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1. Potrzeby rewitalizacyjne a dokumenty strategiczne gminy 

 

Podjęcie działań rewitalizacyjnych w Gminie Dobra uzasadnione jest odpowiednimi zapisami 

w następujących dokumentach strategicznych: 

1. Strategia rozwoju lokalnego Gminy Dobra na lata 2004-2020. 

2. Plany odnowy miejscowości gminy Dobra 2008-2015 i 2009-2016. 

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2013-2020. 

4. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Dobra na lata 2016-2022.  

 

Strategia rozwoju lokalnego Gminy Dobra na lata 2004-2020 zawiera zapisy wskazujące na 

potrzebę podjęcia działań rewitalizacyjnych, m.in.: 

- s. 44 „Formułuje się nas. zasady rozwoju gminy, których realizacja zapewni poprawę 

warunków życia mieszkańców: (…), 2) Zapewnienie ładu przestrzennego i estetyki gminy 

poprzez wyznaczenie stref różnych form działalności i określenie zasad rozwoju,  

w dostosowaniu do walorów obszaru oraz istniejącego zainwestowania i użytkowania,  

3) Podniesienie standardów życia mieszkańców . Perspektywiczny rozwój oświaty.  

- S. 48. W odniesieniu do gospodarki wodnej ustala się: - wyłącznie zorganizowany sposób 

zaopatrzenia w wodę bazujący na komunalnych ujęciach wody. – Rozbudowę istniejących ujęć 

komunalnych…  W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: - wyłącznie zorganizowany 

sposób odprowadzania ścieków. – Budowę kanalizacji deszczowej w głównych ciągach 

komunikacyjnych (…). - S. 56. Inwestycje drogowe.   

- Ss. 61-62 Zasady gospodarki gruntami winny zmierzać do racjonalnych efektów 

ekonomicznych. Aktywizacja gospodarki winna polegać na: - stworzeniu warunków dla 

inwestorów; - pozyskiwaniu terenów na cele inwestycji o charakterze publicznym.  

- S. 106 Stworzenie warunków bazowo-organizacyjnych i szerokiej oferty kulturalno-

oświatowej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  

- S. 108 Stworzenie lepszych warunków dla harmonijnego rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego. S. 109 Tworzenie dogodnych warunków do życia mieszkańców i dla rozwoju 

gospodarki.  

- S. 109 Rozwój przedsiębiorczości i turystyki.  

- S. 110 Gmina ekologiczna odpowiadająca wymaganiom jej mieszkańców.  

- S. 110 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  



- S. 123 Realizacja programów rozwoju lokalnego. 

W latach 2008-2009 przygotowano 12 Planów odnowy miejscowości. W każdej zapisano 

potrzebę działań rewitalizacyjnych. 

Dodatkowo strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie zawiera zapisy 

potwierdzające potrzebę działań rewitalizacyjnych poprzez podniesienie jakości życia 

mieszkańców (str. 16), minimalizowanie skutków ubóstwa, wzmocnienie trwałości rodziny  

i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom dezorganizującym życie rodziny oraz budowania 

efektywnego systemu kształcenia. 

Na poziomie dokumentów strategicznych Gminy, Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych odwołuje się do Strategii (Programu) Rozwoju Lokalnego Gminy Dobra, 

uchwalonej w dniu 26 sierpnia 2004 r. uchwałą Rady Gminy w Dobrej nr XVI/254/04. Spośród 

przedstawionych w tym dokumencie celów strategicznych, trzy zawierają bezpośrednie 

odniesienie do sfery społecznej. 

Opracowany w 2013 roku Program Rewitalizacji Gminy Dobra zawierał zintegrowane, 

strategiczne działania zaplanowane do realizacji na obszarze gminy w latach 2013 - 2020. PR 

opracowano w oparciu o „Wytyczne w zakresie opracowania LPR ” RPO WZ na lata 2007-2013. 

Program zawierał jedynie 3 projekty, z których:  

1. BUDOWA GOSPODARSTWA ROLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁKACH NR EW. 3/3, 23 I 

24 POŁOŻONYCH W KOŚCINIE, GM. DOBRA – zrealizowano, 

2. PLANOWANA BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO NA TERENIE GMINY 

DOBRA– nie został zrealizowany,  

3. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW GMINY DOBRA, W TYM DO 

ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ,  

w tym do ZAZ – odsunięto w czasie.  

W związku z powyższym oraz dynamicznie zmieniającą się  sytuacją demograficzną,  

a także nowymi wytycznymi w zakresie opracowania PR, zasadne jest sporządzenia nowego 

Programu. Program rewitalizacji na terenie obszaru problemowego  

w synergii z działaniami strategicznymi gminy ma doprowadzić do poprawy estetyki gminy, 

jakości infrastruktury i dostępności do usług, edukacyjnych i sportowych, zmniejszenie 

patologii społecznych i wykluczenia długoletnich mieszkańców. 

  



 

2. Ogólna charakterystyka gminy Dobra pod kątem potrzeb rewitalizacyjnych.  

 

Gmina Dobra to gmina wiejska położona w centralnej części powiatu polickiego,  

w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w strefie przygranicznej. Obszar 

Gminy obejmuje 110,28 km2 zróżnicowanego geograficznie terenu.  

Ośrodek administracyjny Gminy znajduje się w miejscowości Dobra, oddalonej od Szczecina 

o około 14 km. 

Gmina Dobra graniczy:  

• od zachodu z Niemcami,  

• od wschodu z miastem Szczecin,  

• od północy i północnego wschodu z gminą Police,  

• od południa z gminą Kołbaskowo. 

Gmina leży w zasięgu oddziaływania ośrodka subregionalnego – Szczecina, co w dużym 

stopniu determinuje jej funkcję, wpływa na potencjały, szanse, ale także zagrożenia. Podobny 

wpływ ma także przygraniczne położenie gminy. 

Dogodne położenie gminy jest istotnym czynnikiem dla jej rozwoju.  

Dzięki wspomnianym walorom lokalizacyjnym, a także pozytywnym tendencjom migracyjnym 

i demograficznym na terenie gminy, zajmuje ona wysokie pozycje pod względem takich 

wskaźników, jak rozwój gospodarczy, zamożność mieszkańców, wysokość budżetu gminy. 

Jednocześnie zauważalny jest nierównomierny rozwój gminy, spowodowany przez duże 

dysproporcje pomiędzy „starymi” mieszkańcami miejscowości popegeerowskich, takich jak: 

Stolec, Łęgi, Grzepnica, Rzędziny, Skarbimierzyce, Redlica, a „nowymi”, osiedlającymi się 

przeważnie w bliskiej odległości Szczecina, tj. Mierzyn, Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, 

Dołuje, Kościno. 

Statystycznie w tych ostatnich miejscowościach sytuacja pod względem problemów społeczno-

ekonomicznych jest dobra, jednak nie można zapominać, że dużą rolę odgrywa tu skala 

osadnictwa. O ile w oddalonych miejscowościach, wciąż dominują mieszkańcy  

o gorszej sytuacji ekonomicznej, tak w pozostałych, odsetek ubóstwa jest dużo niższy, co nie 

znaczy, że wciąż nie ma tam ludzi o gorszej sytuacji materialnej. 

 

 

 



Tab.1. Zestawienie liczby mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy Dobra – stan na 

31.12.2016r. 

Miejscowość 2016 kobiety mężczyźni 2015 2014 

Bezrzecze 4408 2267 2141 4216 3994 

Buk 295 139 156 298 292 

Dobra 3143 1606 1537 3030 2878 

Płochocin 6 2 4 10 10 

Sławoszewo 101 54 47 96 86 

Dołuje 1098 544 554 1092 1070 

Grzepnica 281 133 148 279 259 

Kościno 274 149 125 269 265 

Łęgi 287 145 142 277 266 

Mierzyn 7267 3746 3521 7047 6881 

Redlica 152 77 75 146 122 

Rzędziny 228 106 122 229 229 

Skarbimierzyce 395 207 188 386 386 

Stolec 241 112 129 247 249 

Wąwelnica 164 84 80 162 155 

Lubieszyn 95 43 52 95 95 

Wołczkowo 1682 866 816 1653 1629 

razem 20117 10280 9837 19532 18866 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dobra. 

 

Cechą w największym stopniu wyróżniającą sytuację demograficzną w gminie jest stały wzrost 

liczby ludności i wysokie dodatnie saldo migracji.  

Analiza liczby zameldowanych mieszkańców gminie Dobra wskazuje na dynamiczny wzrost. 

Miejscowościami, które notują największą zmianę są Mierzyn, Bezrzecze, Dobra. Wzrost 

liczby mieszkańców widoczny jest również w Wołczkowie, Dołujach i Kościnie, które to 

miejscowości mogą być obszarami dalszego dynamicznego wzrostu mieszkańców. 

Pozytywna sytuacja pod względem migracji jest również w Sławoszewie, Grzepnicy, Łęgach, 

Redlicy, Skarbimierzycach i Wąwelnicy. Stabilna sytuacja widoczna jest w Lubieszynie, Buku, 

Rzędzinach. Spadek liczny mieszkańców zanotowano tylko w Stolcu oraz Płochocinie, który 

zamieszkuje tylko 6 osób. 

 

Tab. 2. Dzieci w wieku 0-6 lat oraz udział grupy w populacji mieszkańców danej miejscowości 

w 2016 roku 

 K M Razem K M Razem 

Bezrzecze 179 247 426 7,90 11,54 9,66 

Buk 8 10 18 5,76 6,41 6,10 

Dobra 108 100 208 6,72 6,51 6,62 

Płochocin 1 1 2 50,00 25,00 33,33 

Sławoszewo 3 5 8 5,56 10,64 7,92 

Dołuje 38 44 82 6,99 7,94 7,47 



Grzepnica 11 11 22 8,27 7,43 7,83 

Kościno 11 6 17 7,38 4,80 6,20 

Łęgi 13 15 28 8,97 10,56 9,76 

Mierzyn 294 290 584 7,85 8,24 8,04 

Redlica 5 3 8 6,49 4,00 5,26 

Rzędziny 3 8 11 2,83 6,56 4,82 

Skarbimierzyce 14 13 27 6,76 6,91 6,84 

Stolec 7 9 16 6,25 6,98 6,64 

Wąwelnica 2 5 7 2,38 6,25 4,27 

Lubieszyn 6 2 8 13,95 3,85 8,42 

Wołczkowo 66 57 123 7,62 6,99 7,31 

razem 769 826 1595 3,82 4,11 7,93 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dobra. 

 

 

Liczba dzieci w wieku 0-6 lat jest bardzo istotnym wskaźnikiem, który powinien być 

uwzględniany przy kreowaniu polityki oświatowej w gminie. Wyższa niż przeciętna liczba 

dzieci w wieku 0-6 lat występuję w dwóch największych miejscowościach, tj. w Bezrzeczu  

i Mierzynie oraz w Łęgach i Lubieszynie. Oznacza to, że w tych miejscowościach 

zapotrzebowanie na usługi oświatowe będzie się utrzymywało na obecnym poziomie. 

W Dobrej, Wołczkowie, Dołujach oraz pozostałych miejscowościach ta grupa jest mniejsza niż 

średnia gminna. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Rzędzinach, Wąwelnicy, 

Redlicy. Zmniejszająca się liczba potencjalnych uczniów może wpłynąć w przyszłości 

negatywnie na koszty utrzymania szkoły w Rzędzinach. 

 

 

Tab. 3. Dzieci w wieku 7-18 lat oraz udział grupy w populacji mieszkańców danej miejscowości 

w 2016 roku 

 K M Razem K M Razem 

Bezrzecze 402 381 783 17,73 17,80 17,76 

Buk 24 22 46 17,27 14,10 15,59 

Dobra 278 302 580 17,31 19,65 18,45 

Płochocin 1 1 2 50,00 25,00 33,33 

Sławoszewo 10 5 15 18,52 10,64 14,85 

Dołuje 86 93 179 15,81 16,79 16,30 

Grzepnica 21 33 54 15,79 22,30 19,22 

Kościno 28 23 51 18,79 18,40 18,61 

Łęgi 22 25 47 15,17 17,61 16,38 

Mierzyn 601 520 1121 16,04 14,77 15,43 

Redlica 10 7 17 12,99 9,33 11,18 

Rzędziny 15 11 26 14,15 9,02 11,40 

Skarbimierzyce 30 28 58 14,49 14,89 14,68 

Stolec 20 19 39 17,86 14,73 16,18 

Wąwelnica 12 10 22 14,29 12,50 13,41 



Lubieszyn 2 5 7 4,65 9,62 7,37 

Wołczkowo 137 140 277 15,82 17,16 16,47 

razem 1699 1625 3324 8,45 8,08 16,52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dobra. 

 

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, to prawie 17% wszystkich mieszkańców gminy Dobra. 

To dzieci uczące się w szkołach podstawowych i średnich. Szczegółowa analiza tej kategorii 

wiekowej pokazuje, że Grzepnica, Kościno i Dobra, to miejscowości, w których ta populacja 

jest szczególnie duża. Poniżej średniej jest Mierzyn, w którym 15,43% mieszkańców jest  

w wieku 7-18 lat. 

 

Tab. 4. Mieszkańcy w wieku 18-65 lat oraz udział grupy w populacji mieszkańców danej 

miejscowości w 2016 roku 

 K M Razem K M Razem 

Bezrzecze 1569 1425 2994 69,21 66,56 67,92 

Buk 90 110 200 64,75 70,51 67,80 

Dobra 1073 1047 2120 66,81 68,12 67,45 

Płochocin 1 3 4 50,00 75,00 66,67 

Sławoszewo 36 34 70 66,67 72,34 69,31 

Dołuje 387 388 775 71,14 70,04 70,58 

Grzepnica 96 100 196 72,18 67,57 69,75 

Kościno 93 90 183 62,42 72,00 66,79 

Łęgi 103 96 199 71,03 67,61 69,34 

Mierzyn 2561 2359 4920 68,37 67,00 67,70 

Redlica 54 61 115 70,13 81,33 75,66 

Rzędziny 78 101 179 73,58 82,79 78,51 

Skarbimierzyce 150 144 294 72,46 76,60 74,43 

Stolec 74 86 160 66,07 66,67 66,39 

Wąwelnica 63 62 125 75,00 77,50 76,22 

Lubieszyn 29 36 65 67,44 69,23 68,42 

Wołczkowo 576 568 1144 66,51 69,61 68,01 

razem 7033 6710 13743 34,96 33,35 68,32 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dobra. 

 

 

68,32% mieszkańców gminy, to osoby w wieku produkcyjnym, motor napędowy gminy, ze 

względu na podatki jakie wnoszą do budżetu gminy.  

Wyższy niż średnia odsetek mieszkańców w tej kategorii jest w Wąwelnicy, Skarbimierzycach, 

Redlicach, Dołujach, Sławoszewie, Grzepnicy, Kościnie, Dobrej i Łegach. 

Bezrzecze i Mierzyn mają niższy udział tej grupy, niż średnia ogólnogminna. 

 

Tab. 5. Mieszkańcy w wieku pow. 65 lat oraz udział grupy w populacji mieszkańców danej 

miejscowości w 2016 roku 



 K M Razem K M Razem 

Bezrzecze 198 163 361 8,73 7,61 8,19 

Buk 17 17 34 12,23 10,90 11,53 

Dobra 189 150 339 11,77 9,76 10,79 

Płochocin 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Sławoszewo 8 6 14 14,81 12,77 13,86 

Dołuje 50 52 102 9,19 9,39 9,29 

Grzepnica 13 8 21 9,77 5,41 7,47 

Kościno 18 9 27 12,08 7,20 9,85 

Łęgi 9 6 15 6,21 4,23 5,23 

Mierzyn 429 381 810 11,45 10,82 11,15 

Redlica 5 4 9 6,49 5,33 5,92 

Rzędziny 11 7 18 10,38 5,74 7,89 

Skarbimierzyce 22 15 37 10,63 7,98 9,37 

Stolec 13 13 26 11,61 10,08 10,79 

Wąwelnica 9 9 18 10,71 11,25 10,98 

Lubieszyn 7 9 16 16,28 17,31 16,84 

Wołczkowo 115 78 193 13,28 9,56 11,47 

razem 1113 927 2040 5,53 4,61 10,14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dobra. 

 

Mieszkańcy w wieku powyżej 65 roku życia stanowią 10% mieszkańców gminy. Bezrzecze, 

Dołuje, Grzepnicę, Kościno, Łęgi, Redlicę, Rzędziny i Skarbimierzyce, to miejscowości,  

w których odsetek osób powyżej 65 r.ż. jest niższy niż średnia dla wszystkich gmin.  

Najwięcej stosunkowo osób w tym wieku jest w Lubieszynie, Sławoszewie, Buku, Wołczkowie 

i Mierzynie. 

Powyższe dane należy mieć na uwadze planując infrastrukturę drogową, rozwiązania 

komunikacyjne, a także ofertę dla seniorów. 

 

Tab. 6. Mieszkańcy w wieku pow. 0-18 lat oraz udział grupy w populacji mieszkańców danej 

miejscowości w 2016 roku 

 K M Razem K M Razem 

Bezrzecze 581 628 1209 25,63 29,33 27,43 

Buk 32 32 64 23,02 20,51 21,69 

Dobra 386 402 788 24,03 26,15 25,07 

Płochocin 1 1 2 50,00 25,00 33,33 

Sławoszewo 13 10 23 24,07 21,28 22,77 

Dołuje 124 137 261 22,79 24,73 23,77 

Grzepnica 32 44 76 24,06 29,73 27,05 

Kościno 39 29 68 26,17 23,20 24,82 

Łęgi 35 41 76 24,14 28,87 26,48 

Mierzyn 895 910 1805 23,89 25,84 24,84 

Redlica 15 10 25 19,48 13,33 16,45 

Rzędziny 18 19 37 16,98 15,57 16,23 



Skarbimierzyce 44 41 85 21,26 21,81 21,52 

Stolec 27 28 55 24,11 21,71 22,82 

Wąwelnica 14 15 29 16,67 18,75 17,68 

Lubieszyn 8 7 15 18,60 13,46 15,79 

Wołczkowo 206 197 403 23,79 24,14 23,96 

razem 2470 2551 5021 12,28 12,68 24,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Dobra. 

 

 

Znaczący odsetek mieszkańców gminy Dobra stanowią dzieci i młodzież w wieku 

przedprodukcyjnym. Znajomość liczebności tej populacji jest istotna dla planowania 

infrastruktury, gdyż dysponujemy informacją na temat potencjalnego popytu na place zabaw, 

skateparki itp. Także istotne jest zabezpieczenie potrzeb komunikacyjnych, infrastruktury dla 

pieszych i bezpieczeństwa na wąskich drogach osiedlowych. 

Szczególnie Bezrzecze jest miejscowością, gdzie ta grupa jest szczególnie widoczna, co 

pociąga za sobą szczególne potrzeby inwestycyjne ma tych terenach. To także grupa, która w 

najbliższym czasie może opuścić gminę w związku z podjęciem nauki na studiach wyższych, 

bądź wyjazdu do pracy poza gminę 

 

Za Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Dobra na lata 2016-2020 

można powtórzyć  cechy charakterystyczne gminy Dobra: 

- Stały, rokroczny wzrost liczby ludności. 

- Duże saldo migracji (na tle województwa) i dodatni przyrost naturalny. 

- Niższa od przeciętnej w województwie średnia wieku mieszkańców. 

- Duża gęstość zaludnienia w porównaniu do innych gmin wiejskich województwa.1 

 

Dynamika zmian demograficznych jest efektem postrzegania gminy, głównie przez 

mieszkańców Szczecina, jako atrakcyjnego miejsca do życia. 

Procesy urbanizacji powodują, że Dobra, która należy do najbardziej dynamicznie 

zaludniających się gmin w Polsce, ma ogromne szanse rozwoju (migrują głównie osoby młode 

i dobrze sytuowane) i wiele problemów do rozwiązania – infrastruktura gminy nie jest 

przygotowana do tak wysokiego tempa rozwoju demograficznego. 

W opinii respondentów część byłych mieszkańców Szczecina postrzega ofertę edukacyjną, 

kulturalną, sportową miasta jako zdecydowanie bardziej atrakcyjną, stąd niewielkie 

zainteresowanie propozycjami gminy w tym obszarze. 

                                                 
1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2016-2022. Dobra 2015, s. 17. 



W świetle wypowiedzi ekspertów, do najistotniejszych problemów społecznych w gminie 

Dobra należą: dysfunkcjonalność rodzin, alkoholizm, bezrobocie. Wszystkie trzy problemy 

ściśle się ze sobą wiążą. Zachodzi między nimi sprzężenie zwrotne i czasami trudno jest 

stwierdzić, który z problemów jest przyczyną, a który skutkiem.2 

 

2.1. Problemy społeczne gminy w świetle danych zastanych 

Problemy społeczne występujące w gminie Dobra, będące przedmiotem interwencji instytucji 

pomocy społecznej, związane są przede wszystkim z sytuacją materialną i zdrowotną 

mieszkańców oraz rynkiem pracy.3 

Do podstawowych problemów społecznych gminy można zaliczyć: 

- bezrobocie (nierównomiernie rozłożone na obszarze wsi popegeerowskich), 

- ubóstwo (jw.), 

- bezradność, szczególnie w sprawach opiekuńczo–wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego (jw.), 

- problemy wynikające z niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, niekiedy współwystępująca  

z alkoholizmem i przemocą, powoduje zaburzenia w realizacji wielu funkcji w rodzinie  

a zatem znaczna część rodzin będąca w sferze oddziaływania OPS to rodziny dysfunkcyjne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej udzielił pomocy 283 rodzinom (831 osobom) w 2011 

r., 292 rodzinom (845 osobom) w 2012 r., 304 rodzinom (855 osobom) w 2013 r. i 277 

rodzinom (748 osobom) w 2014 r.4 

Dane uzyskane z Ośrodka Pomocy Społecznej dot. osób korzystających z pomocy społecznej 

w roku  2014, 2015 i 2016, wskazują na spadek liczby osób uzależnionych od zasiłków, 

natomiast wzrosła liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej.5 

 

Tabela 7. Dane dot. korzystających z pomocy społecznej w Gminie Dobra Szczecińska (osoby) 
Wskaźnik 2014 2015 2016 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

 
476 413 369 

Liczba osób do 18-go r. życia korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej 
245 244 221 

                                                 
2 Ibidem, s. 69. 
3 Ibidem, s. 18. 
4 Ibidem, s. 19. 
5 Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Szczecińskiej. 



Liczba osób  do 35-go r. życia korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej 
171 146 110 

Liczba osób z problemem alkoholowym korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej 
31 23 29 

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej 
79 82 95 

Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny 

 
226 231 230 

Liczba osób korzystających z programu „Dożywianie”  

 
178 231 192 

w tym -   dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 

 
48 41 27 

w tym -   uczniowie do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

 

116 128 108 

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ust.  

o pomocy społecznej  
14 62 57 

Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Szczecińskiej 

             

 

Tabela 8. Dane dot. korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych miejscowościach 

Gminy Dobra Szczecińska w 2016 roku (osoby). 
Miejscowość Ogółem6 Do 18 lat7 19-35 l.8 ZP9 Doż.10 Art.711 

Bezrzecze 27 24 7 12 36 1 

Buk 18 24 11 9 40 1 

Dobra 36 23 10 36 43 2 

Płochocin 1 0 1 1 0 0 

Sławoszewo 1 2 2 3 6 0 

Dołuje 13 8 5 26 17 0 

Grzepnica 11 15 6 4 29 1 

Kościno 6 9 4 6 13 0 

Łęgi 5 13 3 3 19 0 

Mierzyn 46 39 12 72 43 3 

Redlica 5 4 1 3 5 0 

Rzędziny 17 5 2 7 12 0 

Skarbimierzyce 19 26 14 5 4 0 

Stolec 16 13 6 5 32 0 

Wąwelnica 2 0 0 6 0 0 

Lubieszyn 1 4 1 1 7 0 

Wołczkowo 21 13 4 31 38 0 

Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Szczecińskiej 

 

                                                 
6 Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej wg. miejscowości 
7 Liczba osób do 18 r. życia  korzystających za zasiłków pomocy społecznej wg. miejscowości 
8 Liczba osób od 19-35  r. życia  korzystających za zasiłków pomocy społecznej wg. miejscowości 
9 Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny 
10 Liczba osób w rodzinach korzystających z rządowego Programu dożywianie 
11 Osoby dorosłe otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 



2.2. Niekorzystnym zjawiskiem jest trwająca przez wiele lat zależność znacznej 

części tych osób od instytucji pomocowych, długotrwale korzystający ze 

świadczeń stanowią grupę ok. 200 osób.Bezpieczeństwo mieszkańców 

Wykroczenia  

Na terenie gminy Dobra w 2016 roku Policja odnotowała 278 wykroczeń. 12 

Dość często popełniane są również wykroczenia z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w 

gminach, polegających na nie wywiązywaniu się przez właścicieli nieruchomości  

z obowiązku utrzymania porządku i czystości w gminie. W 2011 r. stwierdzono 206 takich 

wykroczeń, w 2012 r. – 246, w 2013 r. już 160, a w 2014 r. 74 - co oznacza, że tendencja jest 

spadkowa. Popełniane wykroczenia najczęściej związane są z brakiem umów na wywóz 

odpadów komunalnych, bałaganem na terenie budowy, dzikimi wysypiskami śmieci.13 

Na terenie gminy Dobra dość często dochodzi do popełniania wykroczeń przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego. Są to czyny o niskiej społecznej szkodliwości, jednak dość 

uciążliwe dla mieszkańców gminy – zanieczyszczanie miejsc publicznych (art. 145 kodeksu 

wykroczeń), utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego (art. 

143 kodeksu wykroczeń) oraz niszczenie roślinności na terenach użytku publicznego (art. 144 

kodeksu wykroczeń).14 

Na terenie gminy w miejscowości Lubieszyn często dochodzi do prowadzenia działalności 

gospodarczej bez zezwolenia, w szczególności działalność taka prowadzona jest przez 

cudzoziemców. 

Na terenie gminy Dobra odnotowano również nieliczne innego rodzaju wykroczenia, m.in. 

szkodnictwo leśne, polne, ogrodowe, wykroczenia przeciwko obyczajności czy też 

wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt.15 

Zauważalny jest wyraźny spadek wykroczeń w dużych miejscowościach, pomimo stałego 

wzrostu liczby mieszkańców. 

 

Tab. 9. Liczba wykroczeń w danej miejscowości w latach 2014-201616 

Sołectwo 2014 2015 2016 

Bezrzecze 44 75 29 

Buk 6 6 7 

Dobra 27 36 44 

                                                 
12 Dane z Rewiru Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Mierzynie  
13 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2016-2022. Dobra 2015, s. 26. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Dane z Rewiru Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Mierzynie 



Dołuje, Kościno 13 10 13 

Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin 4 2 6 

Łęgi 2 0 1 

Mierzyn 101 93 92 

Rzędziny 3 2 1 

Skarbimierzyce, Redlica 2 9 6 

Stolec 6 3 5 

Wąwelnica, Lubieszyn 85 54 61 

Wołczkowo 24 12 13 

razem 317 302 278 

 

W 2016 roku znacznie zwiększyła się liczba interwencji Straży Gminnej w sprawach nie 

związanych z kontrolą ruchu drogowego. Największy wzrost nastąpił w sołectwach Mierzyn  

i Bezrzecze. Stabilna jest pod tym względem sytuacja w sołectwie Dobra. Spadek zanotowano 

w Wołczkowie. 

 

Tab. 10. Wykaz interwencji Straży gminnej w poszczególnych sołectwach (z pominięciem 

kontroli ruchu drogowego - fotoradar) 

Sołectwo 2014 2015 2016 

Bezrzecze 309 341 481 

Buk 20 22 51 

Dobra 268 214 272 

Dołuje-Kościno 92 81 113 

Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin 9 32 30 

Łęgi 16 9 14 

Mierzyn 468 457 669 

Rzędziny 10 8 19 

Skarbimierzyce, Redlica 29 40 63 

Stolec 12 13 26 

Wąwelnica-Lubieszyn 20 39 71 

Wołczkowo 147 107 100 

razem 1400 1363 1909 

Źródło: Dane Straży Gminnej w Dobrej Szczecińskiej 

 

Przestępstwa  

Analiza przestępczości na terenie gminy Dobra została oparta na danych przekazanych przez 

Komisariat Policji w Mierzynie za lata 20134-2016. 

Na terenie gminy Dobra od 2014 r. do 2016 r., pomimo wzrostu liczby mieszkańców 

zauważalny był stopniowy spadek liczby popełnionych przestępstw – w szczególności 

kradzieży ogółem (w tym kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów).  

 



Tab. 11. Liczba przestępstw w danej miejscowości w latach 2014-201617 

Sołectwo 2014 2015 2016 

Bezrzecze 34 38 33 

Buk 12 7 3 

Dobra 58 57 42 

Dołuje, Kościno 12 18 17 

Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin 2 8 4 

Łęgi 3 5 1 

Mierzyn 82 88 85 

Rzędziny 8 1 2 

Skarbimierzyce, Redlica 9 6 7 

Stolec 6 4 5 

Wąwelnica, Lubieszyn 14 15 12 

Wołczkowo 11 12 15 

razem 251 257 226 

 

Czyny karalne nieletnich w 2016 roku odnotowano tylko trzy takie przypadki w sołectwie 

Dołuje.18 

2.3. Bezrobocie. Sytuacja ekonomiczna mieszkańców 

 

Sytuacja ekonomiczna mieszkańców 

 

Głównymi źródłami (dodajmy: wysokiego) dochodu badanych gospodarstw domowych jest 

praca zawodowa i własna działalność gospodarcza. Dochody z działalności gospodarczej 

własnej firmy deklaruje blisko 40% respondentów, dla ponad 80% źródłem dochodu jest praca 

(procenty nie sumują się do stu, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź: 

zdarzało się stosukowo często że np. praca zawodowa łączona jest z posiadaniem uprawnień 

rentowych lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.19 

 

Tab. 12. Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego20 

Zdecydowanie zła 2 

Raczej zła 3,5 

Ani dobra, ani zła 27,2 

Raczej dobra 45,3 

Bardzo dobra 21,9 

 

                                                 
17 Dane z Rewiru Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Mierzynie 
18 Ibidem. 
19 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2016-2022. Dobra 2015, s. 59. 
20 Ibidem, s. 60. 



Z badań wyłania się obraz mieszkańców zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, chociaż 

istnieją w badanej populacji bardzo znaczące zróżnicowania ekonomiczne. Generalnie  

w badanej próbie dominują osoby opisujące swoją sytuację materialną jako „raczej dobrą” 

(45,3%) lub jako „bardzo dobrą” (21,9%). Odpowiedzi na pytanie o dochód netto gospodarstwa 

domowego mimo wysokiej średniej15 (7057,65 zł) i mediany (5000,00 zł) wskazują na duże 

zróżnicowanie badanej populacji: odchylenie standardowe wyniosło 6519,49 zł, a więc kwota 

do dyspozycji w badanych gospodarstwach domowych różniła się średnio od uzyskanej 

średniej o blisko 6,5 tysiąca złotych. W próbie znalazły się bowiem gospodarstwa  

z deklarowaną kwotą dochodu do miesięcznej dyspozycji w wysokości 1500, jak i 70 000 

złotych. W przeliczeniu na osoby w badanych gospodarstwach domowych średni dochód netto 

na osobę wyniósł nieznacznie ponad 2500 złotych – także i tutaj widoczne są bardzo duże 

dysproporcje.21 

 

 

 

Opinie na temat problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w gminie Dobra 

W ramach opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-

2022, przeprowadzono analizę problemów społecznych. Wnioski z analizy są następujące:  

Badani proszeni byli o wskazanie (na skali od 0 do 4) stopnia występowania wymienionych  

w kwestionariuszu problemów społecznych. Brak pracy (1,48) i alkoholizm (1,50) to problemy 

społeczne, które w największym natężeniu występują na terenie gminy w ocenie badanych. 

Najwyższe wskaźniki natężenia wystąpiły w odniesieniu do alkoholizmu: 9,9% badanych 

oceniających ten problem społeczny wskazało na najwyższą pozycje na skali (bardzo częste 

występowanie zjawiska). Co istotne wszystkie z wymienionych problemów zostały ocenione 

na poziomie bardzo niskim: zarówno mediany jak i średnie ocen nie przekraczały wartości 

środkowej (2) na skali. Można zatem powiedzieć, że w ocenie zdecydowanej większości 

mieszkańców, „klasyczne” problemy społeczne występują na terenie całej gminy w niewielkim 

natężeniu.22 

 

O ile badani oceniali całą gminę jako obszar w którym problemy społeczne nie są powszechne, 

znacznie gorzej oceniali pod tym względem własną miejscowość. Najrzadziej pojawiające się 

odpowiedzi dotyczyły narkomanii (21,7%) i przemocy w rodzinie (21,6%) – ale i tak występują 

one w miejscowości 1/5 badanych. Najwięcej wskazań odnosiło się do ubóstwa: 62,7% 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, s. 62. 



respondentów wskazuje, że ten problem występuje w ich miejscowości oraz alkoholizmu 

(50,6%). Stosunkowo duży jest także odsetek wskazujących na problemy przestępczości 

przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu: ich występowanie w miejscowości zamieszkania 

potwierdza 46,1% badanych. 23 

Mieszkańcy gminy Dobrej są wyjątkowo pesymistyczni w ocenach własnej miejscowości, 

jednocześnie lepiej oceniając całą gminę, co z jest wskaźnikiem istnienia przekonania, że gmina 

jako całość jest bardzo zróżnicowana i istnieją w niej miejsca, wolne od problemów 

społecznych. 

Zdecydowana większość wskazywanych problemów (blisko 80%) dotyczyła spraw 

komunikacji, transportu i infrastruktury drogowej, oddziałujących na bezpieczeństwo 

mieszkańców: stanu dróg ("zła jakość dróg", "ślepe drogi", "brak przejezdnych dróg", 

„dziurawe drogi”), zbyt szybkiego i intensywnego ruchu samochodowego w miejscowości 

zamieszkania ("brakuje fotoradaru", "za mało progów zwalniających", "hałas pod domami"), 

niewystarczającej sieci transportu zbiorowego, braku oświetlenia/latarni drogowych. Co 

istotne, problemy dotyczące jakości życia częściej sygnalizowali mieszkańcy lepiej sytuowani, 

mieszkający głównie na terenie Mierzyna, Bezrzecza, Dobrej. Respondenci deklarujący niższe 

dochody, częściej poprzestawali na wskazaniu „klasycznych” problemów społecznych.24 

W dalszej w kolejności wskazywano na kwestie bezpośrednio związane z polityką społeczną 

gminy: były to problemy z dostępnością do opieki żłobkowej i przedszkolnej („potrzeba 

żłobka” "więcej przedszkoli"), braku ofert czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ("brak klubu 

dla dzieci", "brak zajęć dla młodzieży").25 

 

Tab. 13. Problemy społeczne gminy (wybór)26 

Alkoholizm 

- nowe zjawiska: zwiększa się liczba osób pijących ryzykownie; 

alkohol staje się usankcjonowanym sposobem na 

rozładowywanie negatywnych napięć, „odstresowywanie się”; 

wzrasta liczba uzależnionych kobiet i ludzi młodych problemy 

"dziedziczenia" uzależnienia; 

· łatwa dostępność alkoholu, niska cena; 

· związek alkoholizmu i innych problemów (bezrobocia); 

· rośnie potrzeba profesjonalnej diagnozy i pomocy dla 

uzależnionych na terenie gminy; 

· systemowe problemy skuteczności leczenia; 

· problemy "enklaw alkoholizmu". 

                                                 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem, s. 79. 



Bezrobocie 

· cechy i postawy osób bezrobotnych: niski poziom 

wykształcenia, niskie kwalifikacje, brak chęci do zdobywania 

kwalifikacji, "dziedziczenie" bezrobocia, niska aktywność i 

zaradność części mieszkańców słaba motywacja, brak 

poszanowania pracy (ludzie młodzi); 

· trudna sytuacja kobiet na rynku pracy zarówno w wieku 

niemobilnym jak i młodszych (problem dostępu do niskopłatnej 

opieki przedszkolnej); 

· zatrudnianie przez pracodawców osób spoza gminy; 

· koszty transportu (dojazdu) z / do odleglejszych miejscowości; 

· brak odpowiednich szkoleń związanych z nowymi 

inwestycjami (propozycja zapisania wymogu zatrudniania osób z 

gminy w warunkach przetargu); 

· zatrudnienie w szarej strefie. 

Brak lokali socjalnych 

- rosnąca potrzeba mieszkań socjalnych; 

- problemy z zapewnieniem schronienia dla ofiar 

przemocy/izolacji sprawców; 

- potrzeba rozproszenia budowanych lokali socjalnych; 

- brak terenów pod budowę mieszkań. 

Postawy mieszkańców 

(postawy życiowe, 

poziom 

integracji 

mieszkańców) 

- niski poziom integracji mieszkańców (zwłaszcza pomiędzy 

"starymi" i "nowymi" mieszkańcami; 

- roszczeniowość i izolacja "nowych" mieszkańców 

partykularyzm interesów (pomijanie interesu całej gminy); - 

selektywne zaangażowanie mieszkańców w życie 

gminy/miejscowości;  

- zanikające relacje sąsiedzkie, atomizacja i indywidualizacja 

życia; 

- tworzenie się mikroenklaw sąsiedzkich (izolacja w obrębie 

ulicy); 

- brak programów aktywizujących mieszkańców; 

- brak chęci uczestnictwa. 

Przemoc 

- przemoc w rodzinie jako zjawisko powiązane z bezrobociem, 

ubóstwem, alkoholizmem, ale także związane z problemami 

psychicznymi pracujących, dobrze sytuowanych osób, 

nieuzależnionych od substancji psychoaktywnych; 

Transport (problemy z 

dojazdem, stan dróg) 

- połączenia komunikacji zbiorowej nie dopasowane do potrzeb 

mieszkańców 

- problem jakości dróg 

- problemy dojazdu z mniejszych miejscowości 

Ubóstwo 

- ubóstwo jako wynik powiązania problemów społecznych 

- trudna sytuacja w mniejszych miejscowościach 

- problemy osób starszych i samotnych 

 

  



 

3. Delimitacja gminy. Wstępna analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego 

wybranego do rewitalizacji. 

 

Specyfika gminy Dobra powoduje, że pośród nowoczesnego budownictwa i mieszkańców  

o wysokim poziomie życia, występują „wyspy” problemowe, najczęściej złożone  

z popegeerowskich budynków, zamieszkiwanych przez osoby o złej sytuacji ekonomicznej.  

Z tego powodu należało ostrożnie podejść do tematu delimitacji, tak aby złudny obraz 

dobrobytu nie przesłonił problemów „starych” mieszkańców.  

Pierwszym etapem prac było wskazanie aktualnie dostrzeganych problemów w każdym 

sołectwie gminy Dobra.  

Wybór ww. problemów dokonany został w trakcie konsultacji z pracownikami Urzędu 

Gminy,  Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie danych oraz ich wiedzy na temat zjawisk 

społecznych, gospodarczych  

i przestrzennych zachodzących  

w gminie oraz oceny potrzeb 

inwestycyjnych, socjalnych, 

edukacyjnych i gospodarczych tych 

obszarów. Za obszary w  pierwszej 

kolejności wymagające wsparcia, czyli 

o największym natężeniu problemów 

społecznych, uznano te, w których 

znaczna liczba mieszkańców korzysta  

z pomocy społecznej (1-5, częściowo 6, 

7-9 i 11). Na ww. popełnianych jest dużo przestępstw a mieszkańcy niechętnie prowadzą 

działalność gospodarczą. Dominującym problemem we wskazanych obszarach jest zaniedbana 

infrastruktura i zły stan ekonomiczny. Obszary charakteryzuje postępująca degradacja 

infrastruktury technicznej oraz brak nowoczesnej infrastruktury społecznej. Obszary posiadają 

nie w pełni wykorzystywany, potencjał rozwojowy, jakim jest zdegradowana infrastruktura 

rekreacyjna, do wykorzystania w celu poprawy standardów życia i jakości kształcenia zarówno 

młodzieży jak i kwalifikacji i kompetencji dorosłych. 

Zdjęcie 1 Spotkanie z radnymi w sprawie programu rewitalizacji 



Miejscowości 6, 10,11 i 12 są terenem dynamicznego procesu zasiedlania, co nie jest 

połączone z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców oraz z problemami w obszarze przemysł-

mieszkalnictwo. 

 

Wytypowano wstępnie obszary zdegradowane, w których wskazane byłoby podjęcie działań 

rewitalizacyjnych przyczyniających się do ich odnowy i rozwoju. Skala degradacji społeczno-

gospodarczej jest w tych miejscowościach bardzo zła (1-2), zła (3-8) lub dostateczna (9-13). Są 

to obszary miejscowości (w nawiasach nieruchomości popegeerowskie lub szczególnie 

wymagające interwencji): 

1. Skarbimierzyce (bloki ośmiorodzinne na współwłasności, folwark) 

2. Grzepnica 

3. Stolec (budynek nr 4 (biuro, mieszkania) mieszkania na współwłasności) 

4. Rzędziny (trzy budynki czterolokalowe, 1 budynek ośmiolokalowy, Pałac jest  

w nim świetlica i mieszkania na współwłasności) 

5. Buk (Spółdzielnia) 

6. Dobra (ul. Graniczna mieszkania 2-lokalowe, bliźniaki na współwłasności, bloki  

w dobrej) 

7. Łegi (brak) 

8. Kościno (domy prywatne) 

9. Dołuje (stara część wsi) 

10. Mierzyn (teren “kolonii”) 

11. Wąwelnica (niespójność układu historycznej wsi z nową zabudową przemysłową  

i mieszkaniową) 

12. Wołczkowo (stara część wsi) 

13. Bezrzecze (pozostałości po pałacu) 

 

Na początkowym etapie prac nad Programem Rewitalizacji Gminy, w wyniku licznych 

konsultacji z władzami gminy oraz innymi interesariuszami zaproponowano podział gminy na 

obszary zgodne z podziałem na sołectwa. 

 

Tab. 14. Podział na obszary analityczne 
Nr obszaru  Nazwa obszaru analitycznego 

1.  Bezrzecze 

2.  Buk 

3.  Dobra 

4.  Dołuje (Kościno) 



5.  Grzepnica (Sławoszewo, Płochocin) 

6.  Łęgi 

7.  Mierzyn 

8.  Rzędziny 

9.  Skarbimierzyce (Redlica) 

10.  Stolec 

11.  Wąwelnica (Lubieszyn) 

12.  Wołczkowo 

 

 

3.1. METODOLOGIA DELIMITACJI OBSZARÓW DO REWITALIZACJI 

Wybór obszaru został dokonany na podstawie wielokryterialnej analizy uwzględniającej 

problemy społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne, w tym również środowisko kulturowe. 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej mająca na celu wyznaczenie 

obszarów kryzysowych została przeprowadzona w oparciu o analizę wskaźnikową na poziomie 

obszarów analitycznych. Przeprowadzając analizę wskaźnikową posłużono się kryteriami 

zalecanymi do wydzielenia obszaru do rewitalizacji w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.  

 

Do głównych kryteriów wskazania obszaru rewitalizacji należą: 

• Wysoki wskaźnik ubóstwa i wykluczenia 

• Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 

• Niekorzystne trendy demograficzne 

• Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń 

• Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej 

• Niska aktywność społeczna 

 

W celu wskazania obszaru do rewitalizacji wszystkie wymienione wskaźniki zostały 

wystandaryzowane. Standaryzacja wskaźników polega na odjęciu od nominalnej wartości 

wskaźnika dla danego obszar średniej wartości dla wszystkich obszarów i podzieleniu przez 

odchylenie standardowe dla wszystkich obszarów. Wartość wystandaryzowanych wskaźników 

pozwoliła na pokazanie odchyleń od normy, którą stanowi średnia arytmetyczna. Wartości 

wystandaryzowanych wskaźników przyjmują wartości ujemne albo dodatnie. Wartości ujemne 

oznaczają sytuację lepszą niż średnia dla wszystkich obszarów, wartości dodatnie oznaczają 

natomiast, że dany obszar analityczny cechuje się gorszą sytuacją społeczną i gospodarczą niż 

średnia. 



Na bazie wystandaryzowanych wskaźników utworzono indeks zbiorczy (wskaźnik 

sumaryczny). 

Obszar może zostać wskazany do rewitalizacji, jeśli wskaźnik sumaryczny dla danego 

obszaru jest najwyższy.  

 

 

3.2. Analiza danych statystycznych  

 

Na potrzeby diagnozy obszarów analitycznych dokonano wyboru aktualnych (stan na 

31.12.2016) danych dostępnych w zasobach Urzędu Gminy Dobra, Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Policji w celu wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych. 

Analiza objęła następujące etapy i obszary: 

Analiza dokumentów strategicznych (Strategia Gminy, Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych - inne dokumenty gminy Dobra Szczecińska), analiza ekspercka  

w celu opracowania opisu powiązań. 

 

Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie dla 

miejscowości obszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy 

społecznej:  

Ubóstwo:  

Wskaźnikami ubóstwa w gminie jest liczba osób korzystających z różnych form pomocy 

instytucjonalnej. Są to klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy oprócz zasiłków 

ustawowych korzystają z innych form pomocy społecznej. Jest to m.in. finansowanie 

dożywiania dzieci, wypoczynku letniego dzieci. Kolejnym wskaźnikiem ubóstwa jest sytuacja 

mieszkaniowa w gminie. Dla wielu rodzin jest ona trudna. Rodziny te mieszkają w starych, 

często zdewastowanych, zaniedbanych mieszkaniach, pozbawionych prądu, wody. Trudna 

sytuacja mieszkaniowa dotyczy przede wszystkim mieszkańców wsi popegeerowskich, tych 

miejscowości, w których jest bezrobocie, bieda, uzależnienia. Można w przypadku tych 

miejscowości zaryzykować stwierdzenie, że są to enklawy osób wykluczonych. Wskaźnikiem 

sytuacji mieszkaniowej części mieszkańców gminy jest zapotrzebowanie na mieszkania 

socjalne. Mimo trudnej sytuacji mieszkaniowej w wielu miejscowościach – w opinii ekspertów 

– nie ma problemu bezdomności. Problem ten dotyczy kilku osób i nie zawsze są to mieszkańcy 

gminy. 



Dane, które posłużyły wyznaczeniu obszarów problemowych pod względem ubóstwa: 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

Liczba osób do  18 roku życia korzystających z zasiłków opieki społecznej 

Liczba osób do 35 roku życia korzystających z zasiłków opieki społecznej 

Liczba osób korzystających z programu „ Dożywianie” 

Przemoc:  

Dane, które posłużyły wyznaczeniu obszarów problemowych pod względem przemocy: 

Liczba założonych niebieskich kart 

Niepełnosprawność: 

Dane, które posłużyły wyznaczeniu obszarów problemowych pod względem 

niepełnosprawności: 

Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny 

 

Bezrobocie:  

Dane, które posłużyły wyznaczeniu obszarów problemowych pod względem bezrobocia: 

Liczba osób bezrobotnych 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych poniżej 25 roku życia; 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych poniżej 35 roku życia 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niepełnym 

podstawowym 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem poniżej średniego 

 

Analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI27, PAPI28, CAWI29, FGI30 

opracowanie zbiorczego Index of Multiple Deprivation dla wskaźników sfery społecznej. 

 

Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie 

ulic dla obszarów / podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy 

gospodarczej:  

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (w systemie REGON) 

                                                 
27 Indywidualne wywiady pogłębione. 
28 Paper & Pen Personal Interview – wywiad bezpośredni realizowany przy pomocy wystandaryzowanego 

kwestionariusza. 
29 Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy. 
30 Focus Group Interview – wywiad grupowy. 



Liczba nowych podmiotów gospodarczych 

Liczba mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą 

 

Analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI. FGI. 

 

Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie 

ulic dla obszarów / podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy 

środowiskowej:  

Nielegalne wysypiska odpadów 

Liczba budynków z pokryciem azbestowym 

 

Analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI, FGI i spacerów 

studyjnych. 

 

Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie 

ulic dla obszarów / podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy 

przestrzenno-funkcjonalnej:  

Dostęp do połączeń transportu zbiorowego, które są realizowane przez przewoźników na 

badanym obszarze (tak/nie) 

Liczba zabytków 

 

Analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI, FGI i spacerów 

studyjnych 

 

Analiza statystyczna eksperta ds. planowania strategicznego, zebranie danych na poziomie 

ulic dla obszarów / podobszarów rewitalizacji; analiza wskaźników specyficznych dla strefy 

technicznej:  

Drogi gminne wymagające utwardzenia/remontu  

 

Analizy jakościowe danych w obszarze w wyniku IDI, PAPI, CAWI, FGI i spacerów 

studyjnych 

 

Pozyskane dane poddano obróbce i analizie statystycznej, w wyniku której otrzymano 

wskaźniki, które obiektywnie wskazują na sytuację w danym obszarze. 



Lp. Obszar analityczny 

1 Bezrzecze 

2 Buk 

3 Dobra 

4 Dołuje/Kościno 

5 Grzepnica/Sławoszewo 

6 Łęgi 

7 Mierzyn 

8 Rzędziny 

9 Skarbimierzyce/Redlica 

10 Stolec 

11 Wąwelnica, Lubieszyn 

12 Wołczkowo 

 

 

 

Tab. 15 Wskaźniki występowania problemów w poszczególnych obszarach problemowych  

w podziale na obszary analityczne 
OA31 D132 D233 D334 OPS135 OPS236 OPS337 OPS438 OPS539 

1 -0,91 -0,69 0,11 -0,25 -0,22 -0,23 -0,99 -0,19 

2 0,65 0,91 0,14 2,50 2,78 2,68 2,17 2,52 

3 0,30 -0,03 0,24 -0,11 -0,15 -0,10 0,00 -0,07 

4 -0,34 0,27 -0,42 0,06 0,05 0,17 1,35 0,10 

5 -0,52 -0,30 -0,35 1,44 1,29 1,53 1,04 1,56 

6 -2,30 -0,42 -0,28 0,67 1,35 0,49 -0,11 1,05 

7 0,47 0,03 0,17 -0,26 -0,22 -0,23 -0,17 -0,24 

8 -1,05 2,43 -2,81 1,03 0,43 0,35 2,19 0,76 

9 -0,81 1,35 -1,78 1,51 1,73 1,87 0,36 -0,01 

10 0,30 0,59 0,53 2,37 1,69 1,67 1,06 2,46 

11 1,40 2,21 -1,39 0,06 0,17 -0,05 1,77 0,21 

12 0,62 0,28 0,08 -0,08 0,13 0,17 -0,80 -0,12 

 
OA OPS940 B141 B242 B343 B444 P145 P246 OPSz47 

1 -0,30 0,23 0,35 -0,36 -0,35 -0,34 -0,11 -1,43 

2 0,24 -0,02 0,76 -0,61 1,06 -0,10 0,15 1,14 

3 -0,10 -0,09 -0,10 0,10 -0,08 0,19 0,00 -0,88 

                                                 
31 Obszar analityczny 
32 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (+65) 2016 
33 Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-18) 
34 Liczba osób w wieku produkcyjnym 
35 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
36 Liczba osób do  18 roku życia korzystających z zasiłków opieki społecznej 
37 Liczba osób do 35 roku życia korzystających z zasiłków opieki społecznej 
38 Liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny 
39 Pomoc w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych 
40 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu "niebieska karta" 
41 Liczba osób  bezrobotnych ogółem 
42 Liczba osób długotrwale bezrobotnych  
43 Liczba osób długotrwale bezrobotnych poniżej 35 roku życia 
44 Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem poniżej średniego 
45 Liczba przestępstw 
46 Liczba wykroczeń 
47 Zagregowany wskaźnik dla sfery społecznej 



4 1,51 0,06 0,13 -0,07 0,10 0,10 -0,07 -0,50 

5 -0,08 0,81 1,04 0,35 2,06 -0,08 0,03 0,37 

6 0,28 0,17 0,48 0,69 1,78 -0,70 -0,16 -0,50 

7 -0,34 -0,13 -0,02 0,06 -0,19 0,04 -0,02 -1,02 

8 2,39 2,81 2,61 1,03 2,46 -0,22 -0,15 0,94 

9 1,81 1,28 0,74 2,12 1,56 0,14 -0,04 0,63 

10 0,54 1,61 0,40 -0,61 0,71 0,86 0,11 0,95 

11 -1,11 1,78 2,53 2,27 1,33 3,19 3,42 1,39 

12 0,31 -0,22 -0,40 -0,61 -0,30 -0,21 -0,09 -1,04 

 

 

 

 

 

 
OA DG148 DG249 DG350 DGz51 NGO152 Śr53 Śr54 Śr55 Śrz56 

1 -0,29 -0,04 -0,01 -0,51 0,48 0,71 -0,25 0,06 -0,17 

2 1,28 1,49 0,80 0,86 -0,05 -0,28 2,94 -0,64 0,77 

3 0,17 -0,07 0,08 -0,32 -0,52 -0,20 0,17 0,06 -0,47 

4 0,23 -0,89 0,04 -0,60 0,35 0,04 -0,12 0,75 -0,07 

5 0,40 -0,06 0,31 -0,16 -0,65 -0,16 0,81 -0,64 -0,48 

6 0,52 1,47 0,54 0,49 1,09 -0,54 0,16 -0,64 -1,12 

7 -0,23 -0,12 -0,19 -0,57 -0,07 2,52 -0,19 2,83 2,72 

8 1,16 1,83 1,04 1,02 -1,87 -0,48 2,11 -0,64 0,13 

9 1,59 -0,09 0,92 0,46 1,09 0,09 0,16 0,06 -0,30 

10 2,33 1,28 2,33 1,68 -1,71 -1,16 1,17 -0,64 -0,88 

11 -1,47 -1,30 -2,45 -2,20 1,09 1,58 0,45 -0,64 0,37 

12 0,03 0,79 0,05 -0,08 -0,31 0,00 -0,06 0,06 -0,49 

 

 

 

 

 
OA SPF157 SPF258 SPF359 SPF460 SPFz61 Inf262 

1 -0,58 -0,13 -0,23 0,74 -0,08 -0,21 

2 0,13 -0,13 -0,97 0,17 -0,31 -0,89 

3 -1,46 -2,39 1,51 -2,82 -2,01 1,54 

4 -0,15 0,35 0,76 -0,04 0,36 0,70 

                                                 
48 liczba mieszkańców prowadzących działalność́ gospodarczą na 100 ludności 
49 Nowo zarejestrowane w rejestrze regon podmioty gospodarki narodowej 
50 Podmioty gospodarki narodowej łącznie 
51Zagregowany wskaźnik dla sfery gospodarczej 
52 Liczba organizacji pozarządowych 
53 Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska 
54 Liczba budynków z pokryciem azbestowym 
55 Nielegalne wysypiska w latach 2014-2015 
56 Zagregowany wskaźnik dla sfery środowiskowej  
57 Strefa przestrzenno-funkcjonalna (słaby dostęp handlu i usług) 
58 Poziom infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
59 Liczba zabytków 
60 Stan otoczenia (estetyka i zagospodarowanie przestrzeni) 
61 Zagregowany wskaźnik dla sfery przestrzenno-użytkowej 
62 Drogi gminne wymagające remontu 



5 0,00 0,18 0,27 0,40 0,33 -0,66 

6 0,79 0,71 -1,47 0,85 0,34 -0,66 

7 -1,62 -1,46 -0,72 0,22 -1,39 1,99 

8 0,40 0,71 0,27 1,11 0,97 -0,81 

9 -0,03 1,06 0,76 0,36 0,84 -0,59 

10 2,25 0,71 1,51 -0,18 1,67 -0,81 

11 0,00 0,53 -0,72 0,53 0,13 -0,74 

12 0,00 -0,13 -0,97 0,03 -0,41 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Podsumowanie i wnioski z procesu wyznaczenia obszarów zdegradowanych 

 

Obszary kryzysowe wyznaczono w obrębie terenów zamieszkałych, na których sytuacja 

społeczno-gospodarcza określona została zgodnie z powyższą tabelą jako gorsza niż średnia 

dla gmin. W efekcie wskazano wymienione w tabeli obszary kryzysowe, dla których zasadne 

jest rozpoczęcie procesu rewitalizacji. Sugeruję się aby wszystkie obszary ujęte w klasach I –

II zostały objęte programem rewitalizacji. Tam w pierwszej kolejności powinny zostać 

zlokalizowane inwestycje zmierzające do poprawy sytuacji na obszarach zdegradowanych.  

W ramach przeprowadzonych badań ankietowych oraz wywiadów indywidualnych  

i grupowych otrzymano dane, które potwierdzają wnioski z analizy danych zastanych, 

potwierdzają konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy, gdyż 

występują obszary zdegradowane, które spełniają warunki, do wyznaczenia ich jako obszary 

do rewitalizacji. 

 

 

Tab. 17. Podsumowanie analizy statystycznej – stan poszczególnych obszarów: 

 Społeczny Gospodarczy Środowiskowy 
Przestrzennno-

użytkowy 
Techniczny 

Bezrzecze -1,43 -0,51 -0,17 -0,08 -0,21 

Buk 1,14 0,86 0,77 -0,31 -0,89 

Dobra -0,88 -0,32 -0,47 -2,01 1,54 

Dołuje/Kościno -0,50 -0,60 -0,07 0,36 0,70 

Grzepnica/Sławo

szewo 0,37 -0,16 -0,48 0,33 -0,66 

Łęgi -0,50 0,49 -1,12 0,34 -0,66 

Mierzyn -1,02 -0,57 2,72 -1,39 1,99 

Rzędziny 0,94 1,02 0,13 0,97 -0,81 



Skarbimierzyce/R

edlica 0,63 0,46 -0,30 0,84 -0,59 

Stolec 0,95 1,68 -0,88 1,67 -0,81 

Wąwelnica, 

Lubieszyn 1,39 -2,20 0,37 0,13 -0,74 

Wołczkowo -1,04 -0,08 -0,49 -0,41 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 18. Klasyfikacja obszarów pod względem zdegradowania 

Obszar 
Problemy 

społeczne 

Pozostałe 

problemy 

(min. 2) 

Wskaźnik 

degradacji 
Klasa degradacji 

Stolec + + 1,41 I 
Rzędziny + + 1,26 I 
Buk + + 1,07 II 
Skarbimierzyce/Redlica + + 0,66 II 
Wąwelnica, Lubieszyn + + 0,13 II 
Grzepnica/Sławoszewo + - -0,10 III 
Mierzyn - + 0,27 IV 
Dołuje/Kościno - + -0,25 IV 
Łęgi - + -0,78 IV 
Wołczkowo - - -1,13 V 
Dobra - - -1,21 V 
Bezrzecze - - -1,53 V 

 

 

Podsumowując, obszarami zdegradowanymi, wyznaczonymi zgodnie z Zasadami realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, są w gminie Dobra, sołectwa: Stolec, 

Rzędziny, Buk, Skarbimierzyce (Redlica) oraz Wąwelnica (Lubieszyn). 

Wskazana jest dalsza szczegółowa analiza wymienionych obszarów, która pozwoli na 

wskazanie obszarów do rewitalizacji, dla których zostanie sporządzony Program Rewitalizacji. 

 

  



 

 

4. Załącznik – analiza wyników badań społecznych. 

 

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych za pomocą analizy danych zastanych, powinno zostać 

poparte badaniami społecznymi. Poniżej przedstawiono wyniki badań, które potwierdzają 

zasadność podjęcia rewitalizacji w wyznaczonych obszarach.  

Analizując wyniki badań społecznych, należy mieć na uwadze fakt, że badania prowadzone 

były pod kątem występowania jakichkolwiek problemów na terenie danej miejscowości, 

stąd gros ocen negatywnych i wskazań problemów, które są zauważane przez mieszkańców, co 

nie oznacza, że ogólna sytuacja jest zła, o czym świadczą oceny dla gminy w całości, które są 

lepsze. 

W związku z pracami nad wytyczeniem obszaru zdegradowanego przeprowadzono badania 

społeczne, stosując zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. 

Zrealizowano następujące działania: 

1. Analiza dokumentów strategicznych gminy i innych danych zastanych,  w tym 

statystycznych. 

2. Badanie społeczne obejmujące:  

a. wywiady indywidualne IDI 

(przedstawiciele: organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, władze gminy, radni, 

sołtysi, przedstawiciele instytucji 

publicznych, klubów sportowych, szkół 

itp.) –  30 wywiadów. 

b. Zogniskowane wywiady grupowe 

(urzędnicy gminni, przedstawiciele 

mieszkańców, przedstawiciele 

przedsiębiorców) –3 wywiady. 

c. Konsultacje z Radami Sołeckimi –5 spotkań. 
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4.1. Spotkania z mieszkańcami – wywiady grupowe, spacery studyjne. 

Niniejsza diagnoza poprzedza przygotowanie Programu Rewitalizacji, metodą 

partycypacyjną, w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału 

interesariuszy (mieszkańców oraz Radnych) na każdym etapie, zgodnie z zasadą inkluzji 

społecznej oraz z zasadą uniwersalnego projektowania. Zastosowano następujące narzędzia 

społecznej partycypacji: 

- cykl konsultacji społecznych przy wyznaczeniu obszarów rewitalizacji, 

- diagnoza (badania społeczne). 

Ponadto, w ramach opracowania 

programu realizowane były działania 

animacyjne w celu budowaniu 

tożsamości w  formie spotkań  

i warsztatów. Ich celem było: 

 - określenie, w odniesieniu do 

diagnozy oraz identyfikacji potrzeb 

rewitalizacyjnych, obszarów 

wymagających wsparcia (delimitacja 

przestrzenna obszaru rewitalizacji). 

 

 

Spotkania z mieszkańcami odbywały się w 4 miejscowościach: 

• Rzędziny 

• Stolec 

• Skarbimierzyce 

• Wąwelnica 

Plan spotkań we wszystkich miejscowościach wyglądał podobnie. Na wstępie odbyło się 

krótkie powitanie przybyłych mieszkańców gminy, a następnie wyjaśniony cel wizyty wraz  

z przedstawieniem problemu. Przedstawiona została mieszkańcom definicja rewitalizacji oraz  

obszaru zdegradowanego.  

 

Spotkanie Stolec 17/05/2017 

Spotkanie odbyło się 17 maja o godzinie 16:00 w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek 

w Stolcu. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób. Najpierw omówiono kwestie infrastruktury 
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drogowej, stanu technicznego budynków, bezpieczeństwa, a następnie problemy społeczne, 

głównie zgłaszano dotyczące: 

• złego stanu dróg w gminie, mieszkańcy określili go jako zły, 

• problemu z ciśnieniem wody na terenie miejscowości Stolec (jest ono zbyt niskie),  

w okresie letnim. Wskazali również na fakt niewystarczającego pokrycia siecią 

wodociągową na terenie miejscowości, 

• mieszkańcy zwrócili uwagę na budynki w miejscowości Stolec, są zaniedbane oraz na 

bardzo dużą ilość pustostanów po byłych PGR-ach, które są w złym stanie technicznym, 

• obiektów zabytkowych, które ze względu na zły stan technicznym są wyłączone  

z użytku, 

• braku sklepu spożywczego w miejscowości Stolec, 

• braku utwardzonej ścieżki rowerowej, 

• placu zabaw, który wymaga doinwestowania, 

• braku podłączenia studni głębinowej do sieci, 

• braku infrastruktury wokół jeziora 

 

Spotkanie Rzędziny 18/05/2017 

Spotkanie obyło się 18 maja o godzinie 16:00 w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  

w Rzędzinach. Na spotkanie przybyło ok 

10 osób. Mieszkańcy zgodnie stwierdzili 

zły stan techniczny dróg w miejscowości 

oraz oznakowania (brak znaku 

informującego o położeniu 

miejscowości). W ich opinii droga na 

odcinku Rzędziny-Buk jest zbyt wąska 

(auta muszą zjechać na pobocze, aby się 

wyminąć). Połączenia autobusowe 

występują zbyt rzadko. Autobus do 

Dobrej jest mniej więcej co 3 godziny.  

W Dobrej jest punkt przesiadkowy do autobusów ZDITM, które nie są ze sobą 

zsynchronizowane. Efektem jest kilku godzinna podróż do np. lekarza. Lokalna społeczność 

również dostrzegła problem braku dostępności do infrastruktury zdrowotnej (lekarz, apteka)  

w okolicy.  W dyskusji został również poruszony problem azbestu, który występuje w opinii 
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mieszkańców na około 20% zabudowy mieszkalnej. Dodatkowo w miejscowości występują 

również pustostany po PGR-ach na których również jest azbest 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Wąwelnica 22/05/2017 

Spotkanie obyło się 18 maja o godzinie 16:00 w filii Gminnego Centrum Kultury  

i Bibliotek w Wąwelnicy. Mieszkańcy 

Wąwelnicy oraz okolicznych miejscowości 

zjawili się na spotkaniu w liczbie 12 osób. 

Głównym problem jaki został poruszony na 

spotkaniu była obecność fabryki Skraw-Met 

na terenie miejscowości oraz dochodzący 

zapach "lakieru" i hałas co w opinii 

mieszkańców wpływa niekorzystnie na 

jakość życia w tej miejscowości. Lokalna 

społeczność zgodnie uznała za stan dróg w miejscowości jako słaby. Również wskazała na 

zagrożenia płynące z przejeżdżających przez miejscowość TIR-ów z nadmierną prędkością. 

Według mieszkańców występuje w miejscowości problem azbestu, na niektórych budynkach 

mieszkalnych, a niektóre budynki mieszkalne grożą zawaleniem. 

Po spotkaniu odbył się spacer studyjny wzdłuż głównej ulicy w Wąwelnicy. Spacer miał na 

celu wskazanie miejsc, które były szczególnie niepokojące dla mieszkańców. Podczas 

spotkania prowadzono rozmowy z osobami, które zamieszkiwały te tereny. Poruszono m.in. 

tematy braku poczucia bezpieczeństwa, zdewastowanych ulic oraz zagospodarowania terenu 

wokół zabytkowego kościoła. 

  

Spotkanie Skarbimierzyce 23/05/2017 
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Spotkanie obyło się 18 maja o godzinie 16:00 w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w 

Skarbimierzycach. W spotkaniu  

w miejscowości Skarbimierzyce 

uczestniczyło 8 osób. Mieszkańcy mówili  

o problemie integracji wśród lokalnej 

społeczności. Również tak jak  

w pozostałych miejscowości został 

zwrócony problem na trudności  

w połączeniu autobusowym z miastem 

Szczecin, na zły stan dróg oraz chodników. 

Lokalna społeczność zwróciła uwagę na fakt słabego ciśnienia wody w miejscowości oraz, że 

niektóre nieruchomości nie mają podłączenia do wodociągu. Trudności w poruszaniu się dla 

osób niepełnosprawnych jest to według osób, które przybyły na spotkanie problem całej gminy. 

W Skarbimierzycach oraz okolicznych miejscowościach występują nielegalne wysypiska 

śmieci.  

 

4.2. Wywiad kwestionariuszowy (CAWI, PAPI) 

Przeprowadzono ankietę tradycyjną i internetową, w ramach której zapytano 120 

mieszkańców gminy Dobra, o to jaki obszar Gminy jest ich zdaniem zdegradowany  

i powinien być  poddany procesowi rewitalizacji. Mieszkańcy, wskazali także najważniejsze 

problemy, które sprawiają, że dany obszar Gminy jest według nich zdegradowany.  

Autorzy opracowania chcą podkreślić, że wybór opinii mieszkańców miał służyć 

uzasadnieniu wyznaczenia obszaru zdegradowanego, stąd duża liczba opinii 

negatywnych, które nie mogą być traktowane jako reprezentatywne dla opinii wszystkich 

mieszkańców danej miejscowości. 

Mieszkańcy gminy Dobra stwierdzili, że obszarami wymagającymi interwencji są  

w szczególności sołectwa: Stolec (30,43% wskazań) oraz Rzędziny (26,09%). 17,39% wskazań 

dotyczyło Wołczkowa, Mierzyna oraz Bezrzecza.  

 

Obszar analityczny % wskazań63 

Łęgi 4,35 

Dobra 8,70 

Dołuje/Kościno/Lubieszyn 8,70 

                                                 
63 Respondenci mogli wskazać 3 obszary, stąd suma nie równa się 100%. 
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Skarbimierzyce 8,70 

Wąwelnica/Redlica 8,70 

Buk 13,04 

Grzepnica 13,04 

Bezrzecze 17,39 

Mierzyn 17,39 

Wołczkowo 17,39 

Rzędziny 26,09 

Stolec 30,43 

 


