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1. Metodyka pracy oraz źródła danych. 

Delimitacja obszaru rewitalizacji jest postępowaniem wielowymiarowym, zawierającym ana-

lizę wskaźników społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych 

orazśrodowiskowych. Wytyczne porządkujące i normujące ten proces, do których odnosi się 

niniejsza analiza, zawarte są w następujących dokumentach: 

• Zasady programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim, 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Za-

rządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Grudzień 2015. 

• Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach na lata 2014 – 2020, Warszawa, 2 sierpień 

2016. 

• Zasady delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na tere-

nach wiejskich województwa lubelskiego. 

 

Dane wejściowe wykorzystane jako materiał do analiz zmierzających do wyboru obszaru 

kryzysowego zostały pozyskane z kilku źródeł: 

- dane z rejestrów prowadzonych przez Gminę Parczew, 

- dane z zasobów PODGiK, 

- dane z rejestru PESEL, 

- dane Komendy Głównej Policji, 

- ogólnodostępne źródła danych. 

Szczegółowe omówienie zastosowanych materiałów znajduje się w opisie poszczególnych 

wskaźników. 

Za podstawową metodę, zmierzającą do wyboru obszarów rewitalizacji, posłużyło pozycjo-

nowanie obszarów pod kątem występowania wybranych wskaźników społeczno-

gospodarczych. Struktura opracowania jest odzwierciedleniem podstawowych wyznaczników 

użytych do wyboru obszaru kryzysowego. 

Analizy przestrzenne zostały wykonane z wykorzystaniem oprogramowania Geograficznych 

Systemów Informacji, z pakietu oprogramowania ArcGIS for Desktop firmy Esri. 
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W niniejszym opracowaniu w głównej mierze wykorzystano klasyczne metody prezentacji 

kartograficznej. Istotnymich celem jest rzetelne zaprezentowanie zjawiska - najczęściej w 

formie kartogramu. Oprócz standardowych form prezentacji posłużono się analizą geostataty-

styczną. Oferuje ona bardziej zaawansowane metody analizy zjawisk. Wykorzystano w 

głównej mierze analizę gęstościową (jądrowa estymacja gęstości, ang. Kernel den sity esti-

mation). Proces ten pozwala na precyzyjną wizualizację zjawiska w formie mapy gęstości. 

2. Sfera społeczna 

2.1. Sytuacja demograficzna 

Dane wykorzystane do analizy pochodzą z rejestru PESEL. Prezentują one w formie karto-

gramów sytuację demograficzną na terenie Gminy Parczew z podziałem na poszczególne 

osiedla. Dla większej szczegółowości danych posłużono się również mapą gęstości w przeli-

czeniu na 1 hektar. 

Parametry techniczne:  

- wielkość komórki wynikowej: 5m/5 m 

- promieniu przeszukiwania: 250 m. 

Poszczególne analizy zostały zaprezentowane na mapach: 

2.2. Demografia –gęstość zaludnienia. 

Największa gęstość zaludnienia w przeliczeniu na 1 hektar występuje w południowo-

zachodniej części Osiedla nr 4 (pomiędzy ulicami: 11 Listopada, Aleja Zwycięstwa, Aleja 

Jana Pawła II, Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz w północno-wschodniej części Osiedla 

nr 2 (w obrębie ulic: Deszczowa, Aleja Jana Pawła, Polna) i mieści się w przedziale od 76 do 

100 osób (Mapa nr 1). Średnia wartość gęstości zaludnienia dla Gminy Parczew wynosi 4 

os./1 ha. 

2.3. Demografia - wiek poprodukcyjny (Gmina Parczew). 

Na obszarze Gminy Parczew najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym mieszka na obszarze 

obrębów Buradów (508 os./1000 mieszkańców) oraz Babianka (407 os./1000 mieszkańców). 

Najmłodsza społeczność zamieszkuje obręb Welin gdzie na 1000 mieszkańców przypada 

niecałe 56 osób(Mapa nr 2). Średnia ilość osób w wieku poprodukcyjnym dla Gminy Par-

czew wynosi 287 os./1000 mieszkańców. 
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2.4. Demografia –wiek poprodukcyjny(Miasto Parczew). 

Na terenie Miasta Parczew najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym na 100 mieszkańców 

znajduje się w okolicach dworca PKP (przedział 51-100 os./ 100 mieszkańców). Wysokie 

wskaźniki dominują również na Osiedlu nr 4(Mapa nr 3). Średnia dla Miasta Parczew wynosi 

23 os. / 100 mieszkańców. 

2.5. Demografia – tendencje zmiany liczby ludności w latach 1995 – 2015. 

Na obszarze Gminy Parczew zmiana liczby ludności w latach 1995 - 2015 najkorzystniej 

przedstawia się na obszarze obrębu Parczew Rolny (przyrost o 470 osób). Wyraźnie najgo-

rzej sytuacja demograficzna przedstawia się na obszarze Miasta Parczew gdzie w ciągu 20 lat 

zanotowano ubytek 892 osób (Mapa nr 4). Średnia wartość odnośnie zmiany liczby ludności 

dla Gminy Parczew w latach 1995 - 2015 jest niekorzystna i wynosi -30 osób. 
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Mapa nr 1. Demografia – gęstość zaludnienia. Opracowanie własne. 
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Mapa nr 2. Demografia - wiek poprodukcyjny (Gmina Parczew). 

Opracowanie własne. 
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Mapa nr 3. Demografia – wiek poprodukcyjny (Miasto Parczew). 

Opracowanie własne. 
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Mapa nr 4. Demografia – tendencje zmiany liczby ludności w 

latach 1995 – 2015. Opracowanie własne.``` 
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2.6. Poziom ubóstwa 

Dane wykorzystane do analizy są danymi wewnętrznymi Urzędu Miasta Parczew pochodzą-

cymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prezentują one w formie kartogramu prze-

strzenne rozmieszczenie osób korzystających z pomocy społecznej z podziałem na obręby 

ewidencyjne i osiedla. Uzupełnieniem jest prezentacja w formie kartogramu wizualizująca 

ilość udzielonej pomocy społecznej ze względu na bezrobocie oraz długotrwałą lub ciężką 

chorobę. 

 

2.7. Powód przyznania pomocy społecznej– ogółem (Gmina Parczew. 

Na obszarze Gminy Parczew najwyższy wskaźnik przyznanej pomocy społecznej występuje 

w obrębie Komarne (93 os./1000 mieszkańców) i Buradów (86 os./1000 mieszkańców). Sto-

sunkowo najmniej osób korzysta z pomocy społecznej na obszarze obrębu Siedliki (15 

os./1000 mieszkańców) (Mapa nr 5). Średnia dla Gminy Parczew wynosi 45 os./1000 miesz-

kańców. 

2.8. Powód przyznania pomocy społecznej – ogółem (Miasto Parczew). 

W obrębie Miasta Parczew najwyższy wskaźnik przyznanej pomocy społecznej (21 – 60 os./ 

100 mieszkańców) występuje w na obszarze Osiedla nr 4 (ul. Nowowiejska) oraz Osiedla nr 

1 (okolice dworca PKP - ul. Zgodna) (Mapa nr 6). Średnia dla Miasta Parczew wynosi 10 

os./100 mieszkańców. 

2.9. Powód przyznania pomocy społecznej - ze względu na bezrobocie. 

Proporcjonalnie najwięcej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej znajduje 

się w obrębie Komarne (70 os./1000 mieszkańców). Stosunkowo wysoki wskaźnik dotyczy 

obrębu Buradów. Najniższy współczynnik osób korzystających z pomocy społecznej ze 

względu na bezrobocie występuje w Michałówce, Pohulankach, Welinie (0 os./1000 miesz-

kańców) (Mapa nr 7). Średnia wartość dla Gminy Parczew kształtuje się na poziomie 10 

os./1000 mieszkańców. 
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2.10. Powód przyznania pomocy społecznej - ze względu na długotrwałą lub ciężką 

chorobę. 

Najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej ze względu na długotrwałą lub ciężką 

chorobę znajduje się na obszarze obrębów: Koczergi, Komarne i Miasto Parczew (przedział 

31 - 50 os./ 1000 mieszkańców). Z kolei w miejscowościach: Buradów oraz Welin nikt nie 

korzysta z pomocy społecznej ze względu na omawiane czynnik (Mapa nr 8). Średnia dla 

Gminy Parczew wynosi 16 os./1000 mieszkańców. 
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Mapa nr 5. Powód przyznania pomocy społecznej – ogółem (Gmi-

na Parczew). Opracowanie własne. 
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Mapa nr 6. Powód przyznania pomocy społecznej – ogółem (Miasto 

Parczew).Opracowanie własne. 



14 
 

Mapa nr 7. Powód przyznania pomocy społecznej - ze względu na 

bezrobocie. Opracowanie własne. 
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Mapa nr 8. Powód przyznania pomocy społecznej - ze względu na 

długotrwałą lub ciężką chorobę. Opracowanie własne. 
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2.11. Poziom bezpieczeństwa publicznego. 

Dane wykorzystane do analizy pochodzą z rejestrów prowadzonych przez Główną Komendę 

Policji. Do wizualizacji danych wykorzystano kartogram z podziałem na poszczególne obręby 

ewidencyjne. Analiza prezentuje ilość odnotowanych zdarzeń w poszczególnych jednostkach 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Najwięcej zdarzeń odnotowano na obszarze obrębu 

Przewłoka - 50 zdarzeń/1000 mieszkańców, a następnie w Sowinie (31 zdarzeń /1000 miesz-

kańców) i Mieście Parczew (30 zdarzeń /1000 mieszkańców). Żadnych incydentów nie odno-

towano na terenie Babianki, Komarne, Lasek, Pohulanki, Parczew Rolny, Michałówki, Wola 

Przewłocka, Wierzbówka, Welin i Zaniówka (Mapa nr 9). Średnia wartość dla obszaru gminy 

wynosi 12 zdarzeń/1000 mieszkańców. 
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Mapa nr 9. Interwencje policyjne w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców. Opracowanie własne. 
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3. Strefa techniczna 

3.1. Wiek zabudowy 

Dane wykorzystane w analizie pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Parczewie i zawierają 

geometrię budynków z przypisaną informacją o dacie ukończenia budowy. Do prezentacji 

danych wykorzystano kartogram - pola podstawowe z sześciokątem foremnym jako jednost-

ką delimitacji. Z poniższej analizy wynika iż skupiska najstarszej zabudowy znajdują się w 

okolicy dworca PKP (wiek zabudowy powyżej 80 lat) oraz w ciągu ulicy Kolejowej (od ulicy 

Władysława Jagiełły do Józefa Bema) i ulicy Kościelnej (od ul. Nadwalnej do skrzyżowania 

ulic Kościelnej z Aleją Jana Pawła II) (Mapa nr 10). Dla obszaru miasta średni wiek zabudo-

wy wynosi 39 lat. 
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Mapa nr 10. Wiek budynków – średnia wieku w układzie pól. 

Opracowanie własne. 
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4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna i środowiskowa 

4.1. Infrastruktura 

Dane wykorzystane do analizy pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Parczewie. Analiza 

przedstawia natężenie osadników kanalizacji lokalnej w przeliczeniu na 1 km2. Do prezenta-

cji danych wykorzystano kartogram z podziałem na poszczególne obręby ewidencyjne oraz 

mapę gęstości z zagęszczeniem obiektów na 1 hektar. 

4.2. Infrastruktura – osadniki kanalizacji lokalnej (Gmina Parczew) 

Na obszarze Gminy Parczew szacunkowo najwięcej osadników kanalizacji lokalnej znajduje 

się na obszarze Miasta Parczew (136 obiektów na 1 km2). Najkorzystniej sytuacja wygląda 

na obszarze obrębów: Brudno, Buradów, Welin, Królewski Dwór (1 obiekt/1 km2) (Mapa nr 

11). Wartość średnia dla gminy wynosi 12 obiektów/1 km2. 

 

4.3. Infrastruktura – osadniki kanalizacji lokalnej (Miasto Parczew) 

Analizując kanalizację lokalną zdecydowanie najniekorzystniej wypada Osiedle nr 4 gdzie 

współczynnik gęstości osadników dla obszaru ograniczonego ulicami: Aleja Zwycięstwa, 11 

Listopada, Szkolna, Generała Kleeberga, Spadochroniarzy, Armii Krajowej zawiera się w 

przedziale 11 - 18 obiektów/ 1 hektar. Niekorzystnie przedstawia się również sytuacja w oko-

licy dworca PKP (ul. Dworcowa i Kolejowa) oraz zasięgu ulic Tytusa Chałubińskiego, Marii 

Skłodowskiej-Curie oraz Mikołaja Biernackiego (6-10 obiektów/ 1 ha) (Mapa nr 12). 
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Mapa nr 11.Infrastruktura techniczna – osadniki kanalizacji lo-

kalnej (Gmina Parczew). Opracowanie własne. 
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Mapa nr 12. Infrastruktura techniczna – osadniki kanalizacji 

lokalnej  w przeliczeniu na 1 ha (Miasto Parczew). Opracowanie 

własne. 



 

 

5. Podsumowanie 

5.1. Obszar zdegradowany 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na podstawie przeprowadzonych analiz przestrzen-

nych oraz przygotowanie zestawienia rankingowego poprzedzało wykonanie szczegółowych 

analiz delimitujących obszar rewitalizacji.  

Dla obszaru gminy wykonano analizy przestrzenne obejmujące: 

• wiek poprodukcyjny społeczeństwa, 

• zmiany demograficzne, 

• wskaźnik ubóstwa, 

• wskaźnik bezrobocia, 

• zintensyfikowanie interwencji policyjnych, 

• wiek zabudowy, 

• stan infrastruktury technicznej. 

Zestawienie rankingowe reprezentuje oceny punktowe wartości poszczególnych wskaźników 

otrzymanych w wyniku przeprowadzonych analiz. Ocenę diagnozy przeprowadzono z do-

kładnością do granic obrębów ewidencyjnych Gminy Parczew. Uwzględniono problemy o 

charakterze społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym. Przyznano poszczególnym 

wskaźnikom miejsca rankingowe od 1 do 20, przy czym pierwsze miejsce uzyskało osiedle o 

najkorzystniejszej wartości danego wskaźnika, a ostatnie (dwudzieste) miejsce obszar o naj-

gorszym wskaźniku diagnozujący problem w danej sferze. Do najkorzystniejszych wskaźni-

ków zaliczono:  

• najmniejszą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym,  

• dodatnią tendencję zmiany liczby ludności, 

• najmniejszą liczbę osób objętych pomocą społeczną w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców,  

• najmniejszą liczbę osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców,  

• najmniejszą liczbę osób długotrwale lub ciężko chorych objętych pomocą społeczną 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,  
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• najmniejszą liczbę zdarzeń przestępczych 

• najmniejszą liczbę osadników kanalizacji lokalnej.  

Do najmniej korzystnych wskaźników zaliczono: 

• największą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym,  

• ujemną tendencję zmiany liczby ludności,  

• największą liczbę osób objętych pomocą społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkań-

ców,  

• największą liczbę osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców,  

• największą liczbę osób długotrwale lub ciężko chorych objętych pomocą społeczną w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców,  

• największą liczba zdarzeń przestępczych, 

• największą liczbę osadników kanalizacji lokalnej.  

Ocena końcowa to pozycja rankingowa uzyskana na podstawie średniej pozycji uzyskanej za 

poszczególne wskaźniki. Najwyższą ocenę końcową uzyskał obręb ewidencyjny Welin oraz 

Siedliki. Obszar najbardziej problemowy z najniższą oceną końcową, gdzie zidentyfikowano 

stan kryzysowy, wyznaczony w dokumencie jako obszar zdegradowany, to obręb ewidencyj-

ny Parczew Miasto. 

5.2. Obszar rewitalizacji 

Odnosząc się do powyższych analiz zawartych w dokumencie oraz zestawienia rankingowego 

wynika, iż obszar Miasta Parczew jest terenem najsilniej zdegradowanym. Szczegółowe ana-

lizy: 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym, 

 wskaźnik ubóstwa, 

 najwyższa średnia wieku zabudowy, 

 stan infrastruktury technicznej, 

wykazują, że największa kumulacja czynników kryzysowych odnoszących się do sfer: spo-

łecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej występuje na osi od dworca PKP do ulicy 1 

Maja. Część obszaru o największej koncentracji negatywnych zjawisk został wskazany jako 

obszar rewitalizacji (Mapa nr 13). 
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 Mapa nr 13. Obszar zdegradowany wraz z obszarem rewitalizacji. Opracowanie własne. 



 

Załącznik nr 1.Tabela rankingowa 

L.p. 
Nazwa 

osiedla 

Demografia: 

osoby w wieku 

poprodukcyj-

nym 

Demografia: 

tendencja 

zmiany liczby 

ludności 

Osoby objęte 

pomocą spo-

łeczną: ogółem 

Osoby objęte 

pomocą spo-

łeczną: bezro-

botni 

Osoby objęte 

pomocą spo-

łeczną: długo-

trwała lub 

ciężka choroba 

Przestępczość: 

liczba zdarzeń 

Osadniki kana-

lizacji lokalnej 
Ocena  

końcowa 

1. Babianka 19 7 4 9 13 1 8 8 

2. Brudno 11 10 6 8 9 13 2 6 

3. Buradów 20 8 19 19 1 16 1 14 

4. Jasionka 5 12 5 13 7 15 6 9 

5. Koczergi 7 2 16 18 19 14 9 15 

6. Komarne 4 5 20 20 20 1 5 13 

7. Królewski Dwór 17 13 15 16 13 12 2 17 

8. Laski 14 16 7 12 6 1 14 12 

9. Michałówka 3 11 13 1 16 1 12 5 

10. Parczew Miasto 6 20 12 14 18 18 20 20 

11. Parczew Rolny 2 1 8 10 11 1 17 4 

12. Pohulanka 18 14 3 1 1 1 10 3 

13. Przewłoka 16 18 9 5 9 20 16 18 

14. Siedliki 9 3 1 11 1 1 18 2 
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15. Sowin 10 5 2 4 5 19 15 7 

16. Tyśmienica 12 19 17 15 17 16 11 19 

17. Welin 1 8 10 1 1 1 2 1 

18. Wierzbówka 13 4 18 17 15 1 19 16 

19. Wola Przewłocka 8 15 11 6 12 1 12 10 

20. Zaniówka 15 17 14 7 8 1 7 11 

 


