Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na
lata 2016-2022 - Uproszczony i syntetyczny zestaw
informacji dotyczących obszaru rewitalizacji
objętego programem

Projekt

Sztum, czerwiec 2016

Tabela 1 -Karta obszaru zdegradowanego (minimalny zakres treści dotyczącej diagnozy każdego
z obszarów zdegradowanych) – Jednostka urbanistyczna nr IV
Nazwa obszaru:
Jednostka urbanistyczna nr IV
Powierzchnia obszaru:
Liczba ludności:
26,13 ha
1 437 osób
Charakterystyka obszaru:
 Jednostka urbanistyczna nr IV pełni funkcję

mieszkaniowo-usługową oraz rekreacyjnosportową,
 przylega do północno-zachodniej strony linii
brzegowej Jeziora Zajezierskiego, lokalizacja
sprzyja rekreacji i wypoczynkowi,
 Zwarta zabudowa jednorodzinna i
wielorodzinna,
 dostępna infrastruktura: szkoły, kompleksy
sportowe, budynki użyteczności publicznej,
centrum kultury, budynki usługowe i
handlowe
 gęstość zaludnienia na tym terenie wynosi
5 526,92 osób/km2;
Zidentyfikowane podstawowe problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne
Podsystem społeczny:
 bardzo duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo wychowawczych (rodziny wielodzietne),
 liczba ofiar przemocy,
 niepokojący wzrost liczby osób uzależnionych od alkoholu,
 wzrost liczy osób korzystających ze wsparcia AA oraz GKRPA,
 bardzo duży przyrost założonych Niebieskich Kart,
 duża liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej,
 ponadprzeciętna liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 duży wzrost udziału rodzin, którym MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia z powodu
długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 duża liczba przestępstw,
 ponadprzeciętny udział osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym,
 istotny udział w realizacji projektów społecznych realizowanych na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
Podsystem gospodarczy:
 ponadprzeciętny udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych,
 zdecydowanie najwyższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności.
Podsystem przestrzenny:
 powierzchnia lokalu na osobę poniżej przeciętnej,
 emisje niskie,
 ponad połowa budynków nie jest podłączona do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
 bardzo duży udział budynków wymagających remontu (elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna.
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Wyniki konsultacji społecznych
Mocne i słabe strony obszaru oraz jego potencjał i zagrożenia
Mocne strony:
 obszar rekreacyjno-sportowy, w tym Sztumskie Centrum Kultury, kino, plaża miejska,
kompleksy sportowe (stadion miejski, korty, orlik plac zabaw);
 obszar użyteczności publicznej – SP2, Zespół Szkół im. Jana Kacprowicza, Szpital Polski S.A.
w Sztumie, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Poradnie Specjalistyczne, Polsko-Amerykańskie
Kliniki Serca Centrum Kardiologiczno – Angiologiczne, Komenda Powiatowa Policji, Urząd
Miasta i Gminy Sztum, MGOPS, GZI, GKRPA, Punkt Konsultacyjny „Krokus”, kluby i grupy
działające na rzecz uzależnionych, Stowarzyszenie na rzecz osób przewlekle chorych „Dar
Serca, Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów, Związek Niewidomych;
Słabe strony:
 wysoki wskaźnik osób korzystających z pomocy społecznej, w tym z powodu bezradności w
sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny wielodzietne, najwyższy wskaźnik
wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na jedną rodzinę, najwyższy w mieście
wskaźnik przestępstw i liczby ofiar przemocy oraz liczby założonych Niebieskich Kart.
Potencjał:
 kompleks sportowy, plaża miejska, szkoły oraz instytucje publiczne
Zagrożenia:
 brak zainteresowania i motywacji ze strony mieszkańców obszaru do działań
aktywizujących;
Lista potencjalnych partnerów wraz z najważniejszymi podejmowanymi działaniami
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sztumie;
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 Komenda Powiatowa Policji;
 Stowarzyszenie Szansa;
 Klub Gier Planszowych Pionkolandia;
 Miejsko-Gminny Zespół Oświaty (w tym szkoły i przedszkola)
 Sztumskie Centrum Kultury;
 Młodzieżowe Centrum Kariery;
 Lokalni przedsiębiorcy;
 Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu;
 Kluby Sportowe;
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Ogólny opis podejmowanych działań wraz z określonymi wzajemnymi powiązaniami
 Asystent rodziny – jako wsparcie dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi;
 Szkoła dla Rodziców – jako wsparcie dla rodzin z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi, z problemami przemocy i uzależnień;
 Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej;
 Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru IV ( zagrożonych wykluczeniem
społecznym);
 Program Aktywności Lokalnej.
Podejmowane działania skierowane będą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób starszych.
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2 -Karta obszaru zdegradowanego (minimalny zakres treści dotyczącej diagnozy każdego
z obszarów zdegradowanych) – Jednostka urbanistyczna nr V
Nazwa obszaru:
Jednostka urbanistyczna nr V
Powierzchnia obszaru:
Liczba ludności:
23,41 ha
1 927 osób
Charakterystyka obszaru:
 Jednostka urbanistyczna nr V pełni funkcję

mieszkaniowo-usługową,
 przylega do zachodnio-południowej części
Jeziora Barlewickiego oraz do zachodniej
strony Parku Miejskiego,
 zabudowa zwarta, czynszowa i
wielorodzinna,
 dostępna infrastruktura: teren sportowy,
ośrodki zdrowia, przedszkola, instytucje
państwowe, liczne lokale usługowe oraz
handlowe,
 teren o największej liczbie mieszkańców, tj.
1 927 osób,
 gęstość zaludnienia 8 378,26 osób/km2,
 obszar ten stanowi centrum handlowo –
usługowe.
Zidentyfikowane podstawowe problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne
Podsystem społeczny:
 bardzo niepokojący wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezrobocia,
 największa liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne,
 ponadprzeciętna liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej,
 duża liczba przestępstw,
 ponadprzeciętna wielkość zasiłków z tytułu pomocy rodzinie,
 ponadprzeciętna wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 wysoka liczba osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy,
 istotny odsetek dzieci i młodzieży nieotrzymujących promocji do następnej klasy w
szkołach podstawowych i gimnazjach;
 istotny udział w realizacji projektów społecznych realizowanych na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
Podsystem gospodarczy:
 najwyższy udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej
liczbie bezrobotnych,
 zdecydowanie najwyższy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie
ludności.
Podsystem przestrzenny:
 najniższa powierzchnia lokalu przypadająca na jedną osobę,
 emisje niskie,
 siedem na dziesięć budynków nie jest podłączonych do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania,
 ponad połowa budynków wymaga remontu (elewacja, dach, instalacja wewnętrzna).
Wyniki konsultacji społecznych
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Mocne i słabe strony obszaru oraz jego potencjał i zagrożenia
Mocne strony:
 Obszar pełni funkcję mieszkaniowo-usługową z przewagą zabudowy wielorodzinnej.,
 Obszar ten posiada dostęp do jeziora Barlewickiego oraz Parku Miejskiego,
 Obszar stanowi centrum usługowo-handlowe. W strefie tej położone są liczne obiekty
użyteczności publicznej, m.in. PUP, ZUS, KRUS, US, PWiK, ośrodki zdrowia, przedszkole „Na
słonecznej górce”, przedszkole im. „Kubusia Puchatka”, żłobek, banki. Na terenie tym
występują również różne obiekty handlowe, usługowe apteki oraz teren sportowy z
boiskami do gry w piłkę i placem zabaw.
Słabe strony:
 Obszar charakteryzuje się wzrostem liczby osób korzystających z pomocy społecznej z
powodu bezrobocia; wysoką liczbą osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy;
wysoką liczbą rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne.
Potencjał:
 Lokalizacja nad jeziorem,
 dostęp do Parku Miejskiego,
 chęć współpracy jednostek znajdujących się na zdegradowanym terenie.
Zagrożenia:
 Małe zainteresowanie osób zamieszkujących dany teren udziałem w zaplanowanych
działaniach. Brak motywacji do uczestnictwa projekcie.
Lista potencjalnych partnerów wraz z najważniejszymi podejmowanymi działaniami
 Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu;
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
 Sztumskie Centrum Kultury;
 Lokalni przedsiębiorcy;
 Stowarzyszenie „Klub Abstynenta”;
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztumie;
 Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
Ogólny opis podejmowanych działań wraz z określonymi wzajemnymi powiązaniami
 Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru V (zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym);
 Program Aktywizacja i Integracja.
Podejmowane działania skierowane będą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób starszych.
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3 -Karta obszaru zdegradowanego (minimalny zakres treści dotyczącej diagnozy każdego
z obszarów zdegradowanych) – Jednostka urbanistyczna nr VI
Nazwa obszaru:
Jednostka urbanistyczna nr VI
Powierzchnia obszaru:
Liczba ludności:
55,89 ha
1 749 osób
Charakterystyka obszaru:
 Jednostka urbanistyczna nr VI pełni funkcję








mieszkaniowo-usługową,
obszar sąsiadujący z centrum miasta,
położony po wschodniej stronie drogi nr 55
zabudowa niska, w większości zwarta,
jednorodzinna z charakterystycznym
układem urbanistycznym, tzw. Siedlungi,
występuje także zabudowa wielorodzinna,
w obszarze mieści się Zakład Karny,
dostępna infrastruktura: kościół, ogródki
działkowe, budynek Kwadro, lokale
handlowe i usługowe,

gęstość zaludnienia na tym terenie
wynosi 3 123,21 osób/km2.

Zidentyfikowane podstawowe problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne
Podsystem społeczny:
 ponadprzeciętna liczba ofiar przemocy,
 wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia AA, GKRPA,
 bardzo duża liczba osób korzystająca ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej,
 wzrastająca liczba założonych Niebieskich Kart,
 powyżej przeciętnej liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo wychowawczych (rodziny wielodzietne),
 najwyższy wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 najwyższy wskaźnik liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej,
 bardzo wysoki udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym,
 istotny wzrost liczby przestępstw,
 istotny wzrost liczby rodzin, którym MGOPS w Sztumie udzielił wsparcia z powodu
ubóstwa,
 istotny udział w realizacji projektów społecznych realizowanych na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
Podsystem gospodarczy:
 najmniejsza liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób,
 ponadprzeciętny udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w
ogólnej liczbie bezrobotnych
Podsystem przestrzenny:
 bardzo duży udział budynków generujących emisje niskie, najwyższy poziom w mieście,
 brak podstawowych punktów medycznych,
 prawie 95% budynków nie jest podłączonych do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
 bardzo duża liczba budynków wymagających remontu (elewacja, dach, instalacja
wewnętrzna).
Wyniki konsultacji społecznych
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Mocne i słabe strony obszaru oraz jego potencjał i zagrożenia
Mocne strony:
 Obszar sąsiaduje z centrum miasta,
 Obszar pełni funkcję mieszkaniowo- usługową.
 Na wskazanym obszarze najbardziej charakterystyczny jest Zakład Karny oraz budynek
"Kwadro".
Słabe strony:
 wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej,
 wzrastająca liczba założonych Niebieskich Kart,
 wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych (rodziny wielodzietne),
 najwyższy wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 najwyższy wskaźnik liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej,
 największy udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym.
Potencjał:
 Budynek "Kwadro" , który znajduje się w pobliżu centrum miasta, stanowi bardzo dobrą
lokalizację dla zintegrowanych działań społecznych, m.in. dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
 znaczące jest zgromadzenie części ludności w tzw. siedlungach, co stwarza potencjał do
wspólnych działań.
Zagrożenia:
 Słabe strony wymienione powyżej wskazują na zagrożenie, jakim może być brak
zainteresowania ze strony potencjalnych uczestników podejmowanych działań ze względu
na ich wyuczoną bezradność oraz brak wiary we własne możliwości.
Lista potencjalnych partnerów wraz z najważniejszymi podejmowanymi działaniami
Działania w ramach Aktywizacji społeczno- zawodowej wspierane będą przez potencjalnych
partnerów:
 Prywatni przedsiębiorcy
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, w tym GKRPA i GZI
 Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
 Sztumskie Centrum Kultury
Działania w ramach Programu Aktywizacji i Integracji wspierane będą przez:
 Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, w tym GKRPA i GZI
 Sztumskie Centrum Kultury
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Działania w ramach Programu Aktywności Lokalnej wspierane będą przez:
 Sztumskie Centrum Kultury
 Miejsko-Gminny Zespół Oświaty (w tym szkoły i przedszkola)
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, w tym GKRPA i GZI
 Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
 Zakład Karny w Sztumie
 Stowarzyszenie „Przyjaciele dzieci”
 „Caritas” i wolontariusze
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Resortowo-Resocjalizacyjnych przy ZK w Sztumie
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Ogólny opis podejmowanych działań wraz z określonymi wzajemnymi powiązaniami
 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zamieszkujących w jednostce urbanistycznej nr VI
 Program Aktywizacji i Integracji (PAI)
 Program Aktywności Lokalnej (PAL)
Podejmowane działania skierowane będą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób starszych.
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