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1. WPROWADZENIE 
 

Tkanka miast przez wieki podlegała licznym zmianom, na które wpływ miały m.in. 

zmieniające się uwarunkowania historyczne, społeczne, ekonomiczne oraz środowiskowe.  

Polskie miasta część swojej struktury odziedziczyły po ustroju socjalistycznym, 

obecnie jednak przechodzą proces transformacji w miasta kapitalistyczne.   

Wśród czynników determinujących kształt polskich miast należy wymienić: 

odczuwalne skutki społeczno - gospodarcze procesu transformacji gospodarczej kraju, która 

rozpoczęła się po 1990 roku oraz problem luki remontowej i degradacji tkanki miejskiej. 

Coraz bardziej zauważalnym problemem jest brak umiejętności ich dostosowania się do 

procesów globalizującego się świata.   

Mając na uwadze powyższe należy zastosować odpowiednie narzędzia, które pozwolą 

na przeprowadzenie zmian w strukturze miast. Skuteczność tych procesów zależy  

od tego czy zostaną one przeprowadzone w trzech sferach tj. : 

• przestrzennej 

• społecznej 

• gospodarczej 

Ogólnym, pojęciem służącym do określenia działań ukierunkowanych na pozytywną 

zmianę przestrzeni w trzech w/w wymiarach jest odnowa miast. Najszerszym pojęciem 

wchodzącym w zakres odnowy jest rewitalizacja. W najnowszych opracowaniach m.in.  

Forum Rewitalizacji, definiowana jest jako: wieloletnie, zintegrowane działania, inicjowane 

 i koordynowane przez samorząd gminny, w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 

określonych obszarów miast. Istotne jest tu równoczesne działanie we wszystkich sferach: 

ekonomicznej, społecznej, materialno - przestrzennej (w zakresie infrastruktury komunalnej, 

modernizacji zabudowy, w tym mieszkaniowej, przekształceń funkcjonalnych, 

porządkowania przestrzeni publicznych). Koncentracja planowych działań na wybranym 

obszarze ma – poprzez efekt synergii – doprowadzić do trwałych zmian jakościowych 

obszaru objętego programem rewitalizacji, a tym samym przyczynić się do poprawy 

warunków życia mieszkańców, wzrostu funkcjonalności i rozwoju całego miasta i jego 

otoczenia. Na uwagę szczególnie zasługuje element definicji, który mówi o efekcie 

synergicznym procesu rewitalizacji, który gwarantuje powodzenie wszelkich działań odnowy.  

Działania „odnowicieli” czyli uczestników procesu rewitalizacji, którzy mają 

bezpośredni wpływ na planowanie i organizowanie tego procesu powinny skupiać się na tym, 

aby odnowa sfery urbanistycznej działała stymulująco na rozwój społeczny i gospodarczy.  
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Doświadczenia urbanistyki operacyjnej miast zachodnich potwierdzają fakt, że 

podniesiony już na wstępie wymóg trójwymiarowej integracji działań  powinien być od 

momentu planowania, poprzez proces organizowania jak i na etapie monitorowania i oceny 

efektów procesu rewitalizacji, systematycznie realizowany.  

Biorąc pod uwagę powyższe niezbędna jest kompleksowa analiza uwarunkowań 

społecznych, przestrzennych i gospodarczych, która pozwoli na wybranie najbardziej 

odpowiednich i skutecznych instrumentów odnowy właściwych dla danego obszaru. 

Kompleksowa analiza uwarunkowań będzie przedmiotem rozważań następnych rozdziałów 

tego dokumentu.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, mając na uwadze 

postępującą dekapitalizację struktury przestrzennej i społecznej Mosiny dnia 25 stycznia 2007 

roku Rada Miejska w Mosinie przyjęła uchwałę Nr VI/39/07 w sprawie przystąpienia do 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny. Wtedy to rozpoczęły się 

prace związane z opracowaniem lokalnego programu rewitalizacji. Burmistrz Gminy Mosina 

zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2007 r. Nr 20/I/2007 powołał pełnomocnika ds. rewitalizacji 

miasta Mosiny oraz zespół zadaniowy. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne i 

analizy studyjne zmierzające do stworzenia diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

dla miasta Mosiny. W ten sposób powstała pierwsza część niniejszego dokumentu. W oparciu 

o nowoczesne metody programowania dokumentów strategicznych rozwoju lokalnego 

ustalone zostały ramy teoretyczne opracowania lokalnego programu rewitalizacji i jego 

założenia.  

Niniejszy dokument jest programem, którego realizacja pozwoli na przeprowadzenie 

kompleksowej odnowy środowiska miejskiego Mosiny. 
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2. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 
2.1 Przestrzeń  

 

2.1.1 Ogólna charakterystyka miasta 
 

Mosina położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego ok. 22   km 

od centrum aglomeracji poznańskiej. Administracyjnie należy do Powiatu Poznańskiego. 

Położenie geograficzne Mosiny wyznaczają współrzędne  52° 14' 48'' N oraz 16° 50'42'' E.  

Lokalizacja w prężnie rozwijającej się aglomeracji poznańskiej na szlaku kolejowym z 

Poznania do Wrocławia determinuje w znaczny sposób zagospodarowanie przestrzenne i ma 

ogromny wpływ na kierunki polityki przestrzennej władz. Miasto znajduje się w 

bezpośrednim polu oddziaływania aglomeracji poznańskiej zarówno biorąc pod uwagę aspekt 

gospodarczy jak i społeczny.  

Mosina to jedno z najstarszych miast zlokalizowanych w województwie 

wielkopolskim. Pierwsze informacje o osadnictwie na jej terenie pochodzą z 1247 roku z 

dokumentu, który dzielił Wielkopolskę pomiędzy Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego. 

Według najstarszych podań nazwa miasta Mosina pochodzi od słowa „moszyna” co w 

ówczesnym języku polskim znaczyło miejsce porośnięte mchem. Prawa miejskie Mosina 

uzyskała w 1302 roku, które nadał jej - wojewoda kaliski Mikołaj Przedpełkowic.  

Lokacja miasta, która miała pełną moc prawną dokonała się jednak dużo później bo w 

1492 roku. Król Władysław Jagiełło nadał Mosinie prawo magdeburskie, które było 

potwierdzane i umacniane przez kolejnych królów polskich. W historii Mosiny szczególną 

rolę odgrywa rok 1848, kiedy to miał miejsce zryw patriotyczny.  Inspiratorem oporu był 

znany prawnik i polityk Jakub Krauthofer – Krotowski. Jemu Mosina zawdzięcza to, że 3 

maja 1848 roku uroczyście ogłoszono niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej zwanej 

również Rzeczypospolitą Mosińską. Niestety, przegrana bitwa z Prusakami pod Rogalinem, 

zakończyła patriotyczny zryw i Rzeczypospolita Mosińska upadła.  

W roku 1856 została uruchomiona linia kolejowa pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem 

co miało niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Najboleśniejsze rany Mosinie 

zadała okupacja niemiecka. W mosińskich lasach dokonano licznych mordów. Społeczność 

lokalna mężnie stawiała opór, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z niewielkiego, 
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liczącego bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych blisko 5 tys. mieszkańców 

miasteczka, w roku 1980 Mosina wyrosła na miasto ponad dwukrotnie większe. 

 

 
2.1.2 Zagospodarowanie przestrzenne miasta 

 

Całkowita powierzchnia gruntów miejskich wynosi ok. 13,58 km2 co stanowi ok. 

0,04% powierzchni województwa wielkopolskiego. W strukturze użytkowania gruntów 

największą część stanowią grunty orne (31%), tereny mieszkaniowe stanowią ok. 25% 

powierzchni miasta. Daje się zauważyć pewną równowagę pomiędzy terenami 

mieszkaniowymi, a rolniczymi. Znaczną powierzchnię miasta zajmują lasy i tereny 

zadrzewione (ok. 22%) co ma znaczący wpływ na kształtowanie się zarówno zabudowy w 

mieście jak i potencjalnego zainwestowania. Pozostałe użytki stanowią 22% powierzchni. Na 

specyficzny klimat wpływ mają tereny zielone. Obecna struktura użytkowania gruntów w 

mieście jest czynnikiem wywierającym wpływ na stosowane w procesie rewitalizacji 

instrumenty. Inne bowiem narzędzia stosuje się do terenów silnie zurbanizowanych 

zamieszkiwanych przez większość mieszkańców miasta, co często może powodować 

konieczność przesiedleń i liczne migracje ludności, inne natomiast dla terenów zielonych, 

których struktura i funkcja mająca bezpośredni wpływ na ekosystem miejski sprawia, że są 

one bardziej wrażliwe na procesy zmian. Obszarem o największej intensywności zabudowy 

jest centrum miasta i sąsiednie tereny. 

Zieleń miejska terenów zurbanizowanych jest cenionym składnikiem struktury 

przestrzennej miasta i ma w niej stałe miejsce. W przypadku planowania przestrzennego 

obszarów rewitalizowanych odpowiednie zagospodarowanie terenów zielonych jest 

niezbędnym elementem, który zagwarantuje zrównoważony rozwój miasta. Należy zwrócić 

uwagę na fakt, że zieleń miejska to nie tylko parki i zieleńce ale również indywidualne 

koncepcje realizowane przez użytkowników przestrzeni sąsiedzkiej. Przestrzenie zielone 

pełnią nie tylko funkcję czysto estetyczną, ale także w zdecydowany sposób poprawiają 

funkcjonowanie ekosystemu miasta.  

Do terenów zieleni na terenie Mosiny, które wkomponowały się w ekosystem miasta 

należy między innymi Park Miejski „Strzelnica”  przy ul. Leszczyńskiej i Strzeleckiej o pow. 

6,94 ha. Jego stan określany jest w Programie Ochrony Środowiska gminy Mosina jako 

dobry. Do ważnych parków należy podworski park miejski przy ul. Krotowskiego oraz  

zwyczajowo zwany Ptasim - park przy ul. Dworcowej. 
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Uzupełniającą funkcję w stosunku do terenów zielonych pełnią ogrody działkowe 

zlokalizowane przy ul. Targowej - P.O.D. Malwa (1,85 ha), przy ul. Szosa Poznańska - 

P.O.D. Pod Lasem (1,57 ha) oraz P.O.D. im Adama Mickiewicza - przy ul. Mocka (9,25 ha), 

który jest jednocześnie największym tego typu obszarem w Mosinie. Ogrody działkowe 

pozwalają mieszkańcom na doświadczenie bliskiego kontaktu z naturą. Niestety są to tereny 

zamknięte, dostępne tylko dla właścicieli. Stanowią ich enklawę spokoju. Budzą jednak 

kontrowersje ze względu na ich możliwe potencjalne zainwestowanie, które jest blokowane 

przez ich obecną funkcję. W zagospodarowaniu przestrzennym ogrodów działkowych 

zaczyna dominować funkcja rekreacyjna. Ponadto pełnią one funkcję socjalną (możliwość 

organizacji zbiórek owoców i warzyw dla potrzebujących), wypoczynku (oaza spokoju po 

ciężkim dniu pracy), integracyjną (łączą społeczność lokalną pełniąc jednocześnie ważną 

funkcję w życiu rodzin), ekologiczną (zwiększają bioróżnorodność na terenie miasta, tzw. 

zielone wyspy), edukacyjną (możliwość współpracy działkowców ze szkołami w zakresie 

propagowania zachowań proekologicznych).  

Tereny zielone stanowią również: zieleń osiedlowa oraz skwery zielone. Ogromną rolę 

pełnią przyuliczne zadrzewienia, z których najbardziej cenny to pas wierzb zlokalizowanych 

wzdłuż ul. Dworcowej.  

 

 

2.1.3 Uwarunkowania środowiskowe rewitalizacji Mosiny 
 

Gmina Mosina położona jest w umiarkowanej strefie klimatycznej, na obszarze 

monokliny przedsudeckiej, w zasięgu występowania rzeźby i osadów czwartorzędowych 

zlodowacenia bałtyckiego, na terenach rozległych zbiorowisk leśnych i łęgów 

nadwarciańskich, na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Zlokalizowana jest na obszarze pojezierzy wielkopolskich w zasięgu Pojezierza 

Poznańskiego, Poznańskiego Przełomu Warty, Równiny Wrzesińskiej, Doliny Środkowej 

Obry, Kotliny Śremskiej. Wynikiem takiego położenia geograficznego jest występowania 

zróżnicowanych zasobów przyrodniczych. 

Niewątpliwą atrakcją miasta jest położenie w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku 

Narodowego, którego bogactwo przyrody jest niezwykle cenne. W mieście początek swój 

biorą szlaki prowadzące przez Wielkopolski Park Narodowy. Urokliwym miejscem 

znajdującym się w granicach miasta są tzw. „Glinianki”. Jest to zespół nieczynnych wyrobisk 
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pozostałych po wydobywaniu gliny, obecnie użytkowany jako stawy. Najwyższym punktem 

miasta w tym gminy jest Wzniesienie Pożegowskie – 132 m n.p.m. 

Gmina Mosina położona jest w granicach Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. Dla celów ochrony środowiska i rozwoju turystyki powstała strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. W rewitalizacji Mosiny szczególny nacisk należy położyć na zrównoważony 

rozwój, który najpełniej wyraża definicja Bruntland która mówi że: „zrównoważony rozwój 

to rozwój, który odpowiada potrzebom dzisiejszego pokolenia, nie zagrażając możliwościom 

przyszłych pokoleń, zaspokajając potrzeby obecne i przyszłe”. Dlatego też planując proces 

rewitalizacji należy mieć na uwadze również potrzeby przyszłych pokoleń, jednocześnie 

realizując cele, których osiągnięcie pozwoli na poprawę warunków życia tych współczesnych. 

Bliskie sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego i obszarów chronionych 

Natura 2000 stanowi niewątpliwą barierę rozwoju dla Mosiny. Jest jednak również szansą, 

przy założeniu, że współpraca przy realizacji lokalnego programu rewitalizacji Mosiny będzie 

opierała się na dialogu środowisk, które przeciwstawiają się ingerencji w naturalne 

środowisko Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego jak i części społeczeństwa, 

która nastawiona jest proinwestycyjnie. Dialog i kooperacja pozwolą na uniknięcie 

konfliktów przestrzennych w procesie rewitalizacji miasta.  

 

 

2.1.4 Ochrona Konserwatorska na terenie Mosiny 
 

Najcenniejszym obszarem Mosiny jest objęty ochroną konserwatorską układ 

urbanistyczny miasta. To dobro kultury zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem 

1961/A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 października 1984 r. w 

granicach miasta średniowiecznego z uwzględnieniem dróg dojazdowych. Postanowieniem z 

dnia 7 lipca 2006 r. Wielkopolski Konserwator Zabytków uściślił granice historycznego 

układu urbanistycznego poprzez szczegółowy opis granicy. 

Na przykładzie historycznego układu urbanistycznego centrum Mosiny bardzo dobrze 

można zaobserwować jej rozwój przestrzenny zdeterminowany przez bariery przyrodnicze. 

Zauważane są również powiązania funkcjonalne. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 

lokalizacja kościoła nastąpiła w bliskim sąsiedztwie osady.  

Drugim ważnym zabytkiem jest budynek dawnej Bożnicy Żydowskiej (obecnie 

budynek galerii miejskiej i izby muzealnej). Jego aktualny stan techniczny wymaga podjęcia 
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prac remontowych. Jest to pamiątka po obecności ludności żydowskiej na terenie Mosiny. 

Drugim ze świadectw bytowania na tych ziemiach ludności wyznania judajskiego są 

pozostałości po cmentarzu żydowskim.  

W pejzażu Mosiny Kościół p.w. Świętego Mikołaja stanowi  dominantę doskonale 

widoczną z wielu miejsc w mieście, a szczególnie efektownie prezentuje się w nocy 

oświetlony reflektorami. Stanowi on ważny punkt orientacyjny w przestrzeni miasta, który 

ma niewątpliwy wpływ na jej percepcję. 

Kolejnym charakterystycznym obiektem, jest budynek o konstrukcji częściowo 

szachulcowej, kiedyś sanatorium znajdujący się na ul. Wawrzyniaka.  

Jedną z potencjalnych atrakcji turystycznych są pozostałości zespołu dworsko-

folwarcznego (majątek Budzyń z folwarkiem Pożegowo). Obecnie zlokalizowane są tam 

lokale komunalne. Brak remontów powoduje, jego ciągłą dekapitalizację.   

Na Placu 20 Października znajduje się kilka godnych uwagi budynków. Pierwszy z 

nich to dawny hotel, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego. Jest to obiekt odrestaurowany oraz 

częściowo przebudowany, który odzyskał swój blask poprzez zmianę jego funkcji na 

administracyjną. Stanowi on wizytówkę miasta nie tylko z uwagi na jego obecną funkcję, ale 

również na formę architektoniczną. Kolejnym ciekawym obiektem jest budynek zajmowany 

przez wiele lat przez firmę Polsport. Jest on obiektem nieużytkowanym  i wymaga 

przeprowadzenia gruntownego remontu. Załącznik nr 1. do niniejszego dokumentu stanowi 

wykaz najważniejszych zabytków podlegających ochronie na terenie miasta. 

 

 
2.1.5 Infrastruktura techniczna miasta 

 

Domeną strategiczną każdego programu rewitalizacji miasta jest rozwój jego 

infrastruktury technicznej, który w polskich warunkach jest ciągle niedostateczny. Poprzez 

ten rozwój można w sposób zdecydowany stymulować proces rewitalizacji tkanki miasta. 

Dzieje się tak dlatego, że warunki życia mieszkańców miasta są determinowane przede 

wszystkim przez stan infrastruktury technicznej tj. między innymi dostęp do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz gazowej. Ważnym elementem jest 

również dostępność komunikacyjna poszczególnych części miasta.  
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2.1.6 Sieć drogowa 
 
    Kształt urbanistyczny Mosiny determinowany jest przez układ komunikacyjny. 

Główną arterię komunikacyjną stanowi droga wojewódzka nr 431. W mieście stanowi ona 

ulice: J. Krotowskiego, M. Konopnickiej, Szosą Poznańską i ul. Mocka. Ważną rolę pełnią 

drogi powiatowe tj. m.in. ul. Mostowa i prowadząca na południe ul. Leszczyńska.  

Atrakcyjność komunikacyjną miasta podnoszą szlaki komunikacyjne do Poznania, Stęszewa, 

Śremu i Kórnika. Infrastruktura komunikacyjna obecnie w niewystarczający sposób zaspokaja 

potrzeby mieszkańców jak i inwestorów. Związane jest to przede wszystkim z niedostateczną 

przepustowością szlaków komunikacyjnych jak i brakiem miejsc parkingowych szczególnie 

w centrum Mosiny. Miejska sieć drogowa zintegrowana jest z siecią całej Gminy Mosina, 

dlatego analiza wskaźników zostanie przeprowadzona w oparciu o dane dla całej gminy, a nie 

w rozbiciu na teren miasta i obszaru wiejskiego. 

Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi gminne, wojewódzkie i powiatowe. 

Statystyki dla gminy przedstawia poniższa tabela. (Tab. 1.) 

 

Tabela 1. Drogi w Gminie Mosina 
Rodzaj drogi Długość w km W tym drogi utwardzone

krajowe 0 0 
wojewódzkie 21,6 21,6 
powiatowe 65,8 60,2 
gminne 139 km dróg 

zewidencjonowanych + ok. 100 
km dróg gminnych 

wewnętrznych 

29,6 

 
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 
 

Na uwagę zasługuje brak w klasyfikacji dróg tych krajowych. Łączna długość dróg w 

gminie wynosi 226,4 km z czego 9,5% stanowią drogi wojewódzkie, 29% drogi powiatowe 

natomiast największy udział mają drogi gminne tj. 61%.  

Stopień utwardzenia wszystkich dróg w gminie wynosi ok. 50%. Utwardzona jest 

całość dróg wojewódzkich oraz powiatowych natomiast niedostatecznym wskaźnikiem 

utwardzenia charakteryzują się drogi gminne gdyż tylko 21 % z nich można nazwać 

utwardzonymi.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, że komunikacja uzależniona jest 

od jakości i stanu utrzymania dróg gminnych i powiatowych. Stan dróg powiatowych jest 

zadowalający natomiast drogi gminne wymagają modernizacji. 
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Rewitalizacja tkanki miasta powinna przebiegać równolegle z modernizacją jej sieci 

drogowej.  

Infrastruktura komunikacyjna to nie wyłącznie drogi, ale także odpowiednia ilość 

miejsc parkingowych, które zapewniają efektywną obsługę komunikacyjną zarówno 

przestrzeni rezydencjalnej miasta jak i tej usługowej.  Największym problemem jest obsługa 

Placu 20 Października, który skupiając liczną grupę podmiotów usługowych jest najbardziej 

zatłoczony w mieście.  

 
 
 2.1.7 Komunikacja kolejowa 
 

Przez Mosinę przebiega ważny szlak kolejowy łączący dwie aglomeracje tj. 

Poznańską i Wrocławską. Połączenie kolejowe z Poznaniem i Wrocławiem stanowi 

niezbędną formę komunikacji dla mieszkańców miasta z ich miejscami pracy. Jedynym 

miejscem schronienia dla podróżnych  jest dworzec kolejowy. Jest on również wizytówką 

miasta. Wymaga on gruntownego remontu, który przywróci mu świetność.  Na uwagę 

zasługuje problem zagospodarowania nieczynnej linii do Osowej Góry, która może być 

wykorzystana na cele turystyczne. 

 

 
2.1.8 Pozostała infrastruktura komunikacyjna 
 

Ważnym środkiem transportu dla mieszkańców zarówno miasta jak i całej gminy jest 

komunikacja autobusowa. Przy dworcu kolejowym w Mosinie znajdują się przystanki 

autobusowe, które obsługują połączenia ze Śremem i Poznaniem. Autobusy w kierunku 

Poznania kursują w odstępach ok. 1 godzinnych.  

Regionalną komunikację autobusową uzupełnia komunikacja miejska Poznania. Linia 

nr 101 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Poznania obsługuje część połączeń w 

odstępach  ok. 1 godziny.  

Niestety obsługa komunikacyjna w porze nocnej jest niezadowalająca co 

uniemożliwia korzystanie mieszkańców z usług kulturalnych jakie oferuje Poznań. 
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2.1.9 Sieć wodociągowa 
 

Obszar miasta jest prawie w 100% objęty siecią wodociągową. Podobnie rzecz 

przedstawia się w przypadku gminy. Tylko niektóre przysiółki nie są zaopatrywane w wodę. 

Woda do miejskiego systemu wodociągowego dostarczana jest głównie z „Mosińskiego 

Ujęcia Wody” administrowanego przez AQUANET S.A. Z ujęcia wody zaopatrywane jest 

miasto Poznań  i część gminy.  

Dane zawarte w tabelach (Tab. 2. i 3.) potwierdzają dobre zaopatrzenie mieszkańców 

w wodę. Porównując to z liczbą mieszkańców Mosiny która w 2006 roku wynosiła 12 097 

mieszkańców można stwierdzić, że większość z nich ma dostęp do sieci wodociągowej.  

 

Tabela 2. Sieć wodociągowa w Gminie Mosina 

Wodociągi w gminie Mosina  J. m. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
   długość czynnej sieci rozdzielczej km 141,1 141,1 143,1 134,1 138,9 157,6 157,6 

   połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
   i zbiorowego zamieszkania szt 3 046 3 051 3 051 3 154 4 033 4 392 4 401 

   woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 883,7 812,8 973,6 726,5 644,0 686,3 724,3 

   ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 6 391 6 393 11 329 11 379 11 833 11 588 11 644

   ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba - - 21 530 21 888 22 640 22 521 22 852

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

 

Tabela 3. Sieć wodociągowa w mieście Mosina 

Wodociągi w mieście Mosina  J. m. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
   długość czynnej sieci rozdzielczej km 24,2 24,2 25,1 27,5 36,2 54,9 54,9 

   połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
   i zbiorowego zamieszkania szt 663 663 663 663 1 480 1 839 2 118 

   woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 298,5 286,8 453,0 418,5 358,3 375,6 387,3 

   ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 6 391 6 393 11 329 11 379 11 833 11 588 11 644

   ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba - - 11 329 11 379 11 833 11 588 11 644

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

 

Analizując parametry sieci wodociągowej Gminy Mosina można  zauważyć, że jej 

największa intensywność występuje na terenie objętym programem rewitalizacji miasta 

Mosiny. Wiąże się to przede wszystkim z funkcją ośrodka, coraz większą aktywnością 

gospodarczą regionu jak i wzrastającą powierzchnią obszarów mieszkaniowych. Zjawiska te 

wymuszają inwestowanie w infrastrukturę wodociągową.  

Mimo dobrego zaopatrzenia w wodę mieszkańców i lokalnych podmiotów 

gospodarczych infrastruktura ta wymaga ciągłych nakładów na jej konserwacje i utrzymanie 
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co w połączeniu z jej ciągłą amortyzacją powoduje wzrastające koszty jej eksploatacji i 

wymóg ciągłych napraw i remontów.   

 

 
2.1.10 Sieć kanalizacyjna 
 

W 2006 r. sieć kanalizacji sanitarnej liczyła 60,5 km. Połączeniami prowadzącymi 

bezpośrednio do budynków mieszkalnych w liczbie 733 objętych jest 11 008 mieszkańców, 

co stanowi ok. 90 % mieszkańców miasta. Odprowadzanie ścieków w mieście wymaga 

jednak ciągłego doinwestowania. Biorąc pod uwagę fakt wzrastającego tempa przyrostu 

ludności Mosiny modernizacja sieci kanalizacyjnej jest działaniem niezbędnym w celu 

zaspokojenia potrzeb podstawowych napływającej ludności. Statystykę najlepiej obrazuje 

poniższa tabela. (Tab. 4.) 

 

 Tabela 4. Sieć kanalizacyjna  w Gminie Mosina i mieście Mosina 

kanalizacja w mieście Mosina J. m. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 12,3 12,3 12,3 15,4 59,5 60,5 60,5 
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
    i zbiorowego zamieszkania szt. 120 120 120 120 626 733 733 

    mieszkania w budynkach mieszkalnych 
     nowo dołączonych do sieci kanalizacyjnej miesz. 0 0 0 0 - - - 

    ścieki odprowadzone dam3 218,2 251,6 164,6 276,7 282,1 299,2 339,1
    ludność korzystająca z sieci  
    kanalizacyjnej w miastach osoba 2 445 2 446 5 268 5 291 10 738 10 998 11 008

    ludność korzystająca  
    z  sieci kanalizacyjnej osoba - - 5 268 5 291 10 738 10 998 11 008

kanalizacja w gminie Mosina         
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 2,4 2,4 2,4 2,4 30,8 30,8 30,8 
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
    i zbiorowego zamieszkania szt. 6 6 6 6 127 127 127 

    mieszkania w budynkach mieszkalnych  
    nowo dołączonych do sieci kanalizacyjnej miesz. 0 0 0 0 - - - 

    ścieki odprowadzone dam3 5,2 19,5 25,8 24,5 62,3 68,8 78,4 
    ludność korzystająca  
    z sieci kanalizacyjnej w miastach osoba 0 0 0 0 0 0 0 

    ludność korzystająca 
    z  sieci kanalizacyjnej osoba - - 1 370 1 404 1 857 1 882 1 929

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 
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2.1.11. Sytuacja mieszkaniowa w mieście. 
 

Od czasu przemian ustrojowych w Polsce charakter zabudowy w mieście nie uległ 

znaczącym zmianom. W Mosinie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (Tab. 5.) 

 

Tabela. 5. Liczba mieszkańców i jej struktura w zależności od rodzaju zabudowy stan na 

31.03.2004 roku ( dane własne gminy) 

Zabudowa 
wielorodzinna 

Zabudowa 
jednorodzinna 

Liczba 
mieszkańców % Liczba 

mieszkańców % 
Razem 

 
 

% 

Liczba 
posesji Miasto 

Mosina 

2 055 16  10 088 84  12 143 49,9 2 865 

 

Według danych z 2006 r. Banku Danych Regionalnych GUS liczba mieszkań w Mosinie 

wynosiła 3.518, natomiast izb – 15.938. W porównaniu do danych dla 2000 r. liczba 

mieszkań wzrosła o ok. 5 %, a izb o ok. 17%. Średnio na jednego mieszkańca przypadało  

26 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Odnotować należy znaczący bo 30 % wzrost 

powierzchni użytkowej mieszkania na mieszkańca. Średnia powierzchnia użytkowa 

mieszkania wynosi 92 m2. Największy udział ze względu na formę własności mają 

mieszkania, które stanowią własność osób fizycznych. Stosunkowo małym procentem 

mieszkań dysponuje gmina. 

Wykres 1. Struktura własności mieszkań w Mosinie 

4% 8% 1%

87%

zasoby gminy

zasoby spółdzielni
mieszkaniowych
zasoby zakładów pracy

zasoby osób fizycznych

 
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 
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Bardzo dobrze przedstawia się wyposażenie mieszkań w instalacje wodociągowe, 

kanalizacyjne i centralnego ogrzewania co przedstawia poniższa tabela (Tab. 6.). 

 

Tabela 6. Wyposażenie mieszkań 

instalacja mieszkania wyposażone (%) 
  wodociąg 98,9 

  łazienka 92,9 

  centralne ogrzewanie 84,9 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

Mimo dobrych wskaźników standardu mieszkaniowego w Mosinie trzeba nadmienić, że stan 

techniczny części budynków mieszkalnych, szczególnie tych zlokalizowanych w centrum i 

wzdłuż ulic odchodzących od Placu 20 Października wymaga modernizacji i remontów. 

Mieszkania w budynkach wybudowanych do 1944 r. stanowią ok. 22 % mieszkań ogółem. 

(Tab. 7.) 

 

Tabela 7. Wiek zabudowy 

Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku 
przed 1918 

   mieszkania miesz. 237 
   powierzchnia użytkowa m2 14 768,0 

1918 - 1944 
   mieszkania miesz. 513 
   powierzchnia użytkowa m2 36 143,0 

1945 - 1970 
   mieszkania miesz. 815 
   powierzchnia użytkowa m2 74 296,0 

1971 - 1978 
   mieszkania miesz. 734 
   powierzchnia użytkowa m2 60 769,0 

1979 - 1988 
   mieszkania miesz. 728 
   powierzchnia użytkowa m2 81 598,0 

1989 - 2002 łącznie z będącymi w budowie 
   mieszkania miesz. 308 
   powierzchnia użytkowa m2 36 961,0 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 
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2.2 Gospodarka 
 
 
 

Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, dominują małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Większość podmiotów gospodarczych stanowią małe firmy usługowo - 

handlowe. W związku z transformacją ustrojową wzrosła znacznie aktywność ekonomiczna 

mieszkańców a przez to powstało wiele zakładów usługowo – handlowych oraz 

produkcyjnych.  

Najlepiej wzrost ten obrazuje zwiększająca się liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie miasta w systemie REGON. W porównaniu do 1995 r. tj. na 

początku transformacji gospodarczej liczba podmiotów gospodarczych w mieście wzrosła o 

67 % natomiast w gminie wzrosła o 69 %. Można zauważyć, że zaobserwowany wzrost 

odbywa się równomiernie w gminie i w mieście. W mieście zarejestrowanych jest ok. 60 % 

podmiotów gminy ogółem. (Wykres 2)  

Wykres 2. Podmioty gospodarcze w Mosinie 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

Mosina charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią sklepów zaopatrujących 

mieszkańców w artykuły podstawowe jak odzież i środki do prowadzenia gospodarstw 
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domowych. Stosunkowo słabo rozwinięta jest sieć gastronomiczna. Szczególnie centrum 

cierpi na brak punktów gdzie można spożyć posiłek. 

 Stosunkowo dużo podmiotów gospodarczych prowadzi działalność skupiającą się na 

obsłudze sektora budownictwa (ok. 20 podmiotów). Usługi z zakresu doradztwa w sprawach 

nieruchomości i architektury prowadzi 6 firm.  

 Niedorozwiniętym sektorem usług jest ten związany z informatyzacją, brak jest 

szczególnie punktów dostępu do internetu. Wśród ciekawszych działalności gospodarczych 

jakie prowadzone są na terenie miasta wymienić należy zakład kowalski. Działalność 

produkcyjna prowadzona jest przez drobne podmioty w sektorze spożywczym i odzieżowym.  

 Niestety mieszkańcy nie dysponują wystarczającym dostępem do specjalistycznych 

prywatnych gabinetów lekarskich. Na terenie Mosiny zlokalizowany jest np. tylko jeden 

gabinet rehabilitacyjny. 

 Na terenie miasta działają tylko dwa lokale świadczące usługi z zakresu rozrywki co 

stwarza nikłe możliwości spędzania wolnego czasu. Zaopatrzenie we współczesne dobra 

kultury zaspokaja jedna wypożyczalnia kaset wideo i biblioteka publiczna zlokalizowana w 

budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.  

 Dziesięć firm prowadzi na terenie miasta działalność związaną z reklamą, która 

uzupełniana jest przez istniejące zakłady fotograficzne.   

Według polskiej klasyfikacji – czyli zhierarchizowanego podziału działalności 

gospodarczej najwięcej podmiotów gospodarczych występuje w sektorze usług  

(71 % zarejestrowanych podmiotów gospodarczych). Działalność w obecnie świetnie 

rozwijającym się sektorze budownictwa prowadzi 15 % zarejestrowanych firm. Stosunkowo 

mało podmiotów prowadzi działalność wytwórczą (Wykres 3.) 

Wykres 3. Podmioty gospodarcze wg. PKD 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MOSINY 

URZĄD MIEJSKI W MOSINIE 19

2.3 Społeczeństwo 
 

 

2.3.1 Demografia 
 

Mosina zamieszkiwana jest na stałe przez ok. 12 097 osób (stan na grudzień 2006 r.). 

Jej ludność stanowi ok. 4 % mieszkańców powiatu poznańskiego. W porównaniu do roku 

1995 kiedy to Mosinę zamieszkiwało na stałe 11 825  osób liczba ludności wzrosła o ok. 2 %. 

Kształtowanie się liczby ludności w latach 1995 – 2006 przedstawia się jak na wykresie 4. 

Wiąże się to przede wszystkim z procesem suburbanizacji obserwowanym w mieście 

Poznaniu tj. odpływem ludności z miasta na tereny podmiejskie.  Dla Poznania jest to 

niekorzystny proces ze względu na odpływ ludności o wyższych dochodach natomiast dla 

Mosiny jest zjawiskiem sprzyjającym i szansą na rozwój, ale jednocześnie stawiającym przed 

władzami wyzwania związane z zaspokajaniem wyższych potrzeb ludności. 

 

Wykres 4. Liczba ludności  
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w ostatnich latach cieszą się w 

Mosinie dużym powodzeniem. Wpływ ma na to fakt, iż osoby z wyżu demograficznego 
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osiągnęły wiek związany z usamodzielnieniem się i rozwiązaniem kwestii własnego 

mieszkania. Jednocześnie należy zauważyć, że zarówno infrastruktura techniczna Mosiny jak 

i ta społeczna oraz ekonomiczna nie przystosowuje się łatwo do zmieniających się 

uwarunkowań demograficznych. Aspekt rehabilitacji infrastruktury już istniejącej do 

wymagań napływającej ludności wymaga uwzględnienia w programie rewitalizacji Mosiny.  

Obserwując strukturę wiekową społeczeństwa Mosiny należy zauważyć, proces 

starzenia się społeczeństwa, co można stwierdzić analizując poniższy wykres. Największą 

grupę bo ok. 37 % stanowi ludność w wieku pow. 45 lat. Ludność z wyżu demograficznego 

stanowi ok. 18 % mieszkańców Mosiny (Wykres 5.) 

 

Wykres 5. Ludność wg. wieku 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

 

Największą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym, a biorąc pod uwagę 

mały procent ludności w wieku przedprodukcyjnym (18,7 %) i zjawisko starzenia się 

społeczeństwa stan ten może spowodować negatywne skutki społeczne (Wykres 6.) 
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Wykres 6. Ludność wg. ekonomicznych grup wieku 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

Ciekawych wniosków dostarcza analiza rozkładu liczby mieszkańców wg. płci 

(Wykres 7.) Niewielką przewagę w tej statystyce osiągnęły kobiety. Współczynnik 

feminizacji wynosił 107. 

Wykres 7. Ludność wg. płci 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 
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Dynamikę zmian ludności najlepiej obrazuje analiza zgonów i urodzeń żywych w 

okresie od 2002 r. do 2006 r. (Wykres 8.)  W latach 2002 – 2004 zaznaczała się przewaga 

zgonów nad urodzeniami żywymi. W okresie 2004 – 2006 przewaga ta malała aby zrównać 

się poziomami w roku 2006. 

Wykres 8. Ruch naturalny 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

W latach 2002 – 2004 obserwowany był ujemny przyrost naturalny. Od 2004 

notowany jest dodatni przyrost.  

Wykres 9. Przyrost naturalny 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 
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Przedstawiona poniżej zbiorcza tabela danych (Tab. 8.) jednoznacznie informuje o 

dodatnim przyroście naturalnym w Mosinie i dodatnim saldzie migracji. 

 

Tabela 8. Ruch naturalny w Mosinie 

 

Stan 
ludności 

ogółem 31 
XII  

2006 r.     

Małżeństwa Urodzenia 
żywe Zgony Przyrost 

naturalny 
Saldo 

migracji 

Mosina 25287 143 263 229 34 259 

miasto 12177 79 122 121 1 23 
obszar 
wiejski 13110 64 141 108 33 236 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

Dodatnie saldo migracji w 2006 r. wystąpiło w całym Powiecie Poznańskim poza 

gminą Buk. Dodatkowo porównując z innymi gminami w powiecie, jest to jeden z 

najwyższych wyników. Widać jednak dużą dysproporcję pomiędzy obszarem wiejskim gminy  

a miastem Mosina. 

 

 

2.3.2 Poziom życia mieszkańców 
 

Jednym ze standardów jest zapewnienie mieszkańcom miasta wystarczającego 

poziomu opieki zdrowotnej. W Mosinie zlokalizowany jest jeden ośrodek zdrowia, który ma 

za zadanie potencjalnie obsłużyć wszystkich mieszkańców. Brak jest specjalistycznych 

poradni co negatywnie wpływa na poziom życia mieszkańców i zmusza ich do poszukiwania 

specjalistycznej pomocy medycznej poza miejscem zamieszkania. System opieki zdrowotnej 

na terenie miasta wymaga doinwestowania i stanowi poważny problem szczególnie w 

zderzeniu z coraz większą falą migracji ludności z  Poznania.  

  Wyznacznikiem poziomu życia jest również dostęp do usług edukacyjnych zarówno 

tych publicznych jak i prywatnych. Teren miasta obsługiwany jest przez  2 szkoły 

podstawowe i gimnazjalne. Miejsce dla najmłodszych mieszkańców Mosiny oferują 4 

przedszkola publiczne oraz jedno prywatne. W mieście funkcjonują również placówki 

oświatowe, nie prowadzone przez Gminę (prywatna szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum 

ogólnokształcące), Zespół Szkół (szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone przez Powiat), 
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (prowadzony przez Powiat)  a także dwie prywatne szkoły 

nauki języków obcych. 

Poziom wykształcenia mieszkańców nie odbiega znacznie od średniej dla powiatu i 

województwa, aczkolwiek nie jest zadowalający co obrazuje poniższa tabela 8. Tylko 9 % 

mieszkańców legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych. 

 

Tabela 9. Wykształcenie mieszkańców Mosiny 

Ludność wg. Wykształcenia  
(%) 

Mosina 
miasto 

województwo  
wielkopolskie 

Powiat 
 poznański 

  wyższe 9 10 9 
  policealne 4 3 3 
  średnie razem 30 26 27 
  zasadnicze zawodowe 33 31 28 
  podstawowe ukończone 23 27 30 
  podstawowe nieukończone 
  i bez wykształcenia 2 2 3 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2002 r. – Spis Powszechny 2002 

 

Śledząc zależność pomiędzy wiekiem mieszkańców a ich aktywnością zawodową 

można wyszczególnić grupy wiekowe, które najbardziej potrzebują wsparcia w ramach 

lokalnego programu rewitalizacji (zaznaczone szarym kolorem w tabeli nr 9)  

  

Tabela 10. Aktywność ekonomiczna mieszkańców wg. ich wieku 

Aktywni ekonomicznie wg wieku 
  ogółem osoba 10 001 
  15-24 osoba 2 142 
  25-34 osoba 1 684 
  35-44 osoba 1 677 
  45-54 osoba 2 039 
  55-64 osoba 1 056 
  65 i więcej osoba 1 403 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

 

Jak widać najbardziej wymagającymi grupami wiekowymi są mieszkańcy w wieku 

45–54 lat, 55–64 lat. Szczególną uwagę należy zwrócić na aktywizację ekonomiczną ostatniej 

grupy w związku ze starzeniem się społeczeństwa.  
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Tabela 11. Aktywność ekonomiczna mieszkańców w latach 2000 – 2006 

 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
w wieku przedprodukcyjnym - poniżej 15 lat 

  ogółem osoba 2 148 2 027 1 936 1 888 1 860 1 835 1 819 
  mężczyźni osoba 1 128 1 050 1 020 1 007 1 002 990 963 
  kobiety osoba 1 020 977 916 881 858 845 856 

w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni 
  ogółem osoba 8 185 8 307 8 412 8 496 8 550 8 611 8 609 
  mężczyźni osoba 4 143 4 224 4 266 4 286 4 300 4 323 4 362 
  kobiety osoba 4 042 4 083 4 146 4 210 4 250 4 288 4 247 

w wieku poprodukcyjnym 
   ogółem osoba 1 636 1 639 1 679 1 696 1 697 1 720 1 749 
  mężczyźni osoba 529 539 564 570 572 575 571 
   kobiety osoba 1 107 1 100 1 115 1 126 1 125 1 145 1 178 

 

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

 

Na podstawie danych z tabeli (Tab. 10) zauważyć można wzrost liczby mieszkańców 

w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, jednocześnie spada liczba ludności w wieku 

przedprodukcyjnym co jest zjawiskiem negatywnym gdyż biorąc pod uwagę założenia 

zrównoważonego rozwoju społecznego ów stan nie zapewnia zaspokojenia potrzeb 

przyszłych grup w wieku poprodukcyjnym. 

Bezpośredni wpływ na poziom życia mieszkańców ma stan ich zatrudnienia  

(Wykres 10.). Najwięcej bo 67 % pracujących zatrudnionych było w sektorze prywatnym. 

Analizując procent zatrudnionych w wieku produkcyjnym w zależności od płci można 

zauważyć, że występuje równowaga w przypadku mężczyzn i kobiet. Jednocześnie analizując 

wykresy 10. i 11. można stwierdzić, że sytuacja w której mały procent osób będących w 

wieku produkcyjnym jest zatrudnionych jest zjawiskiem niebezpiecznym, któremu należy 

przeciwdziałać, dążąc do aktywizacji ekonomicznej mieszkańców poprzez realizację działań 

miękkich w zakresie projektów rewitalizacyjnych.  
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Wykres 10. Kobiety w wieku produkcyjnym 
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  Wykres 11. Mężczyźni w wieku produkcyjnym 
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Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2006 r. 

 

W 2006 r. na terenie Mosiny zatrudnionych było 2438 osób. Najwięcej osób znalazło 

zatrudnienie w sektorze usług natomiast najmniej  w przemyśle i rolnictwie. Świadczy to o 

przechodzeniu społeczeństwa Mosiny z modelu industrialnego w postindustrialny, gdzie 

większość zatrudnionych pracuje w sektorze usługowym.  

Mosina, jak wiele mniejszych miejscowości boryka się ze złożonymi problemami 

społecznymi. Poza problemami materialnymi mieszkańców dużą rolę odgrywają problemy 

uzależnień oraz różnego rodzaju patologie społeczne. Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gmina Mosina realizuje politykę społeczną realizując wyznaczone cele socjalne. 

Dokumentem, który został opracowany aby zdiagnozować występujące problemy jest 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminny Program Profilaktyki i 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii. Dzięki analizie struktury rodzajowej i ilościowej świadczeń z zakresu pomocy 

społecznej można określić potencjalne grupy mieszkańców wymagające wsparcia w latach 

następnych. 

Świadczenia w 2004 r.  (Tab. 11.) przyznane w ramach zadań zleconych i zadań 

własnych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania zostały 

przyznane 310 rodzinom w Mosinie. Główne powody otrzymywania wsparcia przedstawia 

tabela poniżej. 

 
Tabela 12. Powody przyznania pomocy społecznej w 2004 roku w Mosinie 
 

Liczba rodzin objętych pomocą 
 UBÓSTWO 105 

 SIEROCTWO 3 

 BEZDOMNOŚĆ 3 

 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 41 

 WIELODZIETNOŚĆ 15 

 BEZROBOCIE 72 

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 57 

 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 13 
 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO 
 -WYCHOWAWCZYCH 1 PROWADZENIU 
 GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM 

52 

 W TYM RODZINY NIEPEŁNE 29 

 RODZINY WIELODZIETNE 16 

 PRZEMOC W RODZINIE 13 

 ALKOHOLIZM 25 

 NARKOMANIA 3 
 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 
 DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO 3 

 BRAK UMIEJĘTNOŚCI W 
 PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 
 MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ 
 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 

- 

 TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, 
 KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY - 

 ZDARZENIA LOSOWE - 

SYTUACJA KRYZYSOWA 6 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA - 
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Można zauważyć że najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy socjalnej było 

ubóstwo. Czynnikiem, który również wpływał na przyznanie pomocy socjalnej było 

bezrobocie. Grupami szczególnie wymagającym wsparcia są: 

• ubodzy 

• bezrobotni 

• osoby chore i niepełnosprawne 

• osoby bezradne w sprawach wychowawczych 

• rodziny zagrożone problemem alkoholowym 

Można zauważyć postępujący stan ubożenia mieszkańców. Niezbędnym jest ujęcie w 

lokalnym programie rewitalizacji programów wsparcia dla w/w grup. 

W zakresie zadań własnych gmina obciążona jest dużą ilością świadczeń społecznych. 

Niewystarczająca ilość środków na te cele nie pozwala prowadzić skutecznej polityki w tym 

zakresie.  

 

2.4 Konsultacje społeczne. 
 

Niezbędnym elementem przygotowawczym do sporządzenia lokalnego programu 

rewitalizacji było przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszańcami gminy. 

Przebiegały one dwutorowo. Najważniejszym ich elementem było dotarcie do mieszkańców z 

ankietą dotyczącą rewitalizacji. Ankieta zamieszczona była w Merkuriuszu Mosińskim oraz 

dostępna była w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Zwrócone zostały 174 ankiety. Wyniki 

badania posłużyły jako wskazówka, co do oczekiwań mieszkańców związanych z 

problematyką zagospodarowania centrum, społeczną oraz gospodarczą. Oprócz pytań o 

charakterze ogólnym zostały zadane również pytania szczegółowe dotyczące opinii 

respondentów w sprawie propozycji realizacji inwestycji na obszarze rewitalizowanym. 

Poza działaniami związanymi z badaniem opinii publicznej odbyły się spotkania 

dotyczące rewitalizacji z mieszkańcami w czasie których zespół zadaniowy ds. rewitalizacji 

starał się wyjaśnić problematykę związaną z rewitalizacją jak również przedstawić przyszłe 

działania, które w zamierzeniu mają podnieść jakość tkanki miasta. 

Ankieta składała się z 13 pytań. Pierwsze z nich  dotyczyło kwestii atrakcyjności 

miasta jako miejsca zamieszkania (Wykres 12.). W czterostopniowej skali ocen najwięcej 

odpowiadających – 57% wskazało Mosinę jako atrakcyjne miejsce zamieszkania. Do tego 

wyniku dodać należy 22% mieszkańców odpowiadający „zdecydowanie tak” na zadane 

pytanie. W sumie 79% pytanych wypowiedziało się pozytywnie na temat miasta. Zaledwie 
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dla 1% Mosina jest nieatrakcyjnym miejscem zamieszkania. Taki wynik wskazuje, iż 

zdecydowana większość zadowolona jest z życia w Mosinie. Ma na to wpływ 

prawdopodobnie kilka czynników, między innymi czyste środowisko (sąsiedztwo 

Wielkopolskiego Parku Narodowego), bliskość dużego ośrodka miejskiego (Poznania), który 

zaspokaja potrzeby materialne, kulturalne oraz często jest miejscem pracy co pokazują 

odpowiedzi na następne pytania. Entuzjastyczny stosunek do miasta nie jest jednak 

bezkrytyczny ponieważ respondenci widzą wiele mankamentów w funkcjonowaniu miasta.  

 

Wykres 12. Odpowiedzi na pytanie: Czy miasto Mosina jest atrakcyjnym miejscem 

zamieszkania ? 

20%
1%

22%57%

Nie

Zdecydowanie Nie

Zdecydowanie Tak
Tak

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet w 2007 r. 

 

 

 

Wspomniane „mankamenty miasta” znalazły swoje odzwierciedlenie w 

odpowiedziach na następne pytanie – „Czego najbardziej brakuje w Mosinie?”. 

Tutaj dwie najczęściej występujące odpowiedzi dotyczyły zaniedbanych przestrzeni 

publicznych oraz oferty kulturalno – rozrywkowej. 

W mieście zauważalna jest dekapitalizacja struktury urbanistycznej, która 

dostrzegalna jest szczególnie w przypadku przestrzeni publicznych, które wymagają nowego 

zagospodarowania oraz logicznego powiązania funkcjonalnego z innymi elementami miasta.  
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Wykres 13. Odpowiedzi na pytanie: Czego najbardziej brakuje w Mosinie?  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet w 2007 r. 

Kolejne z pytań dotyczyło najistotniejszych problemów społecznych występujących 

na terenie miasta (Wykres 14.). Najważniejszym wymienionym problemem było bezrobocie, 

dalej patologie w rodzinie, przestępczość oraz uzależnienia. Bezrobocie jako najważniejszy 

problem najczęściej zaznaczony był przez osoby starsze, słabo wykształcone.  

W tym miejscu zaznaczyć należy, iż Mosina, jak wiele małych miast dotknięta została 

problemem likwidacji największych zakładów pracy, które były najczęściej głównymi 

pracodawcami w mieście. Jako przykład wskazać należy zamknięcie „Swarzędzkich Fabryk 

Mebli” oraz Zespołu Zakładów Farbiarskich „Barwa". Choć zgodnie ze statystykami w 

Mosinie problem bezrobocia jest niewielki, to w opinii najczęściej starszych ludzi jest ciągle 

istotny. 

 

Wykres 14. Najistotniejsze problemy społeczne  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet w 2007 r. 
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Powody, dla których mieszkańcy Mosiny udają się do Poznania są bardzo 

zróżnicowane (Wykres 15.). Najwięcej osób wskazało odpowiedź „inne”. Pod tą odpowiedzią 

kryły się najczęściej wizyty w urzędach, teatrach, kinach, specjalistycznych przychodniach. 

Tak więc mieszkańcy zaspokajają swoje potrzeby, które w wielu wypadkach jest w stanie 

zaoferować im jedynie duży ośrodek miejski jakim jest Poznań.  

 

Wykres 15. Powody wizyt w Poznaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet w 2007 r. 
 

 

Jedno z pytań dotyczyło kwestii postrzegania rozwoju miasta Mosiny (Wykres 16.). 

Odpowiedzi na to pytanie należałoby skorelować z tymi dotyczącymi atrakcyjności miasta 

jako miejsca zamieszkania. Jak wcześniej zostało stwierdzone Mosina odbierana jest jako 

miejsce atrakcyjne do zamieszkania, jednakże jak wskazują opinie jest miastem o 

przeciętnym rozwoju. Na takie postrzeganie może mieć wpływ fakt, iż w ostatnim okresie 

brakuje w Mosinie dużych inwestycji, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na poziom 

zadowolenia mieszkańców. Respondenci dostrzegają szansę rozwoju w inwestycjach na 

realizację których pieniądze mogą być pozyskane m.in. z funduszy Unii Europejskiej. 

Głównie ludzie młodzi wskazywali właśnie taką odpowiedź. Starsi mieszkańcy bardzo często 

postrzegali Mosinę jako dobrze rozwijający się ośrodek.   
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Wykres 16. Odpowiedzi na pytanie: Jakim miastem jest Mosina? 
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                Niebezpieczne miejsca w Mosinie dostrzega 57% ankietowanych (Wykres 17.). 

Najczęściej wśród nich wymienianymi były: rejon Dworca Kolejowego w tym „Ptasi Park”, 

„Strzelnica”, Plac 20 Października, tereny po byłej Spółdzielni Pracy „Barwa” oraz  park przy 

Majątku Budzyń. Jak widać w większości przypadków jako niebezpieczne są postrzegane 

przestrzenie publiczne w Mosinie. Ma to swoje potwierdzenie w statystykach policyjnych 

gdzie wskazane lokalizacje są miejscem sprzedaży narkotyków. Poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańcy widzą między innymi w uruchomieniu systemu monitoringu miasta. Ważną z 

punktu ich widzenia jest również właściwa organizacja czasu wolnego młodzieży i dzieci. 

Atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego jest najważniejsza w aspekcie omawianego 

problemu. 

 
Wykres 17. Niebezpieczne miejsca w Mosinie wg. mieszkańców 
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Interesujących wniosków dostarczają odpowiedzi na pytanie dotyczące potrzeby organizacji 

większych imprez kulturalno – rozrywkowych w mieście (Wykres 18.). Pytani nie wskazali 

konkretnie jakiego rodzaju imprezy miałyby mieć w Mosinie miejsce jednak zdecydowanie 

opowiedzieli się za organizacją takich imprez w przyszłości.  

 

Wykres 18. Odpowiedzi na pytanie: Czy potrzebnych jest więcej imprez integrujących 

mieszkańców?  

 
 

 
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet w 2007 r. 
 

Część ankiety miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące realizacji 

proponowanych inwestycji pod kątem ich społecznej akceptacji oraz hierarchii ważności. 

Propozycja dotyczyła 4 dużych inwestycji tj. kolejno remontu wraz z przesunięciem pomnika 

na Placu 20 Października, całościowej zmiany jego wizerunku, budowy kładki na miejscu 

dawnego mostu na wysokości ul. Łazienna oraz realizacji bulwarów nad Kanałem 

Mosińskim. Dodatkowe pytanie dotyczyło uzyskania opinii o kolejności tych zamierzeń. 

Zdecydowana większość pytanych pozytywnie odniosła się do pomysłu budowy kładki 

pieszo-rowerowej na wysokości ul. Łazienna w miejscu dawnego mostu (81% odpowiedzi 

pozytywnych) oraz budowy bulwarów nad Kanałem Mosińskim (87% odpowiedzi 

pozytywnych). Te dwie inwestycje uznane zostały również za najpilniejsze. 

Pierwsza z inwestycji ma swoje uzasadnienie urbanistyczne, funkcjonalne oraz cieszy 

się dużą aprobatą społeczną. Przy okazji tej budowy udałoby się uporządkować tę część 

miasta, która jest niezwykle ważna poprzez połączenie funkcji przestrzeni publicznej (park) 

oraz handlowej (Tesco) i sportowej (stadion).  
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Zdecydowanie mniejszą akceptacją społeczną cieszyły się pozostałe inwestycje. Aż 

60% badanych wypowiedziało się negatywnie na temat remontu wraz z przesunięciem 

pomnika na Placu 20 Października. Tak znaczący procent wypowiedzi negatywnych ma 

swoje uzasadnienie w szumie informacyjnym jaki powstał w przypadku  zmiany lokalizacji 

pomnika. Postument zgodnie z projektowaną inwestycją zmieniłby swoje miejsce 

nieznacznie, cały czas zajmując miejsce dominanty dla Placu 20 Października. Ma to swoje 

uzasadnienie urbanistyczne, ponieważ na dzień dzisiejszy stoi on w punkcie przecięcia 

przekątnych placu. Po przesunięciu zostałby ustawiony w jednej linii z tablicą upamiętniającą 

rozstrzelanych. Błędnie natomiast interpretowane jest przesunięcie jako „schowanie” 

pomnika. Kwestia pomnika powinna być poddana dalszym konsultacją społecznym, tak aby 

uzyskać przyzwolenie społeczne dla tego zamierzenia. 

Druga z nie zaakceptowanych inwestycji tj. całościowa zmiana wizerunku Placu 20 

Października w Mosinie wzbudziła niezadowolenie mieszkańców głównie poprzez potrzebę 

częściowej likwidacji miejsc parkingowych oraz zmiany układu drogowego. Tego typu 

inwestycje jak pokazują doświadczenia wielu miast zawsze związane są z oporem pewnej 

grupy społeczeństwa. W sytuacji ciągłego wzrostu ruchu samochodowego nie ma innej 

alternatywy oprócz uporządkowania i ograniczenia ruchu samochodowego w centralnych 

częściach miasta przy równoczesnym wybudowaniu parkingów buforowych na obrzeżach 

tych stref.  

 

 
3. ANALIZA SWOT 
  

Jest to jedna z technik analitycznych służąca porządkowaniu informacji i diagnozie 

sytuacji społecznej, ekonomicznej i przestrzennej w mieście. Stanowi ona niezbędny element 

każdego lokalnego programu rewitalizacji. Pozwala w sposób klarowny na określenie 

słabości, silnych stron, szans i zagrożeń dla Mosiny. Jej nazwa bierze się od angielskich liter 

skrótu SWOT mianowicie: 

S- Strengths (mocne strony) 

W- Weaknesses (słabe strony) 

O – Opportunities (szanse) 

T – Threats (zagrożenia) 
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Słabości oraz mocne strony organizacji, jaką niewątpliwie stanowi miasto, 

analizowane są w oparciu o determinanty wewnętrzne (istniejące zasoby) natomiast szanse i 

zagrożenia w oparciu o czynniki zewnętrzne. Pierwsze dwa elementy odnoszą się do stanu 

aktualnego natomiast szanse i zagrożenia rozpatrywane są w oparciu o przyszłe 

przewidywania i antycypowanie zmieniających się warunków w otoczeniu.  

Prawidłowe przeprowadzenie analizy SWOT w aspekcie rewitalizacji miasta pozwoli 

na określenie niezbędnych projektów, które pozwolą na realizację strategicznej misji 

programu. 

Poszczególne elementy analizy przeprowadzonej dla Mosiny zostały opracowane na 

podstawie wniosków jakie dostarczyła część analityczna lokalnego programu rewitalizacji dla 

miasta Mosiny i przedstawiają się następująco: 

 

Tabela 13. Słabe i Mocne strony  Mosiny 

 
MOCNE STRONY 

 
SŁABE STRONY 

 
1. Przestrzeń i Infrastruktura 

 

duża ilość terenów zielonych mała liczba uchwalonych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

atrakcyjna lokalizacja obiektów należących do 
gminy 

brak dobrego transportu podmiejskiego obsługującego 
mieszkańców 

zadowalający stan środowiska naturalnego bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 
istniejące drogi powiatowe i gminne zły stan zabudowy rezydencjalnej 

zadowalający stan oświetlenia ulicznego dekapitalizacja zabudowy historycznego układu 
urbanistycznego Mosiny 

wysoki stopień skanalizowania, zwodociągowania i 
zelektryfikowania  gospodarstw domowych mała przepustowość szlaków komunikacyjnych 

istniejąca stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia 
ścieków braki w uzbrojeniu technicznym terenów pod inwestycje 

atrakcyjne położenie Mosiny w aglomeracji 
poznańskiej na szlaku kolejowym prowadzącym w 
stronę Wrocławia 

mała liczba miejsc parkingowych 

ciekawe obszary krajobrazowe utrata funkcji centrotwórczej Placu 20 Października 

historyczny układ urbanistyczny miasta 
dezintegracja przestrzeni miejskiej (Plac 20 Października – 
brzegi Kanału Mosińskiego – Węzeł Komunikacyjny na 
ul. Dworcowej) 

wartościowe zabytkowe obiekty architektoniczne brak szlaków spacerowych wzdłuż Kanału Mosińskiego 
korzystny układ infrastruktury transportowej zdegradowane tereny zielone 
wysypisko śmieci poza terenem miasta dekapitalizacja dworca kolejowego 
satysfakcjonująca gęstość sieci komunikacyjnej zły stan techniczny zasobów komunalnych 
bliskość autostrady A2 uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców 
dostępność sieci ciepłowniczej i gazowej niebezpieczne przestrzenie publiczne 
system oczyszczania miasta  

 
2. Społeczeństwo 

 
zadowalający stan warunków mieszkaniowych niski stopień informatyzacji społeczeństwa 
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mieszkańców 

polityka kulturalna Mosińskiego Ośrodka Kultury stosukowo mała liczba mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym 

rozwinięta sieć przedszkoli występujące grupy społeczne wymagające ciągłego 
wsparcia ze strony gminy 

aktywne organizacje pozarządowe brak specjalistycznej sieci usług medycznych 

istniejące instytucje kultury niski poziom partycypacji mieszkańców w życiu 
społecznym 

lokalizacja na terenie miasta liceum 
ogólnokształcącego występujące w rodzinach patologie społeczne 

sieć szkół podstawowych brak szpitali na terenie miasta 
pisma lokalne brak liderów społecznych 
działający ośrodek pomocy społecznej brak tradycji wolontariatu 
działający ośrodek zdrowia, dobry dostęp do 
podstawowej opieki medycznej zbyt mała liczba strażników miejskich 

działająca jednostka straży pożarnej niedostatecznie rozwinięty system obsługi socjalnej 
mieszkańców 

działająca straż miejska niedostateczna ilość lokali socjalnych 
niewystarczająca liczba imprez kulturalno – 
rozrywkowych 
brak monitoringu miejskiego  
niedostosowanie poziomu i struktury wykształcenia 
mieszkańców do potrzeb lokalnych 

3. Gospodarka 

konkurencja na rynku lokalnym niewielka liczba symboli kojarzących się z miastem 
wysoki współczynnik telefonizacji brak basenu pływackiego 
polityka proinwestycyjna gminy zagospodarowanie targowiska miejskiego 

wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna 
miasta (baza hotelowa, noclegowa, gastronomiczna) 

atrakcyjne grunty pod inwestycje nieuregulowane stosunki własnościowe nieruchomości 
duża liczba osób pracujących w sektorze usług 
dobrze prowadzona polityka budżetowa 
dobrze rozwinięta sieć handlowa i usługowa 
dobre warunki obsługi inwestorów 
duża liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 

 

 

Tabela 14. Szanse i Zagrożenia Mosiny 

SZANSE ZAGROŻENIA 
napływ zamożnych warstw ludności z aglomeracji 
poznańskiej 

niechęć właścicieli prywatnych do pokrycia 
kosztów rewitalizacji należących do nich 
nieruchomości 

możliwości rozwoju atrakcyjnie turystycznych terenów 
centrum i brzegów Kanału Mosińskiego brak stabilności polskiego prawa 

wykorzystanie funkcji gospodarczej targowiska miejskiego brak ustawy o rewitalizacji 
poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy 
dworcowej wykreowanie prężnego węzła komunikacyjnego 
miasta 

liczne bariery prawne 

ciągła poprawa środowiska naturalnego wskutek działań 
inwestycyjnych 

konkurencja z innymi samorządami o fundusze 
unijne 

stabilizacja ekonomiczna w regionie konkurencja z okolicznymi miastami o nowych 
mieszkańców 

dzięki zachodzącym procesom globalizacyjnym natężenie 
działań promocyjnych gminy odpływ wykształconej ludności 

napływający kapitał zagraniczny emigracja zarobkowa mieszkańców 
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wykorzystanie procesu suburbanizacji w aglomeracji 
poznańskiej 

zwiększające się nakłady inwestycyjne na 
szkolnictwo 

napływ nowych firm na teren miasta spadek subwencji i dotacji 
wykorzystanie terenów inwestycyjnych pod nowe 
działalności 

zwiększająca się ilość zadań zleconych i 
własnych gminy 

współpraca z samorządami i wymiana doświadczeń w 
zakresie rewitalizacji miast 

niebezpieczeństwo schłodzenia się gospodarki 
polskiej i spadku wskaźników rozwoju 
gospodarczego 

nowe inwestycje mieszkaniowe 
rozwijająca się sieć powiązań międzynarodowych pomiędzy 
europejskimi miastami 
budowa obwodnicy Mosiny 
korzystanie z doświadczeń rewitalizacyjnych miast 
partnerskich 
rozwój turystyki rowerowej 
możliwości pozyskania funduszy strukturalnych na 
modernizacje infrastruktury technicznej, aktywizacje 
ekonomiczną społeczeństwa 

 

 

 

4. POWIĄZANIA LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI MIASTA MOSINY Z INNYMI 
DOKUMENTAMI  
 
 

W celu integracji działań mających na celu realizację działań rewitalizacyjnych należy 

przeprowadzić weryfikację zgodności celów Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta 

Mosiny z dokumentami strategicznymi o randze krajowej, regionalnej, lokalnej. Istotnym z 

punktu widzenia realizacji misji programu jest również analiza założeń dokumentów z zakresu 

planowania przestrzennego miasta. Niezbędnym elementem gwarantującym możliwość 

przeprowadzenia procesu rewitalizacji tkanki miasta jest istnienie programów wspierających 

finansowo procesy odnowy.  

Dokumenty o charakterze strategicznym to Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mosina 

oraz Wielkopolski Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Zagadnienia z zakresu 

planowania przestrzennego regulują ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina oraz uchwalone plany zagospodarowania 

przestrzennego.  
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4.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie 2007 - 2013 

Jest to program roboczo zwany Narodową Strategią Spójności (NSS).  Ten dokument 

strategiczny, programowany na lata 2007 – 2013, określa priorytety rozwoju współczesnej 

przestrzeni Polski. NSS organizuje system zarządzania i możliwości realizacji projektów w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zwrócić należy uwagę na to, 

że w treści analizy SWOT – NSS swoje miejsce wśród słabych stron ma miejsce ta dotycząca 

potrzeby rewitalizacji polskich miast. Autorzy określają ją jako: „Dużą ilość zdegradowanych 

społecznie gospodarczo i technicznie terenów miejskich poprzemysłowych, a także 

powojskowych wymagających działań rewitalizacyjnych” Ujęcie tej słabości w analizie 

SWOT – NSS implikowało ujęcie wśród celów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

priorytetu bezpośrednio związanego z problematyką rewitalizacji miast mianowicie: Wzrost 

konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej poprzez: 

• promocję wewnętrznej spójności w obszarach miejskich, która zmierzać będzie 

do zdecydowanego ograniczenia koncentracji problemów w sferze 

gospodarczej, społecznej i przestrzennej 

• wspieranie działań renowacji mieszkalnictwa na obszarach dotkniętych 

degradacją urbanistyczną i marginalizacją społeczną 

• rewitalizację terenów poprzemysłowych 

Strategia zwraca również uwagę na wpływ działań rewitalizacyjnych na rozwój 

turystyki w mieście co zdecydowanie przekłada się na podniesienie poziomu życia 

mieszkańców dzięki wytworzonym w tym sektorze dochodom jednostek samorządowych i 

lokalnych podmiotów gospodarczych. Niezbędnym elementem jest stworzenie programu 

rewitalizacji zgodnego z celami NSS.  

Można zdecydowanie stwierdzić, że cele lokalnego programu rewitalizacji miasta 

Mosiny są zgodne z celami i priorytetami Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013. 
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4.2 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego  
 

Została przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2005 r. Określa cele 

polityki regionalnej województwa wielkopolskiego. Wśród nich znajdują się również te 

pośrednio związane z potrzebą rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast. Uwzględnia 

ona potrzebę polityki odnowy. Ustalenie dziedzin jakie  wymagają interwencji odbyło się w 

porozumieniu z lokalnymi samorządami. Wśród obszarów interwencyjnych znalazła się 

rewitalizacja tkanki miast. 

 Założenia LPR miasta Mosiny zgadzają się z celami strategicznymi strategii 

Województwa Wielkopolskiego tj.: 

-    Cel strategiczny 1.    Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 

-  Cel strategiczny 2.   Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 

                                       województwa wielkopolskiego 

-   Cel strategiczny 3.     Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia 

-   Cel strategiczny 4.      Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego 

 

 

 

4.3 Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata 2003 – 2013. 
 

Mosina nie posiada strategii rozwoju dla jednostki miejskiej natomiast zasięgiem 

programowym plan rozwoju lokalnego obejmuje gminę Mosina.  

Już sama jej misja nawiązuje do założeń i celów rewitalizacji określonych w definicji 

procesu odnowy przytoczonej na wstępie niniejszego dokumentu mianowicie: „Mosina to 

gmina korzystająca z 700 letniej tradycji rozwoju. Jej misją jest dbałość o jakość środowiska 

naturalnego i życia mieszkańców, stwarzanie dogodnych warunków gospodarowania, 

osiedlania się i rekreacji w obrębie aglomeracji poznańskiej.” 

Misja strategii odnosi się do tradycji, konieczności dbania o środowisko naturalne i 

poprawy warunków życia mieszkańców. Podkreśla również szansę jaką gminie daje 

położenie geograficzne w aglomeracji poznańskiej.  

Lokalny program rewitalizacji Mosiny stwarza ramy dla realizacji długookresowych 

założeń  strategii uzupełniając jej cele o typowe dla procesów rewitalizacji współczesnych 

miast.  Cele i programy strategiczne określone w dokumencie strategicznym gminy Mosina 
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przedstawiają się następująco i nawiązują do celów lokalnego programu rewitalizacji dla 

miasta Mosiny. 

Cel I: Rozwój przestrzenny i ochrona zasobów środowiska naturalnego. 

Wspólnym mianownikiem dla lokalnego programu rewitalizacji Mosiny jak i strategii 

Gminy Mosina jest potrzeba utrzymania zasad kształtowania ładu przestrzennego oraz 

zachowania wartości przyrodniczych i kulturowych, która powinna być zaspokajana w 

oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

Cel II: Rozwój społeczno – gospodarczy: 

Określa przyszłe potrzeby mieszkańców, które nie odnoszą się jedynie do 

technicznego utrzymania ich domostw i infrastruktury technicznej, ale przede wszystkim 

dostępu do usług publicznych na wyższym poziomie oraz coraz szerzej rozumianego poczucia 

bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego jak i zabezpieczenia własności. Podkreślić należy 

również wymóg zapewnienia mieszkańcom możliwości rozwoju indywidualnego poprzez 

dostęp do usług oświatowych i kulturalnych. Projekty w ramach strategii Gminy Mosiny na 

lata 2003 – 2013 nawiązujące do celów rewitalizacji Mosiny obrazuje tabela poniżej (Tab. 

14.).  

Tabela 15. Projekty rewitalizacyjne w Strategii Gminy Mosina 
 

Nazwa projektu: Cel projektu 

Rewitalizacja centrum Mosiny i innych zespołów 
zabytkowych na terenie gminy  

Zachowanie obiektów i zespołów chronionych między 
innymi wizytówki miasta jaką niewątpliwie jest jego 
centrum, które zgodnie z wymogami ochrony 
konserwatorskiej  

Wzbogacenie i ożywienie działalności kulturalnej na 
terenie gminy 

Wspieranie działań Mosińskiego Ośrodka Kultury w 
zakresie organizacji większych imprez kulturalnych na 
różnym poziomie 

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Monitoring w mieście, zwiększenie działań 
prewencyjnych, zachęcanie mieszkańców do 
utrzymania porządku i ich edukacja w tym kierunku 

Stałe wspieranie inicjatyw społecznych Umacnianie roli organizacji pozarządowych, 
aktywizacja społeczności lokalnej 

 
 

 
4.4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Mosina i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta i gminy Mosina uchwalone zostało przez Radę  Miejską w Mosinie w 

1998 r. Dnia 26 kwietnia 2007r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XII/61/07 o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina”. W zaktualizowanym studium 

określone zostaną obszary problemowe w gminie przeznaczone pod rewitalizację. Studium 

nie mocy prawnej planu miejscowego, jednak determinuje poczynania władz w zakresie 

polityki przestrzennej uwzględniające potrzeby w sferze odnowy struktur przestrzennych 

miasta.  

Założenia studium obligatoryjnie muszą być brane pod uwagę przy uchwaleniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które określają prawne 

przeznaczenie danych działek w terenie. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

dokładnie określa tryb i zasady ustalania założeń wyżej wymienionego planu. Uwzględniając 

w planie miejscowym proces odnowy miasta należy pamiętać o określeniu: 

• zasad  ochrony ładu przestrzennego; 

•  zasad ochrony środowiska, przyrody i ochrony dziedzictwa kulturowego; 

• wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej; 

• stawki procentowe, na podstawie których określa się opłatę planistyczną 

• w zależności od potrzeb określa się granice obszarów rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej oraz tych wymagających przekształceń  

lub rekultywacji. 

Sporządzanie planu miejscowego jest działaniem wysoce uspołecznionym, bowiem 

mieszkańcy w drodze wniosków i uzgodnień mają znaczny wpływ na kształt końcowy 

dokumentu. Realizacja i czuwanie nad przepisami lokalnymi w zakresie planowania 

przestrzennego powierzona jest komórce organizacyjnej jednostki samorządowej związanej z 

zagadnieniami urbanistyki i architektury, której praca koordynowana jest przez Burmistrza 

Gminy Mosina. 

Uchwałę o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

podejmuje Rada Miejska w Mosinie. 
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4.5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 
 

Program obejmuje okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Jest 

instrumentem, który ma za zadanie realizować działania mające na celu zmniejszenie 

dysproporcji w rozwoju gospodarczym i społecznym województwa wielkopolskiego.  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mosiny wykazuje konwergencję z priorytetem IV 

– Rewitalizacja obszarów problemowych. Jego celem głównym jest: Restrukturyzacja 

obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Cel główny programu 

wypracowany ma być poprzez realizację celów szczegółowych tj. rewitalizację terenów 

miejskich oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych.  

 Lokalny program rewitalizacji Mosiny zawiera projekty, które określone są w ramach 

pola interwencji WRPO dotyczącego odnowy miast. (opracowano na podstawie WRPO 2007 

– 2013) 

Spodziewane rodzaje projektów w ramach WRPO: 

• Kompleksowa odnowa obszarów miejskich (projekty w miastach do 50 tys. 

mieszkańców, łącznie z poprawą stanu technicznego i standardu infrastruktury 

mieszkaniowej) Inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną 

• Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele 

inne niż środowiskowe. Zagospodarowanie, rozbudowa i modernizacja obiektów i 

terenów poprzemysłowych oraz powojskowych na cele turystyczne – z wykluczeniem 

kompleksowych projektów o znaczeniu ogólnopolskim realizowanych w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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5. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 
5.1.Metodologia przygotowywania  
 

 

Lokalny program rewitalizacji dla miasta Mosiny został sporządzony po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych i analizie zjawisk społecznych i ekonomicznych 

zachodzących na przestrzeni kilkunastu lat w mieście. Jego konstrukcja i metoda 

sporządzenia determinowana jest doświadczeniami polskich miast w przygotowaniu 

podobnych dokumentów strategicznych. 

Określa on projekty i zadania inwestycyjne jakie należy podjąć na wybranych 

obszarach problemowych w latach 2008 – 2013. Okres programowania został ustalony w 

oparciu o możliwości finansowania działań rewitalizacyjnych z funduszy europejskich oraz 

budżetu Gminy Mosina. Taka synchronizacja pozwoli na dostosowanie działań 

rewitalizowanych na wybranych obszarach Mosiny do wymagań określonych w programach 

dofinansowujących.  

Tkanka miasta staje się przedmiotem procesów jej odnowy. W przypadku wyboru 

modelu przekształceń należy ustalić odpowiednie założenia terminologiczne. Działania 

zmierzające do przeprowadzenia zmian w miastach są sprzężone z kilkoma pojęciami. W 

publikacjach dotyczących odnowy miast wymienia się wiele terminów.  

  W procesach odnowy stosunkowo najszerszym pojęciem jest rewitalizacja. Właściwa 

definicja wg. Skalskiego określa „rewitalizację - jako kompleksowy program remontów 

modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym 

obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i 

społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z 

programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocia, przestępczości, braku równowagi 

demograficznej”  

Mając na uwadze powyższe ustalenia terminologiczne i diagnozę dla Mosiny 

dokonaną w części analitycznej niniejszego dokumentu zostały ustalone założenia programu 

rewitalizacji tj. misja oraz cele programu.  
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5.2 Misja i cele  
 

W związku z  początkowymi ustaleniami niniejszego dokumentu oraz w oparciu o 

Analizę SWOT miasta Mosiny została określona misja programu rewitalizacji. 

 

Misja lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Mosiny 

 

Stymulowanie rozwoju zrównoważonego obszarów rewitalizowanych poprzez 

zastosowanie celowych instrumentów, co implikować będzie wprowadzeniem nowych 

funkcji w ich sferze urbanistycznej, społecznej i gospodarczej.  

 

Misja doskonale wpisuje się w definicję procesu odnowy jest  spójna z jej założeniami 

i bezpośrednio wpływa na określenie celów lokalnego programu rewitalizacji.  

 

Strategicznym celem ogólnym procesu rewitalizacji miasta jest stworzenie 

nowych szans gospodarczych oraz społecznych, ale także ogólnorozwojowych dla 

mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz w układzie lokalnym, w wyniku których 

zwiększy się suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców.  

 

Konstrukcja celu strategicznego  - programu odnowy ma wpływ na określenie jego 

celów szczegółowych. 

Cele szczegółowe lokalnego programu rewitalizacji odnoszące się do poszczególnych 

sfer odnowy przedstawiają się następująco: 

 

Sfera przestrzenna: 

• modernizacja ulegającej dekapitalizacji infrastruktury technicznej   

• naprawa układu komunikacyjnego 

• restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych 

• remont i renowacja zasobów mieszkaniowych 

• rewaloryzacja zabytkowej struktury tkanki miasta 

Sfera społeczna: 

• rozwój infrastruktury społecznej i kulturalnej  

• rozwój zasobów ludzkich 

• przeciwdziałanie procesowi wykluczenia i marginalizacji społecznej 
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• wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców 

• wypracowanie projektów przeciwdziałających patologiom społecznym 

• aktywizacja społeczna mieszkańców 

Sfera gospodarcza: 

• aktywizacja ekonomiczna mieszkańców 

• rozwój lokalnego inkubatora przedsiębiorczości 

• wsparcie inicjatyw podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze 

rewitalizowanym 

 

5.3  Finansowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

Pełne zrozumienie procesu rewitalizacji wymaga oprócz uwzględnienia aspektów 

prawnych, organizacyjnych oraz społecznych również tych ekonomicznych, które w dużym 

stopniu wpływają na powodzenie działań odnowy. Proces ten wymaga oprócz czasu i 

odpowiedniej organizacji również nakładów finansowych. W polskich warunkach przy 

niskim poziomie dochodów ludności istnieje potrzeba znalezienia odpowiednich 

instrumentów finansowania, które uwzględniają krajowe uwarunkowania ekonomiczne.  

Istniejący stan prawny i uwarunkowania polityczno – ekonomiczne pozwalają jednak 

w dużym stopniu na pokonanie trudności związanych z finansowaniem tego typu 

przedsięwzięć. Dostępne źródła finansowania lokalnego programu rewitalizacji Mosiny 

można podzielić na trzy grupy: 

• lokalne (publiczne) – ich użycie leży w gestii samorządów lokalnych (opłaty 

lokalne, obligacje miejskie, pożyczki i kredyty); 

• zewnętrzne (publiczne) – są to środki krajowe i zagraniczne, często stają się 

podstawą montażu finansowego; 

• prywatne – środki własne ludności, spółdzielcze oraz podmiotów prywatnych 

prowadzących działalność gospodarczą na rewitalizowanym obszarze. 

Jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionym lokalnym źródłem 

finansowania są środki budżetu samorządowego. Ich użycie polega na bezpośrednim 

wsparciu procesów rewitalizacji. Wsparcie odbywać się może również poprzez zwolnienie z 

różnego rodzaju opłat oraz wprowadzeniu ulg dla nowych inwestycji programowych na 

rewitalizowanym terenie.  
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Samorząd może udzielać gwarancji i poręczeń lub kierunkowych dotacji finansowych. 

Środki budżetowe mogą brać udział w programach partnerstwa publiczno prywatnego. Wśród 

instrumentów kierunkowych o specyfice lokalnej, można wymienić: 

• obligacje rewitalizacyjne; 

• fundusze rewitalizacyjne; 

• opłaty adiacenckie. 

Napływ pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej i mnogość programów i 

funduszy wspierających działania odnowy powoduje, że środki publiczne pełnią ważna rolę w 

montażu finansowym z środkami beneficjenta danego programu. 

W ramach bezzwrotnej pomocy w Wielkopolskim Programie Operacyjnym Rozwoju 

Regionalnego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów 

problemowych przewidziane są środki w wysokości ok.  54,1 mln euro. 

 

 
5.4 Wybór obszarów rewitalizowanych. 
 

5.4.1  Kryteria wyboru obszarów rewitalizowanych  
 

Kompleksowy proces odnowy tkanki miasta wymaga dokładnego wyznaczenia 

obszarów podlegających procesowi odnowy. Na podstawie analizy zjawisk zachodzących na 

terenie miasta ustalono kryteria ich wyboru. 

Delimitacja obszarów rewitalizowanych na terenie miasta Mosiny została 

przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria podzielone na grupy: 

 

kryteria społeczno - gospodarcze 

- poziom bezrobocia  

- poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

- aktywność ekonomiczna mieszkańców 

- poziom aktywności społecznej mieszkańców 

- poziom wykształcenia mieszkańców 

- aktywność organizacji społecznych 

- stan infrastruktury społecznej  

- dostępność do atrakcji kulturalnych 

- bezpieczeństwo i porządek publiczny 
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kryteria przestrzenno - funkcjonalne: 

- stan infrastruktury technicznej 

- stan techniczny zabudowy 

- poziom spójności z pozostałą tkanką miasta 

- stan techniczny obiektów objętych ochroną konserwatorską 

 

Ze struktury przestrzennej miasta zostały wyodrębnione trzy obszary rewitalizowane. 

Ich wybór został poprzedzony przeprowadzoną w części analitycznej dokumentu 

charakterystyką miasta. Dzięki rozpoznaniu uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych jego 

rozwoju określono obszary problemowe i potrzeby z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego, opieki społecznej oraz gospodarki.  Przeznaczone pod rewitalizację tereny 

spełniają większość z kryteriów wyboru obszarów rewitalizowanych. 

Biorąc pod uwagę powyższe wybrane zostały następujące obszary problemowe, które 

wymagają przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych. 

Obszar A- Obszar Pilotażowy 

Obszar B- Nowy Rynek 

Obszar C – Potencjał Rozwojowy 

Zasięg przestrzenny poszczególnych obszarów przedstawia załącznik nr 2. do niniejszego 

dokumentu. 

 

 

5.4.2 Charakterystyka obszarów rewitalizowanych 
 
 

Obszar A – Obszar pilotażowy 

Znajduje się w ścisłym centrum Mosiny i pełni najważniejszą funkcję miastotwórczą. 

Centrum miasta stanowi prostokątny Plac 20 Października, dawny rynek. W obszarze A 

znajduje się najważniejsza przestrzeń publiczna w mieście, chroniony przez przepisy prawa 

układ urbanistyczny, urząd oraz obiekty handlowo – usługowe (został wpisany decyzją 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 października 1984 roku 

do  rejestru zabytków województwa wielkopolskiego).  

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się jedyny na terenie miasta kościół p.w. św. 

Mikołaja. Najstarsza wiadomość o istnieniu w Mosinie kościoła pochodzi z 1298r. 
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Wybudowana w 1839 r. murowana świątynia została w 1945 r. doszczętnie zniszczona. 

Wykorzystując częściowo jej mury, w latach 1952-1954 wzniesiono obecny kościół.  

Nie sposób nie wspomnieć o targowisku, które również jako bardzo ważna przestrzeń 

publiczna jest miejscem spotkań ludzi w czasie zakupów. Główną funkcją tego terenu jest ta 

handlowa. Odbywa się na nim sprzedaż towarów ze straganów oraz z samochodów, które w 

sposób nieuporządkowany parkują w jego przestrzeni. Przy Kanale Mosińskim zlokalizowane 

są tymczasowe miejsca parkingowe dla samochodów obsługujących targowisko. 

Powierzchnia targowa wchodzi w kolizję z nieuporządkowanymi ciągami komunikacyjnymi 

co stwarza niebezpieczeństwo dla osób sprzedających i kupujących. Opracowanie 

dostosowanej do wymogów architektonicznych i funkcjonalnych koncepcji nowoczesnego 

targowiska miejskiego pozwoli na prawidłową realizację funkcji jakie ono pełni.   

Teren po byłej Spółdzielni Pracy „Barwa” o ciekawej architekturze poprzemysłowej w 

postaci kilku znajdujących się tam budynków podlega ciągłej degradacji co niestety może 

spowodować nieodwracalne zniszczenia w charakterze zabudowy na tym obszarze. Szanse 

dla tego obszaru stanowią inwestycje mieszkaniowe. Wprowadzenie na terenie byłego 

zakładu funkcji mieszkaniowej w połączeniu z handlowo – usługową w oparciu o istniejące 

procedury administracyjne pozwoli na harmonijny rozwój tego obszaru. 

Niezwykle ważnym w aspekcie rewitalizacji jest Kanał Mosiński ponieważ stanowi on 

element krajobrazu naturalnego. W obszarze A  przy wylocie ul. Niezłomnych znajduje się 

budynek dawnej Bożnicy, obecnie galeria miejska i izba muzealna. Zbudowano ją na miejscu 

drewnianego domu modlitw z 1820r. W 1871r. na 1525 mieszkańców miasta przypadało 206 

Żydów. Na południowym brzegu Kanału Mosińskiego znajduje się częściowo szachulcowy 

budynek dawnych łazienek, z charakterystyczną wieżyczką, stanowiący obecnie szkołę 

katolicką. Bardzo ważnym obiektem jest eklektyczny dwór i park dawnego Majątku Budzyń, 

przy ul. Krotowskiego. Wymagają one rewaloryzacji co pozwoli na zachowanie ich 

kulturowego charakteru i ochronę ich dziedzictwa.  

 Mając na uwadze fakt (wykres 19), że ok. 71 % gruntów na obszarze rewitalizowanym 

stanowi prywatną własność niezbędnym jest nakłonienie właścicieli do partycypacji w 

nakładach na działania rewitalizacyjne. 
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Wykres 19. Struktura własności gruntów Obszaru A 

71%

18%

11%
własność
gminy

własność
skarbu
państwa
własność
prywatna

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Mosina 

 

Uzasadnienie wyboru obszaru A: 

Ze względu na to, że wyznaczony obszar stanowi wizytówkę miasta, poprzez 

znajdujące się w jego granicach  budynki o dużej wartości architektonicznej oraz atrakcyjne 

przestrzenie publiczne wybrany został jako pilotażowy. Wszelkie projekty rewitalizacyjne 

realizowane na tym obszarze traktowane winny być jako priorytetowe ze względu na 

założenie kompleksowej odnowy tkanki miasta. Prawidłowe wdrożenie działań odnowy na 

Obszarze A spowoduje pozytywne „falowe oddziaływanie” na wyznaczone obszary B i C. 

Ciekawie powiązany zespół przestrzeni publicznych stanowi dużą szansę stworzenia 

w pełni funkcjonalnego układu. Niezaprzeczalnym faktem jest bowiem, to że przestrzenie 

publiczne stanowią o tożsamości miasta. W procesie rewitalizacji winny one stanowić obszar 

silnej koncentracji funkcji handlowych, kulturalnych i usługowych, generujący ruch 

spacerowy, turystyczny i wycieczkowy. Należy w tym wypadku duży nacisk położyć na 

funkcję turystyczną, która choć stanowi dużą szansę rozwoju nie była do tej pory 

wykorzystana.  

Korzyści, które dzięki zastosowaniu instrumentów rewitalizacyjnych powinni uzyskać 

mieszkańcy to wzrost jakości życia poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, stworzenie 

terenów do rekreacji, spacerów oraz uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych i sąsiedzkich. 

Problemy, które dotyczą tego obszaru związane są z dekapitalizacją infrastruktury, 

nieuregulowanym prawem własności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, źle 

funkcjonującym i niewydolnym układem komunikacyjnym. Negatywne zjawiska zachodzące 

w sferze przestrzennej wpływają na powstanie negatywnych zachowań społecznych, które 
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potęgowane są przez dezintegrację struktury przestrzennej i społecznej, niedostosowanie 

układu ciągów komunikacyjnych, zarówno tych pieszych jak i drogowych do współczesnych 

wymagań mieszkańców. 

W tym rejonie wyróżnić można system połączonych przestrzeni publicznych 

składający się z następujących elementów: 

- Park przy Rondzie Budzyń 

- Plac 20 Października 

- Targowisko 

Elementy te zostaną dzięki działaniom przeprowadzonym w ramach poszczególnych 

projektów uzupełnione ciągami o małej kolizyjności. Pod względem przestrzennym 

predysponowany do tego jest obszar znajdujący się wzdłuż Kanału Mosińskiego.  

Dodatkowo teren po byłej Spółdzielni Pracy :Barwa” powinien stanowić zamknięcie 

tego systemu przechodząc z przestrzeni stricte publicznej w przestrzeń sąsiedzką oraz 

prywatną. W ramach rewitalizacji przestrzeni publicznych planowane jest więc 

uporządkowanie ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych. Ten ostatni ciąg powinien płynnie 

wpisać się w 2 pozostałe obszary rewitalizowane powodując, iż staną się one całością w skali 

miasta.  

Zgodnie z przewidywaniami Plac 20 Października ma zostać zmodernizowany i 

częściowo zmieniona ma być jego funkcja. Planuje się ograniczenie funkcji parkingowej oraz 

zmianę układu komunikacyjnego. Unikatowość historyczna i kulturowa obszaru A zostanie 

podkreślona poprzez wdrożenie projektów zmierzających do ochrony dziedzictwa 

kulturowego w powiązaniu z funkcją administracyjną pozwoli na wygenerowanie atrakcyjnej 

tkanki miasta.  

Część placu 20 Października zostanie przeznaczona na cele związane z wypoczynkiem 

i rozrywką. Renowacja placu wiązałaby się więc z wymianą jego nawierzchni, zmianą 

rozwiązań komunikacyjnych, budową infrastruktury oświetleniowej, wymianą małej 

architektury (ławki, kosze na śmieci, gazony, tablice ogłoszeniowe) oraz planowymi 

nasadzeniami zieleni.   
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Rycina 1. Układ urbanistyczny Mosiny  
 

Obszar B – Nowy Rynek 

Analizowany obszar, przylega bezpośrednio do obszaru pilotażowego A. 

Zlokalizowany jest w niedalekiej odległości od terenów po byłej Swarzędzkiej Fabryce 

Mebli. Jego obszar wyznaczają granice, które stanowią ulice Łazienna, Śremska, Kolejowa, 

tory kolejowe oraz ulica Farbiarska. Jest niezwykle cennym obszarem ze względu na 

atrakcyjne tereny pozwalające na planowe działania zmierzające do wykreowania w pełni 

powiązanej urbanistycznie przestrzeni. Charakterystycznymi elementami tej przestrzeni jest 

aleja wierzb okalających ul. Dworcową. Mają one niezwykłą wartość krajobrazową, tak więc 

przy planowanych pracach związanych z jej przebudową należy dążyć do zachowania tych 

drzew. Gatunek drzew również powinien pozostać bez zmian ze względu na fakt, iż drzewa te 

niezwykle mocno wpisały się w krajobraz miasta. Wśród najbardziej interesujących pod 

względem architektonicznym budynków znajdujących się na tym obszarze należy wymienić  

młyn z początku XX wieku znajdujący się na ul. Kolejowej oraz sąsiadujący z nim budynek 

na narożniku ul. Kolejowej oraz Śremskiej wybudowany w podobnym stylu 

architektonicznym.  Ciekawym obiektem w skali Mosiny jest budynek dworca kolejowego, 

będący własnością kolei. (Ryc. 2.) 
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Rycina 2. Obecne zagospodarowanie obszaru dworca kolejowego. 

Wykreowanie Nowego Rynku pozwoli na  powstanie „Przyjaznej Przestrzeni 

Publicznej” z okalającą go zwartą zabudową, gdzie zlokalizowane zostałyby między innymi 

usługi wyższego rzędu. 

W sytuacji gdy w jednym miejscu zlokalizowane są: węzeł komunikacji PKP, PKS, 

podmiejskiej linii autobusowej MPK oraz postoju taksówek należy dążyć do stworzenia 

warunków dla powstania jednej nowoczesnej zintegrowanej bazy dla tych różnych środków 

komunikacji publicznej. Dodatkowo należałoby zwrócić uwagę na potrzebę pełniejszego 

wykorzystania tzw. Ptasiego Parku zlokalizowanego przy ul. Dworcowej i uczynienie go 

atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Być może należałoby przeanalizować możliwość 

przeniesienia Pomnika Kościuszki znajdującego się vis a vi budynku banku. Taka zmiana 

lokalizacji pomnika miałaby na celu podkreślenie jego rangi. Obecnie  pomnik zlokalizowany 

jest  na uboczu, „przytłoczony” przez parking znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie. 

Kolejnym działaniem będzie uzupełnienie wschodniej pierzei budynków usługowych, patrząc 

od strony dworca PKP, tak aby tworzyły jednolitą całość pod względem architektonicznym. 

Regularny przebieg tej pierzei wraz z podwyższeniem jej jakości estetycznej przy starannym 

kształtowaniu zieleni przy okazji modernizacji ul. Dworcowej powinny dać zamierzony 

rezultat, czyli uczynienie z ulicy Dworcowej najbardziej reprezentacyjnego ciągu 

komunikacyjnego, który zmierza w stronę ścisłego centrum miasta. 
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Korzystnie przedstawia się struktura własnościowa gruntów na Obszarze B – ok. 62 % 

terenów rewitalizowanych stanowi własność gminy. Stanowi to dla tych obszarów dużą 

szansę ze względu na duże możliwości prawne do dysponowania zlokalizowanymi na nim 

nieruchomościami, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na potencjalne duże koszty 

utrzymania tych terenów i brak wsparcia ze strony prywatnych właścicieli pozostałych 

nieruchomości.  

 

Wykres 20. Struktura własności gruntów Obszaru B 

62%12%

26% własność gminy

własnosć skarbu
państwa
własność prywatna

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Mosiny 

 

Uzasadnienie wyboru Obszaru B: 

Obszar położony blisko centrum Mosiny gdzie może powstać atrakcyjny szlak 

komunikacyjny wraz ze zwartą zabudową skupiającą usługi wyższego rzędu. Na 

wyznaczonym terenie znajdują się budynki gminne w których realizowane będą projekty ze 

sfery społeczno-gospodarczej programu rewitalizacji. 

Ze względu na charakter łącznika pomiędzy centrum a węzłem komunikacyjnym jako 

jedną z najważniejszych stanowi ulica Dworcowa, wzdłuż której zlokalizowane są obiekty 

użyteczności publicznej.    
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Obszar C – Potencjał rozwojowy 

 

Nie bez powodu obszar ten uzyskał podtytuł „Potencjał rozwojowy”. Na fakt ten 

złożyło się szereg czynników. Wymienić należy ten związany z granicznym położeniem 

względem Wielkopolskiego Parku Narodowego.  

 Analizowany obszar jest największym spośród przewidzianych do  rewitalizacji. Jest 

to teren zarazem wielkich szans, jak również zagrożeń. Szanse w jego odnowie upatrywać 

należy w kluczowej kwestii wykorzystania trasy kolejowej do Osowej Góry. Najbardziej 

optymalnym rozwiązaniem jest przywrócenie ruchu szynowego na tej trasie w ramach 

podmiejskiego transportu liniowego. Zintegrowanie transportu publicznego południowych 

granic aglomeracji poznańskiej z samym Poznaniem oraz częścią północną może pozwolić na 

powtórne  wykorzystanie tej trasy. Oprócz tego mogłaby pełnić ona swoją utraconą 

turystyczną rolę. W tym względzie jednak niezbędny jest dialog z Wielkopolskim Parkiem 

Narodowym, którego stanowisko blokuje działania proinwestycyjne na tym obszarze. 

Niebezpieczeństwem dla realizacji tego projektu są propozycje całkowitej likwidacji linii 

kolejowej. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku „Glinianek”. Ten niezwykle atrakcyjnie 

krajobrazowo obszar znajdujący na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego pełni od 

wielu lat oprócz funkcji łowiska wędkarskiego, funkcję dzikiego kąpieliska. Ze względu na 

brak zgody Wielkopolskiego Parku Narodowego na turystyczne zagospodarowanie tego 

obszaru (tj. między innymi stworzenie koszy na śmieci, szaletów, strzeżonego kąpieliska, 

parkingu rowerowego oraz samochodowego), teren ten nie jest zagospodarowany.   

Kolejną z możliwych opcji wykorzystania nieczynnej trasy kolejowej do Osowej Góry 

jest stworzenie jej śladem ścieżki rowerowej, która z Puszczykowa poprzez Mosinę 

prowadziłaby do serca Wielkopolskiego Parku Narodowego.  

Ciekawie przedstawia się struktura własnościowa dla tego obszaru. Szczególnie ze 

względu na fakt, że największą powierzchnię stanowią grunty należące do skarbu państwa. 
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Wykres 21. Struktura własności gruntów Obszaru C 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Mosiny 

 

Uzasadnienie wyboru obszaru C: 

Obszar jest terenem dużych problemów społecznych występujących w jego granicach. 

Niewątpliwą szansę dla jego rozwoju stanowi atrakcyjne sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku 

Narodowego między innymi znajdujący się w jego obrębie obszar tzw. „Glinianek”. 

Nieczynna trasa kolejowa do Osowej Góry stwarza możliwości wykorzystania atrakcyjnego 

położenia obszaru C i jego potencjału turystycznego. Rozwój turystyki na tym obszarze 

działać będzie stymulująco na poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców. 

 

 
5.5 Projekty i zadania inwestycyjne. 
 

Na podstawie potrzeb wybranych obszarów rewitalizowanych ustalone zostały 

niezbędne projekty inwestycyjne, na które składają się działania mające na celu realizację 

strategicznego celu rewitalizacji i uzupełniających go celów szczegółowych. Wyznaczone 

projekty pozwolą na wprowadzenie w życie misji lokalnego programu rewitalizacji miasta. 

Mając na uwadze wcześniejsze ustalenia zostały wyznaczone do realizacji następujące 

projekty i działania rewitalizacyjne na poszczególnych obszarach ze szczególnym 

uwzględnieniem Obszaru A – Obszar pilotażowy. 

 

 
 



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MOSINY 

URZĄD MIEJSKI W MOSINIE 56

 
 
PROJEKT 1. KŁADKA PIESZO – ROWEROWA UL. ŁAZIENNA  

Lokalizacja: Obszar A – Obszar pilotażowy 

Okres realizacji: 2009 r.  - 2010 r. 

Tabela 16. Kładka pieszo - rowerowa 

Lp. Działanie Źródło finansowania Przewidywane koszty realizacji 
w tyś. zł. 

1. Budowa kładki pieszo – 
rowerowej  

Budżet gminy  
Środki prywatnych 
inwestorów 

200 
150 

2. Budowa infrastruktury 
towarzyszącej 

Budżet gminy 
Środki prywatnych 
inwestorów 

50 
50 

SUMA   450 
 

 

PROJEKT 2. MODERNIZACJA PLACU 20 PAŹDZIERNIKA  

Lokalizacja: Obszar A – Obszar pilotażowy 

Okres realizacji: 2009 r.  - 2012 r. 

Tabela 17. Modernizacja Placu 20 Października 

Lp. Działanie Źródło 
finansowania 

Przewidywane 
koszty realizacji w 

tyś. zł. 
1. Zmiana nawierzchni placu 
2. Zmiana układu drogowego 

3. 

Zaprojektowanie elementów małej architektury, która  
porządkowała oraz nadawała będzie nową jakość 
przestrzeni dostosowanej do układu urbanistycznego 
placu 

Budżet gminy 
 
Fundusze 
europejskie 
 
 

10000 

 

 
PROJEKT 3. RENOWACJA MAJĄTKU BUDZYŃ     
 
Lokalizacja: Obszar A – Obszar pilotażowy 

Okres realizacji: 2009 r.  - 2011 r. 
 
Tabela 18. Renowacja Majątku Budzyń 

Lp. Działanie Źródło finansowania Przewidywane koszty realizacji w 
tyś. zł. 

1. Renowacja dworu 
Budżet gminy  
Środki prywatnych 
inwestorów 

900 
3600 

2. Renowacja okalającego 
parku  

Budżet gminy 
Fundusze europejskie 

100 
400 

SUMA   5000 
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PROJEKT 4. – BULWARY NAD KANAŁEM MOSIŃSKIM  
 
Lokalizacja: Obszar A – Obszar pilotażowy 

Okres realizacji: 2009 r.  - 2011 r. 

Tabela 19. Bulwary nad Kanałem Mosińskim 

Lp. Działanie Źródło 
finansowania 

Przewidywane 
koszty realizacji w tyś. zł. 

1. Budowa infrastruktury komunikacyjnej 
wzdłuż kanału (ścieżki rowerowe, chodniki) 

2. Budowa infrastruktury towarzyszącej (m.in. 
obiekty małej architektury)  

Budżet gminy  
Fundusze 
europejskie 

 

SUMA   700 
 
PROJEKT 5 – NOWOCZESNE TARGOWISKO   
Lokalizacja: Obszar A – Obszar pilotażowy 

Okres realizacji: 2009 r.  - 2010 r. 

Tabela 20. Nowoczesne targowisko 
Lp. Działanie Źródło 

finansowania 
Przewidywane 

koszty realizacji w tyś. zł. 
1. Wymiana nawierzchni targowiska 

2. Budowa infrastruktury towarzyszącej (m.in. 
obiekty małej architektury) 

3. Budowa pawilonów handlowych 
4. Przebudowa układu komunikacyjnego 

Budżet gminy 
Fundusze europejskie

 
1500 

 
 
 
 
PROJEKT 6. REWITALIZACJA PTASIEGO PARKU  

Lokalizacja: Obszar B- Nowy Rynek 

Okres realizacji: 2009 r.  - 2010 r. 

Tabela 21. Rewitalizacja Ptasiego Parku 

Lp. Działanie Źródło 
finansowania 

Przewidywane 
koszty realizacji w tyś. zł. 

1. Wykonanie oświetlenia parku 
2. Odnowa zieleni parkowej 
3. Urządzenia placów zabaw dla dzieci 

4. Dokonanie nasadzeń drzew parkowych 
krzewów ozdobnych 

5 Budowa obiektów małej architektury 

Budżet gminy 
Fundusze europejskie 400 
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PROJEKT 7. REWITALIZACJA WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO – UL. 

DWORCOWA  

Lokalizacja: Obszar B- Nowy Rynek 

Okres realizacji: 2010 r.  - 2013 r. 

Tabela 22. Rewitalizacja węzła komunikacyjnego – ul. Dworcowa 

Lp. Działanie Źródło 
finansowania 

Przewidywane koszty realizacji w 
tyś. zł. 

1. Modernizacja dworca 

2. Budowa przyjaznej zatoki 
autobusowej 

3. Budowa postoju dla taksówek 

4. Rewitalizacja zieleni ul. 
Dworcowej 

5 Przebudowa ul. Dworcowej 

Budżet gminy 
Fundusze europejskie 1000 

 

 
PROJEKT 8 – 4 RAZY E  
ELEGANCKI MONITORING 
Tabela 23. Monitoring 

Lp. Działanie Źródło 
finansowania 

Przewidywane koszty realizacji w 
tyś. zł. 

1 Wykonanie monitoringu 
miejskiego 

Budżet gminy 
Fundusze europejskie 500 

 
 
 
 
 
ELEGANCKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  
Tabela 24. Przedsiębiorczość 

Lp. Działanie Źródło 
finansowania 

Przewidywane koszty realizacji w 
tyś. zł. 

1. Budowa inkubatora 
przedsiębiorczości 

Budżet gminy 
Fundusze europejskie 2000 

 
 
ELEGANCKIE SĄSIEDZTWO 
Tabela 25. Sąsiedztwo 
Lp. Działanie Źródło 

finansowania 
Przewidywane 

koszty realizacji w tyś. zł. 

1 

Organizacja przy udziale organizacji pozarządowych i 
Mosińskiego Ośrodka Kultury 
„Dni eleganckiego sąsiada” 
- konkursy plastyczne dla dzieci 
- rozwijanie platformy pomocy sąsiedzkiej 

Budżet gminy 
Fundusze 
europejskie 

100 
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E – MIESZKANIEC 
Tabela 26. Informatyzacja 

Lp. Działanie Źródło 
finansowania 

Przewidywane 
koszty realizacji w tyś. zł. 

1 Utworzenie punktów bezpłatnego 
dostępu do internetu 

Budżet gminy 
Fundusze europejskie 100 

2. Wdrożenie dostępu do usług 
publicznych online  250 

SUMA   350 
 
 
 
Przewidywany całkowity koszt realizacji powyższych projektów opiera się na szacunkach  i 

wynosi ok. 22 ml. zł. Mając na uwadze specyficzny charakter projektów rewitalizacyjnych i 

zróżnicowane możliwości wyboru źródeł ich finansowania, a także zmieniające się 

uwarunkowania prawno – organizacyjne i ekonomiczno – społeczne, koszty mogą ulec 

zmianie i rozłożyć się proporcjonalnie na wszystkich partnerów procesu rewitalizacji.  

 
 
 
5.6 Oczekiwane wskaźniki osiągnięć projektów rewitalizacyjnych. 
 

Prawidłowa realizacja projektów rewitalizacyjnych wymaga stosowania systemu 

kontrolowania i monitorowania ich osiągnięć. Ze względu na charakter mierników 

stosowanych w procesie ewaluacji poszczególnych projektów wyróżnia się trzy rodzaje 

wskaźników osiągnięć: 

 

A. Wskaźniki produktu -  (ang. output) definicyjnie są to materialne rzeczy lub usługi, które 

instytucja realizująca dany projekt inwestycyjny otrzymuje poprzez zaangażowanie 

określonych środków finansowych. Wskaźniki produktu odnoszą się tylko do okresu w 

którym dany projekt rewitalizacyjny będzie realizowany i nie mogą wykraczać poza ramy 

czasowe jego realizacji. Należą do nich: 

- liczba budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji (szt.) 

- liczba rewitalizowanych obiektów (szt.) 

- długość i powierzchnia nowych ulic i chodników,(km, m2) 

- liczba utworzonych obiektów infrastruktury społecznej (szt.) 
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- długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej i gazowej (km) 

- liczba zamontowanych kamer monitorujących (szt.) 

- liczba słupów oświetleniowych (szt.) 

- liczba przestępstw (szt.) 

- liczba powstałych obiektów małej architektury (szt.) 

- powierzchnia poddanych pod rewitalizację działek (m2) 

- powierzchnia nowych powierzchni usługowych (m2) 

- liczba budynków i lokali przeznaczona pod wykorzystanie lokalnego inkubatora 

  przedsiębiorczości (szt.) 

- liczba stanowisk bezpłatnego dostępu do internetu (szt.) 

- długość przebudowanych i zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych (drogi, chodniki, 

   ścieżki rowerowe) (m) 

- liczba nowopowstałych obiektów inżynierii lądowej (szt.) 

- powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni sąsiedzkiej (m2) 

 

B. Wskaźniki rezultatu - (ang. results) są to natychmiastowe efekty wynikające z 

wytworzenia określonego produktu projektu. Niniejsze wskaźniki rezultatu są wynikiem 

wskaźników produktu. Prezentowane mogą być po zakończeniu okresu realizacji projektu 

(obserwowane w ciągu 2 lat od zakończenia projektu). Należą do nich: 

-  wskaźnik wykrywalności przestępstw (%)  

-  liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym (szt.) 

-  liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki (szt.) 

-  liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami (szt.) 

- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i  

    kulturalnych (szt.) 

-  liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej (osoby) 

-  powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana (m2) 

-  liczba nowych przedsiębiorstw (szt.) 

-  liczba nowych punktów usługowych na terenach rewitalizowanych (szt.) 

 

C. Wskaźniki oddziaływania (ang. impact indicators) – konsekwencje, które implikowane są 

realizacją projektu. Najczęściej obserwowane są przez pewien okres po zakończeniu realizacji 

projektu. Wykraczają one poza natychmiastowe wskaźniki rezultatu (obserwowane po ok. 3 

latach od zakończenia realizacji projektu) należą do nich: 
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- wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych (%) 

- migracje z terenów poddanych rewitalizacji (saldo) 

- liczba mieszkańców na terenach rewitalizowanych (osoby) 

- liczba pożarów, włamań do obiektów zabytkowych (szt.) 

- liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki(osoby) 

- stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki (szt.) 

- wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów rewitalizowanych (%) 

- liczba utrzymanych miejsc pracy (szt.) 

- liczba utrzymanych punktów usługowych (szt.) 
 

Schemat wskaźnikowej oceny realizacji projektów rewitalizacyjnych Mosiny 

przedstawia poniższa tabela poglądowa.  

Tabela 27. Wskaźnikowa ocena projektów rewitalizacyjnych 

Okres 
Okres realizacji 

projektu 

Bezpośredni po 

zakończeniu 

projektu 

Okres po bezpośredniej 

fali wpływu wykreowanych 

produktów projektu 

Nazwa 

wskaźnika 

Wskaźniki 

produktu 
Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania 

 
Przy odpowiednio przeprowadzonej analizie wskaźnikowej projektów rewitalizacji możliwa 

jest obiektywna ocena efektywności poszczególnych działań w ramach projektów 

rewitalizacyjnych w Mosinie.  

 

 
5.7 System wdrażania lokalnego programu rewitalizacji Mosiny 
 

W świetle najnowszych ustaleń metodyki realizacji i wdrażania lokalnych programów 

rewitalizacji jednym z podstawowych wymogów jest wybranie najlepszej możliwej formy 

zarządzania programem rewitalizacji.  

Jednym z najważniejszych elementów jest wybór najodpowiedniejszego modelu 

realizacji działań rewitalizacyjnych czyli wyznaczenie jej operatora. Ze względu na 

specyficzny charakter przedsięwzięcia jednostka za nie odpowiedzialna musi stosować 

kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do procesu zarządzania projektem.  

Operatorem procesu rewitalizacji w Mosinie jest Urząd Miejski w Mosinie. W ramach 

urzędu który wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza Gminy Mosina, który 
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nadzoruje i kieruje jego pracą poprzez wyznaczonych do tego celu zatrudnionych 

pracowników, został powołany zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina zespół zadaniowy 

ds. rewitalizacji miasta Mosiny oraz pełnomocnik ds. rewitalizacji. Zgodnie z w/w 

zarządzeniem pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora oraz członka zespołu 

ekspertów. Do członków zespołu zadaniowego należy m.in.: 

1) Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

2) Koordynowanie procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

3) Promowanie  Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 

Operator rewitalizacji miasta Mosiny: 

• przeprowadza badania i analizy dotyczące rewitalizowanego obszaru 

• zleca bądź samodzielne wykonuje projekty w ramach programu 

• udziela zamówień na realizację zadań budowlanych 

• zawiera umowy, które warunkują realizacje celów  

• zarządza finansami programu 

• składa wnioski o dofinansowanie ze środków wspólnotowych 

• prowadzi nadzór nad projektami uspołecznienia procesów rewitalizacyjnych i 

public relation programu 

• przygotowuje roczne raporty na temat realizacji programu rewitalizacji 

• sprawdza zgodność wniosków od beneficjentów z lokalnym programem 

rewitalizacji 

• kontroluje pod względem formalno – prawnym składane wnioski 

 

Praca zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji jest zarządzana i koordynowana przez 

Burmistrza Gminy Mosina.  Burmistrz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa po 

rozpatrzeniu wniosków uczestników procesu rewitalizacji: wydaje decyzje, zarządzenia  w 

ramach działań rewitalizacyjnych na wyznaczonych obszarach. Uczestnikami procesu 

rewitalizacji są: 

• Urząd Miejski w Mosinie,  

• organizacje pozarządowe, 

• podmioty gospodarcze, 

• mieszkańcy, 

• właściciele nieruchomości położonych na obszarze rewitalizowanym, 
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• wspólnoty mieszkaniowe,  

• pozostałe jednostki samorządowe, 

• Powiatowa Komenda Policji, 

• instytucje naukowe, 

• uczelnie wyższe, 

• podmioty świadczące usługi z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, 

• jednostki wyznaniowe, 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Mosinie można wskazać  

 uczestników procesów rewitalizacji miasta, którzy  na zasadzie konsultacji współdziałać będą 

w  procesie wdrażania lokalnego programu rewitalizacji Mosiny i jego okresowej aktualizacji.  

• Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa  

• Referat Inwestycji 

• Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa i  Leśnictwa 

• Referat Oświaty 

• Referat Finansowo – Budżetowy 

• Referat Geodezji i Nieruchomości 

• Biuro ds. promocji i komunikacji społecznej 

Powyższe jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mosinie działać powinny w 

ramach swoich kompetencji i regulaminu organizacyjnego urzędu i pod kontrolą Burmistrza 

Gminy Mosina i jego współpracowników.  
 

5.8 Sposoby oceny i aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji  
 

Lokalny program rewitalizacji jest dokumentem otwartym, odzwierciedlającym 

priorytetowe działania społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne, okresowo aktualizowanym. 

Jego realizacja podlegać będzie ciągłej  kontroli i systemowi monitoringu. Dzieje się tak ze 

względu na zmieniające się uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne procesu 

rewitalizacji w okresie projektowym 2008 – 2013. Podstawą systemu monitoringu i oceny 

realizacji programu będzie ciągły dialog pomiędzy wyznaczonymi wcześniej uczestnikami 

procesu rewitalizacji.  Przeprowadzony on będzie w oparciu o następujący schemat. 

1. Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji miasta Mosiny przeprowadza analizę wskaźnikową 

efektów poszczególnych projektów rewitalizacyjnych w ramach lokalnego programu 

rewitalizacji. 
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2. Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji miasta Mosiny przygotowuje raport roczny z realizacji 

lokalnego programu rewitalizacji i przekazuje go Burmistrzowi. 

3. Raport roczny z realizacji lokalnego programu rewitalizacji zostaje przedstawiony przez 

Burmistrza na forum zainteresowanych komisji Rady Miejskiej. 

4. Rada Miejska uchwałą przyjmuje - raport roczny z realizacji lokalnego programu 

rewitalizacji (corocznie) 

Za aktualizację programu odpowiedzialny jest pełnomocnik ds. rewitalizacji miasta 

wraz z zespołem zadaniowym. Aktualizacja Programu powinna odbywać się przy współpracy 

z partnerami społecznymi. Rada Miejska w Mosinie stosowną uchwałą przyjmować będzie w 

miarę potrzeb - aktualizację lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Mosiny. Ocena 

formalna realizacji programu należeć będzie do Burmistrza Gminy, a finalnie do Rady 

Miejskiej w Mosinie. Uwagi na temat przebiegu realizacji programu mogą zgłaszać partnerzy 

społeczni oraz inne zainteresowane podmioty. 

Skuteczność i efektywność lokalnego programu rewitalizacji będzie poddawana 

bieżącej ocenie przez zespół zadaniowy a sprawozdania przekazywane będą  Burmistrzowi. 

Dopuszcza się powierzenie kontrolowania wykonalności i merytorycznej poprawności 

lokalnego programu rewitalizacji zewnętrznemu audytorowi w postaci specjalistycznej 

jednostki lub specjalisty w dziedzinie rewitalizacji miast. 

 
 
5.9 Komunikacja społeczna  
 
5.9.1 Zakres odpowiedzialności. 
 

Za komunikację, promocję i public relation lokalnego programu rewitalizacji 

odpowiedzialny jest Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji miasta Mosiny, a jego zadanie polega 

na: 

− zapewnieniu bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 

wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie gminy 

− dostarczeniu czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 

obowiązujących w tym zakresie procedurach 

− inicjowaniu dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym 

− zapewnieniu współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie 

lokalnego programu rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez 

wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia 
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Zespół zadaniowy działa w tym zakresie we współpracy z Biurem ds. promocji i komunikacji 

społecznej. 

 

5.9.2 System komunikacji. 
 

Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji miasta Mosiny przekazuje informacje w postaci: 

raportów, informacji o charakterze stricte edukacyjnym i uświadamiającym, uczestnikom 

procesu odnowy. Wykorzystuje w tym celu następujące narzędzia komunikacji z otoczeniem: 

• bezpośrednie spotkania urzędników z mieszkańcami zarówno te w Urzędzie podczas 

załatwiania spraw jak i specjalnie zorganizowane  

• spotkania Burmistrza z mieszkańcami 

• kontynuacja rozpoczętych konsultacji społecznych w ramach cyklicznych spotkań z 

mieszkańcami 

• spotkania z radnymi podczas sesji Rady Miejskiej  

• korespondencja pocztowa 

• poczta elektroniczna 

• rozmowy telefoniczne 

• spotkania z dziennikarzami 

• wywiady dla lokalnych i krajowych mediów 

• wykorzystanie strony internetowej www.elegancka.mosina.pl do informowania o 

przebiegu procesu rewitalizacji oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w 

Mosinie 

• ulotki i broszury informacyjne 

• biuletyny 

• wydawnictwa książkowe i czasopisma 

• sondaże diagnostyczne 

• badania społeczne 

Grupami docelowymi promocji lokalnego programu rewitalizacji są: 

-społeczność lokalna, 

-beneficjenci projektów, 

-organizacje pozarządowe, 

-partnerzy społeczno-gospodarczy, 

 -media 
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Odpowiedni montaż dostępnych narzędzi komunikacji z otoczeniem pozwoli na uniknięcie 

dezinformacji, która rodzić może konflikty i napięcia społeczne.  
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Załącznik nr 1 

Rejestr najważniejszych zabytków na terenie miasta Mosiny. 

 

UKŁAD URBANISTYCZNY, XIV - XX 

 

1)  ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. p.w. Św. Mikołaja: kościół, mur., 1839, powiększony 1900, 

zamieniony na magazyn 1939, spalony 1945, całkowicie odbudowany 1945-1951; plebania, mur., 

ok. poł. XIX; wikarówka, mur., ok. 1930; dom kościelnego, mur., k. XIX. 

2)  BÓŻNICA, ob. Izba Regionalna, Filia Ośrodka Kultury w Mosinie, ul. Niezłomnych nr 1, 

mur., 1870, remont. 1986-1 987 

3)  SZPITAL I DOM STARCÓW, ul. Poznańska nr 1, mur., k. XIX 

4)  SIEROCINIEC SIÓSTR OBLATEK, ob. przedszkole, ul. Szkolna nr 1, mur., 1935 

5)  SZKOŁA KATOLICKA, ob. Szkoła Podstawowa nr 3, u1.Kościelna nr 1, mur., 1892-1893, 

remont. 1948, 1990 

6)  SZKOŁA KATOLICKA, ob. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna nr 5. Mur., k. XIX, rozbud. 

1932-1933, 1948-1949 i l.70 XX 

7)  SZKOŁA NIEMIECKA, ob. przedszkole, ul. Kolejowa nr 10, mur., ok.1935, przebud. l.80 XX 

8)  POCZTA, ul. Kolejowa nr 1, mur., pocz. XX 

9)  ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO: dworzec, mur., 4 ćw. XIX; dom pracowników kolei, ul. 

Kolejowa nr 3, mur., k. XIX; dom pracowników kolei, ul. Kolejowa nr 26, mur., k. XIX. 

10)  HOTEL, ob. Siedziba Urzędu Miejskiego, pl. 20 Października 1, mur., k. XIX 

11)  RESTAURACJA, dawniej Zakład Odzieży Sportowej i Turystycznej Polsport, pl. 20 

Października nr 7, mur., pocz. XX 

12)  SALA TANECZNA, dawniej kino Wrzos, pl. 20 Października nr 28, mur., k. XIX 

13)  POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKO – FOLWARCZNEGO (majątek Budzyń z 

folwarkiem Pożegowo), wł. Gmina Mosina, ul. Krotowskiego i Pożegowska: dwór, mur., ok. 

1870; obora, ob. Dom mieszkalny, ul. Pożegowska nr 6, mur., k. XIX, przebud.; Chlewnia, ob. 

Budynek wielofunkcyjny, ul. Krotowskiego nr 16, mur., k. XIX, cz. przebud.; Stodoła, ob. 

Budynek wielofunkcyjny, ul. Krotowskiego nr 16, mur., k. XIX, cz. przebud.; Czworak, ob. 

Dom, ul. Krotowskiego nr 14, mur., k. XIX, przebud.; Ośmiorak, ob. Dom, ul. Pożegowska nr 

5, mur., k. XIX, cz. przebud. 

14)  2 WILLE 

15)  OK. 150 DOMÓW 

16)  ZESPÓŁ DOMU NR 4 NA UL. SPOKOJNEJ: dom, mur., k. XIX; stodoła, mur., k. XIX; 

budynek gospodarczy, mur., k. XIX. 
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17) KUŹNIA, ob. dom ul. Wawrzyniaka 7, mur., pocz. XX 

18) MŁYN GOSPODARCZY, ob. wytwórnia pasz ul. Kolejowa nr 12, mur., pocz. XX 

19) SPICHLERZ, ul. Tylna nr 12, mur. k. XIX 

20) STODOŁA, ul. Sowiniecka nr 2, mur., k. XIX 

21) Zespół Zakładów Farbiarskich "Barwa", b. farbiarnia Kałamajskiego: bud. farbiarni z wieżą, 

mur. l. 20 XX; hala, mur., l. 20 XX. 

22) Zespół Cegielni, wł. Poznańskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, ul. Pożegowska nr 

1/3: 2 hale produkcyjne, mur., k. XIX; maszynownia, mur., l. 80 XIX; biuro, mur., k. XIX; willa 

dyrektora, ob. Mieszkania pracownicze, mur., 1896, przebud. 

23) Pozostałości zespołu cegielni, ul. Fiedlera, ob. rozlewnia oleju i magazyn, ul. Fiedlera: 

suszarnia cegieł, mur., k. XIX; wypalarnia cegieł, mur., k. XIX; 2 domy mieszkalne, mur.,  

k. XIX, przebud. 
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Załącznik nr 2 

Granice obszarów rewitalizowanych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


