opracowanie własne 
 

3.3. DOKUMENTY LOKALNE  
 

Tabela 3. Zgodność z dokumentami na szczeblu lokalnym 
 
Dokument strategiczny Zgodność z założeniami dokumentu 

Strategia Rozwoju 

Lokalnego 

Kierowanego przez 

Społeczność Lokalna 

Strategia Rozwoju 

Krainy Szlaków 

Turystycznych 

PR jest spójny z następującymi celami ogólnymi oraz 

uzupełniającymi je celami szczegółowymi  wyznaczonymi  

w LSR: 

Cel ogólny:  Poprawa atrakcyjności i rozwój gospodarczy 

obszaru LSR do 2023 r.  

Cele szczegółowe: 
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do 2023 roku 

 
1.1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 

roku 

1.2. Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku 

1.3. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LSR do 

2023 roku  

Strategia 

Zintegrowanych 

Inwestycji  

Terytorialnych 

Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego  

Gorzowa Wlkp. 

Podstawowe  cele  ZIT  skupiają  się  na  sprzyjaniu  rozwoju  

współpracy  i  integracji w obszarach  funkcjonalnych  

największych  polskich  miast,  a także  realizacji  

zintegrowanych  projektów, które w sposób całościowy  

odpowiadają na potrzeby  i  problemy  miast  i  ich obszarów  

funkcjonalnych  oraz  na  zwiększeniu  roli  MOF  w  

zarządzaniu  programami  operacyjnymi. PR jest spójny z 

następującymi  założonymi w strategii celami rozwojowymi: 

Cel 1: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 

jakości edukacji i zewnętrznej dostępności MOF GW; 

Cel 2: Gospodarka niskoemisyjna i funkcjonalna przestrzeń 

MOF GW. 

Priorytet 2.3. Rozwój obszarów zmarginalizowanych 

Działanie   2.3.1. Wsparcie    rewitalizacji    fizycznej,    

gospodarczej i społecznej w MOF GW 

Strategia 

Rozwoju Miejskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego 

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW) powstała aby służyć 

rozwiązywaniu problemów wspólnych dla obszaru 

wyznaczonego funkcjonalnie, a nie administracyjne. 

Wskazuje główne kierunki trwałego rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz poprawy jakości życia jego 

mieszkańców. PR jest spójny z następującymi  założonymi w 

strategii celami operacyjnymi: 

Cel operacyjny 1.2.: 

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzmocnienie  

infrastruktury służącej edukacji 
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Cel operacyjny 2.2.: 

Rozwój infrastruktury  wzmacniającej ład ekologiczny w 

MOF GW  

Cel operacyjny 2.3.: 

Rewitalizacja zdegradowanych obiektów oraz przestrzeni 

publicznych na terenie MOF GW  

Strategia 

Zrównoważonego 

Rozwoju dla Powiatu 

Gorzowskiego z 

horyzontem czasowym 

do 2020 roku 

PR jest spójny z następującymi priorytetami oraz 

uzupełniającymi je celami   wyznaczonymi w strategii dla 

powiatu: 

PIORYTET I 

ROZWÓJ DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH WŁĄCZENIU 

ZAWODOWEMU I SPOŁECZNEMU 

Cel > Wspieranie aktywności zawodowej. 

PRIORYTET II 

KREOWANIE PRODUKTÓW MARKOWYCH POWIATU 

Cel > wykreowanie i promocja rozpoznawalnych znaków 

powiatu (produktów markowych); 

Cel > Sprzyjanie włączeniu społecznemu. 

PRIORYTET V 

TURYSTYKA JAKO FILAR ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO 

Cel > rozwój turystyki i wzrost zamożności mieszkańców 

powiatu;  

>rozwój turystyki w oparciu o Wartę.  

Strategia Gminy Santok 

na lata 2015-2023 
PR jest spójny z następującymi priorytetami oraz 

uzupełniającymi je celami   wyznaczonymi w strategii: 

Priorytety – Sfera społeczna 

Priorytet III 

Ograniczenie bezrobocia 
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Priorytet IV 

Rozwój kultury i sportu 

Priorytety – Infrastruktura 

Priorytet II 

Tworzenie i rozbudowa infrastruktury związanej z ochroną 

środowiska i poszanowaniem energii 

Priorytety – Turystyka 

Priorytet I  

Rozwój turystyki wodnej – budowa mariny w Santoku 

Priorytety – Kreowanie produktu markowego Gminy 

Santok 

Cele: 

- ochrona i rewitalizacja grodu w Santoku jako polskiego 

dziedzictwa kulturowego; 

- rozwój turystyki związanej z grodem w Santoku; 

- rozpoznawalność Gminy Santok poprzez gród w Santoku. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

27 | S t r o n a  
 

4. UPROSZCZONA DIAGNOZA GMINY Z WNIOSKAMI 

4.1. LOKALIZACJA  
 

Gmina Santok jest położona we wschodniej części Powiatu Gorzowskiego  

i północnej części Województwa Lubuskiego. Gmina Santok leży w obrębie dwu 

makroregionów – Pojezierza Południowo-pomorskiego i Pradoliny Toruńsko-

Eberswaldzkiej. 

Tabela 4. Dane podstawowe 
Powierzchnia gminy:  169,4 km²  

 

Struktura powierzchni gminy: 

 

 użytki rolne: 51% 

 lasy i grunty leśne: 35% 

 pozostałe grunty: 14% 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Mapa 1. Położenie gminy Santok w  powiecie gorzowskim 

 

Źródło: http://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/ 
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Gmina Santok jest gminą wiejską. W jej skład wchodzi 15 sołectw: Baranowice, 

Czechów, Gralewo, Górki, Janczewo, Jastrzębnik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, 

Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów.  

Mapa 2. Gmina Santok 

 

Źródło: http://santok.e-mapa.net/ 

 

 

W położnym 14 km od gminy Santok Gorzowie Wielkopolskim  krzyżują się 

ważne szlaki komunikacyjne: drogi krajowe przebiegają z północy na południe (Świnoujście 

- Gorzów Wielkopolski- Praga), jak i z zachodu na wschód (Kostrzyn - Gorzów 

Wielkopolski- Gdańsk). Drogi wojewódzkie w powiecie gorzowskim są dość gęsto 

rozmieszczone. Układ komunikacyjny dróg powiatowych zapewnia niezbędne połączenia 

pomiędzy miastami będącymi siedzibami powiatów z siedzibami gmin oraz połączenia 

pomiędzy nimi. Uzupełnia je sieć dróg gminnych. Całkowita długość dróg powiatowych 

wynosi 415 km. 
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Mapa 3. Główne szlaki komunikacyjne na terenie gminy Santok 

 

Źródło: www.santok.pl 

 

4.2. DEMOGRAFIA  
 

Według danych GUS gminę Santok w roku 2016 zamieszkiwało 8237 osób,  

z czego 50,22% stanowili mężczyźni, a 49,78 % kobiety.  W strukturze demograficznej 

gminy widoczna jest nieznaczna przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet, 

utrzymująca się na zbliżonym poziomie w ostatnich latach. W analizowanym okresie 

widoczny jest również systematyczny wzrost liczby ludności gminy, na co może mieć 

wpływ wzrost urodzeń oraz korzystne saldo migracji. W latach 2002-2016 liczba 

mieszkańców wzrosła o 12,4%.  
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Wykres 1. Ludność w gminie Santok w latach 2010 – 2016 
 

 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W 2015 roku w gminie Santok zarejestrowano 173 zameldowań w ruchu 

wewnętrznym oraz 88 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych dla 

gminy wynosi  85. Gmina  ma również dodatni przyrost naturalny wynoszący 14. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,7 na 1000 mieszkańców gminy Santok.  

Tabela 5. Przyrost naturalny w gminie Santok w latach 2010 – 2015. 
 
Wybrane dane demograficzne  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zgony  60 71 71 77 58 60 
Urodzenia  84 85 84 84 86 74 

Przyrost naturalny  24 14 13 7 28 14 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Przyrost naturalny w gminie Santok w latach 2010-2015 przyjmował wartości 

dodatnie. Jest to duży potencjał mający wpływ na przyszły rozwój obszaru całej Gminy.  

Na wykresie nr 2 zaprezentowano strukturę ludności gminy wg grup wiekowych. 

Analizując strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku, zauważyć można 

rosnącą liczbę mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co jest kolejnym przejawem 

starzenia się społeczeństwa.  Jest to tendencja charakterystyczna dla większości gminy 

w Polsce. 

Wykres 2. Struktura ludności wg grup wiekowych w gminie Santok  
w latach 2009 – 2015. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wykres nr 3 prezentuje piramidę wieku mieszkańców gminy Santok w 2015 

roku. W gminie widoczna  jest przewaga liczby  kobiet nad mężczyznami szczególnie  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

w wieku przedprodukcyjnym 1 686 1 644 1 631 1 612 1 621 1 632 1 625

w wieku produkcyjnym 5 240 5 255 5 329 5 384 5 374 5 390 5 391

w wieku poprodukcyjnym 930 945 985 1 023 1 077 1 135 1 200

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000

Struktura ludności wg grup wiekowych w 
gminie Santok 

w latach 2009 – 2015.
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w przypadku przedziału wiekowego powyżej 75 lat. Duża przewaga liczebna kobiet 

wśród roczników starszych jest zjawiskiem naturalny, ponieważ zgodnie z ogólnymi 

statystykami kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Już jednak w grupach młodszych 

przeważają mężczyźni, gdyż rodzi się więcej chłopców, niż dziewczynek.   

Wykres 3.  Piramida wieku mieszkańców gminy Santok w 2015 roku  

 

Źródło: www.polskawliczbach.pl 

4.4 POMOC SPOŁECZNA    
 

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 64 z późniejszymi zm.) jest instytucją polityki 

społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Celem pomocy społecznej jest przede wszystkim 

zaspokojenie podstawowych i niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 

umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

W gminie Santok na podstawie  wydatków budżetowych w dziale klasyfikacji 

budżetowej 852 można zaobserwować wzrost środków przeznaczanych na pomoc 
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społeczną.  Są to głównie wypłaty świadczeń pieniężnych  takich jak: zasiłek stały, 

zasiłek okresowy czy zasiłek celowy. Na przestrzeni kolejnych lat może to być  dość 

niebezpieczna sytuacja, ponieważ brak działań związanych z pomocą pozafinansową 

mieszkańcom może przyczynić się do  bierności społecznej wynikającej z braku 

konieczności podejmowania aktywności zawodowej. 

Wykres 4. Wydatki budżetu gminy Santok 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

4.4 BEZROBOCIE   
Wykres 5. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie Santok 

w latach 2010 – 2015 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analizując dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim  

zauważyć można, że w ostatnich dwóch latach liczba bezrobotnych w gminie Santok 

spadała. Szacunkowa stopa bezrobocia w gminie Santok w roku 2015 wynosiła 9,9%. 

Wśród kobiet jest ona większa o prawie cztery punkty procentowe (12,4%), niż wśród 

mężczyzn (7,8%).   

 

4.5 ZASOBY MIESZKANIOWE  
 

Gospodarkę mieszkaniową można traktować jako  wyznacznik świadczący  

o majętności mieszkańców danej gminy. Podczas analizowania gospodarki 

mieszkaniowej gminy Santok przeprowadzono dokładną analizę  liczby mieszkań.   

 

Wykres 6. Liczba mieszkań1 oddanych do użytku w latach 2008 - 2015 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

                                                 
1 Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal 
mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny 
Urząd Statystyczny (GUS). 
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Na terenie gminy Santok z roku na rok wzrasta liczba nowych mieszkań. 

Szczególnie duży wzrost można zaobserwować w roku 2015.  Równolegle do przyrostu 

mieszkań wzrastały wartości liczby izb oraz powierzchni użytkowej nieruchomości.  

4.5 EDUKACJA  
 

Gmina Santok jest organem prowadzącym  placówek oświatowych oraz 

opiekuńczo - wychowawczych, które zostały wykazane w tabeli nr 6. 

Tabela 6. Wykaz placówek oświatowych na terenie gminy Santok 

L.p. Nazwa Adres placówki 

1  Gminne Przedszkole Wawrów 46 

66-400 Wawrów 

2 Gminne Przedszkole ul. Gorzowska 19 

66-431 Santok 

3 Gminne Przedszkole ul. Szosowa 90 

66-431 Lipki Wielkie 

5 Zespół Szkół nr 1 w Santoku obejmujący: 

- Szkołę podstawową; 

- Gimnazjum; 

ul. Gralewska 9 

66-431 Santok 

6 Zespół Szkół nr 2 w Lipkach Wielkich obejmujący: 

- Szkołę Podstawową 

- Gimnazjum 

ul. Nowa 16 

66-431 Lipki Wielkie 

7 Szkoła Podstawowa w Janczewie Janczewo 27 

66-431 Santok 

8 Szkoła Podstawowa w Wawrowie ul. Wawrów 46E 

66-400 Gorzów Wlkp. 
Źródło: Opracowanie własne 
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Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,7% ludności posiada 

wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, 

a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 

26,4% mieszkańców gminy Santok, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 21,8% 

podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed 

ukończeniem szkoły podstawowej. 

 
Wykres 7. Poziom wykształcenia w gminie Santok w roku 2011. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W porównaniu do całego województwa lubuskiego mieszkańcy gminy Santok 

mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie Santok 

największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz zasadnicze 

zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe 

(34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,1%). Analiza wyników edukacyjnych dzieci  

i młodzieży, w postaci sprawdzianów szóstoklasisty i egzaminów gimnazjalnych  

wskazuje na niską jakość nauczania w gminie. Ma to podłoże przede wszystkim w 

słabym dostępie do dobrej jakości infrastruktury edukacyjnej, oferty zajęć dodatkowych, 

pozalekcyjnych oraz poziomie kwalifikacji nauczycieli. 
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4.6 GOSPODARKA  
 

W gospodarce gminy Santok dominują podmioty sektora prywatnego, ponieważ 

stanowią one ponad 97 % ogólnej liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do 

rejestru REGON.  Liczba podmiotów sektora publicznego w ostatnich latach utrzymuje 

się na stałym poziomie, z kolei w sektorze prywatnym na przestrzeni lat 2009 – 2014 

widać wyraźny wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów. Dopiero w ostatnim roku 

można zauważyć nieznaczny spadek liczby podmiotów gospodarczych w sektorze 

prywatnym. 

Wykres 8. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 
w latach 2009 – 2015. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

4.7 PRZYRODA I ŚRODOWISKO NATURALNE  
 

Leśna szata roślinna na terenie gminy Santok zajmuje 35% jej powierzchni, toteż 

jest ona niezmiennie ważnym składnikiem lokalnego środowiska naturalnego. 
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Gorzowska zajmuje obszar 3.175 ha, natomiast Puszcza Notecka - 2.745 ha. W rejonie 

Puszczy Gorzowskiej znajdują się dwa jeziora: Przecięte i Rącze o łącznej powierzchni 

około 35 ha. 

Pozostałe obszary oraz formy przyrody objęte ochroną  

a) Obszar Natura 2000   

Do sieci obszarów NATURA 2000 na terenie gminy Santok włączone zostały: 

-  Ujście Noteci PLB080006  

Obszar obejmuje ujście Noteci i Warty z dużymi obszarami zalewowymi, 

ekstensywnie zagospodarowanymi. Leży na wysokości średniej 30 m n.p.m. Wody 

śródlądowe zajmują 5% obszaru, łąki - 63%, a lasy - 1%. Obszar jest wykorzystywany 

rolniczo na 30% powierzchni. Na lewym brzegu Warty zachował się cenny fragment 

lasów łęgowych, a powyżej zabudowy wsi Santok, na stromym zboczu doliny Warty – 

interesujące płaty muraw kserotermicznych. Ważny obszar występowania wilgotnych 

ekosystemów, typowych dla dolin dużych rzek (8 rodzajów siedlisk z załącznika  

I Dyrektywy Siedliskowej) z dobrze zachowanymi lasami łęgowymi. Stwierdzono tu 

również występowanie 6 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar ma 

także duże znaczenie dla ochrony ptaków. Występuje tu 20 gatunków ptaków z listy  

w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.  

- Dolina Dolnej Noteci PLB080002 

Obszar obejmuje fragment doliny Dolnej Noteci bezpośrednio przed jej ujściem 

do Warty położony w Kotlinie Gorzowskiej, stanowiącej fragment Pradoliny Toruńsko-

Eberswaldzkej. Dolina Noteci w tym miejscu to szeroka dolina rzeczna, poprzecinana  
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Fotografia 1. Dolina Warty i Dolnej Noteci 

 

Źródło:http://www.szczecin.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.WGKBalxdtOA 

licznymi kanałami z pozostałościami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na 

większości obszaru jest prowadzona średnio intensywna i ekstensywna gospodarka 

łąkowo-pastwiskowa. Występuje tu co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym 

obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: 

kania czarna, kania ruda, rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu 

występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. Pierwsze dwa  

z wymienionych gatunków są zagrożone - wymieniono je w Polskiej Czerwonej Księdze 

Zwierząt. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź 

czarnodzioby oraz gęsi. Zimą występuje tu co najmniej 1% populacji szlaku 

wędrówkowego łabędzia krzykliwego. 

b) Rezerwaty  

Na terenie gminy zlokalizowany jest rezerwat leśny "Buki Zdroiskie", położony  

w północno - wschodniej części gminy na Równinie Gorzowskiej - w Puszczy 

Gorzowskiej, w krajobrazie rzeki Santocznej na terenie Nadleśnictwa Kłodawa. Jego 

ogólna powierzchnia wynosi 75,57 ha, z czego na terenie gminy - 46,80 ha, pozostała 

jego część leży w obrębie gminy Kłodawa oraz Zwierzyń. Z drzewostanu przeważają lasy 
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bukowe, które zajmują blisko 74% ogólnej powierzchni. Przeważają drzewostany 

starszych klas wieku powyżej 80 lat, a wiek pojedynczych okazów przekracza 200 lat. Są 

to zatem drzewostany różnowiekowe z udziałem buka, dębu, grabu, wiązu, sosny  

i świerka oraz innych gatunków domieszkowych z bogatym podszyciem wyżej 

wymienionych gatunków drzew oraz leszczyny, trzmieliny, czeremchy, kruszyny i in.  

Fotografia 2. Drzewostan rezerwatu 

 

Źródło: www.przyroda.powiatgorzowski.pl 

Do południowej granicy gminy przylega, ustanowiony w 1998 r. rezerwat "Zakole 

Santockie" Rezerwat leży w całości na terenie gminy Deszczno, natomiast jego północna 

otulina na terenie gminy Santok. Powierzchnia rezerwatu wynosi 480,67 ha o złożonym 

charakterze florystyczno - ornitologicznym. Jest to teren zalewany okresowo przez 

Wartę, z wieloma starorzeczmi, oczkami wodnymi oraz malowniczymi kępami lasu  

i zarośli. Największy urok sprawiają luźno rosnące dęby i inne gatunki drzew, wśród 

których wybrano 220 pomników przyrody. Teren ten jest miejscem bytowania i rozrodu 

dzikich zwierząt, szczególnie ptaków lęgowych i przelotnych w liczbie 177 gatunków.  

c) Obszar chronionego krajobrazu  

      Na terenie gminy, w jej centralnej części, zlokalizowany jest obszar chronionego 

krajobrazu "Krawędź Doliny Warty B". Położony jest na wschód od granic Gorzowa 

Wlkp do ostatnich zabudowań wsi Santok. Długość odcinka wynosi 11 km. południowa 

wystawa zboczy wykształciła tu swoisty mikroklimat, pod wpływem którego powstały 

zbiorowiska roślinności stepowej. Wysoka temperatura powietrza i gleby daje 

możliwość rozwoju roślin kserotermicznych. Najbardziej charakterystycznymi jest step 

ostnicowy z trawami stepowymi: ostnicą powabną, włosowatą i Jana. Występują tu 
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sasanka łąkowa, szałwia łąkowa, poziomka twardawa, lucerna sierpowata  

i kolczastostrąkowa, a nawet rzadsze jak: dzwonek syberyjski, wężymord stepowy czy 

goryczka krzyżowa. 

d) Pomniki przyrody 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub 

ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i krajobrazowej. Obecnie  

w ewidencji figurują 4 pomniki przyrody, choć na terenie gminy znajduje się wiele 

cennych obiektów - przede wszystkim drzew (platany, dęby, jarząb szwedzki, i in.), 

które, po szczegółowych badaniach, należałoby ustanowić pomnikami przyrody. 

 

4.8 ZABYTKI I DZIEDZICTWO NARODOWE   
 

Na terenie gminy z zlokalizowanych jest wiele zabytków, które ze względu na swoją  

wielką wartość odgrywają znaczącą rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego tego 

terenu. Spośród nich na wyróżnienie zasługują:  

 kościół szachulcowy w Gralewie, wzniesiony w latach 1708 – 1709. W roku 1790 

do kościała dostawiono szachulcową wieżę. Natomiast w 1900 roku nadano jej 

charakterystyczne smukłe neogotyckie proporcje. Najcenniejsze zabytki 

znajdujące się w kościele to tryptyk (dawny ołtarz ambonowy) oraz 12 – 

głoskowe kościelne organy.  

Fotografia 3. Kościół szachulcowy z początku XVIII wieku w Gralewie 

 
Źródło: www.ziemialubuska.pl 
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 kościół z XIX wieku w Czechowie, który został wybudowany w 1763 r.  

w konstrukcji szachulcowej. W 1850 roku został odbudowany po pożarze, który 

zniszczył obiekt w 1834 roku; 

 park podworski w Gralewie, który założono na przełomie XVIII i XIX wieku, 

tworzą go głównie drzewa liściaste, park zajmuje powierzchnię 4,2 ha, a wiek 

drzewostanu określa się na 170 lat; 

 kościół szachulcowy z lat 1733—1735 w Janczewie;  

Fotografia 4. Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Janczewie 
 

 

Źródło: www.ziemialubuska.pl 
 kościół z początku XIX wieku w Lipkach Małych; 

Fotografia 5. Kościół w Lipkach Małych  

 

Źródło: www.ziemialubuska.pl 
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 neoromański kościół parafialny z 1911 roku w Lipkach Wielkich; 

 pałac wraz z otaczającym go parkiem, który został zbudowany na początku XVII 

wieku w Lipkach Wielkich; 

 neoromański kościół św. Izydora z 1882 w miejscowości Nowe Polichno;  

 poewangelicki kościół św. Antoniego z 1828 roku w miejscowości Stare Polichno; 

 kościół w miejscowości Wawrów - wzniesiony z polnych kamieni na przełomie 

XIII i XIV wieku;  

 neogotycki kościół z 1857 r. w Santoku;  

 grodzisko średniowieczne w Santoku, które zachował się lewym brzegu Warty. 

Pierwotnie leżało ono w widłach Warty i Noteci, lecz w czasie powodzi w 1751 r. 

Warta zmieniła koryto, tworząc nowe na północ od grodziska. Badania 

archeologiczne potwierdziły istnienie w tym miejscu 12 warstw osadniczych 

(VIII – XIV w.); 

Fotografia 6. Prace archeologiczne na terenie grodziska w Santoku  

 

Źródło: www.lwkz.pl 

 kamienna wieża widokowa w Santoku, wzniesiona w latach między-wojennych. 

Roztacza się stąd rozległy widok na pradolinę i część wysoczyzny; 
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Fotografia 7. wieża widokowa w Santoku 

 

Źródło: www.ziemialubuska.pl 

 dzwonnica zbudowana w 1764 r. w konstrukcji szachulcowej w Santoku.  

Fotografia 8. Dzwonnica w Santoku 

 

Źródło: www.ziemialubuska.pl 
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4.9  TURYSTYKA   

 

Do odwiedzenia gminy Santok oprócz bogactwa przyrody oraz  przeszłości 

historycznej i jej materialnego świadectwa, zachęcają również przygotowane szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe. Ponadto coraz większym zainteresowaniem cieszą się 

spływy kajakowe, które zgodnie z trendem rozwijającym się w kraju, stała się jedną 

najpopularniejszych form aktywnego spędzania czasu. Przypływające częściowo przez 

obszar gminy Santok rzeki  Obra, Warta oraz  Noteć przyciągają kajakarzy nie tylko  

w sezonie letnim, ale także w pozostałych porach roku. 

 

Schemat 11. Szlaki piesze na terenie gminy Santok 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

szlak  
żółty

• Trasa: Gorzów - Santok
• Długośc: 17,6 km

szlak 
zielony 

• Trasa: Górki Noteckie - Zdroisko -
Santoczno 

• Długośc: 7,9 km ( trasa krótsza) i 12,3 
km (trasa długa) 

szlak 
niebieski 

• Trasa: Santok - Stare Polichno 
• Długośc: 22,3 km
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Schemat 12. Szlaki rowerowe na terenie gminy Santok 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

4.10 ANALIZA SWOT 
Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. Jest to 

kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia organizacji oraz jej wnętrza. 

Polegająca na prostym schemacie klasyfikacja powoduje, że brane są pod uwagę 

wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję badanej jednostki. 

Nazwa metody jest akronimem angielskich słów: 

Górzów - Czechów Santok - długość trasy 10 km 

Gorzów - Czechów - Janczewo - Nierzym - Zdroisk -
Santok - długość trasy ok 36 km

Gorzów - Czechów - Santok - Brzezinka - Górki Noteckie 
- Santoczno - długość trasy 32 km

Gorzów - Czechów - Santok - Lipki Wielkie - Gościm -
długość trasy ok 35 km 

Gorzów - Czechów - Santok - Lipki Małe  - Górki 
Noteckie - długość trasy ok 35 km 
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Schemat 13. SWOT 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

W tabeli poniżej przedstawiono  mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

dla gminy Santok, będącej podsumowaniem diagnozy gminy.  

 

Tabela 7. Analiza SWOT dla gminy Santok 

Potencjalne szanse Potencjalne zagrożenia 

1. Możliwość szybkiego pozyskania  

w najbliższych latach dla 

obszaru 

i mieszkańców dodatkowych 

środków z UE w znacznej 

wysokości; 

2. Emigracje mieszkańców 

większych miast do gmin 

podmiejskich; 

3. Rozwój turystyki i agroturystyki  

w związku z trendami 

panującymi  

1. Utrudnienia inwestycyjne na 

obszarach chronionych; 

2. Wypieranie kultury i zwyczajów 

lokalnych poprzez kulturę masową; 

3. Degradacja zasobów kultury 

materialnej o znaczącym potencjale; 

4. Pauperyzacja i marginalizacja grup 

społecznych charakteryzujących się 

niskim stopniem aktywności i 

zaradności życiowej; 

5. Starzenie się społeczeństwa; 

6. Wzrost wydatków na pomoc 

• strengths (mocne strony), S

• weaknesses (słabe strony), W

• opportunities (szanse potencjalne lub 
zaistniałe w otoczeniu), O

• threats (zagrożenia prawdopodobne lub 
istniejące w otoczeniu).T
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w  Polsce; 

4. Rozwój turystyki wodnej  

i zagospodarowanie nabrzeży 

Noteci,  Obry i Warty; 

 

społeczną; 

7. Degradacja infrastruktury kolejowej; 

8. Brak przedsięwzięć inwestycyjnych w 

zakresie odbudowy i rewitalizacji 

szlaków wodnych,  

 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

1. Bogate środowisko 

przyrodnicze; 

2. Niska emisja zanieczyszczeń;  

3. Brak uciążliwego przemysłu; 

4. Bogate dziedzictwo historyczno 

– kulturowe gminy;  

5. Atrakcyjność przyrodnicza, 

rzeka Warta i Noteć o wysokiej 

przydatności turystycznej; 

6. Rozwój sportów wodnych; 

7. Dostępność komunikacji 

publicznej; 

8. Duży udział w populacji ludzi 

młodych (20-24 lata) oraz osób 

w wieku produkcyjnym; 

9. Duże możliwości rozwoju usług 

turystycznych i rekreacyjnych 

(szlaki turystyczne, wędrówki 

piesze, rowerowe, sporty wodne 

i zimowe, unikalne gatunki 

roślin i zwierząt, liczne obiekty 

zabytkowe); 

10. Dobra baza placówek 

1. Zbyt duża rozpiętość sieci osadniczej 

we wsiach Janczewo, Czechów, 

Santok; 

2. Brak wpływu na stan czystości wód; 

3. Rozpraszanie zabudowy, zwłaszcza w 

cennych, dobrze zachowanych 

układach; 

4. Zanieczyszczenia gruntów poprzez 

niekontrolowane zrzuty ścieków 

bytowych; 

5. Brak kanalizacji w obszarach 

wiejskich; 

6. Niewystarczająca sieć dróg  

o nawierzchni utwardzonej we 

wschodniej części gminy; 

7. Brak rozwoju infrastruktury 

turystycznej; 

8. Niedostateczne wyeksponowanie i 

wykorzystanie walorów  

i obiektów historycznych gminy;  

9. Zły stan techniczny części budynków 

użyteczności publicznej; 

10. Niewystarczająca infrastruktura 
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oświatowych. rekreacyjna, gastronomiczna, kulturalna, 

turystyczna, w tym szlaków rowerowych 

i pieszych, ścieżek ekologicznych; 

11. Brak dostatecznej sieci kanalizacji 

deszczowej.  

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5. OBSZAR ZDEGRADOWANY GMINY 

 

Delimitacja obszaru zdegradowanego na terenie gminy Santok została 

przeprowadzona zgodnie „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia   

2 sierpnia  2016 roku. 

Zgodnie z ogólnie obowiązującą definicją za obszar zdegradowany uznaje się 

teren charakteryzujący się nadmiernym skumulowaniem problemów pochodzących  

z następujących sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej 

oraz środowiskowej. Delimitacja obszaru zdegradowanego w gminie Santok została 

przeprowadzona w oparciu o sołectwa:  

 Baranowice,  

 Czechów,  

 Gralewo,  

 Górki,  

 Janczewo,  

 Jastrzębnik,  

 Lipki Małe, 

 Lipki Wielkie,  

 Ludzisławice,  

 Mąkoszyce,  

 Nowe Polichno,  

 Płomykowo,  

 Santok,  

 Stare Polichno,  

 Wawrów. 

W tabelach  poniżej przedstawiono przeprowadzono analizę wskaźnikową dla 

gminy Santok. Na potrzeby w/w analizy posłużono się następującym zestawem 

wskaźników:  

 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym 

obszarze; 

Źródło danych: Urząd Gminy w Santoku – USC. 
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  Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ludności ogółem na danym 

obszarze; 

Źródło danych: Urząd Gminy w Santoku – USC. 

 Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 24 miesiące w ogóle 

bezrobotnych na danym obszarze; 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. 

 Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej 

względem ludności w wieku produkcyjnym na danym obszarze; 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. 

  Liczba założonych Niebieskich Kart na 100 mieszkańców; 

Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 

 Liczba przestępstw kryminalnych na danym obszarze na 100 mieszkańców; 

Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim. 

 Liczba gospodarstw formalnie uznanych za niezdolne do opieki nad dziećmi; 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku. 

 Zapotrzebowanie na usługi przedszkolne - udział ludności w wieku 

przedszkolnym ludności w wieku przedprodukcyjnym; 

Źródło danych: Urząd Gminy w Santoku – USC. 

 Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców; 

Źródło danych: Urząd Gminy w Santoku – ewidencja działalności gospodarczej/CEIDG. 

 Sołectwo należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej lub gimnazjum o niskim 

poziomie kształcenia; 

Źródło danych: Urząd Gminy w Santoku. 

 Sołectwo należy do strefy na której zdiagnozowano przekroczenia w zakresie 

średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz stężenia ozonu. 

Źródło danych: Urząd Gminy w Santoku. 

 Udział obiektów użyteczności publicznej w sołectwie (budynków, infrastruktury 

sportowej, rekreacyjnej, turystycznej) o złym stanie technicznych w ogóle 

obiektów użyteczności publicznej wymagających modernizacji na terenie gminy. 

Źródło danych: Urząd Gminy w Santoku. 
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Tabela 8. Analiza wskaźnikowa dla gminy Santok cz. I. 
 

Wskaźnik/Sołectwo Baranowice  Czechów  Górki  Gralewo  Janczewo  Jastrzębnik  Lipki Małe  Średnia dla 
gminy  

Udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w ludności 
ogółem na danym obszarze  

12,84% 17,15% 11,28% 16,82% 10,81% 17,00% 4,26% 14,28% 

Udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym w 

ludności ogółem na danym 
obszarze  

26,61% 19,46% 20,30% 19,24% 24,35% 19,84% 21,28% 20,92% 

Udział bezrobotnych 
pozostających bez pracy 

ponad 24 miesiące w ogóle 
bezrobotnych na danym 

obszarze 

3,03% 0,30% 3,30% 1,39% 0,82% 0,64% 0,00% 0,68% 

Stosunek osób 
bezrobotnych pozostających 

bez pracy 12 miesięcy i 
dłużej względem ludności w 

wieku produkcyjnym na 
danym obszarze  

0,00% 0,30% 2,20% 0,60% 0,94% 1,28% 2,86% 0,81% 

Liczba założonych 
Niebieskich Kart na 100 

mieszkańców 
0,92 0,19 0,00 0,13 0,15 0,40 0,00 0,11 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 9. Analiza wskaźnikowa dla gminy Santok cz. II. 
 

Wskaźnik/Sołectwo Baranowice  Czechów  Górki  Gralewo  Janczewo  Jastrzębnik  Lipki Małe  Średnia dla 
gminy  

Liczba przestępstw 
kryminalnych na danym 

obszarze na 100 
mieszkańców 

0,00 0,96 0,75 0,51 0,99 2,83 0,00 0,89 

 Liczba gospodarstw 
formalnie uznanych za 

niezdolne do opieki nad 
dziećmi 

0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,10 

Liczba gospodarstw 
domowych – stałych 

beneficjentów 
środowiskowej pomocy 

społecznej 

0,92 0,39 1,50 0,64 0,76 0,81 0,00 0,55 

Zapotrzebowanie na usługi 
przedszkolne - udział 

ludności w wieku 
przedszkolnym ludności w 
wieku przedprodukcyjnym  

6,90% 12,87% 7,41% 17,22% 18,75% 0,00% 10,00% 16,62% 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

przypadających na 100 
mieszkańców  

2,75 8,29 2,26 5,73 6,85 1,62 2,13 6,58 
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Sołectwo należy do rejonu 
obsługi szkoły podstawowej 

lub gimnazjum o niskim 
poziomie kształcenia 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK   

Sołectwo należy do strefy 
na której zdiagnozowano 
przekroczenia w zakresie 

średniodobowego stężenia 
pyłu zawieszonego PM10 

oraz stężenia ozonu 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK   

Udział obiektów 
użyteczności publicznej w 

sołectwie (budynków, 
infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej, turystycznej) o 
złym stanie technicznych w 

ogóle obiektów 
użyteczności publicznej 

wymagających modernizacji 
na terenie gminy.2 

0/29 3/29 0/29 3/29 1/29 1/29 1/29   

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                 
2 Występowanie 3 obiektów wymagających modernizacji  przyjęto jako wartość wskazującą na zły stan techniczny infrastruktury 
użyteczności publicznej  w danym sołectwie. 
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Tabela 10.  Analiza wskaźnikowa dla gminy Santok cz. III. 

Wskaźnik/Sołectwo Lipki Wielkie  Ludzisławice  Mąkoszyce  Nowe 
Polichno  Płomykowo  Santok  Stare 

Polichno  Wawrów  Średnia dla 
gminy  

Udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w ludności 
ogółem na danym obszarze  

14,63% 18,42% 3,92% 13,25% 11,90% 16,34% 14,51% 13,89% 14,28% 

Udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym w 

ludności ogółem na danym 
obszarze  

18,12% 21,93% 35,29% 17,22% 26,67% 20,17% 18,10% 21,96% 20,92% 

Udział bezrobotnych 
pozostających bez pracy 

ponad 24 miesiące w ogóle 
bezrobotnych na danym 

obszarze 

0,99% 0,74% 0,00% 0,95% 1,55% 0,19% 0,21% 0,00% 0,68% 

Stosunek osób 
bezrobotnych 

pozostających bez pracy 12 
miesięcy i dłużej względem 

ludności w wieku 
produkcyjnym na danym 

obszarze  

0,62% 1,47% 3,23% 0,00% 0,78% 1,56% 1,49% 0,10% 0,81% 

Liczba założonych 
Niebieskich Kart na 100 

mieszkańców 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,13 0,11 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 11. Analiza wskaźnikowa dla gminy Santok cz. IV. 

Wskaźnik/Sołectwo Lipki Wielkie  Ludzisławice  Mąkoszyce  Nowe 
Polichno  Płomykowo  Santok  Stare 

Polichno  Wawrów  Średnia dla 
gminy  

Liczba przestępstw 
kryminalnych na danym 

obszarze na 100 
mieszkańców 

1,00 0,88 1,96 0,00 0,48 1,86 0,00 0,67 0,89 

 Liczba gospodarstw 
formalnie uznanych za 

niezdolne do opieki nad 
dziećmi 

0,08 0,00 0,00 0,00 0,48 0,50 0,14 0,00 0,10 

Liczba gospodarstw 
domowych – stałych 

beneficjentów 
środowiskowej pomocy 

społecznej 

0,33 0,00 1,96 0,00 0,48 0,87 0,14 0,53 0,55 

Zapotrzebowanie na usługi 
przedszkolne - udział 

ludności w wieku 
przedszkolnym ludności w 
wieku przedprodukcyjnym 

17,89% 12,00% 27,78% 11,54% 17,86% 17,18% 22,22% 16,72% 16,62% 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

przypadających na 100 
mieszkańców  

6,32 3,07 1,96 4,64 4,76 7,05 8,05 8,21 6,58 

Sołectwo należy do rejonu 
obsługi szkoły podstawowej 

lub gimnazjum o niskim 
poziomie kształcenia 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK   
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Sołectwo należy do strefy 
na której zdiagnozowano 
przekroczenia w zakresie 

średniodobowego stężenia 
pyłu zawieszonego PM10 

oraz stężenia ozonu 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK   

Udział obiektów 
użyteczności publicznej w 

sołectwie (budynków, 
infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej, turystycznej) 
o złym stanie technicznych 

w ogóle obiektów 
użyteczności publicznej 

wymagających modernizacji 
na terenie gminy.3 

2/29 0/29 0/29 2/29 1/29 8/29 3/29 4/29   

 

Źródło: Opracowanie własne 

Legenda:   

 

Wartość mniej korzystna  od średniej dla całej  gminy Santok 

 

Wartość korzystniejsza od średniej dla całej gminy Santok  

                                                 
3 Występowanie 3 obiektów wymagających modernizacji  przyjęto jako wartość wskazującą na zły stan techniczny infrastruktury 
użyteczności publicznej  w danym sołectwie. 
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Analizę obszaru gminy Santok  przeprowadzono za pomocą trzynastu wybranych 

wskaźników, których wartości zostały oszacowane na dzień 31 grudnia 2015 roku.  Dla 

wszystkich sołectw  posłużono się takim samym zestawem wskaźników. Za obszar 

zdegradowany uznano obszar, w którym najwięcej wskaźników osiągnęło  wartości 

mniej korzystne od wartości średnich dla całej gminy. W oparciu o przeprowadzoną 

analizę wskaźnikową spośród 15 sołectw 2 z nich zostało zakwalifikowanych do obszaru 

zdegradowanego. 

  
Tabela 12. Podsumowanie analizy wskaźnikowej 

Podsumowanie analizy wskaźnikowej  

Liczba wskaźników  o 
wartościach mniej 

korzystnych od średniej 
dla gminy 

Czy sołectwo zostało 
włączone w skład OZ 

(TAK/NIE) 

SO
ŁE

CT
W

O
 

Baranowice 6/13 NIE 

Czechów 6/13 NIE 

Gralewo 
11/13 TAK 

Górki 
8/13 NIE 

Janczewo 8/13 NIE 

Jastrzębnik 
9/13 NIE 

Lipki Małe 
5/13 NIE 

Lipki Wielkie, 
7/13 NIE 

Ludzisławice 
6/13 NIE 

Mąkoszyce 
7/13 NIE 

Nowe Polichno 5/13 NIE 

Płomykowo 
5/13 NIE 

Santok 
11/13 TAK 

Stare Polichno 
8/13 NIE 

Wawrów 5/13 NIE 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 4. Obszar zdegradowany na terenie gminy Santok 
 

 

Źródło: Opracowanie własne
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6. OBSZAR REWITALIZACJI GMINY 

 

Zgodnie z definicją z „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia   

2 sierpnia 2016 roku, będących podstawą do stworzenia niniejszego opracowania 

obszarem rewitalizacji nazywamy obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, głównie 

społecznych, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza 

się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% 

mieszkańców gminy.  

Podczas delimitacji terenu gminy Santok przeznaczonego do rewitalizacji brano 

pod uwagę przede wszystkim występujący na nim stan kryzysowy, ale również 

potencjał danego obszaru, który można wykorzystać w działaniach rewitalizacyjnych. 

Na podstawie analizy zebranych danych jako obszar rewitalizacji wskazano sołectwo 

Santok m.in. ze względu na duża liczbę ludności jaka jest skoncentrowana na tym 

terenie. Ponadto Santok jako siedziba gminy pełni bardzo ważną i dominującą rolę  w 

rozwoju społeczno-gospodarczym tego regionu. Rewitalizacja prowadzona w centralnie 

położonym ośrodku  będzie pozytywnie oddziaływała na pozostałe tereny gminy. 

Drugim sołectwem stanowiącym obszar rewitalizacji zostało Gralewo, w którym 

widoczna jest szczególna koncentracja problemów społecznych ze względu na 

popegeerowski charakter tej miejscowości. Ponadto podobnie jak Santok jest to jedna z 

większych pod względem ludności miejscowość w gminie.  

 Jednak oprócz problemów społecznych w tych dwóch sołectwach widoczne są 

również problemy ze sfery gospodarczej (niski stopień rozwoju przedsiębiorczości) oraz 

technicznej i przestrzenno – funkcjonalnej tj. zły stan technicznych części budynków 

użyteczności publicznej przeznaczonych na cele społeczne i kulturalne, 

niewystarczająca liczba miejsc w oddziałach przedszkolnych, niedostateczna 

infrastruktura sportowo – rekreacyjna.  

 Powierzchnia obszaru wybranego, w wyniku analizy wskaźnikowej, do 

rewitalizacji stanowi ponad 25 % powierzchni gminy Santok. Z tego względu konieczna 

była dalsza delimitacja wybranego terenu.  W rezultacie z sołectwa Gralewo z obszaru 
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rewitalizacji wyłączonych zostało kilkanaście działek ( tab. nr 13), które są  

niezamieszkałe i zostały sklasyfikowane jako  las.     

Tabela 13. Wykaz działek wyłączonych z obszaru rewitalizacji  
w sołectwie Gralewo 

Sołectwo  Numer działki Powierzchnia w ha 

 

G
ra

le
w

o 
720 23,6761 

721 22,6926 

722 17,5273 

724 4,8295 

725 23,3082 

726 23,0388 

727 24,1928 

743 26,503 

744 24,9679 

745 13,9072 

746 11,3237 

747 25,3423 

748 23,9091 

749 23,7521 

750 24,0857 

751 24,2329 

761 24,4255 

762 22,4556 

763 10,5947 

765 23,3071 

766 22,3112 

767 22,2918 

768 23,2152 

769 24,4287 

783 18,9699 

786 14,9778 

787 5,1433 

797 19,0372 

798 46,9519 

803 86,0494 
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804 139,6931 

805 148,0943 

Razem 989,2359 

Źródło: Opracowanie  własne 
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Mapa 5. Obszar rewitalizacji na terenie gminy Santok 

 
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 14. Powierzchnia oraz ludność obszaru rewitalizacji 
Obszar  Obszar Rewitalizacji  Gmina Santok Udział OR na tle 

gminy (%) 
 

Powierzchnia ha 
 

3290,6884 
 

 
16923,0894 

 

 

19,44% 

 
Liczba ludności 

 
1632 

 

 
8237 

 

 
19,81% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wskaźnikowej 
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7. SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 
Na wyznaczonym obszarze widoczne jest wyraźna koncentracja negatywnych 

zjawisk w sferze społecznej, ale także gospodarczej, technicznej, środowiskowej  

i przestrzenno-funkcjonalnej. W celu wiarygodnego ustalenia zjawisk kryzysowych, 

kwalifikujących ww. miejscowości do uznania za obszar rewitalizacji, przeprowadzono 

analizę ich sytuacji poprzez wykorzystanie następujących metod badawczych: 

a) analiza źródeł wtórnych – analiza aktualnych baz danych, w tym wewnętrznych 

(posiadanych w gminie) i zewnętrznych (np. PUP, OPS), dotyczących wybranych 

problemów z ww. 5 sfer; 

b) wywiady z pracownikami urzędu gminy odpowiedzialnymi za aktywność gminy 

w zakresie 5 ww. sfer, a szczególnie społecznej; 

c) wywiady z pracownikami OPS; 

d) spotkania i warsztaty z mieszkańcami gminy, a także z przedstawicielami sektora 

przedsiębiorstw i NGO w gminie. W sumie aktywnie w proces tworzenia PR 

włączonych zostało 81 osób. W czasie spotkań i warsztatów mieszkańcy zgłaszali 

problemy z jakimi spotykają się w swoich sołectwach tj. szczególnie w zakresie 

sfery przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.  

e) diagnoza obszaru na podstawie opracowanych dokumentów strategicznych np. 

strategii gminy oraz planów odnowy miejscowości, w których zostały wskazane 

problemy ze sfery technicznej oraz przestrzenno – funkcjonalnej.  

Przeprowadzona analiza miała charakter kompleksowy, ponieważ obejmowała 

wszystkie istotne sfery z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych, tj.  

a) społeczną, która powinna zawierać pogłębione podejście do kwestii społecznych, 

głównie w zakresie: ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu kapitału  

społecznego; 

b) gospodarczą – w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, 

słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw; 

c) środowiskową – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, 

ludzi bądź stanu środowiska; 

d) przestrzenno-funkcjonalną – w szczególności w zakresie niewystarczającego 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do 

podstawowych usług np. edukacji przedszkolnej lub ich niskiej jakości, 
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niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych; 

e) techniczną – w szczególności w zakresie stanu technicznego obiektów 

budowlanych. 

 Oprócz dużego nawarstwienia się na tym obszarze negatywnych zjawisk,  

w wyniku przeprowadzonej diagnozy porównano również potencjał obszarów 

wybranych do działań rewitalizacyjnych. 

 Na potrzeby opracowania analizy SWOT wykorzystano dane z przeprowadzonej 

analizy wskaźnikowej, diagnozę potrzeb i stanu infrastruktury  ze strategii gminy oraz 

planów odnowy miejscowości. Źródłem informacji na temat stanu istniejącej 

infrastruktury oraz problemów społecznych były również spotkania i warsztaty z 

mieszkańcami.  

SOŁECTWO GRALEWO  

 

a) informacje ogólne 

Wieś Gralewo położona jest północnej części gminy Santok. Obecnie zamieszkują 

ją  800 mieszkańców oraz ma ponad 60 zabudowań mieszkalnych. Wieś znajduje się 

przy trasie drogi wojewódzkiej nr 158 , Gorzów Wielkopolski – Drezdenko. 

b) rys historyczny  

Gralewo to dawna wieś rycerska, której historia sięga początków XIV wieku.  

W źródłach po raz pierwszy została wspomniana  w 1337 roku jako siedziba kilku 

rodów rycerskich. W XVII wieku należała do dwóch rodzin von Schönning i von Brand. 

Na jej terenie na przełomie XVIII i XIX wieku wybudowano zespół folwarczny, w skład 

którego wchodził dwór z parkiem i obiekty gospodarcze. Park w Gralewie założono na 

przełomie XVIII i XIX wieku,  który zajmuje powierzchnię 4,2 ha, a wiek drzewostanu 

określa się na 170 lat. Drzewostan tworzą głównie drzewa liściaste, których udział 

gatunkowy jest następujący: 20% dąb szypułkowy i bezszypułkowy; 15% buk pospolity, 

15% wiąz szypułkowy i górski, 15% klon pospolity i klon jawor; 10% lipa drobno  

i szerokolistna; 10% jesion wyniosły, 15 % pozostałe ( kasztanowiec, akacja, świerk  

i modrzew). Z krzewów dominuje : lilak, śnieguliczka, bluszcz.  

c) analiza ogólna oraz wskaźnikowa obszaru 
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Wskaźnik/Sołectwo Gralewo  Średnia dla gminy  

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności 
ogółem na danym obszarze  16,82% 14,28% 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w 
ludności ogółem na danym obszarze  19,24% 20,92% 

Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 
24 miesiące w ogóle bezrobotnych na danym 

obszarze 
1,39% 0,68% 

Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez 
pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w 

wieku produkcyjnym na danym obszarze  
0,60% 0,81% 

Liczba założonych Niebieskich Kart na 100 
mieszkańców 0,13 0,11 

Liczba przestępstw kryminalnych na danym obszarze 
na 100 mieszkańców 0,51 0,89 

 Liczba gospodarstw formalnie uznanych za niezdolne 
do opieki nad dziećmi 0,13 0,10 

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny w liczbie dzieci w tym wieku na 

danym obszarze 
21,19% 24,51% 

Liczba gospodarstw domowych – stałych 
beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej 0,64 0,55 
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Zapotrzebowanie na usługi przedszkolne - udział 
ludności w wieku przedszkolnym ludności w wieku 

przedprodukcyjnym  
17,22% 16,62% 

Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 
100 mieszkańców  5,73 6,58 

Sołectwo należy do rejonu obsługi szkoły 
podstawowej lub gimnazjum o niskim poziomie 

kształcenia 
TAK  x 

Sołectwo należy do strefy na której zdiagnozowano 
przekroczenia w zakresie średniodobowego stężenia 

pyłu zawieszonego PM10 oraz stężenia ozonu 
TAK  x 

Udział obiektów użyteczności publicznej w sołectwie 
(budynków, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, 

turystycznej) o złym stanie technicznych w ogóle 
obiektów użyteczności publicznej wymagających 

modernizacji na terenie gminy. 

3/29  x 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 
mieszkańców  0,25 0,31 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Legenda:   

 

Wartość mniej korzystna  od średniej dla całej  gminy Santok 

 

Wartość korzystniejsza od średniej dla całej gminy Santok 

 



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

69 | S t r o n a  
 

d) analiza SWOT 

 
Tabela 15. Analiza SWOT Sołectwa Gralewo 
 

Szanse 

 

Zagrożenia 

1. Wykorzystanie funduszy 

strukturalnych  z Unii Europejskiej dla 

rozwoju obszaru, w tym na działania 

rewitalizacyjne; 

2. Wzrost poczucia lokalnej tożsamości 

wśród mieszkańców i chęć  

do podejmowania nowych inicjatyw; 

3. Wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i lokalnych tradycji dla 

nowych aktywności mieszkańców; 

4. Migracje mieszkańców większych 

miast do gmin podmiejskich; 

5. Współpraca z lokalnymi organizacjami 

społecznymi; 

6. Rosnący popyt społeczeństwa na 

lokalne zasoby naturalne, produkty 

lokalne; 

7. Narastający trend do poznawania 

obszarów wiejskich i ich kultury przez 

mieszkańców miast (np. we wioskach 

tematycznych); 

8. Rewitalizacja zdegradowanych 

terenów (w tym popegeerowskich); 

9. Rozwój turystyki i agroturystyki  

w związku z trendami panującymi  

w Polsce. 

1. Stosunkowo wysokie koszty 

rewitalizacji obiektów oraz terenów 

zdegradowanych; 

2. Wzrost bezrobocia, patologii  

i wykluczenia społecznego  

oraz przestępczości; 

3. Pogłębianie się zjawiska izolacji  

i zaniku więzi sąsiedzkich  

i społecznych; 

4. Postępujące zubożenie społeczeństwa. 
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Mocne strony 

 

Słabe strony 

1. Duże możliwości rozwoju usług 

turystycznych i rekreacyjnych z uwagi 

na otaczająca przyrodę;  

2. Dogodne położenie wobec dużych 

ośrodków miejskich (Gorzów Wlkp., 

Skwierzyna); 

3. Możliwość realizacji przedsięwzięć 

społecznych (tzw. „projektów 

miękkich") na bazie miejsc i obiektów, 

które zostaną poddane modernizacji. 

1. Wysoki poziom bezrobocia; 

2. Niskie wyniki osiągane przez uczniów  

na sprawdzianie kończącym szkołę 

podstawową oraz egzaminie 

gimnazjalnym;   

3. Niski stopień rozwoju 

przedsiębiorczości;  

4. Duży odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej; 

5. Wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym w stosunku do osób  

w wieku produkcyjnym; 

6. Brak odpowiedniej infrastruktury 

sportowej;  

7. Zły stan techniczny świetlicy wiejskiej;  

8. Zły stan techniczny infrastruktury 

drogowej;  

9. Wzrost bezrobocia, patologii  

i wykluczenia społecznego  

oraz przestępczości; 

10. Pogłębianie się zjawiska izolacji i 

zaniku więzi sąsiedzkich i społecznych; 

11. Migracje młodych osób do większych 

ośrodków miejskich. 

Źródło: Opracowanie własne 
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SOŁECTWO SANTOK  

 

a) informacje ogólne 

Santok  jest siedzibą gminy, położony  na pn. skraju Kotliny Gorzowskiej, u ujścia 

Noteci do Warty, przy drodze Gorzów Wlkp. – Drezdenko i linii kolejowej Gorzów Wlkp. 

– Krzyż. Obecnie zamieszkiwany jest przez  832 mieszkańców ( dane na koniec 2016r).  

b) rys historyczny  

Santok ma bardzo bogatą historię. Już w VIII wieku, w widłach Warty i Noteci  

(w przeszłości spływ rzek nazywano „sątokiem"; stąd zapewne pochodzi nazwa wsi), 

zbudowana została osada obronna stanowiąca ośrodek gospodarczy i polityczny ziem 

położonych nad dolną Wartą. Osada otoczona była palisadą i strzegła przejścia przez 

rzekę na drodze z Poznania do Szczecina. Kronikarz Gali Anonim nazwał XI-wieczny 

Santok „kluczem i strażnicą królestwa polskiego". Od początku XII w. był kasztelanią.  

W ciągu wieków o Santok toczyły się zacięte walki, wielokrotnie był niszczony  

i odbudowywany, często też zmieniał właścicieli. W 1266 r. opanowany został przez 

margrabiów brandenburskich i wszedł w skład Nowej Marchii. W latach 1278—1296 

przejściowo był pod panowaniem Przemysła II. W 1365 r. zhołdowany przez Kazimierza 

Wielkiego, po jego śmierci w 1370 r. ponownie był w rękach Brandenburgii. W latach 

1402—1454 pod rządami Krzyżaków był przedmiotem starań dyplomatycznych 

Władysława Jagiełły. W r. 1465 włączony na stałe do posiadłości brandenburskich, 

utracił dawne polityczne i wojskowe znaczenie. W 1945 r. Santok powrócił do Polski. 

Na południowym brzegu Warty znajduje się grodzisko.. Ma ono plan owalny  

z czytelnym wałem, który opiera się o brzeg rzeki. Grodzisko datowane jest na VIII—XIV 

wiek. W latach międzywojennych i powojennych prowadzono tu prace wykopaliskowe, 

które odsłoniły pozostałości kolejnych grodów. Pierwotny gród z IX w. był otoczony 

palisadą, 3 następne — wałami drewniano-ziemnymi o konstrukcji rusztowo-hakowej. 

Przeprawę na drugą stronę rzeki zapewnia przewoźnik. Obok przeprawy w zachodniej 

części wsi znajduje się  Muzeum Grodu Santok, które rozpoczęło swoją działalność  

w 1978 roku.  W pobliżu muzeum za wiaduktem kolejowym wznosi się neogotycki 

kościół z 1857 r. Przy ul. Gorzowskiej zlokalizowana jest  dzwonnica zbudowana w 

1764r. o konstrukcji szachulcowej, dwu-kondygnacyjna, nakryta dachem 
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czterospadowym. Ponadto przy tej ulicy znajduje się kilka zabytkowych domów z 1 poł. 

XIX w. Są to obiekty parterowe, wzniesione w konstrukcji szachulcowej. 4 

c) analiza ogólna oraz wskaźnikowa obszaru 

Wskaźnik/Sołectwo Santok  Średnia dla gminy  

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności 
ogółem na danym obszarze  16,34% 14,28% 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w 
ludności ogółem na danym obszarze  20,17% 20,92% 

Udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 
24 miesiące w ogóle bezrobotnych na danym 

obszarze 
0,19% 0,68% 

Stosunek osób bezrobotnych pozostających bez 
pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w 

wieku produkcyjnym na danym obszarze  
1,56% 0,81% 

Liczba założonych Niebieskich Kart na 100 
mieszkańców 0,12 0,11 

Liczba przestępstw kryminalnych na danym obszarze 
na 100 mieszkańców 1,86 0,89 

 Liczba gospodarstw formalnie uznanych za niezdolne 
do opieki nad dziećmi 0,50 0,10 

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny w liczbie dzieci w tym wieku na 

danym obszarze 
23,31% 24,51% 

                                                 
4 http://www.ziemialubuska.pl 
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Liczba gospodarstw domowych – stałych 
beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej 0,87 0,55 

Zapotrzebowanie na usługi przedszkolne - udział 
ludności w wieku przedszkolnym ludności w wieku 

przedprodukcyjnym  
17,18% 16,62% 

Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 
100 mieszkańców  7,05 6,58 

Sołectwo należy do rejonu obsługi szkoły 
podstawowej lub gimnazjum o niskim poziomie 

kształcenia 
TAK 

X 
 
  

Sołectwo należy do strefy na której zdiagnozowano 
przekroczenia w zakresie średniodobowego stężenia 

pyłu zawieszonego PM10 oraz stężenia ozonu 
TAK  x 

Udział obiektów użyteczności publicznej w sołectwie 
(budynków, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, 

turystycznej) o złym stanie technicznych w ogóle 
obiektów użyteczności publicznej wymagających 

modernizacji na terenie gminy. 

8/29  x 

Liczba organizacji pozarządowych na 100 
mieszkańców  0,74 0,31 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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d) analiza SWOT 

 
Tabela 16. Analiza SWOT Sołectwa Santok 
 

Szanse 

 

Zagrożenia 

1. Wykorzystanie funduszy 

strukturalnych z Unii Europejskiej dla 

rozwoju obszaru, w tym na działania 

rewitalizacyjne; 

2. Wzrost poczucia lokalnej tożsamości 

wśród mieszkańców i chęć  

do podejmowania nowych inicjatyw; 

3. Wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i lokalnych tradycji dla 

nowych aktywności mieszkańców; 

4. Migracje mieszkańców większych 

miast do gmin podmiejskich; 

5. Współpraca z lokalnymi organizacjami 

społecznymi; 

6. Rosnący popyt społeczeństwa na 

lokalne zasoby naturalne, produkty 

lokalne; 

7. Narastający trend do poznawania 

obszarów wiejskich i ich kultury przez 

mieszkańców miast (np. we wioskach 

tematycznych); 

8. Rozwój turystyki i agroturystyki  

w związku z trendami panującymi  

w Polsce. 

1. Stosunkowo wysokie koszty 

rewitalizacji obiektów oraz terenów 

zdegradowanych; 

2. Wzrost bezrobocia, patologii  

i wykluczenia społecznego  

oraz przestępczości; 

3. Pogłębianie się zjawiska izolacji  

i zaniku więzi sąsiedzkich  

i społecznych; 

4. Postępujące zubożenie społeczeństwa. 
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Mocne strony 

 

Słabe strony 

1. Bogata historia oraz wiele cennych 

zabytków; 

2. Działalność Muzeum Grodu Santok;  

3. Siedziba władz samorządowych;  

4. Aktywne społeczeństwo oraz 

organizacje lokalne;  

5. Walory przyrodniczo-krajoznawcze; 

6. Duże możliwości rozwoju usług 

turystycznych i rekreacyjnych z uwagi 

na otaczająca przyrodę;  

7. Dogodne położenie wobec ośrodków 

miejskich (Gorzów Wlkp., Skwierzyna); 

8. Możliwość realizacji przedsięwzięć 

społecznych (tzw. „projektów 

miękkich") na bazie miejsc i obiektów, 

które zostaną poddane modernizacji. 

1. Wysoki poziom bezrobocia szczególnie 

długotrwałego; 

2. Niskie wyniki osiągane przez uczniów  

na sprawdzianie kończącym szkołę 

podstawową oraz egzaminie 

gimnazjalnym;   

3. Duży odsetek osób korzystających  

z pomocy społecznej; 

4. Wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym w stosunku do osób  

w wieku produkcyjnym; 

5. Niedostateczne wykorzystanie 

potencjału turystycznego grodziska;  

6. Wymagający remontu oraz 

doposażenia budynek Muzeum Grodu 

Santok;  

7. Brak zagospodarowania terenu koło 

Muzeum Grodu Santok;  

8. Niedostateczna ilości ciągów 

spacerowo – rekreacyjnych;  

9. Brak odpowiedniej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej nad rzeką 

Noteć;  

10. Zły stan techniczny części 

infrastruktury drogowej;  

11. Wzrost bezrobocia, patologii  

i wykluczenia społecznego; 

12. Pogłębianie się zjawiska izolacji  

i zaniku więzi sąsiedzkich  



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

76 | S t r o n a  
 

i społecznych; 

13. Migracje młodych osób do większych 

ośrodków miejskich. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 17. Zidentyfikowane problemy na obszarze rewitalizacji 
ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY 

SFERA SPOŁECZNA 

Niewydolność opiekuńczo - wychowawcza 

Wzrost liczby klientów pomocy społecznej  

Wysokie bezrobocie, w tym długotrwałe 

Niska aktywność społeczna mieszkańców 

Duży udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności  

Duży udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjny 

Niskie wyniki osiągane przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na 
egzaminach zewnętrznych 

SFERA GOSPODARCZA 

Niski stopień rozwoju przedsiębiorczości 

Emigracja zarobkowa  

STREFA PRZESTRZENNO – FUNKCJONALNA, ŚRODOWISKOWA I TECHNICZNA 

Niedostateczna ilość ścieżek ciągów rekreacyjno - spacerowych 

Niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb niektórych obszarów infrastruktura 
społeczna, w tym sportowa i kulturalna 

Niedostateczna infrastruktura turystyczno – rekreacyjna nad rzeką Noteć  

Niewystarczająca efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  

( konieczność przeprowadzenia termomodernizacji) 

Zły stan techniczny infrastruktury drogowej 

Niewystarczająca ilość miejsc w istniejących oddziałach przedszkolnych  

Źródło: Opracowanie własne  
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8. WIZJA STANU OBSZARU REWITALIZACJI PO PRZEPROWADZENIU 

REWITALIZACJI  

W trakcie opracowania wizji obszaru rewitalizacji brano pod uwagę przede 

wszystkim działania, które doprowadzą do zmniejszenia lub likwidacji problemów 

zgłaszanych przez mieszkańców  na spotkaniach informacyjnych, warsztatach oraz 

spacerach studyjnych na etapie diagnozy oraz wyznaczenia obszaru rewitalizacji.  

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą do objęcia programem rewitalizacji 

sołectwa Santok i Gralewo. Obszary te wybrano, ponieważ znajdują się w szczególnym 

stanie kryzysowym. Wizję wyprowadzenia obszarów zdegradowanych przewidzianych 

do rewitalizacji  z sytuacji kryzysowej, sformułowano w następujący sposób: 

Schemat 14. Wizja stanu obszaru rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Gmina Santok dzięki realizacji zaplanowanych, z wykorzystaniem funduszy 

finansowych z UE  i środków własnych, działań społecznych oraz 

infrastrukturalnych, których podstawowym celem  jest zapewnienie dobrych  

warunków  życia  dla mieszkańców,  doprowadzi do zrównoważonego rozwoju 

społeczno – gospodarczego obszaru rewitalizacji. Przeprowadzenie zaplanowanych 

działań będzie miało również korzystny wpływ na cały obszar gminy. 

Przewidywane do realizacji działania będą korzystnie oddziaływać na niwelowanie 

oraz zmniejszenie zdiagnozowanych problemów. Przede wszystkim obszar 

Wdrażanie PR

Zrównoważony 
rozwój społeczno –
gospodarczy oraz 

turystyczny 
obszaru 

rewitalizacji w 
gminie Santok 
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rewitalizacji zostanie zaktywizowany oraz zintegrowany pod względem 

społecznym, a tym samym część osób wyjdzie z długotrwałego bezrobocia   

i ubóstwa.  Z uwagi na zdiagnozowane problemy dotyczące przemocy zaplanowano 

również przedsięwzięcia skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  

Dzięki działaniom rewitalizacyjnym wszystkie grupy społeczne będą miały 

szanse rozwoju swoich zainteresowań oraz pasji poprzez stworzenie nowych miejsc 

niezbędnych do rozwoju kultury, sportu oraz czynnej rekreacji. Dzięki działaniom 

rewitalizacyjnych zachowane i zabezpieczone zostanie dziedzictwo historyczne 

gminy dla kolejnych pokoleń. Poprawi się również stan oraz zasób infrastruktury 

technicznej, która będzie wykorzystywana w ramach społecznych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.   

Pośrednio działania rewitalizacyjne będą miały również wpływ na wzrost 

wyników uzyskiwanych przez uczniów oraz sprawią, że osoby w wieku 

poprodukcyjnym będą aktywnymi uczestnikami życia społecznego, co doprowadzi 

do integracji międzypokoleniowej. Poprzez działania rewitalizacyjne zwiększy także 

się atrakcyjność osiedleńcza tego terenu oraz nastąpi zdecydowany rozwój 

turystyki, który może być impulsem do rozwoju gospodarczego gminy. W rezultacie 

powstaną nowe miejsca pracy, co może mieć korzystny wpływ na zmniejszenie się  

bezrobocie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji.  

Z kolei utworzenie oddziałów przedszkolnych zapewni większy dostęp do 

usług przedszkolnych oraz pomoże wrócić na rynek pracy kobietom, wśród których 

bezrobocie jest zdecydowanie wyższe niż u mężczyzn. Ponadto w przypadku kobiet, 

które zdecydowały się na macierzyństwo powrót do pracy  jest utrudniony i nader 

często oznacza wypadnięcie z rynku pracy i przejście w stan bezrobocia 

długotrwałego. 

Zaplanowane przedsięwzięcia infrastrukturalne będą uzupełniające w 

stosunku do działań „miękkich”, ponieważ zmodernizowane obiekty będą 

wykorzystywane do prowadzenia projektów o charakterze społecznym.  
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9. CELE REWITALIZACJI ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KIERUNKI DZIAŁAŃ 

SŁUŻĄCE ELIMINACJI LUB OGRANICZENIU NEGATYWNYCH ZJAWISK  

Po przeprowadzeniu warsztatów oraz spacerów studyjnych  połączonych ze 

szczegółową diagnozą wyznaczono obszar rewitalizacji na terenie gminy Santok, na 

którym zidentyfikowano problemy związane przede wszystkim ze sferą społeczną, 

techniczną oraz przestrzenno – funkcjonalną. W oparciu o zidentyfikowane problemy 

sformułowany zostały cel główny, którego osiągniecie będzie zależało od realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć na terenach przewidzianych do rewitalizacji na obszarze 

gminy Santok do 2023 roku. 

Schemat 15. Cel i kierunki działań rewitalizacyjnych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Wyznaczony cel główny  został opisany za pomocą mierzalnych wskaźników  

z określonymi wartościami bazowymi i docelowymi. Do celu głównego  rewitalizacji 
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przypisano odpowiednie kierunki działań.  Są one odpowiedzą na zdiagnozowane 

problemy i ich realizacja pozwoli na osiągniecie  założonego  celu. 

Tabela 18. Wskaźniki dot. projektów głównych  
Cel główny: Aktywizacja   mieszkańców poprzez zwiększenie partycypacji w życiu 
społecznym ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwój dzieci i 

młodzieży. 

Wskaźnik Rok bazowy Rok docelowy 
Liczba modernizowanych/wybudowanych obiektów 
infrastruktury na  rewitalizowanych obszarach 

0 5 

Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 
obszarów 

0 2700 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie 

0 70 

Liczba seniorów objętych wsparciem z obszaru 
rewitalizacji 

0 40 

Liczba uczniów  objętych wsparciem z obszaru 
rewitalizacji 

0 248 

Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną  0 35 

Liczba osób uczestniczących w organizowanych 
wydarzeniach kulturalnych  

0 850 

Liczba nowych podmiotów gospodarczych  0 2 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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10. LISTA PLANOWANYCH PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

W celu wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego w ramach 

Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 – 2023 szereg działań.  

Najważniejszy w rewitalizacji jest aspekt społeczny, dlatego trzeba przede wszystkim 

zaplanowano działania ukierunkowane na zmniejszenie lub likwidację negatywnych 

zjawisk społecznych, występujących na danym obszarze, (tzw. działania „miękkie” 

finansowane  ze środków EFS lub środków własnych). Jednak  dla osiągnięcia 

założonych efektów społecznych rewitalizacji niezbędne jest zrealizowanie także 

projektów infrastrukturalnych „twardych”, finansowanych ze środków EFRR, które będą 

miały charakter uzupełniający wobec działań „miękkich”. Zgodnie z „Wytycznymi  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia  2 sierpnia 2016 roku dokonano  podziału przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych na główne oraz uzupełniające. Jako przedsięwzięcia główne 

zakwalifikowano wszelkie działania, bez których realizacja wyznaczonego celu 

głównego  programu rewitalizacji nie jest możliwa, a tym samym nie rozwiąże się 

zdiagnozowanych sytuacji problemowych. Mają one na celu również eliminację lub 

ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową.  

 

Tabela 19. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 1 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 1  

Nazwa przedsięwzięcia  Stop przemocy 

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu W ramach działań zapewnione zostanie poradnictwo 

specjalistyczne dla różnych kategorii ofiar w tym: rodzinne, 

prawne, psychologiczne oraz socjalne.  Projekt przede 

wszystkim zakłada:  

-    rozwój poradnictwa dla małoletnich rodziców z rodzin 

zagrożonych przemocą; 

- podniesienie poziomu świadomości społecznej oraz 

wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są 

przejawami przemocy w rodzinie; 

- wzrost społecznej odpowiedzialności i aktywności w 
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przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń 

płynących z przemocy w rodzinie; 

- propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i 

metod wychowawczych w rodzinach dotkniętych lub 

zagrożonych przemocą; 

- doskonalenie i podniesienie kompetencji osób 

pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w 

rodzinie; 

- wzrost poczucia bezpieczeństwa osób doświadczających 

przemocy w rodzinie; 

- rozwój oddziaływań terapeutycznych 

ukierunkowanych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie 

i osoby stosujące przemoc w rodzinie tj. spotkań 

terapeutycznych, kursów, pogadanek.  

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

2. Działania na rzecz osób zagrożonych przemocą w 

rodzinie.  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK, OPS SANTOK  

Sfery oddziaływania 

projektu 

1. Społeczna – projekt będzie skierowany do rodzin 

zagrożonych zjawiskiem przemocy, a także osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie w tym: dzieci oraz 

osób dorosłych tj. współmałżonków lub partnerów 

w związkach nieformalnych, osób starszych, osób 

niepełnosprawnych oraz świadków przemocy w 

rodzinie. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na 

niwelowanie zdiagnozowanego na obszarze 
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rewitalizacji zjawiska przemocy w rodzinie. 

Działania będą mogły być również prowadzone  

w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę  

w Gralewie.  

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
25 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba rodzin objętych projektem – 10. 

Liczba osób objętych projektem–  m.in. 40. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2018 

Projekty 

komplementarne 

- CIS – reintegracja społeczna; 

 - Termomodernizacja budynku – sala wiejska w Gralewie. 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 20. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 2 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 2 

Nazwa przedsięwzięcia  Klub Seniora 

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu W ramach przedsięwzięcia planowane są cykliczne  zajęcia 

i warsztaty prowadzone przez instruktorów, których celem 

będzie aktywizacja dwóch klubów zrzeszających osoby 

starsze. Działania zaplanowane w projekcie będą 

wykorzystywały również potencjał istniejącej 

infrastruktury publicznej oraz obiektów dziedzictwa 

narodowego np. świetlicy wiejskiej w Gralewie, Muzeum 

Grodu Sanok, grodziska itd.  

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest przede 

wszystkim:  
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- stworzenie bogatej oferta zajęć dla osób starszych 

stanowiących duży udział w ogóle mieszkańców, 

- współpraca rożnych organizacji na rzecz seniorów i 

społeczności lokalnej, 

- tworzenie i umacnianie relacji międzypokoleniowych 

(seniorzy- dzieci- młodzież). 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

2. Aktywizacja osób starszych.   

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK, OPS SANTOK  

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Społeczna -  osoby starsze mając do dyspozycji dużo 

wolego czasu nadal będą mogły być aktywnymi 

uczestnikami życia lokalnej społeczności. 

Zwiększenie aktywności osób w wieku 

poprodukcyjnym będzie przeciwdziałać samotności  

i postępującej izolacji społecznej  oraz pozwoli na  

dłuższe utrzymanie niezależności.   

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
570 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba osób objętych projektem–  min. 40. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2018 - 2022 
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Projekty 

komplementarne 

- CIS – reintegracja społeczna; 

- Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności 

lokalne w ramach środków LGD – edukacja w zakresie 

szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i jego wpływu 

na rozwój turystyki; 

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy 

Santok; 

- Termomodernizacja budynku – sala wiejska w Gralewie; 

- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku;  

- Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

- Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 21. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 3 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 3 

Nazwa przedsięwzięcia  Razem raźniej 

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu Celem projektu jest umożliwienie podniesienia wiedzy 

dzieciom mającym trudności w nauce, wypracowanie  

nawyków wzajemnej pomocy oraz integracja dzieci w celu 

zwiększenia ich poczucia bezpieczeństwa.  W ramach 

planowanego przedsięwzięcia, dzieci w wieku szkolnym z 

rodzin o niskim statusie społecznym i ekonomicznym, będą 

mogły skorzystać z bezpłatnych korepetycji, zajęć 

dodatkowych, które będą prowadzone cyklicznie przez 

zatrudnionych pedagogów.  Projekt będzie miał pozytywny 

wpływ na niwelowanie zdiagnozowanego problemu dot. 

niskich wyników osiąganych przez uczniów w placówkach 

oświatowych.  
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Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i 

młodzieży.  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK, OPS SANTOK  

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Społeczna - rozwiązanie problemu marginalizacji we 

wczesnych latach nauki szkolnej odgrywa dużą rolę 

w walce ze zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. Przeciwdziałanie tej negatywnej 

sytuacji będzie najskuteczniejsze gdy zapewni się 

dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji dobrej 

jakości, co powoli zniwelować istniejące różnice 

pomiędzy uczniami pochodzącymi z rodzin o 

różnym statusie majątkowym. 

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
10 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba osób objętych projektem–  m.in. 15. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2018 – 2019 

Projekty 

komplementarne 

- CIS – reintegracja społeczna; 

- Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby 

rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.; 
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- Nareszcie przedszkolak.  

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 22. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 4 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 4 

Nazwa przedsięwzięcia  Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku 

pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.  

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu Celem projektu jest podniesienie u uczniów kluczowych 

kompetencji  oraz właściwych postaw  i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie 

indywidualnego podejścia do uczniów w szczególności ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu 

zaplanowano m.in. następujące zadania:  

- zajęcia  z matematyki  z wykorzystaniem odpowiedniego 

oprogramowania komputerowego oraz tablic 

interaktywnych;  

- młody kreator tj. zajęcia rozwijające zainteresowania oraz 

zdolności manualne uczniów; 

- zajęcia rozwijające kreatywność, twórczość oraz logiczne 

myślenie;  

- spotkania edukacyjne;  

- warsztaty matematyczno – przyrodnicze;  

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, w tym skazę zagrożonych ryzykiem 

dysleksji;  

- szkolenie – trening zastępowania agresji obejmujący 

program profilaktyczny mający na celu zmianę 

agresywnych zachowań na zachowania pożądane i 

społecznie akceptowane. 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 
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kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i 

młodzieży.  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK, 

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Społeczna – w wyniku realizacji projektu 

dodatkowym wsparciem zostaną objęci uczniowie z 

placówek oświatowych z terenu gminy, co będzie 

pozytywnie oddziaływać na wyniki osiągane przez 

uczniów na egzaminach zewnętrznych.  

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

2. Mieszkańcy 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
300 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba uczniów objętych projektem– 233.  

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2016 - 2017 

Projekty 

komplementarne 

- CIS – reintegracja społeczna; 

- Razem raźniej;  

- Nareszcie przedszkolak;  

- Stop przemocy,  

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 23. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 5 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 5 

Nazwa przedsięwzięcia  Nareszcie przedszkolak   

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 35 

dzieci z tereny gminy Santok.  W ramach projektu 

przewiduje się utworzenie dwóch oddziałów 

przedszkolnych tj. w Santoku i Wawrowie do których będą 

mogły również uczęszczać dzieci z obszaru rewitalizacji.  

Zgodnie z przeprowadzona analizą wskaźnikową 

zapotrzebowanie na usługi przedszkolne jest duże.  

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i 

młodzieży.  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK, 

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Społeczna – poprzez utworzenie dodatkowego 

oddziału przedszkolnego w Santoku matki będą 

miały szansę podjąć zatrudnienie lub otworzyć 

własną działalność.  W przypadku kobiet, które 

zdecydowały się na macierzyństwo powrót do pracy  

jest utrudniony i nader często oznacza wypadnięcie 

z rynku pracy i przejście w stan bezrobocia 

długotrwałego. 

2. Przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji 

projektu poprawi się jakość oraz dostępność 

edukacji przedszkolnej dla większej liczby osób.  

Interesariusze działań 1. Mieszkańcy 



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

91 | S t r o n a  
 

rewitalizacyjnych  

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
170 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba osób objętych projektem– 35.  

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2017 – 2018 

Przedsięwzięcia 

komplementarne  

- Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby 

rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.; 

- Razem raźniej. 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 24. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 6 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 6 

Nazwa przedsięwzięcia  Dni Grodu Santok 

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu W ramach projektu planowych jest szereg działań w sferze 

szeroko rozumianej edukacji historycznej tj. konferencje 

naukowe, zwiedzanie  przewodnikiem grodziska w 

Santoku, występy artystyczne, pokazy rycerskie czy 

inscenizacja bitwy średniowiecznej.  

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i 

młodzieży.  

3. Aktywizacja osób starszych.  

Podmioty realizujące GMINA SANTOK, 



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

92 | S t r o n a  
 

projekt 

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Sfera społeczna – dla lokalnej społeczności poprawie 

ulegnie dostęp do historii regionu oraz zasobów 

dziedzictwa kulturowego. Będzie mało to pozytywny 

wpływ na integrację społeczną oraz rozwój pasji i 

zainteresowań mieszkańców, w tym  dzieci i 

młodzieży, a także na osiągane przez uczniów 

wyniki w szkole.  

2. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi 

potencjał turystyczny gminy, ponieważ poprzez 

realizację przedsięwzięcia wpływ na rozwój 

gospodarczy będą mieli odwiedzający te tereny 

turyści, którzy będą z korzystać z zaoferowanej 

oferty kulturalnej i turystycznej tego obszaru.  

Rozwój turystyki może mieć również wpływ na 

powstawanie nowych przedsiębiorstw zajmujących 

się obsługą ruchu turystycznego i zmniejszenie 

bezrobocia oraz ilości osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej. 

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

2. Turyści 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
75 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba osób uczestniczących w  wydarzeniach związanych z 

obchodami Dni Grodu Santok – min. 600.  

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2017 – 2018 

Przedsięwzięcia 

komplementarne  

- Klub Seniora; 

-Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności 
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lokalne w ramach środków LGD – edukacja w zakresie 

szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i jego wpływu 

na rozwój turystyki; 

- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku;  

- Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

- Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 25. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 7 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 7 

Nazwa przedsięwzięcia  Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności lokalne 

w ramach środków LGD – edukacja w zakresie szeroko 

pojętego dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na rozwój 

turystyki 

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu W ramach projektu przewiduje się prowadzenie zajęć i 

warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych o 

charakterze edukacyjnym, a także imprez promujących 

walory przyrodniczo – historyczne gminy Santok.  

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

2. Wzrost wyników nauczania wśród dzieci i 

młodzieży.  

3. Aktywizacja osób starszych.  
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Podmioty realizujące 

projekt 

NGO 

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Sfera społeczna – dla lokalnej społeczności poprawie 

ulegnie dostęp do historii regionu oraz zasobów 

dziedzictwa kulturowego. Będzie mało to pozytywny 

wpływ na integrację społeczną oraz rozwój pasji i 

zainteresowań mieszkańców, w tym  dzieci i 

młodzieży.  

2. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi 

potencjał turystyczny gminy, ponieważ poprzez 

realizację przedsięwzięcia wpływ na rozwój 

gospodarczy będą mieli odwiedzający te tereny 

turyści, którzy będą z korzystać z zaoferowanej 

oferty kulturalnej i turystycznej tego obszaru.  

Rozwój turystyki może mieć również wpływ na 

powstawanie nowych przedsiębiorstw zajmujących 

się obsługą ruchu turystycznego i zmniejszenie 

bezrobocia oraz ilości osób korzystających ze 

świadczeń z pomocy społecznej. 

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
100 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba osób objętych projektem– 250.  

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2017 – 2020 

Przedsięwzięcia 

komplementarne  

- Razem raźniej; 

- Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby 

rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.; 
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- Dni Grodu Santok; 

- Termomodernizacja budynku – sala wiejska w Gralewie; 

- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku;  

- Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

- Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 26. Projekty główne -  Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 8 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 8 

Nazwa przedsięwzięcia  CIS – reintegracja społeczna  

Typ projektu Społeczny  

Zakres projektu W projekcie głównym celem będzie reintegracja społeczna,  

czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej 

w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności 

uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról 

społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu 

(m.in. warsztaty motywacyjne, warsztaty z doradztwa 

zawodowego, edukacja ogólna, grupa psychoedukacyjna dla 

rodziców, grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych). 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo, Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

Podmioty realizujące 

projekt 

NGO, GMINA SANTOK  

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Społeczna – projekt jest skierowany do osób 

biernych społecznie, przeważnie długotrwale 
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bezrobotnych, które są narażone na ryzyko 

społecznej marginalizacji. Dzięki realizacji 

przedsięwzięcia dostaną szansę przełamania 

syndromu bezradności społecznej,  uczestniczenia w 

życiu lokalnej społeczności czy nabycia nowych 

umiejętności oraz skorzystania z usług specjalistów 

np. psychologa, terapeuty. 

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
54 000,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba osób objętych projektem– 30.  

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Dokumentacja projektowa 

 

 

 

Okres realizacji  2017 – 2018 

Przedsięwzięcia 

komplementarne  

- Dni Grodu Santok; 

- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku;  

- Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

- Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 27.  Projekty główne   - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 9  
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 9 

Nazwa przedsięwzięcia  Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy 

Santok 



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

97 | S t r o n a  
 

Typ projektu Przestrzenno – funkcjonalny  

Zakres projektu Przedmiotem inwestycji jest budowa trzech boisk 

sportowych zlokalizowanych w miejscowości Gralewo w 

sąsiedztwie bloków wielorodzinnych (popegeerowskich). 

Boiska, które stanowią poszczególne elementy, służyć będą 

do: 

- piłki nożnej, 

- piłki plażowe, 

- koszykówki. 

Oprócz budowy ww. boisk, w ramach projektu zakłada się 

zagospodarowanie otoczenia, poprzez ogrodzenie, budowę 

oświetlenia, zamontowanie piłkochwytów. 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok.  

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej.   

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców. 

3. Działania na  rzecz osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym. 

4. Aktywizacja osób starszych.  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK, 

Sfery oddziaływania 

projektu  

1. Sfera społeczna – projekt wpłynie pozytywnie na 

zmniejszenie zdiagnozowanych problemów 

społecznych, ponieważ zostanie stworzone nowe  

miejsce przeznaczone działalność rekreacyjno - 

sportową. Będzie to odpowiednie miejsce do 

rozwijania sportowych pasji oraz integracji 

mieszkańców zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób 

starszych. Zaktywizują się także organizacje 

społeczne zainteresowane współpracą w zakresie 
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organizacji działalności sportowo-edukacyjnej.  

2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – powstanie nowe 

miejsce do uprawiania sportu i rekreacji.  

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

2. Turyści  

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
560 750,00 PLN 
 

Prognozowane rezultaty Liczba modernizowanych/wybudowanych obiektów 

infrastruktury na  rewitalizowanych obszarach – 1 szt. 

Liczba osób korzystających ze modernizowanej 

infrastruktury – 400. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja zdjęciowa 

 

 

Okres realizacji  2017 -2018 

Przedsięwzięcia 

komplementarne  

- Dni Grodu Santok; 

-Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności 

lokalne w ramach środków LGD – edukacja w zakresie 

szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i jego wpływu 

na rozwój turystyki; 

-CIS – reintegracja społeczna; 

- Termomodernizacja budynku – sala wiejska w Gralewie; 

- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku;  

- Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

- Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 28. Projekty główne - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 10 
 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 10 

Nazwa przedsięwzięcia  Termomodernizacja budynku – sala wiejska w Gralewie 

Typ projektu Techniczny  

Zakres projektu  Celem realizacji projektu jest termomodernizacja budynku 

Sali wiejskiej w Gralewie. W ramach projektu 

przeprowadzone zostanie m.in. docieplenie ścian 

zewnętrznych, wymiana rynien, wymiana dachu, wykonane 

będą izolacje pionowe ścian fundamentowych oraz 

wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Gralewo   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok. 

Kierunek działania 1. Remonty  zabytkowej infrastruktury oraz 

budynków użyteczności publicznej. 

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa  

mieszkańców. 

3. Poprawa stanu środowiska oraz wzrost 

świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

4. Aktywizacja osób starszych.  

 

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK 

Sfery oddziaływania 

projektu 

1. Sfera społeczna – przedsięwzięcie przynosi korzyści, 

które mają przede wszystkim wymiar społeczny. Należą 

do nich korzyści w następujących aspektach:  

- zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury 

publicznej oraz bezpieczeństwa obywateli pozytywnie 

wpłynie na ich rozwój społeczny i ekonomiczny,  
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- poprawa warunków pracy i funkcjonowania 

budynków oraz potencjalny wzrost wykorzystania 

obiektu na cele społeczno – kulturalne  np. z ze względu 

na poprawę warunków prowadzonych zajęć w 

szczególności  w okresie zimowym, 

- w zmodernizowanym obiekcie zostaną stworzone 

odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć, spotkań 

oraz wariatów skierowanych również do dzieci i 

młodzieży, a także osób w wieku poprodukcyjnym. 

2. Sfera techniczna – dzięki realizacji zakładanych 

działań zmodernizowana zostanie infrastruktura 

publiczna, które ponadto będą miały wpływ na 

osiąganie oszczędności na energii w długiej 

perspektywie czasu.  

3. Sfera środowiskowa - przedsięwzięcie może 

wpłynąć na polepszenie stanu środowiska naturalnego, 

przy jednoczesnej poprawie atrakcyjności osiedleńczej 

oraz podniesieniu stanu zdrowia mieszkańców. Przez 

ograniczenie zużycia energii w obiektach (dzięki 

poprawie efektywności działania poprzez  np. 

ocieplenie ścian, dachu oraz wymianę stolarki okiennej  

i drzwiowej), obniżeniu ulegną ilości emitowanych 

gazów i pyłów przy jednoczesnej poprawie jakości życia 

lokalnej społeczności. 

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

2. Przedsiębiorcy 

3. Turyści 

 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
500 700,00 zł 

Prognozowane rezultaty Liczba budynków objętych termomodernizacją – 1 szt.  

Zmniejszenie zużycia energii o min. 25 %  

Liczba osób korzystających ze zmodernizowanego obiektu 
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– 500 

Liczba modernizowanych/wybudowanych obiektów 

infrastruktury na  rewitalizowanych obszarach – 1 szt. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja zdjęciowa  

 

Okres realizacji  2017 -2018  

Projekty 

komplementarne 

- Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności 

lokalne w ramach środków LGD – edukacja w zakresie 

szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i jego wpływu 

na rozwój turystyki; 

- CIS – reintegracja społeczna; 

- Klub seniora;  

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy 

Santok; 

- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku; 

- Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

- Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 29. Projekty główne - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 11 
 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 11 

Nazwa 

przedsięwzięcia  

Przebudowa promenady w Santoku  

Typ projektu Przestrzenno – funkcjonalny  

Zakres projektu  Projekt będzie polegał na modernizacji nadrzecznej 
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promenady nad rzeką Noteć w Santoku. W ramach projektu 

wykonany zostanie ciąg spacerowo-komunikacyjny, powstaną 

elementy małej architektury, zagospodarowane zostaną 

tereny zielone, przeprowadzony będzie remont szaletu oraz 

zaplecza turystycznego.   

Obszar rewitalizacji Sołectwo Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok. 

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury przeznaczonej na cele społeczno 

- kulturalne oraz turystyczne. 

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa  

mieszkańców. 

3. Wzmocnienie gospodarki poprzez tworzenie 

warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK 

Sfery oddziaływania 

projektu 

1. Sfera społeczna – mieszkańcy zyskają nowe miejsce do 

uprawiania sportu i rekreacji. Rozwój turystyki może mieć 

również pozytywny wpływ na powstawanie nowych 

miejsc pracy i  zmniejszenie bezrobocia.  

2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki realizacji 

przedsięwzięcia poprzez budowę promenady 

uporządkowana zostanie część nabrzeża rzeki Noteć.  

3. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi potencjał 

turystyczny gminy, ponieważ poprzez realizację 

przedsięwzięcia wpływ na rozwój gospodarczy będą mieli 

odwiedzający te tereny turyści, którzy będą korzystali  

z atrakcyjnych szlaków wodnych na terenie gminy oraz 

towarzyszącej im infrastrukturze.  Rozwój turystyki 

wodnej może mieć również korzystnie oddziaływać na 

powstawanie nowych przedsiębiorstw zajmujących się 

obsługą turystyki wodnej. Powstanie nowych miejsc pracy 
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zmniejszy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji 

problemy tj. przede wszystkim nastąpi spadek bezrobocia, 

a w rezultacie zmniejszy się ilość osób korzystająca ze 

świadczeń pomocy społecznej.   

4. Sfera środowiskowa – przedsięwzięcie promuje walory 

przyrodnicze gminy oraz bezpieczne i nieingerujące  

w bogactwo naturalne wykorzystanie rzeki. 

Interesariusze 

działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

2. Przedsiębiorcy  

3. Turyści  

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu infrastrukturalnego:  
500 000 PLN 
  

Prognozowane 

rezultaty 

Liczba modernizowanych/wybudowanych obiektów 

infrastruktury na  rewitalizowanych obszarach – 1 szt., 

Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 600,  

Liczba nowych podmiotów gospodarczych – 2. 

Sposób oceny i 

zamierzenia 

rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja zdjęciowa 

Okres realizacji  2017 -2018  

Projekty 

komplementarne 

-Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności lokalne w 

ramach środków LGD – edukacja w zakresie szeroko pojętego 

dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na rozwój turystyki; 

-CIS – reintegracja społeczna; 

-Dni Grodu Santok; 

-Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy 

Santok; 

-Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

-Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 
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Santoku;  

-Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

-Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 30. Projekty główne  - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 12 
 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 12 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

1. Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok  

z zagospodarowaniem otoczenia 

Typ projektu Przestrzenno – funkcjonalny 

Zakres projektu Gruntowna modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok 

będącego filią Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w 

Gorzowie Wlkp. obejmująca elewację oraz wnętrze budynku. 

Ponadto projekt obejmować będzie zagospodarowanie 

otoczenia polegające na modernizacji ciągu pieszo-jednego 

stanowiącego dojście do promu komunikującego z drugim 

brzegiem Warty, gdzie znajdują się pozostałości 

średniowiecznego grodziska oraz rewitalizację terenu 

otaczającego budynek muzeum, co pozwoli na organizację 

wystaw plenerowych oraz realizację innych atrakcji, np. gier 

terenowych. 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok. 

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury przeznaczonej na cele społeczno 

- kulturalne oraz turystyczne. 

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa  

mieszkańców. 
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3. Aktywizacja osób starszych.  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK, 

Sfery oddziaływania 

projektu 

1. Sfera społeczna – lokalna społeczność będzie mogła 

korzystać z rozszerzonej oferty Muzeum Grodu Santok. 

Będzie mało to pozytywny wpływ na integrację 

społeczną oraz rozwój pasji i zainteresowań 

mieszkańców, w tym przede wszystkim dzieci  

i młodzieży.  Promowanie lokalnego dziedzictwa i 

historii regionu oraz zwiększenie oferty zajęć 

edukacyjnych będzie również korzystnie  oddziaływać 

na osiągane wyniki przez uczniów z przedmiotów 

humanistycznych. W zmodernizowanych obiektach 

będą również mogły odbywać się warsztaty/spotkania 

skierowane seniorów, którzy w ten sposób nadal będą 

mogli być aktywnymi uczestnikami życia społeczno – 

kulturalnego.  

2. Sfera techniczna – prace remontowe doprowadzą do 

poprawy stanu technicznego istniejącego  budynku, 

które pozwolą na wydajniejsze wykorzystanie ich na 

cele społeczno – kulturalne. Zagospodarowanie 

otoczenia polegające na modernizacji ciągu pieszo-

pozwoli na dojście do promu komunikującego z drugim 

brzegiem Warty i zwiedzenie grodziska 

średniowiecznego.   

3. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi potencjał 

turystyczny gminy, ponieważ poprzez realizację 

przedsięwzięcia wpływ na rozwój gospodarczy będą 

mieli odwiedzający gminę turyści, którzy będą 
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korzystali z oferty Muzeum Grodu Santok oraz  

towarzyszącej mu infrastrukturze.  Rozwój turystyki 

wodnej może mieć również wpływ na powstawanie 

nowych przedsiębiorstw zajmujących się obsługą 

turystów. Ponadto w wyniku rozszerzenia oferty 

instytucji kultury zwiększy się zatrudnienie w Muzeum 

Grodu Santok, co będzie miało pozytywny wpływ na 

zmniejszenie się bezrobocia.   

Interesariusze 

działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

2. Przedsiębiorcy  

3. Turyści  

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu infrastrukturalnego:  
600 000 PLN 
 

Prognozowane 

rezultaty 

Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 600 

 Liczba modernizowanych/wybudowanych obiektów 

infrastruktury na  rewitalizowanych obszarach – 1 szt., 

Sposób oceny i 

zamierzenia 

rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja zdjęciowa 

 

Okres realizacji  2017 -2018 

Projekty 

komplementarne 

-Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności lokalne w 

ramach środków LGD – edukacja w zakresie szeroko pojętego 

dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na rozwój turystyki; 

-CIS – reintegracja społeczna; 

-Dni Grodu Santok; 

-Klub seniora;  

-Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy 

Santok; 

-Przebudowa promenady w Santoku; 

-Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 
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Santoku;  

-Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

-Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 31. Projekty główne - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 13 
 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 13. 

Nazwa 

przedsięwzięcia 

infrastrukturalnego  

Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w Santoku  

Typ projektu Techniczny  

Zakres projektu  Projekt przewiduje ogrodzenie i zabezpieczenie niezwykle 

cennego historycznie terenu wczesnopiastowskiego grodziska 

w Santoku, na którym prowadzone są intensywne prace 

archeologiczne. Ponadto stworzona zostanie ścieżka 

dydaktyczna obrazująca dzieje Polski w średniowieczu oraz 

rolę grodu Santok w systemie obronnym, administracyjnym  

i handlowym we wczesnym etapie państwa polskiego. 

Ponadto w projekcie przewidziano budowę rekonstrukcji 

bramy grodziska (z elementami grodu), która będzie pełnić 

kilka funkcji: będzie wieżą widokową która pozwoli na 

obejrzenie historycznych wykopalisk bez ryzyka naruszenia 

ich, a także będzie pełnić funkcję repliki zabytku, pozwalającą 

na przeprowadzanie „żywych” lekcji historii, rekonstrukcji 

historycznych, itp. 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok. 

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury przeznaczonej na cele społeczno 

- kulturalne oraz turystyczne.  
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2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa  

mieszkańców. 

3. Aktywizacja osób starszych.  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SANTOK 

Sfery oddziaływania 

projektu  
1. Sfera społeczna – lokalna społeczność będzie mogła 

korzystać z rozszerzonej oferty Muzeum Grodu Santok. Będzie 

mało to korzystny wpływ na integrację społeczną oraz rozwój 

pasji i zainteresowań mieszkańców, w tym przede wszystkim 

dzieci i młodzieży.  W rezultacie zwiększenie oferty zajęć 

edukacyjnych  będzie pozytywnie oddziaływać na osiągane 

wyniki przez uczniów z przedmiotów humanistycznych. W 

oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę będą również 

mogły odbywać się warsztaty/spotkania skierowane 

seniorów, którzy w ten sposób nadal będą mogli być 

aktywnymi uczestnikami życia społeczno – kulturalnego 

2. Sfera techniczna – zaplanowane prace doprowadzą do 

uporządkowania, zabezpieczenia oraz uatrakcyjnienia terenu 

grodziska dla potencjalnych turystów odwiedzjących gminę.  

3. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi potencjał 

turystyczny gminy, ponieważ poprzez realizację 

przedsięwzięcia wpływ na rozwój gospodarczy będą mieli 

odwiedzający te tereny turyści.  Rozwój turystyki może mieć 

również wpływ na powstawanie nowych przedsiębiorstw 

zajmujących się obsługą ruchu turystycznego i zmniejszenie 

bezrobocia oraz ilości osób korzystających ze świadczeń z 

pomocy społecznej.  Ponadto w wyniku rozszerzenia oferty 

instytucji kultury zwiększy się zatrudnienie w Muzeum Grodu 

Santok, co będzie miało pozytywny wpływ na zmniejszenie się 

bezrobocia. 

Interesariusze 

działań 

1. Mieszkańcy 

2. Turyści 
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rewitalizacyjnych  

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu infrastrukturalnego:  
1 250 000 PLN 
  

Prognozowane 

rezultaty 

Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 400 

 

Sposób oceny i 

zamierzenia 

rezultatów w 

odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

 Protokół odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja zdjęciowa 

 

Okres realizacji  2017 -2018 

Projekty 

komplementarne 

-Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności lokalne w 

ramach środków LGD – edukacja w zakresie szeroko pojętego 

dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na rozwój turystyki; 

-Dni Grodu Santok;  

-Klub seniora;  

-Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy 

Santok; 

-Przebudowa promenady w Santoku; 

-Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok  z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

-Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

-Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

 

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 32. Projekty uzupełniające - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 1 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 1 

Nazwa przedsięwzięcia  Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku 

Typ projektu Techniczny  

Zakres projektu  W ramach projektu przewidziano wytyczenie, a następnie 

zagospodarowanie ciągu spacerowego, który będzie pełnił 

również rolę szlaku rekreacyjnego. Szlak ten będzie 

prowadził wzdłuż głównej ulicy wsi Santok, stanowiąc 

skomunikowanie z zabytkową wieżą widokową, która 

stanowi jedną z głównych  atrakcji turystycznych gminy.  

W drugim kierunku – ścieżką będzie można dotrzeć  

niedaleko Muzeum Grodu Santok, które znajduje się  

w pobliżu przeprawy promowej, która prowadzi do 

historycznego grodziska. 

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok. 

Kierunek działania 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej.   

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna oraz zawodowa  

mieszkańców. 

 

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SATOK, NGO, SZKOŁY 

Sfery oddziaływania 

projektu 

1.  Sfera społeczna - projekt będzie miał 

pozytywny wpływ na rozwiązywanie problemów w 

sferze społecznej poprzez zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców. Ponadto 

teren gminy stanie się bardziej atrakcyjny dla osób 

prowadzących aktywny tryb życia, co będzie miało 

wpływ na częstsze osiedlanie się nowych osób na 

terenie gminy. Promowanie lokalnego dziedzictwa i 
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historii regionu będzie również korzystnie  

oddziaływać na osiągane wyniki przez uczniów z 

przedmiotów humanistycznych. 

2. Sfera przestrzenno – funkcjonalna – dzięki 

realizacji projektu powstanie  nowa  infrastruktura w 

postaci ścieżek spacerowych. Ponadto na obszarze, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie poprawie 

ulegnie komunikacja.  

3. Sfera gospodarcza –Wpływ na rozwój 

gospodarczy miasta będą mieli również odwiedzający 

te tereny turyści, którzy chętniej będą korzystali  

z atrakcyjnych i bezpiecznych szlaków 

komunikacyjnych.  

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

2. Turyści 

3. Przedsiębiorcy 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu: 250 000 PLN 

Prognozowane rezultaty  Ilość osób korzystających z powstałej infrastruktury: min. 

500. 

Długość wybudowanych ścieżek spacerowych – 

przynajmniej  500 m. 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

Protokół odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja zdjęciowa 

 

Okres realizacji  2018 -2019 

Przedsięwzięcia 

komplementarne  

 - Klub Seniora; 

-Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności lokalne 

w ramach środków LGD – edukacja w zakresie szeroko 

pojętego dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na rozwój 

turystyki; 
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- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku;  

- Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty. 

 

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 33. Projekty uzupełniające  - Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 2 

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 2 

Nazwa przedsięwzięcia: Dziedzictwo sakralne Doliny Dolnej Warty 

Typ projektu Techniczny  

Zakres projektu  Projekt będzie częścią zintegrowanego działania 

wspierającego potencjał infrastrukturalny, przestrzenny, 

turystyczny, kulturalny i społeczny zabytkowych kościołów 

zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim oraz gminach: 

Bogdaniec, Deszczno, Santok, Kłodawa i Lubiszyn.  Zgodnie z 

wykazem przygotowanym przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa opublikowanym na stronie Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wsparcia 

kwalifikują się następujące kościoły i obiekty sakralne na 

terenie gminy Santok: kościoły: Czechów, Lipki Wielkie, 

Janczewo, Santok (wraz z dzwonnicą wiejską), Stare 

Polichno, Wawrów. Celem projektu jest osiągnięcie 

wymiernych i trwałych korzyści społeczno-ekonomicznych  

na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego poprzez 

zwiększenie potencjału turystycznego, rozwój e-kultury i 

partnerstwa trójsektorowego w związku z renowacją 

zabytkowych obiektów sakralnych i zaoferowaniem 

nowatorskiej oferty kulturalnej i turystycznej obszaru.   

W skład przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 2  zgodnie z 

wyznaczonym obszarem rewitalizacji zostanie włączony 

kościół w Santoku i będzie to część większego projektu 

infrastrukturalnego realizowanego przez gminy wchodzące 

w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

Obszar rewitalizacji Sołectwo Santok   

Cel rewitalizacji  Trwały, bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno - 

gospodarczy Gminy przy pełnym wykorzystaniu zasobów 

kapitału ludzkiego walorów Gminy Santok. 
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Kierunek działania 1. Remonty  zabytkowej infrastruktury oraz budynków 

użyteczności publicznej  

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna  

Podmioty realizujące 

projekt 

GMINA SATOK, PARAFIA 

Sfery oddziaływania 

projektu 

3. Sfera społeczna – dla lokalnej społeczności poprawie 

ulegnie dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i 

wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej.   Będzie mało 

to pozytywny wpływ na integrację społeczną oraz 

rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców, w tym  

dzieci i młodzieży.   

4. Sfera techniczna – prace remontowe doprowadzą do 

poprawy stanu technicznego istniejącego  budynku, 

które pozwolą na wydajniejsze wykorzystanie go na 

działania polegające na zachowaniu dziedzictwa  

historycznego oraz rozwoju kultury.  

5. Sfera gospodarcza – rewitalizacja uruchomi potencjał 

turystyczny gminy, ponieważ poprzez realizację 

przedsięwzięcia wpływ na rozwój gospodarczy będą 

mieli odwiedzający te tereny turyści, którzy będą 

zwiedzać odrestaurowany obiekt sakralny oraz 

korzystać z zaoferowanej nowatorskiej oferty 

kulturalnej i turystycznej tego obszaru.   

Interesariusze działań 

rewitalizacyjnych  

1. Mieszkańcy 

2. Turyści 

Szacowana wartość 

projektu 

Szacowana wartość projektu:  
1 800 000 zł 
 

Prognozowane rezultaty Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury – 500 

Liczba modernizowanych/wybudowanych obiektów 

– 2 

Sposób oceny i 

zamierzenia rezultatów 

Protokół odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja zdjęciowa 
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w odniesieniu do celów 

rewitalizacji 

 

Okres realizacji  2017 -2023 

Przedsięwzięcia 

komplementarne  

 - Klub Seniora; 

- Oddolne inicjatywy realizowane przez społeczności lokalne 

w ramach środków LGD – edukacja w zakresie szeroko 

pojętego dziedzictwa kulturowego i jego wpływu na rozwój 

turystyki; 

- Przebudowa promenady w Santoku; 

- Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem otoczenia; 

- Zagospodarowanie terenu historycznego grodziska w 

Santoku;  

- Wytyczenie i zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-

spacerowego wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Santoku; 

 
Źródło: Opracowanie własne
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11.MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY 

POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI 

REWITALIZACYJNYMI ORAZ POMIĘDZY DZIAŁANIAMI RÓŻNYCH 

PODMIOTÓW I FUNDUSZY NA OBSZARZE OBJĘTYM POGRAMEM 

REWITALIZACJI  

Komplementarność projektów została zapewniona już na samym początku tj. na 

etapie planowania oraz konsultowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Santok na lata 

2017-2023. Wszystkie opisane w poprzednim rozdziale działania mają działać w sposób 

komplementarny, oznacza to, że ich realizacja w pełni wpływać będzie na 

zminimalizowanie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na terenie gminy Santok.  

 Komplementarność przestrzenna  

Zgodnie z wytycznymi wszystkie projekty rewitalizacyjne  będą realizowane na 

obszarze o szczególnie dużym nasileniu stanu kryzysowego. Jednak zasięg ich 

oddziaływania będzie duży większy niż wyznaczony podczas delimitacji obszar 

rewitalizacji. Projekty w Santoku i Gralewie pozytywnie wpływać na mieszkańców 

całego OR i pozostałych miejscowości wiejskich. Oddziaływanie  w wybranych punktach 

wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców (zwłaszcza w zakresie sfery 

społecznej) całego obszaru Gminy Santok.  

 Komplementarność międzyokresowa 

Przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane do realizacji w ramach Programu 

Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 – 2023 są komplementarne wobec innych już 

zrealizowanych projektów w latach 2007 – 2013 m.in. z Lubuskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ze środków własnych gminy oraz innych 

krajowych źródeł dofinansowania. Zrealizowane projekty miały charakter zarówno 

infrastrukturalny ( tzw. działania „twarde”) jaki i społeczny (tzw. działania ”miękkie”).  

Realizowane przedsięwzięcia w sposób bezpośredni bądź pośredni dotyczyły 

poprawy sytuacji w gminie oraz  aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców, w 

tym zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2007 – 2013 na 

terenie gminy Santok zrealizowano m.in. następujące projekty:  

1. Przebudowa istniejących  budynków  Sal wiejskich  w miejscowości Janczewo 

i Lipki Wielkie Gmina Santok. 
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2. Wczoraj Pracownik…dzisiaj Właściciel. 

3. Rozwój aktywnej integracji przez OPS w Santoku. 

4. Przez zabawę do zachowania tradycji pokoleń. 

5. Mały odkrywca - przedszkole Gminne w Lipkach Wielkich. 

6. Mały odkrywca - przedszkole gminne w Wawrowie. 

7. Mały odkrywca - przedszkole gminne w Santoku.  

8. Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych. 

9. Przebudowa Sali gimnastycznej na pomieszczenia dydaktyczne przy Zespole 

Szkół nr 1 w Santoku. 

Zaplanowane przedsięwzięcia w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Santok 

na lata 2017 - 2023 są komplementarne wobec działań podjętych w poprzednim okresie 

finansowania, ponieważ uzupełniają i kontynuują podjęte wcześniej działania w sferze 

społecznej oraz infrastrukturalnej np. modernizacja budynków użyteczności publicznej, 

inwestycje w edukację przedszkolną, działania na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

 Komplementarność problemowa  

Wybór działań, które będą realizowane w ramach PR, został przeprowadzony 

szczegółową diagnozą gminy oraz wyznaczonych obszarów rewitalizacji gminy Santok 

(z uwzględnieniem sfery społecznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej  oraz gospodarczej). Działania, które w ramach niniejszego dokumentu 

zostaną zrealizowane na terenie gminy Santok będą się wzajemnie dopełniały   

i kompleksowo oddziaływały na OR. Wszystkie działania w ramach PR będą zmierzały 

do  zminimalizowania bądź zniwelowania istniejących problemów, z którymi borykają 

się mieszkańcy Gminy.  

 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Zgodność z zasadą komplementarności proceduralno-instytucjonalnej została 

szerzej opisana w rozdziale System zarządzania realizacją programu rewitalizacji. 

Całość przebiegu procesu realizacji założeń niniejszego programu będzie 

nadzorowana przez specjalnie do tego powołany Komitet Rewitalizacji. Zespół został 

stworzony, aby zapewnić pełną partycypacji związanych wszystkich ostatecznych 

beneficjentów Programu tj. władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, 

przedstawicieli organizacji społecznych, radnych oraz mieszkańców.  

 Komplementarność finansowa 
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Szczegółowe zastosowanie zasady komplementarności finansowej zostało 

zaprezentowane w rozdziale  Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych  

i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekty rewitalizacyjnej 

zawarte w niniejszym programie będą finansowane w oparciu o uzupełniające się środki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), Funduszy Spójności (FS) oraz środków własnych gminy Santok, bez 

ryzyka tzw. „podwójnego finansowania”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładany efekt działań rewitalizacyjnych

Działania „miękkie” z EFS

Projekt 

Działania infrastrukturalne z EFRR

Projekt „twardy”

Przykładowy schemat działań rewitalizacyjnych 
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12.MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ 

INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY W PROCES 

REWITALIZACJI 

Głównym złożeniem działań przy opracowywaniu programu rewitalizacji było 

zapewnienie pełnej i różnorodnej partycypacji społecznej przez wykorzystanie różnych 

technik i narzędzi aktywizacji i włączenia. Zaproponowane narzędzia/techniki 

obejmowały zarówno ilościowe, jak i jakościowe metody badań, co pozwoliło na pomiar 

skali różnych opinii i uwag, ale także dogłębne poznanie przyczyn i źródeł 

problemów/sugestii. Dzięki temu udział grup interesu na każdym etapie był realny  

i optymalny dla PR, a także sprawny. Zapewniono  mieszkańcom udział pośredni, ale 

również bezpośredni, co umożliwiło  skonfrontowanie pewnych wypracowanych 

rozwiązań i zebranie propozycji. Stosowano  dojrzałe formy partycypacji: 

współdecydowanie, uczestnictwo i kontrola obywatelska.  

Wszystkie działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby trafiły do  różnych 

grup interesariuszy, jak: mieszkańcy OZ i OR, właściciele, użytkownicy wieczyści  

i zarządzający nieruchomościami z OZ i OR, podmioty prowadzące/planujące 

działalność gosp./społ.(NGO), JST oraz organy władzy publicznej.   

Na etapie opracowywania programu rewitalizacji powołano gminny Zespół 

Projektowy, który usprawnił i nadzorował partycypację społeczną. Działanie na każdym 

etapie będzie poprzedzone było szeroką kampanią informacyjną, m.in.: 

- informacje WWW gminy, 

- tablice ogłoszeń w sołectwach, 

- informacja w prasie lokalnej. 

W celu zapewnienia udziału jak największej liczby mieszkańców w procesie 

opracowywania PR spotkania informacyjne oraz szkoleniowe z mieszkańcami były 

organizowane w dwóch miejscowościach Santoku i Gralewie. W sumie odbyły się  

2 szkolenia oraz 4 spotkania informacyjne tj.: 

1) Spotkania informacyjne: 

- Santok, Gminny Ośrodek Kultury (01.12.2016 r.); 

- Gralewo (01.12.2016 r.); 

- Gralewo (29.12.2016 r.); 

- Santok, Gminny Ośrodek Kultury (29.12.2016 r.).  

2) Spotkania szkoleniowe:  



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

120 | S t r o n a  
 

- Santok, Gminny Ośrodek Kultury (01.12.2016 r.); 

- Santok, Gminny Ośrodek Kultury (29.12.2016 r.). 

  Aktywnie w proces rewitalizacji zostało włączonych 81 osób, które uczestniczyły 

w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach organizowanych w miejscowościach 

Santok i Gralewo.  

W trakcie spotkań i  szkoleń uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi 

pojęciami, diagnozą gminy, procesem opracowania programu rewitalizacji, sposobem 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz analizowali 

problemy i potencjał gminy, a także proponowali przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Oprócz tego wypracowali podstawowe zasady funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji ( 

wykresy od 11 do 13).  Wszystkie sugestie oraz pomysły zgłaszane przez mieszkańców 

podczas spotkań były analizowane przez Zespół Projektowy.  

 

Fotografia 9. Szkolenie w świetlicy wiejskiej w Santoku 

 

Źródło: Fotografie własne 
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Fotografia 10. Szkolenie w świetlicy wiejskiej w Santoku 

 

Źródło: Fotografie własne 

 
Fotografia 11. Spotkanie informacyjne w świetlicy wiejskiej w Santoku 

 

Źródło: Fotografie własne 

Partycypacja społeczna była realizowana na trzech głównym płaszczyznach 

tematycznych: 
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 W spotkaniach dot. opracowania programu  uczestniczyli przede wszystkim 

mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz samorządowych.  

I

II

III

• diagnozowania i 
wyznaczania OZ i 
propozycji OR

• opracowania PR

• ustalania zasad 
powołania i 
funkcjonowania 
Komitetu Reitalizacji  
(forma kontroli 
obywatelskiej nad 
PR)



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

123 | S t r o n a  
 

Schemat 16. Najczęściej zgłaszane problemy gminy podczas  
szkoleń i spotkań informacyjnych 

 

 

 

 

Problemy

• Niedostateczna baza rekreacyjno - sportowa (Gralewo);

• Zły stan techniczny świetlicy wiejskiej (Gralewo);

• Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych

• Brak przystani kajakowej (Santok);

• Niedostateczne wyposażenie Muzeum (Santok); 

• Brak zagospodarowania i zabezpieczenia grodziska (Santok); 

• Niski stopień rozwoju przedsiębiorczości; 

• Niedostateczne wykorzystanie zasobów kulturowych, historycznych i 

przyrodniczych;

• Zły stan części dróg;

• Zły stan techniczny budynku Muzeum (Santok); 

• Bezrobocie - szczególnie wysokie wśród kobiet;

• Starzenie się społeczeństwa;

• Migracje zarobkowe;

• Postepujace ubóstwo społeczństwa; 

• Brak bazy gastronomiczno - noclegowej. 
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Schemat 17.  Najczęściej wskazywany potencjał gminy podczas  
szkoleń i spotkań informacyjnych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Potencjał

• Walory przyrodniczo - krajobrazowe;

• Mozliwość rozwoju turystyki;

• Historyczna i wartościowa zabudowa; 

• Bogata historia obszaru; 

• Dogodne warunki do rozwoju działaności godpodarczej szczególnie w 

turystyce;

• Mozliwość wykonania tras pieszo - rowerowych; 

• Istniejące organizacje społeczne;

• Położenie sprzyjające rozwojowi turystyki wodnej. 
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Schemat 18. Najczęściej zgłaszane projekty podczas  
szkoleń i spotkań informacyjnych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedsięwzięcia 

• Modernizacja i  doposażenia Muzeum Grodu Santok;

• Zagospodarowanie terenu koło Muzeum Grodu Santok;

• Organizacja zajeć i warsztatów przez Muzeum Grodu Santok; 

• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gralewie;

• Budowa kompleksu boisk sportowych w Gralewie;

• Odestarurowanie najważniejszych zabytków w gminie;

• Zagospodarowanie i ogrodzenie grodziska w Santoku;

• Postawienie tablic informacyjnych na terenie grodziska w Santoku; 

• Rozwój infrastruktury rekreacyjnej nad rzeką Noteć w Santoku; 

• Stworzenie inkubatora przesiębiorczości; 

• Stowrzenie kolejnych oddziałów przedszkolnych; 

• Szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć własną działalność;

• Budowa tras pieszo - rowerowych; 

• Budowa bazy noclegowo - gastronomicznej.  
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Wykres 9. Uczestnicy szkoleń i spotkań informacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 

Wykres 10. Uczestnicy szkoleń i spotkań informacyjnych 
 – podział ze względu na płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne  
 
 

67%2%

9%

10%
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Uczestnicy spotkań i szkoleń Mieszkaniec gminy

Właściciel/użytkownik
wieczysty/zarządzający nieruchomością
w gminie
Osoba prowadząca działalność
gospodarczą w gminie

Osoba reprezentująca JST, organ
władzy publicznej

Nie określono

Osoba planująca prowadzenie
działalności społecznej w gminie

Żadna z powyższych

Osoba planująca prowadzenie
działalności gospodarczej w gminie

Osoba prowadząca działalność
społeczną w gminie
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Wykres 11. Jakie  grupy powinny reprezentować osoby wchodzący  w skład 
Komitetu Rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 
 

Wykres 12. Ile osób powinien liczyć Komitet Rewitalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne  

 
 

22%

7%

35%

31%

5%

Jakie  grupy powinny reprezentować osoby 
wchodzący  w skład Komitetu Rewitalizacji

organizacje społeczne

przedsiębiorcy

mieszkańcy

władze samorządowe

inne ...

23%

16%

48%

10%
3%

Ile osób powinien liczyć Komitet Rewitalizacji  

od 3 do 4

od 5 do 6

od 7 do 8

od 9 do 10

więcej



Program Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017-2023 
 

128 | S t r o n a  
 

Wykres 13. Ile lat  powinna trwać kadencja Komitetu Rewitalizacji 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 

9%

26%

55%

10%

Ile lat  powinna trwać kadencja Komitetu 
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2 lata
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więcej
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13.SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI 

        Rewitalizacja jest procesem złożonym, który poprzez swoje skomplikowanie 

wymaga szczególnych działań logistycznych związanych z nadzorowaniem realizacji 

zapisów Programu. W związku z tym Władze Samorządowe Gminy Santok, tworząc 

program zadbały o efektywny sposób materializacji zapisów Programu Rewitalizacji, 

wprowadzając odpowiednie narzędzia zarządzania.  

Nad prawidłową realizacją Programu Rewitalizacji dla Gminy Santok na lata 

2017-2023 czuwał będzie Komitet Rewitalizacji, który będzie zajmował się przede 

wszystkim:   

a) Monitoringiem stałym, koncentrującym się na nadzorowaniu wszelkich działań 

przyczyniających się do realizacji celów niniejszego dokumentu. Nadzorowanie 

harmonogramu czasowego oraz finansowego określonego we wcześniejszych 

pracach nad Programem Rewitalizacji. 

b) Raportowaniem, w oparciu o konieczność opracowywania sporządzania 

sprawozdania zawierającego informacje w zakresie wskaźników stanu 

kryzysowego (wraz z podaniem wartości aktualnej, wartości bazowej oraz 

wyjaśnieniem w przypadku, gdy analizowane wskaźniki stanu kryzysowego będą 

wskazywały na niską efektywność prowadzonych działań rewitalizacyjnych) co 

najmniej raz na 2 lata.  

c) Koordynowaniem wszelkich prac wdrożeniowych związanych z realizacją 

przedsięwzięć opisanych w  Programie Rewitalizacji dla Gminy Santok na lata 

2017-2023.  

d) Aktualizacją PR w przypadku  braku efektów związanych z realizacją 

przedsięwzięć, czy też zmieniającą się sytuacją na terenie gminy Santok. 

e) Współpraca z beneficjentami Programu w celu potrzymania dialogu  

i zapewnienia partycypacji społecznej na etapie realizacji procesu rewitalizacji na 

obszarze gminy Santok. 

f) Poszukiwaniem danych związanych potrzebnych do Sprawozdań oraz bieżącego 

monitoringu potwierdzających efekty realizacji Programu Rewitalizacji; 

g) Udziałem w pracach związanych z konstruowaniem co najmniej raz na dwa lata 

Sprawozdań oceniających stopnień realizacji założeń Programu Rewitalizacji; 
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h) Udziałem w spotkaniach partycypacyjnych z beneficjentami Programu 

Rewitalizacji podczas jego realizacji.  

Schemat 19. Komitet Rewitalizacji 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 
 

Wójt

2 
reprezentantów 

Wójta

1 reprezentant 
organizacji 

społecznych 

1 reprezentant 
lokalnych 

przedsiębiorców

2 
reprezentantów  

mieszkańców

1 reprezentant 
Rady Gminy
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14.SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE W ODNIESIENIU DO GŁÓWNYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH 

PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 
Tabela 34. Projekty główne– harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Termin 
realizacji 
projektu 

Projekt  Podmiot realizujący 
projekt 

Szacowana 
wartość 
projektu 

Źródło finansowania  

Środki publiczne   

EFS 
 

EFRR Inne  Środki z 
budżetu  

gminy 
1 2 5 6 7 8 9 10 

 
2018 

 
Stop przemocy 

 
GMINA SANTOK, OPS 

SANTOK 

 
 

25 000,00 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

20 000,00 zł 

 
 

5 000,00 zł  

 
2018 - 2022 

 
Klub Seniora  

 
GMINA SANTOK, OPS 

SANTOK 

 
 

570 000,00 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

456 000,00 zł 

 
 

114 000,00 zł 

 
2018 -2019 

 
Razem raźniej 

 
GMINA SANTOK, OPS 

SANTOK 

 
 

10 000,00 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

8 000,00 zł  

 
 

2 000,00zł 

 
 

2016 - 2017 

Kształtowanie kompetencji 
kluczowych na potrzeby 
rynku pracy na obszarze 

MOF Gorzowa Wlkp. 

 
GMINA SANTOK 

 
300 000, 00 zł 

 
285 000,00 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
15 000,00 zł 
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2017 – 2018  

 
 

Nareszcie przedszkolak   

 
 

GMINA SANTOK  

 
 

170 000,00 zł  

 
 

144 500,00zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

25 500,00 zł 

 
 

2017 - 2018 

 
 

Dni Grodu Santok 

 
 

GMINA SANTOK 

 
 

75 000,00 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł  

 
 

0 zł  

 
 

75 000,00 zł 

 
 
 

2017 - 2020 

Oddolne inicjatywy 
realizowane przez 

społeczności lokalne w 
ramach środków LGD – 

edukacja w zakresie 
szeroko pojętego 

dziedzictwa kulturowego i 
jego wpływu na rozwój 

turystyki 

 
 
 

NGO 

 
 
 
 

100 000,00 zł 

 
 
 
 

0 zł 

 
 
 
 

0 zł 

 
 
 
 

85 000,00 zł 

 
 
 
 

15 000,00zł 

 
2017-2018 

 
CIS – reintegracja społeczna 

 
 

GMINA SANTOK, NGO 

 
 

54 000,00 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

0 zł 

 
 

54 000,00 zł 

2017 - 2018  Budowa infrastruktury 
rekreacyjnej na obszarze 

Gminy Santok 

GMINA SANTOK 560 750,00 zł 0 zł 476 637,50 
zł 

0 zł 84 112,50 zł  

2017 - 2018 Termomodernizacja 
budynku – sala wiejska w 

Gralewie 

GMINA SANTOK 500 700,00 zł  0 zł 425 595,00 
zł 

0 zł 75 105,00 zł 
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2017 - 2018 Przebudowa promenady w 
Santoku 

GMINA SANTOK 500 000,00 zł 0 zł 425 000,00 
zł  

0 zł 75 000,00 zł  

2017 - 2018 Modernizacja obiektu 
Muzeum Grodu Santok z 

zagospodarowaniem 
otoczenia 

GMINA SANTOK 600 000,00 zł 0 zł 510 000,00 
zł 

0 zł 90 000,00 zł 

2017 - 2018 Zagospodarowanie terenu 
historycznego grodziska w 

Santoku  

GMINA SANTOK 1 250 000,00 zł  0 zł 1 062 
500,00 zł 

0 zł  187500,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 35. Projekty uzupełniające– harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 
Termin 

realizacji 
projektu 

Projekt  Podmiot realizujący 
projekt 

Szacowana 
wartość projektu 

Źródło finansowania  

Środki publiczne   

EFS 
 

EFRR Inne  Środki z 
budżetu  

gminy 
1 2 5 6 7 8 9 10 

2018 - 2019 Wytyczenie i 
zagospodarowanie ciągu 

rekreacyjno-spacerowego 
wzdłuż ulicy Gorzowskiej w 

Santoku 

GMINA SANTOK 250 000,00 zł  0 zł 212 500,00 zł 0 zł 37 500,00 zł 

2017-2023 Dziedzictwo sakralne 
Doliny Dolnej Warty 

GMINA SANTOK, NGO, 
PARAFIA 

1 800 000,00 zł  0 zł 0 zł 1 530 000,00 zł 270 000,00zł 

Źródło: Opracowanie własne 
 
 
Projekty zawarte w  Programie Rewitalizacji Gminy Santok na latach 2017 - 2023 będą finansowane z różnych źródeł wsparcia (m.in. EFRR, EFS - 
pod warunkiem otrzymania dofinansowania), bez ryzyka tzw. „podwójnego dofinansowania”.  
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15. SYSTEM MONITORINGU I OCEN SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SYSTEM 

WPROWADZANIA MODYFIKACJI W REAKCJI ZMIANY W OTOCZENIU PR 

               Zgodnie z wytycznymi monitoring jest kluczowym elementem w fazie 

realizacyjnej Programu Rewitalizacji. W niniejszym rozdziale zostanie omówiony sam 

proces kontrolujący oraz nadzorujący postępy prac związanych z realizacją Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Santok na lata 2017-2023.  

              Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie monitoringu oraz ocenę 

będzie Komitet Rewitalizacji jako forma kontroli obywatelskiej nad PR. KR będzie 

swoistym forum współpracy i dialogu interesariuszy z władzami samorządowymi w 

sprawach dotyczących przygotowania, monitorowania i oceny procesu rewitalizacji. 

Pełnić będzie również funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza. Po wydaniu 

zarządzenia, poszczególni członkowie KR zostaną powołani przez Wójta Gminy Santok. 

W skład Komitetu Rewitalizacji mogą zostać powołani m.in: 

 2 reprezentantów Wójta,  

 1 reprezentant Rady Gminy, 

 1 reprezentant organizacji społecznych (lokalnych stowarzyszeń, OSP, KGW, 

klubów sportowych),  

 2 reprezentantów  mieszkańców,  

 1 reprezentant lokalnych przedsiębiorców. 

            Monitoring postępów wdrażania złożeń i realizacji celów  PR  będzie odbywał się  

minimum raz na 2 lata. Pierwszy monitoring postępów wdrażania odbędzie się w 

2019r., a kolejne w 2021r. i 2023r. Będzie zapewniony w monitoringu udział grup 

interesariuszy(w tym osób/podmiotów, korzystających z wsparcia/projektów w ramach 

PR): 

1) pośredni przez przygotowywanie i opiniowanie przez KR raportów  

z monitoringu/ewaluacji wdrażania PR(w tym analiza założeń i realizacji 

wskaźników, budżetu, celów, projektów/działań) i udział KR w wypracowywaniu 

optymalnych działań naprawczych/usprawniających wdrażanie PR, 

2)  bezpośredni przez: 

a) aktywny udział w realizowanych projektach w ramach PR, 

b) udział w badaniach nt.  wdrażania PR (w tym zidentyfikowanych problemów): 

- badania ciągłe: formularz oceny wdrażania PR dostępny dla chętnych cały czas na 

stronie internetowej  gminy i w urzędzie gminy, 
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- badania okresowe (min. raz na 2 l.): ankieta internetowa/bezpośrednia ( wzór 

formularza stanowi załącznik numer 1 do PR) , min. 1 wywiad fokusowy (miejsce 

spotkania dostosowane do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych; w godzinach, 

terminach i miejscu umożliwiających udział m.in. osób pracujących, z całej gminy, 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym). 

              Głównym zadaniem prowadzonego monitoringu będzie ocena wpływu i 

skuteczności prowadzonych działań na zdiagnozowane problemy społeczne. Ocenie 

będzie podlegać przede wszystkim:  

 wpływ zrealizowanych przedsięwzięć na zdiagnozowane problemy społeczne na 

obszarze rewitalizacji poprzez analizę wskaźników;   

 osiągnięte wskaźniki zakładane w programie rewitalizacji (tj. produktów i 

rezultatów); 

 obieg przepływu informacji, dokumentów, środków finansowych i realizacji 

zadań; 

 wpływ i skuteczność zakończonych projektów rewitalizacyjnych, tj. ocena zadań 

zakończonych w ramach założonego  celu i kierunku działania.  

                W przypadku ewentualnej konieczności aktualizacji PR -w uzasadnionych 

przypadkach, w tym na bazie wyników monitoringu/ewaluacji, PR może być 

zaktualizowany  na wniosek: 

-Wójta 

-min. 2/3członków KR, 

-min. 200 przedstawicieli grup interesariuszy z OR.  
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16.      ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA  ŚRODOWISKO  

 

             Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt 

Programu Rewitalizacji Gminy Santok na lata 2017 – 2023 został przedłożony do 

zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu ustalenia konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

            Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353) określają jakie 

dokumenty wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Są  to dokumenty określone w art. 46. pkt 2. tj. dotyczące „polityk, strategii, 

planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub 

przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko”. 

 Program Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020 będzie stanowić 

instrument realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 poprzez 

wykorzystanie m.in. środków unijnych, w tym środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz dotyczy wyłącznie niewielkich modyfikacji tego 

przyjętego już dokumentu. 

Z uwagi na powyższe zarówno Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim (pismo NZ.9022.21.2017.AD z dnia 14.02.2017 r.) 

jaki i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (pismo 

WZŚ.411.13.2017.DT z dnia 20.01.2017 r.) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Santok na lata 2017 – 2023.   
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