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I. WPROWADZENIE 

 

Przyjęta przez Sejm ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zakłada możliwość prowadzenia zintegrowanych  

i kompleksowych działań rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki  

i przestrzeni na zdegradowanych obszarach gminy. 

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 

ukazały niekorzystne zjawiska i procesy na obszarach miejskich. Jednymi  

z obserwowanych procesów demograficznych i przestrzennych jest niekontrolowane 

rozpraszanie zabudowy miejskiej czy wzrost indywidualnego transportu 

samochodowego. Dlatego zgodnie z tendencjami europejskimi promuje się powrót  

do miast – niskoemisyjnych i przyjaznych. Sprzyja temu wzmacnianie funkcji 

mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalnych. W ostatnich latach przykłada się 

większe znaczenie rewitalizacji - jest ona uwzględniana w dokumentach rządowych 

wyznaczających kierunki rozwoju kraju a mianowicie w Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 czy Strategii 

Rozwoju Kraju. Narodowy Plan Rewitalizacji wymaga podejścia kompleksowego  

do wyprowadzania danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez działania w sferze 

społecznej, gospodarczej, przestrzennej i kulturowej. 

Program Rewitalizacji jest opracowywany i uchwalany przez Radę Miasta Biała 

Podlaska, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poźn. zm) oraz na podstawie 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

(Warszawa, 3 lipca 2015 r.). Gminy, które go uchwalą, mają możliwość ubiegania się  

o wsparcie działań związanych z rewitalizacją. Środki można pozyskać z programów 

operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wsparcie uzyskają 

projekty realizowane na terenach zdegradowanych, które wynikają ze zintegrowanych 

programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej. 
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Słowniczek najważniejszych pojęć, ujętych w diagnozie1 

 

REWITALIZACJA – proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 

rewitalizacji (Art. 2 ust. 1). 

 

INTERESARIUSZE REWITALIZACJI – to w szczególności:  

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa społecznego  

2. inni mieszkańcy gminy  

3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą  

4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne  

5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne  

6. organy władzy publicznej  

7. podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa (Art. 2 ust. 2).  

 

OBSZAR ZDEGRADOWANY – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym  

z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Można go 

wyznaczyć tylko w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego  

z następujących negatywnych zjawisk:  

1. gospodarczych - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw  

                                                           
1 Na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 1777) 
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2. środowiskowych - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska  

3. przestrzenno-funkcjonalnych - w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku 

dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych  

4. technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Obszar 

zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic (Art. 9 ust. 2).  

 

OBSZAR REWITALIZACJI – obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na 

którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację (Art. 10 ust. 1). Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20 % 

powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30 % liczby jej mieszkańców (Art. 

10 ust. 2). Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Pewne ograniczenia dotyczą włączania do 

niego niezamieszkałych terenów poprzemysłowych, w tym poportowych  

i powydobywczych, terenów powojskowych i pokolejowych (art. 10 ust. 3). 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą 

być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki 

(Art. 15 ust. 3).  

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI (GPR) – dokument, który jest sporządzany dla 

obszaru rewitalizacji. W przypadku podziału obszaru rewitalizacji na podobszary jest 

opracowywany z podziałem na podobszary, po dokonaniu wyboru danych terytoriów. 

Opracowywany jest w dialogu z lokalnymi społecznościami oraz interesariuszami 

rewitalizacji. Wyznacza strategiczne kierunki i pomysły na działania na danym 



7 

terytorium objętym rewitalizacją. Zawiera przede wszystkim szczegółową diagnozę 

obszaru rewitalizacji, opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi gminy, 

opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz 

odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych 

zjawisk społecznych i gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, 

technicznych, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze 

społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub 

technicznym, w tym listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

oraz charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

szacunkowe ramy finansowe wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych 

ze źródeł publicznych i prywatnych, opis struktury zarządzania realizacją GPR, system 

monitorowania i oceny GPR, wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać 

ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wskazanie sposobu realizacji GPR  

w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 15 ust. 1). 

 

Na różnych poziomach procesu rewitalizacji, ustawa pozwala na stosowanie 

zróżnicowanych instrumentów. Należą do nich:  

1) Instrumenty uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji o dwuletnim terminie działania w postaci:  

• prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze 

rewitalizacji na rzecz Gminy;  

• zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, na obszarze rewitalizacji, dla 

wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania 

terenu wymagających tej decyzji, jeżeli stan zagospodarowania obszaru 

rewitalizacji oraz stopień jego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wskazują, że nieustanowienie zakazu może doprowadzić do 

niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji, pogłębiających 

niekorzystne zjawiska.  

2) Instrumenty Specjalnej Strefy Rewitalizacji:  

• wsparcie środkami publicznymi (Art. 27 ust. 2) budowy lub przebudowy 

budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego. 

Instrument oddziaływujący bezpośrednio na rozwój mieszkalnictwa 

komunalnego, wymaga posiadania środków finansowych przez Miasto.  
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• obowiązek opróżnienia przez lokatorów, na czas wykonywania robót 

budowlanych, lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli 

jest to niezbędne do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Art. 28), w tym 

zapewnienie: lokatorowi przez prezydenta miasta lokalu zamiennego i pokrycia 

kosztów przeprowadzki (Art. 28 ust. 6) oraz możliwość wydania przez wojewodę 

decyzji nakazującej opróżnienie lokalu (Art. 29).  

• ustanowienie zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa 

w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Art. 30) zapobiegającego zmianom w zagospodarowaniu 

niezgodnym z gminnym programem rewitalizacji albo utrudniającym jego 

realizację;  

• wsparcie finansowe: robót budowlanych polegających na remoncie lub 

przebudowie; prac konserwatorskich i prac restauratorskich w rozumieniu art. 3 

pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774) w odniesieniu 

do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków - jeżeli te działania służą 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych - poprzez: udzielenie właścicielom lub 

użytkownikom wieczystym nieruchomości dotacji w wysokości 

nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na ich wykonanie (Art. 35);  

• zwolnienie ze stosowania trybu zamówień publicznych, dla zamówień, których 

przedmiotem są usługi bądź roboty budowlane, wykonywane na obszarze SSR, 

jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce 

zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji” (obecnie do wysokości 

zamówienia ok. 1 mln. zł - Art..45);  

3) Instrumenty miejscowego planu rewitalizacji (w ustawie o planowaniu  

       i zagospodarowaniu przestrzennym):  

• ułatwiające racjonalną gospodarkę przestrzenną poprzez stosowanie zapisów 

ponadstandardowych (w stosunku do obszarów nie objętych rewitalizacją) 

określających (Art. 41 p. 6): przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji 

celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 i 985) lub 

przedsięwzięcia prywatne; zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy  

i harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą; 
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charakterystyczne cechy elewacji budynków; szczegółowe przepisy dotyczące 

zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni publicznych, w tym 

urządzania i sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na drogach 

publicznych oraz przekrojów ulic; zakazy i ograniczenia dotyczące działalności 

handlowej lub usługowej; maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów 

handlowych, w tym obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o wskazanej  

w planie maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalną liczbę;  

• umożliwiające ustalenie w planie, w odniesieniu do nieruchomości 

niezabudowanej, że warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej jest 

zobowiązanie się inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego 

przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury 

technicznej, społecznej (na potrzeby działalności kulturalnej, społecznej, 

edukacyjnej lub sportowej, wykonywanej przez podmioty prowadzące 

działalność na obszarze rewitalizacji, których głównym celem nie jest osiągnięcie 

zysku) lub lokali mieszkalnych – w zakresie wskazanym w planie poprzez: 

zawarcie przez gminę z inwestorem umowy urbanistycznej (Art. 41 p. 6). 
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II. Metodyka prac 

1. Obszary badań negatywnych zjawisk (zjawisk kryzysowych)  

 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dokonano 

analizy negatywnych zjawisk (kryzysowych) w rozkładzie przestrzennym odniesionym 

do podziału miasta na jednostki pomocnicze - obszary. 

Zostały one wydzielone z uwzględnieniem występujących na danym obszarze 

specyficznym charakterem zabudowy, a także położeniem topograficzno-

przestrzennym. Ich granicę stanowią arterie komunikacyjne, linie kolejowe  

i naturalne cieki wodne (rzeka Krzna i Klukówka). Podstawowe dane dotyczące 

obszarów jednostek pomocniczych przedstawiono w tabeli 1., a ich granice na rycinie 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyka jednostek pomocniczych miasta Biała Podlaska  

Obszar Nazwa obszaru Liczba mieszkańców Powierzchnia obszaru 

1 Centrum 2603 1,00 

2 Warszawska 5509 3,19 

3 Glinki 2403 1,10 

4 
Osiedle 
Jagiellońskie 

12191 
3,06 

5 
Osiedle 
Francuskie 

5079 
6,25 

6 Brzeska - Błonie 736 2,03 

7 Białka 345 5,81 

8 Sielczyk 780 5,40 

9 Sidorki 565 2,20 

10 Sidorska 8579 2,44 

11 Wola - Dworzec 7509 1,02 

12 Kołychawa 3566 2,72 

13 Pieńki 2004 3,17 

14 
Osiedle za Torami 
- Lotnisko 

6255 
9,86(1,85)* 

Ogółem dla miasta 58124 49,25 

* powierzchnia obszaru bez powierzchni terenu dawnego lotniska 
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Rycina 1. Wyznaczone jednostki pomocnicze (obszary) miasta Biała Podlaska  

 

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji za pomocą analizy 

zjawisk kryzysowych w rozkładzie na wyżej wyznaczone obszary ma także na celu 

ujęcie wszystkich terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych 

położonych w ich zasięgu, aby stały się one integralnymi częściami wyznaczonego 

obszaru zdegradowanego (wyniki dotyczące intensywności występowania zjawisk 

kryzysowych dotyczą kontekstowo także tych terenów). W ten sposób gminny program 

rewitalizacji będzie mógł traktować tzw. miejskie obszary zdegradowane i obszary 

poprzemysłowe, powojskowe i pokolejowe jako tereny komplementarne. 

W celu identyfikacji obszaru zdegradowanego w Białej Podlaskiej przeprowadzono 

diagnozę w sferach: 

• społecznej, 

• gospodarczej,  

• technicznej, 

• przestrzenno-funkcjonalnej, 

• środowiskowej. 
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2. Kryteria badań i wskaźniki zjawisk kryzysowych  

 

W celu dokonania analiz negatywnych zjawisk (kryzysowych) użyto  

21 dostępnych kryteriów i wskaźników, wymaganych ustawą o rewitalizacji. Do obszaru 

każdej jednostki pomocniczej miasta przypisano określone dane wskaźnikowe  

i odniesiono je do średniej wyznaczonej dla całego miasta Biała Podlaska. Zestaw 

wskaźników przeznaczonych do badania zjawisk kryzysowych (tabela 2) przyjęto:  

a) wg zasad ustalonych w ustawie o rewitalizacji, art. 9.1, która wymaga badania:  

• zjawisk społecznych jako podstawowych: demografia, starzenie się, rynek pracy, 

pomoc społeczna, przemoc w rodzinie, 

• ponadto, co najmniej jednego z negatywnych zjawisk dodatkowych: 

gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych lub 

środowiskowych.  

b) przy założeniu, że pożądane jest:  

• doprowadzenie do wyboru obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

w sposób maksymalnie zobiektywizowany, ścisły, potwierdzony 

przeprowadzonymi zgodnie z zasadami statystycznymi. 
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Tabela 2. Zestawienie wskaźników diagnozy 

Sfera Nazwa wskaźnika Źródło danych 
Sp

o
łe

cz
n

a 

Koncentracja mieszkańców wieku produkcyjnym Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

Wskaźnik starzenia się 
Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

Koncentracja osób bezrobotnych PUP Biała Podlaska 

Koncentracja bezrobotnych kobiet PUP Biała Podlaska 

Koncentracja długotrwale bezrobotnych PUP Biała Podlaska 

Koncentracja bezrobotnych z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej PUP Biała Podlaska 

Koncentracja bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym PUP Biała Podlaska 

Koncentracja liczby osób korzystających  
z pomocy MOPS MOPS Biała Podlaska 

Koncentracja liczby osób korzystających  
z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa MOPS Biała Podlaska 

Koncentracja liczby osób korzystających  
z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności MOPS Biała Podlaska 

Koncentracja liczby osób korzystających 
 z pomocy MOPS z tytułu bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego 

MOPS Biała Podlaska 

Koncentracja liczby osób korzystających 
z pomocy MOPS z tytułu potrzeby ochrony 
macierzyństwa 

MOPS Biała Podlaska 

Koncentracja liczby wydanych Niebieskich Kart MOPS Biała Podlaska 

G
o

sp
o

d
ar

cz
a 

Koncentracja liczby podmiotów gospodarczych REGON 

Koncentracja liczby nowopowstałych 
podmiotów gospodarczych REGON 

Koncentracja liczby zamkniętych i zawieszonych 
podmiotów gospodarczych REGON 
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T
ec

h
n

ic
zn

a 
Średnia liczba lokali komunalnych 

Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

P
rz

es
tr

ze
n

n
o

-
fu

n
k

cj
o

n
al

n
a 

Gęstość zaludnienia 
Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

Śr
o

d
o

w
is

k
o

w
a Zanieczyszczenie cieków wodnych 

Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

Niska emisja 
Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

Obecność odpadów stwarzających zagrożenie 
Urząd Miasta Biała 
Podlaska 

 

 

W celu wyznaczenia obszarów miasta, w których stopień koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych jest wysoki posłużono się 11 wskaźnikami, 

sklasyfikowanymi w pięciu kategoriach: demografia, starzenie się, rynek pracy, pomoc 

społeczna oraz przemoc w rodzinie. 

W celu określenia koncentracji zjawisk kryzysowych posłużono się standardowymi 

wskaźnikami koncentracji w postaci:  

 

[badana cecha w obszarze „X” / liczba ludności obszaru „X”] / [badana cecha w Białej 

Podlaskiej / liczba ludności Białej Podlaskiej] 

 

Interpretacja wskaźnika koncentracji jest następująca:  

• wartość od 1,25 w górę oznacza bardzo wysoką koncentrację badanego 

zjawiska  

• wartość od 1,00 do 1,24 oznacza wysoką koncentrację zjawiska,  

• wartość od 0,76 do 0,99 oznacza niską koncentrację zjawiska  

• wartość od 0,75 w dół oznacza bardzo niską koncentrację zjawiska  
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Pomocniczo w odniesieniu do wartości nominalnych prezentujących dane bazowe 

określono także ich zróżnicowanie przy wykorzystaniu reguły trzech odchyleń od 

wartości średniej, tj.: 1xśr +/- odchylenie; 2xśr +/- odchylenie; 3xśr +/- odchylenie.  

Dla tak ujętych zakresów zróżnicowania ustalono stosowne skale oceny zawarte  

w poszczególnych tabelach kalkulacyjnych. Mając na uwadze konieczność wyznaczenia 

realnych, w relacji do analizowanych danych, skal oceny, umożliwiających ich 

rzeczywistą interpretację odchylenie zostało skalkulowane jako średnie odchylenie 

(odległość) w skupieniu w postaci: 

 

odchylenie = (1/n) * √ ∑ (xi – xśr)2  

 

gdzie:  

n – liczba elementów szeregu rozdzielczego punktowego, 

xi – wartość „i” szeregu rozdzielczego punktowego,  

xśr – wartość średnia szeregu rozdzielczego punktowego. 

 

Mając na względzie szczególne znaczenie potencjału ludnościowego, 

określającego rangę społeczną ośrodka miejskiego, jako jedno z kryteriów wyznaczenia 

obszarów o wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej, uznano 

kryterium demograficzne.  

Kryterium to odnoszące się do zjawiska zmniejszenia się liczby mieszkańców  

w wieku produkcyjnym w Białej Podlaskiej, odzwierciedla kluczowe procesy witalności 

społeczno-kulturowej miasta, rzutujące w długim okresie czasu na całą strukturę 

demograficzną, atrakcyjność mieszkaniową, a także wymiary gospodarcze, związane 

między innymi z wartością kapitału ludzkiego, chłonnością rynku, określonym profilem 

zapotrzebowania na usługi publiczne.  

Skala oceny dla wymiaru demograficznego została wyznaczona w oparciu  

o właściwości wskaźnika koncentracji. W ten sposób wskaźnikowi przypisano oceny  

w skali od 0 do 3. W przypadku wartości wskaźnika koncentracji na poziomie: 

• 1,25 i więcej – wskazująca na bardzo wysoką koncentrację liczby osób w wieku 

produkcyjnym w danym obszarze –− ocena 0, 

• 1,00 – 1,25 – wskazująca na wysoką koncentrację liczby osób w wieku 

produkcyjnym – ocena 1 
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• 0,75 – 0,99 – wskazująca na przeciętną koncentrację liczby osób w wieku 

produkcyjnym – ocena 2, 

• poniżej 0,75 –wskazująca na niską koncentrację liczby osób w wieku 

produkcyjnym – ocena 3. 

Pozostałe wymiary analizy negatywnych zjawisk społecznych złożyły się na drugie 

kryterium wyznaczenia obszarów o wysokiej koncentracji negatywnych zjawisk – 

kryterium społeczne. Uporządkowanie pozostałych wymiarów analizy i towarzyszących 

im wskaźników koncentracji było dopuszczalne, ponieważ z jednej strony ujmują one  

w większości obecne negatywne tendencje społeczne zachodzące w Białej Podlaskiej 

wskazujące na potrzebę rewitalizacji, zaś z drugiej dla większości z badanych 

wskaźników skalkulowano, zgodnie z jednolitą metodyką, wskaźniki koncentracji 

standaryzowane liczbą mieszkańców miasta.  

Jedynie do analizy procesów starzenia się społeczności Białej Podlaskiej, 

posłużono się klasycznym wskaźnikiem starzenia się obliczanym wg wzoru: 

W=(A+B)/(C/100), gdzie: W- wartość wskaźnika, A – liczba kobiet w wieku 60 lat  

i więcej, liczba mężczyzn w wieku 65 lat i więcej, C – liczba ludności w wieku 0-18 lat. 

Dla tego wskaźnika zastosowano następującą skalę oceny:  

• wartość powyżej 390 – bardzo wysoka wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono− 

kolorem czerwonym,  

• 357 – 390 – wysoka wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono kolorem − 

pomarańczowym,  

• 356 – 306 – przeciętna wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono kolorem żółtym, 

• poniżej 306 – niska wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono kolorem zielonym. 

 

Dla wskaźników aktywności gospodarczej (poza wskaźnikiem – liczba 

zamkniętych i zawieszonych podmiotów gospodarczych) będącymi stymulantami 

zastosowano następującą skalę ocen:  

• 1,25 i więcej – bardzo wysoka wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono kolorem− 

zielonym,  

• 1,00 – 1,25 – wysoka wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono kolorem żółtym, 

• 0,75 – 0,99 – przeciętna wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono kolorem− 

pomarańczowym, 
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• poniżej 0,75 – niska wartość wskaźnika – w tabeli oznaczono kolorem 

czerwonym.  

 

Dla pozostałych wskaźników zastosowano następującą skalę ocen:  

• 1,25 i więcej – bardzo wysoka wartość wskaźnika - w tabeli oznaczono kolorem− 

czerwonym,  

• 1,00 – 1,25 – wysoka wartość wskaźnika - w tabeli oznaczono kolorem− 

pomarańczowym,  

• 0,75 – 0,99 – przeciętna wartość wskaźnika - w tabeli oznaczono kolorem żółtym, 

• poniżej 0,75 – niska wartość wskaźnika - w tabeli oznaczono kolorem zielonym. 
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III. Diagnoza miasta Biała Podlaska 

Sfera społeczna 

1. Demografia – Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym  

 

Sytuacja demograficzna miasta Biała Podlaska została zdiagnozowana w wymiarze 

liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, obejmującej grupę kobiet w wieku 18-59 

lat oraz mężczyzn w wieku 18-64 lata. Wskaźniki koncentracji dla wyżej wskazanych 

grup osób w wieku produkcyjnym odzwierciedlają relatywnie podobną sytuację  

w poszczególnych obszarach miasta.  

 

 

Tabela 3. Koncentracja mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Obszar 
Liczba mieszkańców  

w wieku produkcyjnym 
Liczba 

mieszkańców 

Udział mieszkańców  
w wieku produkcyjnym  

w danym obszarze  
w relacji do liczby 

mieszkańców 

Koncentracja mieszkańców 
w wieku produkcyjnym  

w relacji do liczby 
mieszkańców 

1 1609 2603 0,618 0,96 

2 3358 5509 0,610 0,95 

3 1465 2403 0,610 0,95 

4 8216 12191 0,674 1,05 

5 3418 5079 0,673 1,05 

6 481 736 0,654 1,02 

7 203 345 0,588 0,91 

8 516 780 0,662 1,03 

9 388 565 0,687 1,07 

10 5335 8579 0,622 0,97 

11 4552 7509 0,606 0,94 

12 2345 3566 0,658 1,02 

13 1341 2004 0,669 1,04 

14 4172 6255 0,667 1,04 
Ogółem 

dla miasta 
37399 58124 0,643 1,000 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UM Biała Podlaska, Wydział Spraw Cywilnych (stan na dzień 31.12.2015) 
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Skala: 
 
Udział mieszkańców w wieku produkcyjnym w danym obszarze (2015) 
 
poniżej  

-3 odch. 0,619 

-2 odch. 0,627 

-1 odch. 0,635 

xśr 0,643 

+1 odch. 0,651 

+2 odch. 0,659 

+3 odch. 0,667 

powyżej  

 
Koncentracja mieszkańców w wieku produkcyjnym w danym obszarze (2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

 
 

Oznacza to, że udział ludności w wieku produkcyjnym (aktywności zawodowej) 

jest względnie wyrównany w poszczególnych jednostkach pomocniczych Białej 

Podlaskiej. Najmniejszy udział mieszkańców w wieku produkcyjnym  w relacji do liczby 

mieszkańców całego miasta stwierdzono w następujących obszarach: Centrum, 

Warszawska, Glinki, Białka, Sidorska i Wola - Dworzec. Przestrzenne zróżnicowanie 

wskaźników koncentracji ludności w wieku aktywności zawodowej prezentuje poniższa 

rycina. 
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Rycina 2. Wartość wskaźnika koncentracji liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 
w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 
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2. Starzenie się społeczeństwa – wskaźnik starzenia się 

 

Diagnoza procesów starzenia się społeczności Białej Podlaskiej została 

przeprowadzona z wykorzystaniem klasycznego wskaźnika starzenia się2. Ogólnie 

wskaźnik starzenia się dla Białej Podlaskiej przyjmuje wysoką niekorzystną wartość 

równą: 357. Oznacza to, że na każde 100 osób w wieku 0-14 lat przypada 357 kobiet  

w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 65 lat i więcej. 

 

 
Tabela 4. Wskaźnik starzenia się mieszkańców 

Obszar 
Liczba mieszkańców  

w wieku 0-18 r. ż. 
Liczba kobiet 

powyżej 60 r. ż. 
Liczba mężczyzn 
powyżej 65 r. ż. 

Wskaźnik 
starzenia się 

1 489 351 1258 329 

2 829 927 2431 405 

3 461 310 1155 318 

4 2339 1230 6986 351 

5 1078 398 3020 317 

6 120 89 392 401 

7 80 41 162 254 

8 159 74 442 325 

9 73 71 317 532 

10 1483 1256 4079 360 

11 1204 1231 3321 378 

12 620 407 1938 378 

13 472 133 1208 284 

14 1144 638 3534 365 
Ogółem 

dla 
miasta 

10551 7156 30243 357 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UM Biała Podlaska, Wydział Spraw Cywilnych (stan na dzień 31.12.2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Wskaźnik starzenia się postaci: (liczba kobiet w wieku 60 lat i więcej + liczba mężczyzn w wieku 65 lat 
i więcej) / (liczbę ludności w wieku 0-14 lat * 100) 
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Skala: 
Wskaźnik starzenia się (2015) 
poniżej  

-3 odch. 306 

-2 odch. 323 

-1 odch. 
340-

356 

xśr 357 

+1 odch. 
374-

390 

+2 odch. 391 

+3 odch. 408 

powyżej  

 

W relacji do średniej wartości wskaźnika starzenia się dla miasta Białej Podlaskiej, 

bardzo niekorzystna sytuacja (sytuacja kryzysowa3) pod względem badanej cechy 

występuje w następujących obszarach miasta:  

• Warszawska - wartość wskaźnika starzenia się: 405,  

• Brzeska - Błonie - wartość wskaźnika starzenia się: 401, 

• Sidorki - wartość wskaźnika starzenia się: 532. 

Korzystna z punktu widzenia demograficznego sytuacja pod względem wartości 

wskaźnika starzenia się występuje zaledwie w dwóch obszarach tj.: w Białka (254)  

i Pieńki (284). Przestrzenne rozmieszczenie wartości wskaźników starzenia się dla 

poszczególnych obszarów miasta  zaprezentowano na poniższej rycinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Za sytuację kryzysową uznano taką, w której wartość danego wskaźnika starzenia się w danym obszarze 
przekracza sumę 2 odchyleń liczonych od przeciętnej wartość wskaźnika starzenia się dla miasta 
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Rycina 3. Wartość wskaźnika starzenia się w Białej Podlaskiej w układzie jednostek 
pomocniczych w 2015 roku 

 
 
 
Legenda: 
 
poniżej  

-3 odch. 306 

-2 odch. 323 

-1 odch. 
340-

356 

xśr 357 

+1 odch. 
374-

390 

+2 odch. 391 

+3 odch. 408 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 
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3. Rynek pracy – liczba osób bezrobotnych  

 

Podstawowy wskaźnik diagnozujący sytuację na rynku pracy w Białej Podlaskiej 

odnosi się do wielkości liczby osób bezrobotnych w wymiarze jego koncentracji  

w poszczególnych obszarach miasta. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobocia  

w mieście można uznać za znacznie zróżnicowaną. 

 

Tabela 5. Koncentracja osób bezrobotnych 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

(2015) 

Udział osób bezrobotnych 
w danym obszarze w relacji 

do liczby mieszkańców 

Koncentracja osób 
bezrobotnych 

standaryzowana 
liczbą mieszkańców 

1 2603 249 0,096 1,78 

2 5509 230 0,042 0,78 

3 2403 93 0,039 0,72 

4 12191 531 0,044 0,81 

5 5079 203 0,040 0,75 

6 736 40 0,054 1,01 

7 345 13 0,038 0,70 

8 780 43 0,055 1,03 

9 565 60 0,106 1,98 

10 8579 451 0,053 0,98 

11 7509 473 0,063 1,17 

12 3566 191 0,054 1,00 

13 2004 86 0,043 0,80 

14 6255 453 0,072 1,35 

Ogółem 
dla 

miasta 
58124 3116 0,054 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Biała Podlaska (stan na dzień 31.12.2015) 
 
Skala: 
Udział osób bezrobotnych w danym obszarze 
(2015) 
Poniżej  

-3 odch. 0,036 

-2 odch. 0,042 

-1 odch. 0,048 

xśr 0,054 

+1 odch. 0,060 

+2 odch. 0,066 

+3 odch. 0,072 

powyżej  

 
Koncentracja osób bezrobotnych (2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  
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Do obszarów posiadających bardzo wysoką koncentrację wskaźnika osób 

bezrobotnych w relacji do potencjału ludnościowego (tj. wartość wskaźnika 1,25  

i powyżej) zaliczają się trzy następujące obszary, tj.: Centrum (1,78), Sidorki (1,98), 

Osiedle za Torami - Lotnisko (1,35). 

Jednostki pomocnicze miasta, w których koncentracja osób bezrobotnych4 jest na 

średnim poziomie obejmują: obszary Warszawska, Glinki, Osiedle Jagiellońskie, Osiedle 

Francuska, Białka, Sidorska i Pieńki. Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika 

koncentracji osób bezrobotnych w prezentuje poniższej rycinie. 

 

Rycina 4. Wartość wskaźnika koncentracji osób bezrobotnych w Białej Podlaskiej  
w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
4 Wskaźnik koncentracji osób bezrobotnych w postaci: (liczba bezrobotnych w danym obszarze/ liczba 
mieszkańców obszaru) / (liczba osób bezrobotnych w Białej Podlaskiej / liczba mieszkańców Białej 
Podlaskiej) 
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4. Rynek pracy – liczba bezrobotnych kobiet 

  

Kolejny z wymiarów diagnozy rynku pracy odnosi się do wielkości bezrobocia 

wśród kobiet mierzonej wielkością koncentracji liczby bezrobotnych kobiet w danym 

obszarze w relacji do potencjału ludnościowego obszaru.  

 

Tabela 6. Koncentracja bezrobotnych wśród kobiet 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 

kobiet 

Udział bezrobotnych 
kobiet w danym obszarze  

w relacji do liczby 
mieszkańców danego 

obszaru 

Koncentracja 
bezrobotnych kobiet 

standaryzowana liczbą 
mieszkańców 

1 2603 119 0,046 1,81 

2 5509 109 0,020 0,78 

3 2403 61 0,025 1,01 

4 12191 238 0,020 0,77 

5 5079 96 0,019 0,75 

6 736 21 0,029 1,13 

7 345 6 0,017 0,69 

8 780 17 0,022 0,86 

9 565 21 0,037 1,47 

10 8579 204 0,024 0,94 

11 7509 219 0,029 1,16 

12 3566 90 0,025 1,00 

13 2004 42 0,021 0,83 

14 6255 223 0,036 1,41 
Ogółem 

dla 
miasta 

58124 1466 0,025 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Biała Podlaska (stan na dzień 31.12.2015) 
 
Skala: 
Udział bezrobotnych kobiet w danym 
obszarze (2015) 
 
poniżej  

-3 odch. 0,019 

-2 odch. 0,021 

-1 odch. 0,023 

xśr 0,025 

+1 odch. 0,027 

+2 odch. 0,029 

+3 odch. 0,031 

powyżej  

 
Koncentracja bezrobocia wśród kobiet 
(2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  
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Pod względem koncentracji bezrobotnych kobiet5 najtrudniejsza sytuacja dotyczy 

następujących obszarów miasta Białej Podlaskiej: Centrum (1,81), Sidorki (1,47)  

i Osiedle za Torami (1,41). Najniższa koncentracja bezrobocia wśród kobiet odnosi się 

do obszaru Białka (0,69) i Osiedle Francuska (0,75). Przestrzenne zróżnicowanie 

wartości wskaźnika koncentracji bezrobotnych kobiet w Białej Podlaskiej prezentuje 

poniższa rycina. 

 

Rycina 5. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych kobiet w Białej Podlaskiej  
w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
5 Wskaźnik koncentracji bezrobotnych kobiet w postaci: (liczba bezrobotnych kobiet w danym obszarze/ 
liczba ludności danego obszaru) / (liczba bezrobotnych kobiet w Białej Podlaskiej / liczby mieszkańców 
miasta) 
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5. Rynek pracy – liczba długotrwale bezrobotnych  

 

Kolejnym ze wskaźników diagnostycznych związanych z sytuacją na rynku pracy  

w Białej Podlaskiej dotyczy długotrwale bezrobotnych osób. Skala tego zjawiska,  

w ujęciu przestrzennym, została określona za pomocą wskaźnika koncentracji osób 

długotrwale bezrobotnych. 

 

Tabela 7. Koncentracja długotrwale bezrobotnych 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 

Udział długotrwale 
bezrobotnych  w danym 

obszarze w relacji do liczby 
mieszkańców danego 

obszaru 

Koncentracja 
długotrwale 

bezrobotnych  
standaryzowana liczbą 

mieszkańców 

1 2603 174 0,067 1,98 

2 5509 148 0,027 0,80 

3 2403 53 0,022 0,65 

4 12191 318 0,026 0,77 

5 5079 113 0,022 0,66 

6 736 27 0,037 1,09 

7 345 10 0,029 0,86 

8 780 23 0,029 0,87 

9 565 41 0,073 2,15 

10 8579 279 0,033 0,96 

11 7509 306 0,041 1,21 

12 3566 121 0,034 1,01 

13 2004 56 0,028 0,83 

14 6255 290 0,046 1,38 
Ogółem 

dla 
miasta 

58124 1959 0,034 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Biała Podlaska (stan na dzień 31.12.2015) 
 
Skala: 
Udział długotrwale bezrobotnych w danym 
obszarze (2015) 
 

Poniżej  

-3 odch. 0,022 

-2 odch. 0,026 

-1 odch. 0,030 

xśr 0,034 

+1 odch. 0,038 

+2 odch. 0,042 

+3 odch. 0,046 

powyżej  

 
Koncentracja długotrwale bezrobotnych 
(2015) 

 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

 



29 

Wartości wskaźnika koncentracji osób długotrwale bezrobotnych6 wykazują 

istotną polaryzację, podobnie jak w przypadku analizy poprzednich wskaźników 

bezrobocia. Do obszarów o wysokim, tj. niekorzystnym poziomie koncentracji osób 

długotrwale bezrobotnych należą następujące obszary: Centrum (19,8), Sidorki (2,15)  

i Osiedle za Torami - Lotnisko (1,38). 

Zdecydowanie odmienna (korzystna) sytuacja pod względem koncentracji 

długotrwałego bezrobocia występuje natomiast w takich obszarach jak: Glinki (0,65)  

i Osiedle Francuska (0,66). Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika koncentracji 

bezrobocia długookresowego zaprezentowano na poniższej rycinie. 

 

Rycina 6. Wartość wskaźnika koncentracji długotrwale bezrobotnych w Białej Podlaskiej 
w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
6 Wskaźnik koncentracji osób długotrwale bezrobotnych w postaci: (liczba długotrwale bezrobotnych  
w danym obszarze / liczba mieszkańców danego obszaru) / (liczba długotrwale bezrobotnych w Białej 
Podlaskiej / liczba mieszkańców miasta) 
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6. Rynek pracy – liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 

 

Kolejny z diagnozowanych wymiarów rozwoju Białej Podlaskiej łączy zagadnienia 

rynku pracy oraz wykształcenia i odnosi się do bezrobotnych z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej. Skala tego zjawiska została zmierzona w układzie jednostek 

pomocniczych miasta (obszarów) za pomocą wskaźnika zaprezentowanego w poniższej 

tabeli. 

 

 

Tabela 8. Koncentracja bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych  

z wykształceniem 
gimnazjalnym i 

poniżej 

Udział bezrobotnych  
z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 
w danym obszarze  
w relacji do liczby 

mieszkańców danego 
obszaru 

Koncentracja 
bezrobotnych  

z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej 
standaryzowana liczbą 

mieszkańców 

1 2603 99 0,038 4,10 

2 5509 25 0,005 0,49 

3 2403 6 0,002 0,27 

4 12191 52 0,004 0,46 

5 5079 24 0,005 0,51 

6 736 12 0,016 1,76 

7 345 3 0,009 0,94 

8 780 5 0,006 0,69 

9 565 17 0,030 3,24 

10 8579 62 0,007 0,78 

11 7509 94 0,013 1,35 

12 3566 35 0,010 1,06 

13 2004 15 0,007 0,81 

14 6255 90 0,014 1,55 
Ogółem 

dla 
miasta 

58124 539 0,009 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Biała Podlaska (stan na dzień 31.12.2015) 
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Skala: 
Udział bezrobotnych z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej w danym obszarze 
(2015) 
 

Poniżej  

-3 odch. -0,003 

-2 odch. 0,001 

-1 odch. 0,005 

Xśr 0,009 

+1 odch. 0,013 

+2 odch. 0,017 

+3 odch. 0,021 

powyżej  

 
Koncentracja bezrobotnych  
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej  
w danym obszarze (2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

 
 

Podobnie jak dla poprzednich wskaźników koncentracji bezrobocia, także  

w przypadku analizowanego wskaźnika jego wartości wykazują wysoką koncentrację  

w kilku obszarach Białej Podlaskiej. Do dzielnic o wysokiej koncentracji bezrobotnych  

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej zalicza się: Centrum (4,10), Brzeska - Błonie, 

(1,76), Sidorki (3,24), Wola - Dworzec (1,35) i Osiedle za Torami - Lotnisko (1,55). 

Niskie wartości wskaźnika koncentracji bezrobotnych z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej7 odnoszą się do następujących obszarów miasta: Warszawska 

(0,49), Glinki (0,27), Osiedle Jagiellońskie (0,46), Osiedle Francuska (0,51) i Sielczyk 

(0,69). Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika koncentracji bezrobotnych  

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej prezentuje poniższa rycina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Wskaźnik koncentracji bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w postaci: (liczba 
bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w danym obszarze / liczba ludności obszaru) / 
(liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w Białej Podlaskiej / liczba ludności 
miasta) 
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Rycina 7. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym 
i poniżej w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
 

Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 
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7. Rynek pracy – bezrobotni z wykształceniem wyższym 

 

Ostatni ze wskaźników diagnozującym sytuacją na rynku pracy w Białej Podlaskiej 

dotyczy bezrobotnych z wykształceniem wyższym. Skala tego zjawiska, w ujęciu 

przestrzennym, została określona za pomocą wskaźnika koncentracji osób 

bezrobotnych z wykształceniem wyższym. 

 

Tabela 9. Koncentracja bezrobotnych z wykształceniem wyższym 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych z 
wykształceniem 

wyższym 

Udział bezrobotnych z 
wykształceniem wyższym  

w danym obszarze w relacji 
do liczby mieszkańców 

danego obszaru 

Koncentracja 
bezrobotnych  

z wykształceniem 
wyższym 

standaryzowana liczbą 
mieszkańców 

1 2603 21 0,008 0,72 

2 5509 70 0,013 1,13 

3 2403 28 0,012 1,04 

4 12191 127 0,010 0,93 

5 5079 47 0,009 0,82 

6 736 6 0,008 0,72 

7 345 3 0,009 0,77 

8 780 10 0,013 1,14 

9 565 6 0,011 0,94 

10 8579 109 0,013 1,13 

11 7509 82 0,011 0,97 

12 3566 39 0,011 0,97 

13 2004 22 0,011 0,98 

14 6255 84 0,013 1,19 

Ogółem 
dla 

miasta 
58124 654 0,011 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych PUP Biała Podlaska (stan na dzień 31.12.2015) 
 
Skala: 
Udział bezrobotnych z wykształceniem 
wyższym w danym obszarze (2015) 
 

Poniżej  

-3 odch. -0,004 

-2 odch. 0,001 

-1 odch. 0,006 

Xśr 0,011 

+1 odch. 0,016 

+2 odch. 0,021 

+3 odch. 0,026 

powyżej  

Koncentracja bezrobotnych  
z wykształceniem wyższym w danym 
obszarze (2015) 

 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  
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Wysoka koncentracja bezrobotnych z wykształceniem wyższym8 dotyczy 

następujących obszarów miasta Białej Podlaskiej: Warszawska (1,13), Glinki (1,04),  

Sielczyk (1,14), Sidorska (1,13) i Osiedle za Torami - Lotnisko (1,19). 

Niska koncentracja bezrobotnych z wykształceniem wyższym dotyczy tylko 

dwóch następujących jednostek pomocniczych Białej Podlaskiej: Centrum (0,72)  

i Brzeska - Błonie (0,7). Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika koncentracji 

bezrobotnych z wykształceniem wyższym prezentuje poniższa rycina. 

 

Rycina 8. Wartość wskaźnika koncentracji bezrobotnych z wykształceniem wyższym  
w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
8
 Wskaźnik koncentracji bezrobotnych z wykształceniem wyższym w postaci: (liczba bezrobotnych  

z wykształceniem wyższym w danym obszarze / liczba ludności obszaru) / (liczba bezrobotnych  
z wykształceniem wyższym w Białej Podlaskiej / liczba ludności miasta) 
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8. Pomoc społeczna – liczba osób korzystających z pomocy MOPS 

 

Diagnoza kolejnego z wymiarów, tj. ubóstwa i wykluczenia społecznego wiąże się  

z określeniem koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS w wyznaczonych 

obszarach Białej Podlaskiej. Skala tego rodzaju została określona za pomocą wskaźnika 

koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS. 

 

Tabela 10. Koncentracja osób korzystających z pomocy MOPS 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających ze 

świadczeń pomocy 
społecznej 

Udział osób korzystających 
z pomocy MOPS w danym 

obszarze w relacji do liczby 
mieszkańców danego 

obszaru 

Koncentracja liczby 
osób korzystających  

z pomocy MOPS 
standaryzowana liczbą 

mieszkańców 

1 2603 455 0,175 3,10 

2 5509 208 0,038 0,67 

3 2403 92 0,038 0,68 

4 12191 529 0,043 0,77 

5 5079 226 0,044 0,79 

6 736 49 0,067 1,18 

7 345 18 0,052 0,92 

8 780 35 0,045 0,80 

9 565 28 0,050 0,88 

10 8579 378 0,044 0,78 

11 7509 471 0,063 1,11 

12 3566 178 0,050 0,88 

13 2004 112 0,056 0,99 

14 6255 500 0,080 1,42 

Ogółem 
dla 

miasta 
58124 3279 0,056 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS w Białej Podlaskiej (stan na dzień 31.12.2015) 
 
Skala: 
Udział liczby osób korzystających z pomocy 
MOPS w danym obszarze (2015) 
 
Poniżej  

-3 odch. 0,026 

-2 odch. 0,036 

-1 odch. 0,046 

xśr 0,056 

+1 odch. 0,066 

+2 odch. 0,076 

+3 odch. 0,086 

powyżej  

Koncentracja liczby osób korzystających  
z pomocy MOPS w danym obszarze (2015) 

 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

Xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  
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Wysoka koncentracja liczby osób korzystających z pomocy MOPS9 występuje  

w dwóch obszarach miasta Białej Podlaskiej tj.: Centrum (3,10) i Osiedle za Torami - 

Lotnisko (1,42). 

Niska skala pomocy społecznej w relacji do potencjału ludnościowego obszaru 

występuje w: Warszawska (0,67) i Glinki (0,68). Przestrzenne zróżnicowanie wartości 

wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS prezentuje poniższa 

rycina. 

 

Rycina 9. Wartość wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS  
w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
9 Wskaźnik koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS w postaci: (liczba osób 
korzystająca z pomocy MOPS w danym obszarze / liczba ludności obszaru) / (liczba osób korzystająca  
z pomocy MOPS w Białej Podlaskiej / liczba ludności miasta) 
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9. Pomoc społeczna – liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu   

              ubóstwa  

 

Skala ubóstwa w Białej Podlaskiej w jednostkach pomocniczych została 

zdiagnozowana za pomocą wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu ubóstwa. 

 

Tabela 11. Koncentracja osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających z 
pomocy MOPS z 
tytułu ubóstwa 

Udział osób korzystających 
z pomocy MOPS z tytułu 

ubóstwa w danym obszarze 
w relacji do liczby 

mieszkańców danego 
obszaru 

Koncentracja liczby 
osób korzystających 

z pomocy MOPS z 
tytułu ubóstwa 

standaryzowana 
liczbą mieszkańców 

1 2603 344 0,132 3,75 

2 5509 97 0,018 0,50 

3 2403 51 0,021 0,60 

4 12191 326 0,027 0,76 

5 5079 114 0,022 0,64 

6 736 38 0,052 1,47 

7 345 5 0,014 0,41 

8 780 17 0,022 0,62 

9 565 12 0,021 0,60 

10 8579 195 0,023 0,65 

11 7509 282 0,038 1,07 

12 3566 134 0,038 1,07 

13 2004 53 0,026 0,75 

14 6255 380 0,061 1,72 

suma 58124 2048 0,035 1,00 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS w Białej Podlaskiej (stan na dzień 31.12.2015) 
 
Skala: 
Udział liczby osób korzystających z pomocy 
MOPS z tytułu ubóstwa w danym obszarze 
(2015) 
Poniżej  

-3 odch. 0,005 

-2 odch. 0,015 

-1 odch. 0,025 

xśr 0,035 

+1 odch. 0,045 

+2 odch. 0,055 

+3 odch. 0,065 

powyżej  

Koncentracja liczby osób korzystających  
z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa w danym 
obszarze (2015) 

 
Poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

Xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

Powyżej  
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Wysoka koncentracja liczby osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu 

ubóstwa10 dotyczy następujących jednostek pomocniczych Białej Podlaskiej: Centrum 

(3,75), Brzeska - Błonie (1,47) i Osiedle za Torami - Lotnisko (1,72). 

Niewielką koncentrację liczby osób  korzystających z pomocy MOPS z tytułu 

ubóstwa w relacji do potencjału ludnościowego wykazują następujące obszary: 

Warszawska (0,50), Glinki (0,60), Osiedle Francuska (0,64), Białka (0,41), Sielczyk 

(0,62), Sidorki (0,60) i Sidorska (0,65). Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika 

koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa prezentuje 

poniższa rycina. 

 

Rycina 10. Wartość wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS  
z tytułu ubóstwa w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
10

 Wskaźnik koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa w postaci: (liczba 
osób korzystająca z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa w danym obszarze / liczba ludności obszaru) / 
(liczba osób korzystająca z pomocy MOPS z tytułu ubóstwa w Białej Podlaskiej / liczba ludności miasta) 
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10. Pomoc społeczna – liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu 

niepełnosprawności  

 

Skala problematyki związanej z niepełnosprawnością została zdiagnozowana  

za pomocą wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu 

niepełnosprawności w relacji do potencjału ludnościowego poszczególnych obszarów 

Białej Podlaskiej. 

 

 

Tabela 12. Koncentracja osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba osób 
korzystających  
z pomocy MOPS  

z tytułu 
niepełnosprawności 

Udział osób korzystających 
z pomocy MOPS z tytułu 
niepełnosprawności w 

danym obszarze w relacji 
do liczby mieszkańców 

danego obszaru 

Koncentracja liczby osób 
korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu 
niepełnosprawności 

standaryzowana liczbą 
mieszkańców 

1 2603 137 0,053 2,96 

2 5509 67 0,012 0,68 

3 2403 24 0,010 0,56 

4 12191 137 0,011 0,63 

5 5079 76 0,015 0,84 

6 736 6 0,008 0,46 

7 345 14 0,041 2,28 

8 780 5 0,006 0,36 

9 565 4 0,007 0,40 

10 8579 138 0,016 0,90 

11 7509 151 0,020 1,13 

12 3566 54 0,015 0,85 

13 2004 38 0,019 1,07 

14 6255 183 0,029 1,64 

Ogółem 
dla 

miasta 
58124 1034 0,018 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS w Białej Podlaskiej (stan na dzień 31.12.2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

Skala: 
Udział liczby osób korzystających z pomocy MOPS 
z tytułu niepełnosprawności w danym obszarze 
(2015) 
poniżej  

-3 odch. 0,009 

-2 odch. 0,012 

-1 odch. 0,015 

xśr 0,018 

+1 odch. 0,021 

+2 odch. 0,024 

+3 odch. 0,027 

powyżej  

Koncentracja liczby osób korzystających z pomocy 
MOPS z tytułu niepełnosprawności w danym 
obszarze (2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

 

 

Obszary Białej Podlaskiej, w których koncentrują się osoby niepełnosprawne 

korzystające z pomocy MOPS obejmują: Centrum (2,96), Białka (2,28) i Osiedle  

za Torami - Lotnisko (1,64). 

Zdecydowanie lepsza sytuacja pod względem koncentracji osób 

niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS11 w relacji do potencjału 

ludnościowego obszaru występuje w: Glinki (0,56), Osiedle Jagiellońskie (0,63), Brzeska 

- Błonie (0,46), Sielczyk (0,36) i Sidorki (0,40). Przestrzenne zróżnicowanie koncentracji 

osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS według poszczególnych 

obszarów Białej Podlaskiej prezentuje poniższa rycina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Wskaźnik koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności  
w postaci: (liczba osób korzystająca z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności w danym obszarze / 
liczba ludności obszaru) / (liczba osób korzystająca z pomocy MOPS z tytułu niepełnosprawności  
w Białej Podlaskiej / liczba ludności miasta) 
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Rycina 11. Wartość wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS  
z tytułu niepełnosprawności w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych  
w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 
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11. Pomoc społeczna – liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu  

                 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia  

                 gospodarstwa domowego  

 

Sytuacja związana z problematyką bezradności życiowej została zdiagnozowana  

za pomocą wskaźnika koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa 

domowego. 

 

 

Tabela 13. Koncentracja liczby osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

Obszar 

Liczba 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 

Bezradność  
w sprawach opiek.- 

wych. i prowadzenia 
gosp. dom w wieku 

produkcyjnym 

Udział liczby osób 
korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu bezradności 
w sprawach opiek.-wych.  
i prowadzenia gosp. dom. 

w relacji do liczby 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Koncentracja liczby osób 
korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu bezradności 
w sprawach opiek.-wych.  
i prowadzenia gosp. dom. 

standaryzowana liczbą 
mieszkańców 

1 1609 78 0,048 3,41 

2 3358 31 0,009 0,65 

3 1465 15 0,010 0,72 

4 8216 114 0,014 0,98 

5 3418 38 0,011 0,78 

6 481 6 0,012 0,88 

7 203 0 0,000 0,00 

8 516 5 0,010 0,68 

9 388 1 0,003 0,18 

10 5335 74 0,014 0,98 

11 4552 52 0,011 0,80 

12 2345 37 0,016 1,11 

13 1341 4 0,003 0,21 

14 4172 76 0,018 1,28 

Ogółem dla 
miasta 

37399 531 0,014 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS w Białej Podlaskiej (stan na dzień 31.12.2015) 
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Skala: 
Udział liczby osób korzystających z pomocy MOPS 
z tytułu bezradności… w danym obszarze (2015) 
poniżej  

-3 odch. 0,005 

-2 odch. 0,008 

-1 odch. 0,011 

xśr 0,014 

+1 odch. 0,017 

+2 odch. 0,021 

+3 odch. 0,024 

powyżej  

Koncentracja liczby osób korzystających z pomocy 
MOPS z tytułu bezradności… w danym obszarze 
(2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

 

 

Pod względem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

prowadzenia gospodarstwa domowego12, duża koncentracja liczby osób tego typu 

korzystających z pomocy MOPS w relacji do potencjału ludnościowego występuje  

w obszarze Centrum (3,41) i Osiedle za Torami - Lotnisko (1,28). Zdecydowanie lepsza 

sytuacja pod tym względem dotyczy następujących obszarów: Warszawska (0,65), 

Białka (0,0), Sielczyk (0,68), Sidorki (0,18) i Pieńki (0,21). Przestrzenne rozłożenie 

wartości wskaźników koncentracji rodzin korzystających z pomocy MOPS z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego prezentuje poniższy rysunek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

12 Wskaźnik koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego postaci: (liczba osób 
korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego danego obszaru/ liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 
danego obszaru) / (liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w Białej Podlaskiej / liczba 
mieszkańców miasta w wieku produkcyjnym) 
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Rycina 12. Wartość wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS  
z tytułu bezradności w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. dom. w Białej 
Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 

Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 
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12. Pomoc społeczna – liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu  

                 potrzeby ochrony macierzyństwa 

 

Ostatnim wskaźnikiem z kategorii pomoc społeczna jest liczba osób korzystających  

z pomocy MOPS z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa w relacji do liczby 

mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

 

Tabela 14. Koncentracja liczby osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu potrzeby 
ochrony macierzyństwa 

Obszar 

Liczba 
mieszkańców 

w wieku 
produkcyjnym 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa  

w wieku 
produkcyjnym 

Udział liczby osób 
korzystających z pomocy 
MOPS z tytułu potrzeby 
ochrony macierzyństwa  

w relacji do liczby 
mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

Koncentracja liczby 
osób korzystających z 
pomocy MOPS z tytułu 

potrzeby ochrony 
macierzyństwa 

standaryzowana liczbą 
mieszkańców 

1 1609 57 0,035 4,25 

2 3358 6 0,002 0,21 

3 1465 1 0,001 0,08 

4 8216 67 0,008 0,98 

5 3418 1 0,000 0,04 

6 481 1 0,002 0,25 

7 203 0 0,000 0,00 

8 516 6 0,012 1,39 

9 388 2 0,005 0,62 

10 5335 42 0,008 0,94 

11 4552 46 0,010 1,21 

12 2345 33 0,014 1,69 

13 1341 8 0,006 0,72 

14 4172 42 0,010 1,21 
Ogółem 

dla miasta 
37399 312 0,008 1,00 

 

Skala: 
 
Udział liczby osób korzystających z pomocy MOPS 
z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa w 
danym obszarze (2015) 
poniżej  

-3 odch. 0,002 

-2 odch. 0,004 

-1 odch. 0,006 

xśr 0,008 

+1 odch. 0,010 

+2 odch. 0,012 

+3 odch. 0,014 

powyżej  

 
 
Koncentracja liczby osób korzystających z pomocy 
MOPS z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa w 
danym obszarze (2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  
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Wysoka koncentracja liczby osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu potrzeby 

ochrony macierzyństwa13 występuje w trzech obszarach miasta Białej Podlaskiej, tj.: 

Centrum (4,25), Sielczyk (1,39) i Kołychawa (1,69). 

Niska skala pomocy społecznej w relacji do potencjału ludnościowego obszaru 

występuje w: Warszawska (0,67) i Glinki (0,68). Przestrzenne zróżnicowanie wartości 

niniejszego wskaźnika koncentracji prezentuje poniższa rycina. 

 

Rycina 13. Wartość wskaźnika koncentracji liczby osób korzystających z pomocy MOPS  
z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa w Białej Podlaskiej w układzie jednostek 
pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

                                                           

13 Wskaźnik koncentracji osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa  
w postaci: (liczba osób korzystających z pomocy MOPS z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa danego 
obszaru/ liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym danego obszaru) / (liczba osób korzystających  
z pomocy MOPS z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa w Białej Podlaskiej / liczba mieszkańców 
miasta w wieku produkcyjnym) 
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13. Przemoc w rodzinie – liczba wydanych Niebieskich Kart 

 

Następny z wymiarów diagnozy odnosi się do problematyki przemocy w rodzinie. 

Podstawowym wskaźnikiem użytym w analizach skali tego zjawiska jest koncentracja 

liczby wydanych Niebieskich Kart uwzględniająca potencjał ludnościowy każdego 

obszaru Białej Podlaskiej. 

 

Tabela 15. Koncentracja liczby wydanych Niebieskich Kart 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 
Liczba wydanych 
Niebieskich Kart 

Udział liczby wydanych 
Niebieskich Kart w danym 

obszarze w relacji do 
liczby mieszkańców 

danego obszaru 

Koncentracja liczby 
wydanych Niebieskich 
Kart standaryzowana 
liczbą mieszkańców 

1 2603 11 0,0042 1,98 

2 5509 7 0,0013 0,60 

3 2403 4 0,0017 0,78 

4 12191 24 0,0020 0,92 

5 5079 11 0,0022 1,02 

6 736 1 0,0014 0,64 

7 345 0 0,0000 0,00 

8 780 1 0,0013 0,60 

9 565 8 0,0142 6,64 

10 8579 12 0,0014 0,66 

11 7509 22 0,0029 1,37 

12 3566 3 0,0008 0,39 

13 2004 2 0,0010 0,47 

14 6255 18 0,0029 1,35 

suma 58124 124 0,0021 1,00 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych MOPS w Białej Podlaskiej (stan na dzień 31.12.2015) 
 
Skala: 
Udział liczby wydanych Niebieskich Kart  
w danym obszarze (2015) 
 
poniżej  

-3 odch. -0,0009 

-2 odch. 0,0001 

-1 odch. 0,0011 

xśr 0,0021 

+1 odch. 0,0031 

+2 odch. 0,0041 

+3 odch. 0,051 

powyżej  

Koncentracja liczby wydanych Niebieskich 
Kart w danym obszarze (2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  
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Wysoka skala zjawiska przemocy w rodzinie14 w odniesieniu do potencjału 

ludnościowego poszczególnych jednostek pomocniczych miasta koncentruje się  

w obszarach: Centrum (1,98), Sidorki (6,64), Wola - Dworzec (1,37) i Osiedle za Torami - 

Lotnisko (1,35). 

Koncentracja przemocy w rodzinie poniżej jej przeciętnego poziomu dla Białej 

Podlaskiej występuje w następujących obszarach: Warszawska (0,60), Brzeska - Błonie 

(0,64), Sielczyk (0,60), Sidorska (0,66), Kołychawa (0,39) i Pieńki (0,47). Tylko  

w jednym obszarze Białka nie wydano żadnej Niebieskiej Karty. Przestrzenny rozkład 

koncentracji przemocy w rodzinie w poszczególnych obszarach miasta prezentuje poniższa 

rycina. 

 

Rycina 14. Koncentracja liczby wydanych Niebieskich Kart w Białej Podlaskiej  
w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 
                                                           

14 Wskaźnik koncentracji liczby wydanych Niebieskich Kart w postaci: (liczba wydanych Niebieskich Kart 
w danym obszarze / liczba ludności obszaru) / (liczba wydanych Niebieskich Kart w Białej Podlaskiej / 
liczba mieszkańców miasta) 
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W tabelach 16 i 17 zaprezentowano syntetyczne zestawienie wszystkich kategorii 

analizy negatywnych zjawisk społecznych w jednostkach pomocniczych Białej 

Podlaskiej (demografia, starzenie się, rynek pracy, pomoc społeczna, przemoc  

w rodzinie) wraz z towarzyszącymi im wskaźnikami koncentracji.



50 

Tabela 16. Zestawienie wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk społecznych według jednostek pomocniczych Białej Podlaskiej – 
część 1 

Kategorie 
analizy 

Demografia 
Starzenie 

się  
Rynek pracy 

Obszar 

Koncentracja 
mieszkańców  

w wieku 
produkcyjnym  

Wskaźnik 
starzenia 

się 

Koncentracja osób 
bezrobotnych  

Koncentracja 
bezrobotnych kobiet  

Koncentracja 
długotrwale 

bezrobotnych   

Koncentracja 
bezrobotnych  

z wykształceniem 
gimnazjalnym  

i poniżej  

Koncentracja 
bezrobotnych  

z wykształceniem 
wyższym  

1 0,96 329 1,78 1,81 1,98 4,10 0,72 

2 0,95 405 0,78 0,78 0,80 0,49 1,13 

3 0,95 318 0,72 1,01 0,65 0,27 1,04 

4 1,05 351 0,81 0,77 0,77 0,46 0,93 

5 1,05 317 0,75 0,75 0,66 0,51 0,82 

6 1,02 401 1,01 1,13 1,09 1,76 0,72 

7 0,91 254 0,70 0,69 0,86 0,94 0,77 

8 1,03 325 1,03 0,86 0,87 0,69 1,14 

9 1,07 532 1,98 1,47 2,15 3,24 0,94 

10 0,97 360 0,98 0,94 0,96 0,78 1,13 

11 0,94 378 1,17 1,16 1,21 1,35 0,97 

12 1,02 378 1,00 1,00 1,01 1,06 0,97 

13 1,04 284 0,80 0,83 0,83 0,81 0,98 

14 1,04 365 1,35 1,41 1,38 1,55 1,19 
Ogółem dla 

miasta 
1,000 357 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabela 17. Zestawienie wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk społecznych według jednostek pomocniczych Białej Podlaskiej – 
część 2 

Kategorie 
analizy 

Pomoc społeczna Przemoc w rodzinie 

Obszar 

Koncentracja 
liczby osób 

korzystających  
z pomocy MOPS  

Koncentracja  
liczby osób 

korzystających  
z pomocy MOPS  
z tytułu ubóstwa  

Koncentracja liczby 
osób korzystających  

z pomocy MOPS  
z tytułu 

niepełnosprawności  

Koncentracja liczby osób 
korzystających z pomocy 

MOPS z tytułu 
bezradności w sprawach 

opiek.-wych. i 
prowadzenia gosp. dom.  

Koncentracja liczby 
osób korzystających 

z pomocy MOPS  
z tytułu potrzeby 

ochrony 
macierzyństwa  

Koncentracja liczby 
wydanych 

Niebieskich Kart  

1 3,10 3,75 2,96 3,41 4,25 1,98 

2 0,67 0,50 0,68 0,65 0,21 0,60 

3 0,68 0,60 0,56 0,72 0,08 0,78 

4 0,77 0,76 0,63 0,98 0,98 0,92 

5 0,79 0,64 0,84 0,78 0,04 1,02 

6 1,18 1,47 0,46 0,88 0,25 0,64 

7 0,92 0,41 2,28 0,00 0,00 0,00 

8 0,80 0,62 0,36 0,68 1,39 0,60 

9 0,88 0,60 0,40 0,18 0,62 6,64 

10 0,78 0,65 0,90 0,98 0,94 0,66 

11 1,11 1,07 1,13 0,80 1,21 1,37 

12 0,88 1,07 0,85 1,11 1,69 0,39 

13 0,99 0,75 1,07 0,21 0,72 0,47 

14 1,42 1,72 1,64 1,28 1,21 1,35 
Ogółem dla 

miasta 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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W celu wskazania jednostek pomocniczych w których występuje wysokie bądź 

bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej dokonano 

syntetycznej oceny stopnia nasilenia negatywnych zjawisk dla obu kryteriów: 

demograficznego i społecznego. 

W przypadku kryterium społecznego w celu dokonania syntetycznej oceny 

zliczono wszystkie wskaźniki dla danego obszaru, których wartość uznano za wysoką 

lub bardzo wysoką, a następnie dokonano ich oceny zgodnie z następującą skalą: 

• 8-10 wskaźników – ocena 3 

• 5-7 wskaźników – ocena 2 

• 2-4 wskaźniki – ocena 1 

• 0-1 wskaźnik – ocena 0. 

Syntetyczną ocenę obrazuje tabela 18. 

 

Tabela 18. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze społecznej 

 Kryterium demograficzne Kryterium społeczne  

Obszar 

Koncentracja 
udziału 

mieszkańców  
w wieku 

produkcyjnym 

Ocena 

Liczba wskaźników 
koncentracji dla danej 

dzielnicy, których 
wartość jest większa niż 

1,00* 

Ocena 
Koncentracja 
negatywnych 

zjawisk 

1 0,96 2 10 3 5 

2 0,95 2 2 1 3 

3 0,95 2 2 1 3 

4 1,05 1 0 0 1 

5 1,05 1 1 0 1 

6 1,02 1 7 2 3 

7 0,91 2 1 0 2 

8 1,03 1 3 1 2 

9 1,07 1 6 2 3 

10 0,97 2 2 1 3 

11 0,94 2 8 2 4 

12 1,02 1 7 2 3 

13 1,04 1 2 1 2 

14 1,04 1 12 3 4 

* w przypadku wskaźnika starzenia się wartość większa niż 357 
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Na podstawie tabeli 18 wyznaczono jednostki pomocnicze, w których występuje 

wysokie bądź bardzo wysokie nasilenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej: 

obszar Centrum, Warszawska, 2, Brzeska - Błonie, Sidorki, Sidorska, Wola - Dworzec, 

Kołychawa i Osiedle za Torami - Lotnisko (suma ocen obu kryteriów 3-6 – wysoka  

i bardzo wysoka koncentracja negatywnych zjawisk). Obszar Centrum, Wola - Dworzec  

i Osiedle za Torami - Lotnisko to jednostki pomocnicze miasta o najtrudniejszej sytuacji 

społecznej, mierzonej w zasadzie we wszystkich kategoriach analizy, tj.: demografii, 

starzenia się, rynku pracy, pomocy społecznej, przemocy w rodzinie. Grupa obszarów 

zagrożonych obejmuje przede wszystkim: obszar Warszawska, Glinki, Sidorki, Sidorska  

i Kołychawa. 
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Sfera gospodarcza 

14. Aktywność gospodarcza – liczba podmiotów gospodarczych  

 

Następnym z wymiarów poddanych diagnozie jest aktywność gospodarcza. 

Jednym ze wskaźników analitycznych użytych do jej oceny w jednostek pomocniczych 

była koncentracja liczby podmiotów gospodarczych. 

 

Tabela 19. Koncentracja liczby podmiotów gospodarczych 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba  
podmiotów 

gospodarczych 
według REGON 

(2015) 

Udział liczby podmiotów 
gospodarczych w danym 

obszarze w relacji do 
liczby mieszkańców 

(2015) 

Koncentracja liczby 
podmiotów 

gospodarczych  
w danym obszarze 

standaryzowana 
liczbą  mieszkańców 

(2015) 

1 2603 1000 0,384 3,49 

2 5509 634 0,115 1,05 

3 2403 213 0,089 0,81 

4 12191 1150 0,094 0,86 

5 5079 689 0,136 1,23 

6 736 165 0,224 2,04 

7 345 45 0,130 1,18 

8 780 81 0,104 0,94 

9 565 101 0,179 1,62 

10 8579 832 0,097 0,88 

11 7509 646 0,086 0,78 

12 3566 289 0,081 0,74 

13 2004 136 0,068 0,62 

14 6255 418 0,067 0,61 

Ogółem dla 
miasta 

58124 6399 0,110 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON(stan na dzień 31.12.2015) 

Skala: 
Udział liczby podmiotów gospodarczych  
w danym obszarze (2015) 
 
poniżej  

-3 odch. 0,050 

-2 odch. 0,070 

-1 odch. 0,090 

xśr 0,110 

+1 odch. 0,130 

+2 odch. 0,150 

+3 odch. 0,170 

powyżej  

Koncentracja liczby podmiotów 
gospodarczych w danym obszarze (2015) 

 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  
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Bardzo niska koncentracja podmiotów gospodarczych15 w relacji do potencjału 

ludnościowego poszczególnych obszarów Białej Podlaskiej występuje w obszarze 

Kołychawa (0,74), Pieńki (0,62) i Osiedle za Torami - Lotnisko (0,61). Wysoka, korzystna 

wartość koncentracji podmiotów gospodarczych odnosi się natomiast do następujących 

obszarów: Centrum (3,49), Brzeska - Błonie (2,04) i Sidorki (1,62). Przestrzenny rozkład 

wartości wskaźników koncentracji liczby podmiotów gospodarczych w układzie 

jednostek pomocniczych Białej Podlaskiej prezentuje poniższej rycinie. 

 

Rycina 15. Wartość wskaźnika koncentracji liczby podmiotów gospodarczych w Białej 
Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w 2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

 

                                                           

15 Wskaźnik koncentracji liczby podmiotów gospodarczych w postaci: (liczba podmiotów 
gospodarczych w danym obszarze / liczba mieszkańców obszaru) / (liczba podmiotów 
gospodarczych w Białej Podlaskiej / liczba mieszkańców miasta) 
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15. Aktywność gospodarcza – liczba nowopowstałych podmiotów  

                    gospodarczych 

 
Istotnym, z punktu widzenia diagnozowania aktywności gospodarczej 

mieszkańców, jest wskaźnik odnoszący się do ich przedsiębiorczości. Poziom 

przedsiębiorczości w jednostkach pomocniczych Białej Podlaskiej został 

scharakteryzowany za pomocą wskaźnika koncentracji liczby nowopowstałych 

podmiotów gospodarczych w ostatnich 3 latach (2013-2015). 

 

 
Tabela 20. Koncentracja liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba 
nowopowstałych 

podmiotów 
gospodarczych 
według REGON 

Udział liczby 
nowopowstałych 

podmiotów 
gospodarczych w danym 

obszarze w relacji do 
liczby mieszkańców 

Koncentracja liczby 
nowopowstałych 

podmiotów 
gospodarczych w danym 

obszarze standaryzowana 
liczbą  mieszkańców 

1 2603 205 0,079 3,35 

2 5509 107 0,019 0,83 

3 2403 64 0,027 1,13 

4 12191 250 0,021 0,87 

5 5079 172 0,034 1,44 

6 736 29 0,039 1,68 

7 345 8 0,023 0,99 

8 780 17 0,022 0,93 

9 565 11 0,019 0,83 

10 8579 151 0,018 0,75 

11 7509 135 0,018 0,76 

12 3566 66 0,019 0,79 

13 2004 50 0,025 1,06 

14 6255 101 0,016 0,69 

Ogółem 
dla 

miasta 
58124 1366 0,024 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych REGON (stan na dzień 31.12.2015) 
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Skala: 
Udział liczby nowopowstałych podmiotów 
gospodarczych w danym obszarze (2013-
2015) 
 
poniżej  

-3 odch. 0,012 

-2 odch. 0,016 

-1 odch. 0,020 

xśr 0,024 

+1 odch. 0,028 

+2 odch. 0,032 

+3 odch. 0,036 

powyżej  

Koncentracja liczby nowopowstałych 
podmiotów gospodarczych w danym 
obszarze (2013-2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

 

 

Najwyższe wartości koncentracji przedsiębiorczości mierzonej liczbą 

nowopowstałych podmiotów gospodarczych16 notowane są dla następujących obszarów 

Białej Podlaskiej: Centrum (3,35), Osiedle Francuska (1,44) i Brzeska - Błonie (1,68). 

Niski poziom potencjału przedsiębiorczości odnosi się do natomiast do jednego 

obszaru Osiedle za Torami - Lotnisko (0,69). Przestrzenne zróżnicowanie wartości 

wskaźników koncentracji liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych  

w jednostkach pomocniczych Białej Podlaskiej prezentuje poniższa rycina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16 Wskaźnik koncentracji liczby nowopowstałych podmiotów gospodarczych w postaci: (liczba 
nowopowstałych podmiotów gospodarczych w danym obszarze / liczba mieszkańców obszaru) / 
(liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych w Białej Podlaskiej / liczba mieszkańców miasta) 
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Rycina 16. Wartość wskaźnika koncentracji liczby nowopowstałych podmiotów 
gospodarczych w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych w latach 2013-
2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 
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16. Aktywność gospodarcza – liczba zamkniętych i zawieszonych podmiotów 

gospodarczych 

 

Równie istotnym, co poprzedni wskaźnik w przypadku diagnozowania 

przedsiębiorczości jest kolejny wskaźnik, dotyczący liczby zamkniętych i zawieszonych 

podmiotów gospodarczych. Poziom ten został przedstawiony za pomocą wskaźnika 

koncentracji liczby zamkniętych i zawieszonych podmiotów gospodarczych  

w ostatnich 3 latach (2013-2015). 

 
Tabela 21. Koncentracja liczby zamkniętych i zawieszonych podmiotów gospodarczych 

Obszar 
Liczba 

mieszkańców 

Liczba 
zamkniętych  

i zawieszonych 
podmiotów 

gospodarczych 
według REGON  

Udział liczby 
zamkniętych  

i zawieszonych 
podmiotów 

gospodarczych w danym 
obszarze w relacji do 

liczby podmiotów 
gospodarczych  

w mieście  

Koncentracja liczby 
zamkniętych  

i zawieszonych podmiotów 
gospodarczych w danym 

obszarze standaryzowana 
liczbą  podmiotów 

gospodarczych  

1 2603 94 0,036 3,28 

2 5509 53 0,010 0,87 

3 2403 15 0,006 0,57 

4 12191 145 0,012 1,08 

5 5079 64 0,013 1,14 

6 736 16 0,022 1,97 

7 345 3 0,009 0,79 

8 780 7 0,009 0,82 

9 565 7 0,012 1,13 

10 8579 71 0,008 0,75 

11 7509 67 0,009 0,81 

12 3566 27 0,008 0,69 

13 2004 21 0,010 0,95 

14 6255 50 0,008 0,73 

Ogółem 
dla 

miasta 
58124 640 0,011 1,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych REGON (stan na dzień 31.12.2015) 
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Skala: 
Udział liczby zamkniętych i zawieszonych 
podmiotów gospodarczych w danym 
obszarze (2013-2015) 
 

poniżej  

-3 odch. 0,005 

-2 odch. 0,007 

-1 odch. 0,009 

xśr 0,011 

+1 odch. 0,013 

+2 odch. 0,015 

+3 odch. 0,017 

powyżej  

Koncentracja liczby zamkniętych  
i zawieszonych podmiotów gospodarczych  
w danym obszarze (2013-2015) 
 
poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

Xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

 

 

Zdecydowanie największa koncentracja liczby zamkniętych i zawieszonych 

podmiotów gospodarczych17 dotyczy obszaru Centrum (3,28) i Brzeska - Błonie (1,97). 

W następnej kolejności znajdują się: obszary Osiedle Jagiellońskie (1,08), Osiedle 

Francuska (1,14) i Sidorki (1,13). 

Do obszarów, w których poziom przedsiębiorczości - mierzonej liczbą zamkniętych 

i zawieszonych podmiotów gospodarczych - jest niższy od średniej jego koncentracji dla 

Białej Podlaskiej należą obszar: 2 (0,87), 7 (0,79), 8 (0,82), 10 (0,75), 11 (0,81)  

i 13 (0,95). Wartości poszczególnych wskaźników koncentracji liczby zamkniętych  

i zawieszonych podmiotów gospodarczych w jednostek pomocniczych Białej Podlaskiej 

prezentuje poniższy rysunek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

17 Wskaźnik koncentracji liczby zamkniętych i zawieszonych podmiotów gospodarczych w postaci: 
(liczba zamkniętych i zawieszonych podmiotów gospodarczych w danym obszarze / liczba 
mieszkańców obszaru) / (liczba zamkniętych i zawieszonych podmiotów gospodarczych w Białej 
Podlaskiej / liczba mieszkańców miasta) 
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Rycina 17. Wartość wskaźnika koncentracji liczby zamkniętych i zawieszonych 
podmiotów gospodarczych w Białej Podlaskiej w układzie jednostek pomocniczych  
w latach 2013-2015 r. 

 
Legenda: 

poniżej  

-25% 0,75 

-10% 0,90 

xśr 1,00 

+10% 1,10 

+25% 1,25 

powyżej  

Źródło: opracowanie własne 

 

W tabeli 22 zaprezentowano syntetyczne zestawienie wszystkich kategorii analizy 

negatywnych zjawisk gospodarczych w jednostkach pomocniczych Białej Podlaskiej 

wraz z towarzyszącymi im wskaźnikami koncentracji. 
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Tabela 22. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze gospodarczej 

Obszar 

Koncentracja liczby 
podmiotów 

gospodarczych  
w danym obszarze 

standaryzowana liczbą 
mieszkańców 1) 

Koncentracja liczby 
nowopowstałych 

podmiotów gospodarczych 
w danym obszarze 

standaryzowana liczbą 
mieszkańców 2) 

Koncentracja liczby 
zamkniętych i 

zawieszonych podmiotów 
gospodarczych w danym 

obszarze standaryzowana 
liczbą podmiotów 

gospodarczych 

Koncentracja 
negatywnych zjawisk* 

1 3,49 3,35 3,28 1 

2 1,05 0,83 0,87 1 

3 0,81 1,13 0,57 1 

4 0,86 0,87 1,08 3 

5 1,23 1,44 1,14 1 

6 2,04 1,68 1,97 1 

7 1,18 0,99 0,79 1 

8 0,94 0,93 0,82 2 

9 1,62 0,83 1,13 2 

10 0,88 0,75 0,75 2 

11 0,78 0,76 0,81 2 

12 0,74 0,79 0,69 2 

13 0,62 1,06 0,95 1 

14 0,61 0,69 0,73 2 

Ogółem dla 
miasta 

1,00 1,00 1,00 1,00 

* w przypadku wskaźnika 1) i 2), które są stymulantami poziom wskaźnika poniżej 1,00 
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Sfera techniczna  

17. Liczba lokali komunalnych 

 

Do oceny koncentracji negatywnych zjawisk w sferze technicznej posłużono się 

średnią liczbą lokali komunalnych w Białej Podlaskiej w podziale na jednostki 

pomocnicze. Za obszary, w których występuje wysoka koncentracja zjawiska uznano te, 

w których liczba lokali komunalnych jest wyższa od średniej dla całego miasta.  

Każdemu obszarowi przypisano wskaźnik oceny od 0 do 2 uzależniony od średniej 

liczby lokali komunalnych w mieście (3,3). Dla wartości poniżej średniej przypisano 

ocenę 0 – brak sytuacji kryzysowej. Następnie rozpiętość każdego przedziału 

uzależniono od wartości średniej: 

• poniżej 3,3 – 0 – kolor zielony 

• 3,3 – 6,6 – 1 – kolor żółty 

• 6,7 – 10,0 – 2 – kolor pomarańczowy 

• Powyżej 10,0 – 3 – kolor czerwony 

 

Tabela 23. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze technicznej 

Obszar 
Liczba lokali 

komunalnych 
Średnia liczba lokali 

komunalnych 
Koncentracja 

zjawiska 
1 363 10,4 3 

2 108 2,1 0 

3 63 2,3 0 

4 94 3,6 1 

5 2 0,02 0 

6 11 0,9 0 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 51 10,2 3 

10 13 0,5 0 

11 302 14,4 3 

12 6 0,1 0 

13 0 0 0 

14 97 1,6 0 

Ogółem dla miasta 1110 3,3 - 
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Sfera przestrzenno – funkcjonalna 

18. Gęstość zaludnienia 

 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej do wykonania diagnozy koncentracji 

negatywnych zjawisk posłużono się wskaźnikiem gęstość zaludnienia, których sposób 

obliczenia oraz informacje o sposobie oceny koncentracji negatywnych zjawisk 

przedstawia się następująco:  

•  niezbędne dane: liczba ludności zameldowanej na pobyt stały lub czasowy 

w podziale na jednostki pomocnicze i powierzchnia jednostek 

pomocniczych w km2  

• wartość wskaźnika liczona jako stosunek pomiędzy liczbą ludności  

w obszarze, a powierzchnią obszaru w km2, wg wzoru W=A/B,  

gdzie W – wartość wskaźnika, A – liczba ludności obszaru, B – powierzchnia 

obszaru w km2. 

 

Każdemu obszarowi przypisano wskaźnik oceny od 0 do 3 uzależniony od wartości 

średniej. Jako brak sytuacji kryzysowej uznano wartość wskaźnika poniżej 1085 os/km2, 

biorąc pod uwagę średnią gęstość zaludnienia w największych 14 miastach 

województwa lubelskiego (wg BDL, dane za rok 2015). Rozpiętość kolejnych 

przedziałów wyznacza średnia dla miasta Białej Podlaskiej  – 1 180.  

 

Skala: 

poniżej 1085 = 0 – kolor zielony 

1085 – 2265 = 1 – kolor żółty 

2266 – 3446 = 2 – kolor pomarańczowy 

powyżej 3446 = 3 – kolor czerwony 



65 

Tabela 24. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Obszar Liczba mieszkańców Gęstość zaludnienia 
Koncentracja 

zjawiska 

1 2603 2603 2 

2 5509 1727 1 

3 2403 2185 1 

4 12191 3984 3 

5 5079 813 0 

6 736 363 0 

7 345 60 0 

8 780 144 0 

9 565 257 0 

10 8579 3516 3 

11 7509 7362 3 

12 3566 1311 1 

13 2004 632 0 

14 6255 3381* 2 

Ogółem dla miasta 58124 1 180 - 

* powierzchnia obszaru bez powierzchni terenu dawnego lotniska  
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Sfera środowiskowa  

19. Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska 

 

Analiza sytuacji środowiskowej w ramach diagnozy mającej na celu wskazanie 

obszarów, w których występuje największa koncentracja negatywnych zjawisk, została 

oparta o dane odnoszące się do trzech wskaźników środowiskowych. Na tej podstawie 

dokonano eksperckiej oceny jakościowej w ramach której obszar miasta w podziale na 

jednostki pomocnicze, oceniony został pod kątem:  

• zanieczyszczenia cieków wodnych, 

• zagrożenia niską emisją, 

• obecności odpadów stwarzających zagrożenie. 

Stopień nasilenia powyższych wskaźników oceniany był w ramach 

czterostopniowej skali, która kształtowała się następująco:  

• 0 – brak występowania zjawiska,  

• 1 – niskie zagrożenie wystąpienia zjawiska,  

• 2 – średnie zagrożenie wystąpienia zjawiska,  

• 3 – wysokie zagrożenie wystąpienia zjawiska.  

Ocenę stopnia nasilenia negatywnych zjawisk przeprowadzono w oparciu o sumę 

wartości wskaźników poszczególnych czynników. Jednostki pomocnicze, w których 

suma wartości poszczególnych wskaźników wyniosła 2 lub 3 zdiagnozowano jako te,  

w których występuje wysokie zagrożenie (wskaźnik syntetyczny – koncentracja 

negatywnych zjawisk – 1). Obszary, w których występuje niskie zagrożenie wystąpienia 

danego zjawiska uznano za  obszary wolne od zjawisk negatywnych w sferze 

środowiskowej. 
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Tabela 25. Diagnoza stanu kryzysowego w sferze środowiskowej 

Obszar 
Zanieczyszczenie 
cieków wodnych 

Niska 
emisja 

Obecność 
odpadów 

stwarzających 
zagrożenie 

Koncentracja 
negatywnych 

zjawisk 

1 0 2 0 1 

2 0 2 0 1 

3 0 2 0 1 

4 0 3 0 1 

5 0 2 0 1 

6 0 2 0 1 

7 0 0 1 0 

8 0 0 0 0 

9 0 1 0 0 

10 0 3 0 1 

11 0 1 0 1 

12 0 1 0 1 

13 0 0 0 0 

14 0 1 0 1 
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IV. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

 

Podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego miasta Białej Podlaskiej były 

wyniki diagnozy przeprowadzonej w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej dla 14 jednostek pomocniczych 

(wyznaczonych obszarów). Za obszar zdegradowany uznaje się jednostkę pomocniczą 

(obszar), dla której zdiagnozowano wysoką koncentrację negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej, współwystępującą z koncentracją negatywnych zjawisk w co najmniej jednej 

z pozostałych sfer. Wyniki diagnozy wskazują, że za obszar zdegradowany należy uznać 

obszar w granicach jednostek pomocniczych: Centrum, Warszawska, Glinki, Brzeska 

Błonie, Sidorki, Sidorska, Wola - Dworzec, Kołychawa i Osiedle za Torami - Lotnisko. 

Zestawienie zbiorcze prezentujące wyniki przeprowadzonych analiz zawiera tabela 26. 

 

Tabela 26. Zestawienie zbiorcze diagnozy we wszystkich sferach 

Obszar 
Sfera 

społeczna 
Sfera 

gospodarcza 
Sfera 

techniczna 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Sfera 
środowiskowa 

Obszar 
zdegradowany 

1 5 1 3 2 1 + 

2 3 1 0 1 1 + 

3 3 1 0 1 1 + 

4 1 3 1 3 1 - 

5 1 1 0 0 1 - 

6 3 1 0 0 1 + 

7 2 1 0 0 0 - 

8 2 2 0 0 0 - 

9 3 2 3 0 0 + 

10 3 2 0 3 1 + 

11 4 2 3 3 1 + 

12 3 2 0 1 1 + 

13 2 1 0 0 0 - 

14 4 2 0 2 1 + 
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Tabela 27. Obszar zdegradowany – powierzchnia i liczba ludności 

Obszar 
Powierzchnia 

obszaru 
Powierzchnia[%] 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba ludności 
[%] 

1 1,00 2,03 2603 4,478 
2 3,19 6,48 5509 9,478 
3 1,10 2,23 2403 4,134 
6 2,03 4,12 736 1,266 
9 2,20 4,47 565 0,972 

10 2,44 4,95 8579 14,759 
11 1,02 2,07 7509 12,918 
12 2,72 5,52 3566 6,135 
14 9,86(1,85)* 20,02(3,75)* 6255 10,761 

Ogółem dla 
miasta 

49,25 51,89(35,62)* 58124 64,891 

* powierzchnia obszaru bez powierzchni terenu dawnego lotniska  

 

W związku z wynikami diagnozy, która wskazała jako obszar zdegradowany  

w mieście Białej Podlaskiej 9 jednostek pomocniczych zajmujących ponad 50% 

powierzchni miasta i zamieszkałych przez 65% mieszkańców oraz odnosząc się  

do Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 oraz Ustawy o rewitalizacji  

z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1777), które wskazują iż obszar 

rewitalizacji nie może zajmować więcej niż 20% powierzchni miasta oraz obejmować 

więcej niż 30% ludności, zaszła konieczność ograniczenia obszaru rewitalizacji  

w ramach obszaru zdegradowanego. Po wykonaniu szczegółowej charakterystyki 

obszaru, na podstawie informacji dotyczących rozwoju miasta, wywiadów pogłębionych 

w wybranymi przedstawicielami jednostek samorządowych dokonano wyznaczenia 

obszaru rewitalizacji, który obejmuje Centrum, Wola – Dworzec i Osiedle za Torami – 

Lotnisko. Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

prezentuje rycina 18. 

 

Tabela 28. Obszar rewitalizacji – powierzchnia i liczba ludności 

Obszar 
Powierzchnia 

obszaru 
Powierzchnia[%] 

Liczba 
mieszkańców 

Liczba ludności 
[%] 

1 0,66 1,34 2603 4,48 
11 0,91 1,85 7509 12,92 
14 2,78 5,64 6255 10,76 

Ogółem 4,35 8,83 16367 28,16 
* powierzchnia obszaru zabudowanego z częścią powierzchni terenu dawnego lotniska, na którym 
planuje się prowadzenie działań rewitalizacyjnych. 
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Rycina 18. Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

 

 

 

 
 


