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1. WSTĘP 

W związku z zamiarem podjęcia zadań własnych gminy polegających na przygotowaniu, 
koordynowaniu i tworzeniu warunków do prowadzenia rewitalizacji należy przygotować wniosek o 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z art. 12 ustawy dopuszcza się podjęcie uchwały w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jeżeli w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub innym dokumencie strategicznym 
dotyczącym rozwoju gminy, przyjętym uchwałą rady gminy określono obszary charakteryzujące się 
cechami obszarów zdegradowanych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub obszarów rewitalizacji, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 i 3 bez konieczności sporządzania i załączania do wniosku diagnozy, o 
której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1. 

W Opolu rewitalizacja prowadzona jest od 2007 r. i nadal istnieje potrzeba podejmowania takich 
działań, dlatego zamierza się realizować zadania związane z przygotowaniami, koordynacją i 
tworzeniem warunków do prowadzenia rewitalizacji. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące 
przepisy proces ten przebiega według określonych reguł. Pierwszym formalnym etapem prac jest 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w drodze uchwały rady gminy.  

Korzystając z zapisów art. 12 ustawy z dnia 9 października 2015 r. i wyznaczone obszary zdegradowane 
i obszary rewitalizacji w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola, 
możliwe jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
bez konieczności sporządzania i załączania do wniosku diagnozy. Należy jednak mieć na względzie, iż 
diagnoza przeprowadzona na potrzeby Studium była przygotowana w 2018 r., a uwzględniała dane 
z 2017 r., po zmianie granic administracyjnych miasta. I chociaż ustawa o rewitalizacji nie wymaga 
przeprowadzenia weryfikacji i aktualizacji diagnozy, w przypadku Opola warto sprawdzić na ile 
sytuacja w mieście zmieniła się po dwóch latach. Miasto w nowych granicach administracyjnych i z 
nowymi mieszkańcami może funkcjonować nieco inaczej. W 2017 r. trudno było ocenić np. udział 
mieszkańców w wyborach, natomiast obecnie jest to możliwe, ponieważ w 2019 r. były 
przeprowadzone wybory parlamentarne i zbadać frekwencję wyborczą. Poza tym warto także dodać, 
że przepisy prawa również zmieniły się i dlatego warto odnieść się do wprowadzonych ostatnio zmian 
w szczególności w zakresie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. Przedmiotowa ustawa wprowadziła do zestawu negatywnych zjawisk 
społecznych dodatkowy miernik tj. wysoką liczbę mieszkańców będących osobami ze szczególnymi 
potrzebami oraz do zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych niedostosowanie infrastruktury do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami, a także zjawisk technicznych niefunkcjonowanie rozwiązań 
technicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Weryfikacji w 
diagnozie wymagały również wskaźniki dotyczące poziomu edukacji lub kapitału społecznego, 
ponieważ od 2016 r. wdrażana jest reforma oświaty, która spowodowała, że od 2019 r. nie ma już 
egzaminów szóstoklasisty, a są egzaminy ósmoklasisty. Zweryfikowano również dane ludnościowe tj. 
liczbę i rozmieszczenie ludności, strukturę wieku i płci.  

Metody pracy przyjęte w opracowaniu Diagnozy są nadal aktualne i skuteczne, dlatego też do 
weryfikacji przyjęto taką samą metodykę. Do przeprowadzenia analiz wykorzystano przyjęty podział 
na jednostki urbanistyczne, ale należy zauważyć, iż jednostki te nie są już dzielnicami, ponieważ podział 
miasta na jednostki pomocnicze został zweryfikowany w 2019 r. Obecnie dzielnice nie są tożsame z 
jednostkami urbanistycznymi. Poza tym przyjęto do analiz również podział miasta według globalnego 
systemu hierarchicznych heksagonów na umowne, regularne kształty w celu uszczegółowienia 
wyznaczonych granic obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. 
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2. STAN WYJŚCIOWY 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został wyznaczony w dwóch dokumentach tj. Lokalnym 
Programie Rewitalizacji do 2023 roku oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Opola.  

Zgodnie z zapisami LPR do 2023 roku, po przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej wytypowano 20 
obszarów zdegradowanych, zajmujących łącznie 6,06% powierzchni miasta i zamieszkanych przez 
36,26% całkowitej liczby ludności (według stanu na 2016 r.). Obszary zdegradowane oznaczono na 
rysunku 1 kolorem czerwonym i są to przede wszystkim tereny śródmiejskie oraz tereny usytuowane 
wzdłuż Odry (Grotowice, Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Zakrzów), a także Malina.  

Rysunek 1 Obszary zdegradowane i niezdegradowane w Opolu w 2016 r. 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji do 2023 roku. 

Biorąc pod uwagę, iż obszar zdegradowany obejmował ponad 30% mieszkańców miasta, spośród 
wytypowanych terenów wybrano te, które charakteryzowały się szczególnym nasileniem problemów 
społecznych, a jednocześnie posiadały istotne znaczenie dla rozwoju miasta. W związku z tym obszar 
rewitalizacji, przedstawiony na rysunku 2 obejmuje 1164,16 ha (12,06% powierzchni miasta) i jest 
zamieszkany przez 34,6 tys. osób (29,06% ludności miasta). Obszar rewitalizacji został podzielony na 4 
podobszary. 
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Rysunek 2 Obszar rewitalizacji w 2016 r.  

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji do 2023 roku. 

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzona na potrzeby Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola, tuż po powiększeniu miasta w 
2017 r. pozwoliła zweryfikować wytypowane obszary. Przede wszystkim miasto zostało formalnie 
podzielone na dzielnice, czyli jednostki urbanistyczne, w odniesieniu do których prowadzono wszelkie 
analizy. Zaobserwowano również, że obszary zdegradowane Opola w znacznej mierze pokrywają się z 
obszarami wytypowanymi w 2016 r., ale problemy społeczne kumulują się nie tylko w obrębie 
śródmieścia, Nowej Wsi Królewskiej, ale także osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tj. 
Zaodrza, Armii Krajowej i Malinki. 
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Rysunek 3 Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w 2018 r. 

 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola. 
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3. WERYFIKACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW I MIERNIKÓW 

3.1. LICZBA LUDNOŚCI 

Powierzchnia Opola od 1 stycznia 2017 r. wynosi 14 888 ha i nadal miasto podzielone jest na 29 
jednostek urbanistycznych, chociaż zmienił się podział na jednostki pomocnicze (obecnie jest 13 
dzielnic). Zestawienie jednostek urbanistycznych, ich powierzchni oraz liczby ludności zawiera tabela 1, 
a rysunek 4 obrazuje podział miasta na jednostki urbanistyczne.  

Tabela 1 Wykaz jednostek urbanistycznych Opola oraz powierzchnia i liczba mieszkańców w latach 
2017-2020 (liczba osób, udział w liczbie mieszkańców ogółem, liczba osób na hektar) 

nr 
jednostka 
urbanistyczna 

powierzchnia 2017 2018 2019 2020 

w ha % osób % na ha osób % na ha osób % na ha osób % na ha 

1 Wrzoski 1148,2 7,7 566 0,5 0,5 594 0,48 0,52 605 0,48 0,53 607 0,49 0,53 

2 Sławice 712,3 4,8 1078 0,9 1,5 983 0,79 1,38 977 0,78 1,37 975 0,79 1,37 

3 Bierkowice 547,9 3,7 571 0,5 1,0 634 0,51 1,16 657 0,53 1,2 673 0,55 1,23 

4 Półwieś 801,3 5,4 3173 2,6 4,0 3379 2,70 4,22 3407 2,73 4,25 3398 2,76 4,24 

5 Zaodrze 291,2 2,0 11026 9,2 37,9 11344 9,07 38,95 11330 9,07 38,9 11166 9,06 38,34 

6 Nadodrze 325,0 2,2 5793 4,8 17,8 5830 4,66 17,93 5790 4,64 17,81 5647 4,58 17,37 

7 Żerkowice 150,3 1,0 326 0,3 2,2 344 0,28 2,29 337 0,27 2,24 347 0,28 2,31 

8 Chmielowice 336,0 2,3 1751 1,5 5,2 2059 1,65 6,13 2199 1,76 6,54 2327 1,89 6,92 

9 
Szczepanowice-
Wójtowa Wieś 

706,6 4,7 4479 3,7 6,3 4796 3,84 6,79 4888 3,92 6,92 5077 4,12 7,18 

10 Winów 240,1 1,6 704 0,6 2,9 736 0,59 3,07 740 0,59 3,08 746 0,61 3,11 

11 Brzezie 205,7 1,4 202 0,2 1,0 207 0,17 1,01 209 0,17 1,02 200 0,16 0,97 

12 Świerkle 860,8 5,8 546 0,5 0,6 545 0,44 0,63 564 0,45 0,66 556 0,45 0,65 

13 Czarnowąsy 1415,0 9,5 3442 2,9 2,4 3624 2,90 2,56 3686 2,95 2,6 3678 2,98 2,6 

14 Borki 65,4 0,4 467 0,4 7,1 463 0,37 7,08 472 0,38 7,22 473 0,38 7,23 

15 Wróblin 468,1 3,1 859 0,7 1,8 894 0,72 1,91 883 0,71 1,89 883 0,72 1,89 

16 Krzanowice 193,1 1,3 458 0,4 2,4 470 0,38 2,43 471 0,38 2,44 472 0,38 2,44 

17 Zakrzów 433,2 2,9 1367 1,1 3,2 1408 1,13 3,25 1397 1,12 3,22 1386 1,12 3,2 

18 Chabry 312,0 2,1 7643 6,4 24,5 8058 6,45 25,82 7893 6,32 25,3 7632 6,19 24,46 

19 Armii Krajowej 137,6 0,9 15884 13,2 115,4 15973 12,78 116,03 15771 12,63 114,56 15449 12,54 112,22 

20 Gosławice 765,2 5,1 2507 2,1 3,3 2798 2,24 3,66 2960 2,37 3,87 3086 2,50 4,03 

21 Malinka 168,3 1,1 10469 8,7 62,2 11339 9,07 67,37 11334 9,08 67,34 11059 8,97 65,71 

22 
Kolonia 
Gosławicka 

501,5 3,4 6105 5,1 12,2 6439 5,15 12,84 6465 5,18 12,89 6406 5,20 12,77 

23 
Nowa Wieś 
Królewska 

653,3 4,4 5193 4,3 7,9 4874 3,90 7,46 4841 3,88 7,41 4825 3,91 7,38 

24 Grudzice 1230,6 8,3 2980 2,5 2,4 3175 2,54 2,58 3207 2,57 2,61 3211 2,61 2,61 

25 Groszowice 807,7 5,4 2363 2,0 2,9 2806 2,24 3,47 2785 2,23 3,45 2766 2,24 3,42 

26 Malina 563,5 3,8 1223 1,0 2,2 1285 1,03 2,28 1314 1,05 2,33 1313 1,07 2,33 

27 Grotowice 400,2 2,7 3003 2,5 7,5 3014 2,41 7,53 2973 2,38 7,43 2921 2,37 7,3 

28 Stare Miasto 175,6 1,2 9419 7,8 53,6 9822 7,86 55,93 9761 7,82 55,58 9569 7,76 54,49 

29 Śródmieście 284,9 1,9 16553 13,8 58,1 17118 13,69 60,08 16935 13,56 59,43 16398 13,31 57,55 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 4 Podział miasta na jednostki urbanistyczne 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Liczba mieszkańców Opola według stanu na 2020 r. wynosi 123 246 osób i jest niższa o 1 605 osób 
w porównaniu do roku ubiegłego (spadek o 1,3%). Dynamikę zmian w liczbie ludności i w odniesieniu 
do poszczególnych jednostek urbanistycznych przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2 Dynamika zmian liczby ludności w jednostkach urbanistycznych 

nr jednostka urbanistyczna 
2019-2018 2020-2019 

liczba % liczba % 

1 Wrzoski 11 1,82 2 0,33 

2 Sławice -6 -0,61 -2 -0,21 

3 Bierkowice 23 3,50 16 2,38 

4 Półwieś 28 0,82 -9 -0,26 

5 Zaodrze -14 -0,12 -164 -1,47 

6 Nadodrze -40 -0,69 -143 -2,53 

7 Żerkowice -7 -2,08 10 2,88 

8 Chmielowice 140 6,37 128 5,50 

9 Szczepanowice-Wójtowa Wieś 92 1,88 189 3,72 

10 Winów 4 0,54 6 0,80 

11 Brzezie 2 0,96 -9 -4,50 

12 Świerkle 19 3,37 -8 -1,44 

13 Czarnowąsy 62 1,68 -8 -0,22 

14 Borki 9 1,91 1 0,21 

15 Wróblin -11 -1,25 0 0,00 

16 Krzanowice 1 0,21 1 0,21 

17 Zakrzów -11 -0,79 -11 -0,79 

18 Chabry -165 -2,09 -261 -3,42 

19 Armii Krajowej -202 -1,28 -322 -2,08 

20 Gosławice 162 5,47 126 4,08 

21 Malinka -5 -0,04 -275 -2,49 

22 Kolonia Gosławicka 26 0,40 -59 -0,92 

23 Nowa Wieś Królewska -33 -0,68 -16 -0,33 

24 Grudzice 32 1,00 4 0,12 

25 Groszowice -21 -0,75 -19 -0,69 

26 Malina 29 2,21 -1 -0,08 

27 Grotowice -41 -1,38 -52 -1,78 

28 Stare Miasto -61 -0,62 -192 -2,01 

29 Śródmieście -183 -1,08 -537 -3,27 

Źródło: opracowanie własne. 

Liczba ludności Opola w 2019 roku była niższa o 160 osób (0,13%) w porównaniu z rokiem 2018, a w 
kolejnym roku wskaźnik ten był dziesięć razy większy. Spadek liczby mieszkańców nie dotyczy jednak 
wszystkich jednostek urbanistycznych, ponieważ Wrzoski, Bierkowice, Chmielowice, Szczepanowice-
Wójtowa Wieś, Borki, Krzanowice, Gosławice i Grudzice w kolejnych latach odnotowują wzrost liczby 
ludności. Niektóre z jednostek nie mają stabilnej sytuacji (wzrost lub spadek) i są to: Półwieś, 
Żerkowice, Brzezie, Świerkle, Czarnowąsy, Wróblin, Kolonia Gosławicka, Malina.  

Na szczególną uwagę w przedmiotowej analizie zasługują te jednostki urbanistyczne, w których 
odnotowuje się systematyczny spadek ludności każdego roku i są to: Sławice, Zaodrze, Nadodrze, 
Zakrzów, Chabry, Armii Krajowej, Malinka, Nowa Wieś Królewska, Groszowice, Grotowice, Stare 
Miasto i Śródmieście. Biorąc pod uwagę, iż dla miasta w 2020 r. odnotowano spadek o 1,3% liczby 
ludności wskaźniki wyższe od tej wartości są szczególnie niepokojące. Tak wysokie wskaźniki 
zanotowano w następujących jednostkach: Zaodrze, Nadodrze, Chabry, Armii Krajowej, Malinka, 
Grotowice, Stare Miasto i Śródmieście. 

Warto przy tym zauważyć, iż niektóre części wyszczególnionych jednostek urbanistycznych 
charakteryzują się szczególnie wysokim wskaźnikiem gęstości zaludnienia (rysunek 5), co może 
świadczyć z jednej strony o występującym tu potencjale – znacznej liczby ludności, ale z drugiej strony 
może przekładać się na kumulację problemów społeczno-przestrzennych wynikających np. z 
niewystarczającej ilości zieleni przypadającej na mieszkańca, usług publicznych, miejsc postojowych 
itp. 
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Rysunek 5 Gęstość zaludnienia w Opolu (w podziale na jednostki umowne tzw. heksagony) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Na rysunku 5 można zaobserwować, że najwyższa gęstość ludności występuje w jednostkach: Armii 
Krajowej, Malinka, Śródmieście, a także Nadodrze, Zaodrze i Chabry. 
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Rysunek 6 Obciążenie demograficzne w Opolu (w podziale na jednostki umowne tzw. heksagony) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego występuje w różnych częściach Opola, ale na rysunku 6 
widać, że najwyższy odnotowano w Chabrach, a dosyć wysoki w jednostkach: Armii Krajowej, 
Nadodrze, Stare Miasto, Zaodrze.  
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3.2. OSOBY ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Zmiany w przepisach prawa tj. wejście w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadziły do ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
obowiązek diagnozowania liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami. 
Określenie „osoba ze szczególnymi potrzebami” zdefiniowane jest w ustawie i oznacza osobę, która 
ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których 
się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu 
przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi 
osobami (art. 2 pkt ).  

Tak szeroko pojmowane pojęcie „osób ze szczególnymi potrzebami” uniemożliwia przeprowadzenie 
analizy wszystkich kategorii, ponieważ dotyczyć to może nie tylko osób, które na stałe (na co dzień) 
muszą podejmować dodatkowe działania i stosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, 
ale także osób, które przez pewien czas mają trudność w pokonywani barier (np. kobiety ciężarne, 
osoby z uszkodzeniami kończyn itp.). Dotarcie do pełnej informacji na temat takich osób jest więc 
niemożliwe, a badanie oparte może być jedynie o wybrane dane zawarte w rejestrach MOPR, UMO. 

Niezależnie od wprowadzonych w ustawie zmian liczba osób będących osobami ze szczególnymi 
potrzebami była badana w Diagnozie z 2018 r., ponieważ wzięto wówczas pod uwagę liczbę osób 
korzystające ze świadczeń MOPR (z powodu alkoholizmu, z powodu niepełnosprawności). Do 
przeprowadzonych wówczas analiz warto w ramach weryfikacji dodać także: 

 liczbę osób powyżej 80 roku życia, przyjmując, że sędziwym seniorom trudniej jest 

uczestniczyć w różnych sferach życia i pokonywać bariery, 

 liczbę osób skierowanych do domów opieki społecznej, 

 liczbę osób skierowanych do domów dziennego pobytu, 

 liczbę osób wnioskujących o świadczenia społeczne z PFRON. 

Z przeprowadzonych analiz weryfikacyjnych wynika, że najwyższy wskaźnik osób powyżej 80 r.ż. na 
100 osób występuje głównie w Starym Mieście, Śródmieściu, Nadodrzu, Zaodrzu, Chabrach. Najwięcej 
zaś osób w przeliczeniu na 100 mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej w 2019 r. 
było w Groszowicach, Malinie, Świerklach, Chabrach, Sławicach, a także Starym Mieście, Śródmieściu, 
Nadodrzu, Zaodrzu. Wskaźnik wydanych skierowań do domu dziennego pobyty najwyższy jest w 
Groszowicach, Grotowicach, Nadodrzu, Starym Mieście, Armii Krajowej, Śródmieściu, Chabrach, 
Malinie. W większości jednostek urbanistycznych są osoby korzystające ze świadczeń społecznych 
PFRON, ale koncentracja zjawiska zauważalna jest w Chabrach, Malinie, Starym Mieście, Armii 
Krajowej, Zaodrzu, Chmielowicach, Zakrzowie, Groszowicach.  
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Rysunek 7 Liczba osób powyżej 80 r.ż. przypadająca na 100 osób w Opolu 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 8 Liczba osób skierowanych do domu pomocy społecznej w Opolu 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 9 Liczba osób skierowanych do domu dziennego pobytu w Opolu 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 10 Liczba osób korzystająca ze świadczeń PFRON w Opolu 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.3. UCZESTNICTWO W ŻYCIU PUBLICZNYM 

Frekwencja wyborcza jest jednym z bardziej wiarygodnych wskaźników obrazujących uczestnictwo w 
życiu publicznym, ponieważ obowiązek wyborczy spoczywa na każdym uprawnionym do głosowania 
członku społeczności lokalnej, a dane dotyczące uczestnictwa w wyborach są ogólnodostępne. W 
2017 r. w Opolu nie było możliwości zbadania udziału mieszkańców w wyborach, ponieważ miasto 
zyskało nowe granice administracyjne i w tym czasie nie było jeszcze przeprowadzanych żadnych 
wyborów. Dlatego też w ramach weryfikacji Diagnozy z 2018 r. warto zbadać zaangażowanie 
mieszkańców poszczególnych jednostek urbanistycznych w wybory parlamentarne, które miały 
miejsce w 2019 r.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że wyższa frekwencja miała miejsce na osiedlach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej tj. w jednostkach urbanistycznych takich jak: Zaodrze, Armii Krajowej, 
Malinka, Kolonia Gosławicka, Chabry, a najniższa w peryferyjnych np. Świerklach, Borkach, Brzeziu, 
Groszowicach, Malinie, Wójtowej Wsi-Szczepanowicach, Winowie, Grotowicach, Wrzoskach, 
Sławicach, Czarnowąsach, Gosławicach, Krzanowicach.  

O uczestnictwie w życiu publicznych świadczy również aktywność mieszkańców podczas imprez 
sportowych, a te odbywają się najczęściej w różnych obiektach sportowych (terenowych lub 
zamkniętych). Liczba obiektów sportowych przypadająca na 100 mieszkańców jest zatem jednym ze 
wskaźników możliwym do zweryfikowania. W Opolu na przeważającej części wskaźnik ten wynosi 
poniżej 1 obiektu na 100 mieszkańców.  
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Rysunek 11 Frekwencja wyborcza w Opolu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.pkw.gov.pl. 
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Rysunek 12 Dostępność obiektów sportowych 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.4. EDUKACJA 

Weryfikacji wymagały badania dotyczące poziomu edukacji, ponieważ od 2016 wdrażana była reforma, 
która wprowadziła m.in. 8-letnią szkołę podstawową. W związku z tym nie ma już możliwości 
porównywania wyników egzaminów gimnazjalnych z wynikami egzaminów ósmoklasisty, ponieważ 
inny jest wiek uczniów, inne przedmioty (np. nie ma przyrody). Dodać do tego należy, iż reforma ta 
wywołała pewne zmiany w przestrzeni, ponieważ niektóre gimnazja zostały przekształcone na szkoły 
podstawowe, a niektóre w szkoły średnie. Te na pozór niewielkie zmiany przestrzenne, oparte w sumie 
o istniejąca infrastrukturę, wpłynęły jednak na inny rozkład zjawisk społecznych dotyczących edukacji 
w przestrzeni. 

Naniesione na mapę Opola rejony szkół podstawowych w dużej części odpowiadają jednostkom 
urbanistycznym. Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. z 
czterech przedmiotów: 

 matematyki, 

 języka polskiego, 

 języka niemieckiego, 

 języka angielskiego.  

W odniesieniu do wyników egzaminu ósmoklasisty z 2019 r. można stwierdzić, iż poniżej średniej dla 
miasta uplasowały się jednostki urbanistyczne usytuowane w południowej i północnej części miasta 
(Grotowice, Groszowice, Brzezie, Borki, Świerkle, Czarnowąsy, Wróblin, Zakrzów), a także Nowa Wieś 
Królewska, Winów, Kolonia Gosławicka. Powyżej zaś średniej znajdują się Centrum, Armii Krajowej, 
Chmielowice, Żerkowice, Grudzice. Wyniki egzaminu z języka polskiego są podobne, chociaż 
Grotowice, Groszowice, Brzezie, Borki, Świerkle i Czarnowąsy znajdują się już powyżej średniej dla 
miasta. Korzystniej prezentują się wyniki egzaminu z języka niemieckiego, gdzie poniżej średniej dla 
miasta wynik odnotowano w jednostkach: Zaodrze, fragment Centrum, Śródmieście, Armii Krajowej, 
Malinka oraz Grudzice. Wyniki egzaminu z języka angielskiego pokrywają się z wynikami z matematyki.  

Rozkład przestrzenny zjawiska obrazują rysunki 13-16. 
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Rysunek 13 Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMO. 
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Rysunek 14 Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMO. 
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Rysunek 15 Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMO. 
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Rysunek 16 Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2019 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMO. 
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3.5. DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

Zmiany w przepisach prawa wprowadziły obowiązek dostosowywania infrastruktury do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami tzw. uniwersalnego projektowania. Projektowanie 
uniwersalne w zakresie infrastruktury powinno uwzględniać dostosowanie ciągów komunikacyjnych, 
przestrzeni publicznych jak największej liczbie osób, w tym seniorom, matkom i ojcom z wózkami 
dziecięcymi, osobom z różnymi dysfunkcjami stałymi bądź czasowymi. Odnosi się do takich zagadnień 
jak szerokość i rodzaj nawierzchni ciągów pieszych i placów, rampy i podjazdy, obniżenia krawężników, 
miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa, itp. Biorąc pod 
uwagę, iż przepisy dotyczące uniwersalnego projektowania weszły w życie stosunkowo niedawno, to 
nie ma jeszcze szczegółowo opracowanych baz danych zawierających wszystkie informacje. Niemniej 
jednak można, w oparciu o aktualne ortofotomapy zbadać dostępność np. miejsc parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. 

 

  



Weryfikacja diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

26 

Rysunek 17 Dostępność miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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3.6. DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

W celu oceny dostosowania obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami przeprowadzono 
badania wieku budynków i dostosowania ich dla osób o szczególnych potrzebach.  

Rysunek 18 Dostosowanie obiektów dla osób o szczególnych potrzebach 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 19 Wiek budynków 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Po przeprowadzeniu weryfikacji diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji przyjmuje się, że wyznaczony na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Opola obszar zdegradowany jest nadal aktualny. Przeprowadzono 
badania odnoszące się do takich zagadnień jak:  

 liczba osób ze szczególnymi potrzebami, 

 poziom edukacji, 

 poziom uczestnictwa w życiu publicznym, 

 dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 

 dostosowanie obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

Wyniki badań potwierdzają, że na wyznaczonym obszarze kumulują się negatywne zjawiska w sferze 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej. Szczególnie 
istotnym zagadnieniem analizowanym podczas weryfikacji jest liczba osób ze szczególnymi potrzebami 
oraz odpowiednie dostosowanie obiektów i przestrzeni. Z badań tych wynika, że w obszarze 
zdegradowanym występują miejsca publiczne i obiekty, które wymagają  

Obszar ten zajmuje powierzchnię 2 348 ha i obejmuje 8 jednostek urbanistycznych: 

 Stare Miasto, 

 Śródmieście, 

 Nadodrze, 

 Zaodrze, 

 Nowa Wieś Królewska, 

 Malinka, 

 Armii Krajowej, 

 Chabry. 

  



Weryfikacja diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

30 

5. OBSZAR REWITALIZACJI 

Biorąc pod uwagę, iż od powiększenia Opola w 2017 r. upłynęły 4 lata oraz że możliwe jest 
przeprowadzenie analiz porównawczych dla kolejnych lat obszar rewitalizacji został skorygowany w 
odniesieniu do obszaru rewitalizacji wyznaczonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 
roku oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola. 
Zweryfikowano przy tym wskaźniki powierzchni i liczby ludności objętej obszarem rewitalizacji. Liczba 
stałych mieszkańców obszaru rewitalizacji na koniec września 2020 r. wynosi 18 655 osób. Obszar 
rewitalizacji obejmuje 29,9% mieszkańców miasta i oraz 8,3% powierzchni miasta. 

Rysunek 20 Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 

 

Źródło: Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
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