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Załącznik nr 3.2 do raportu  

Tabele z wnioskami z dyskusji,  

prezentujące problemy i potencjały analizowanych podobszarów rewitalizacji. 
 

NAZWA PODOBSZARU REWITALIZACJI  W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 

PODOBSZAR REWITALIZACJI NR 3 ”CHRYCZYKI” (w miejscowości Ochotnica Dolna) 

PROBLEMY PODOBSZARU 
(co utrudnia życie, rozwój, integrację) 

POTENCJAŁY PODOBSZARU 
(co poprawia jakość życia, rozwój, integrację) 

Społeczne Społeczne 
Brak miejsca do integracji dla dzieci i młodzieży  Bliska odległość do sklepu   
Brak oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży – 
zróżnicowanie wiekowe (dzieci, młodzież, dorośli, 
seniorzy) 

 

Za mało miejsc w przedszkolach  
Brak miejsca do aktywnego wypoczynku  

Przestrzenno-funkcjonalne Przestrzenno-funkcjonalne 
Czy mamy dostęp do usług publicznych /jak daleko mamy do ważnych obiektów 

  

Techniczne Techniczne 
W jakim stanie technicznym są ważne dla nas obiekty 
  

Gospodarcze Gospodarcze 
  

Środowiskowe Środowiskowe 
  

 

NAZWA PODOBSZARU REWITALIZACJI  W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 

PODOBSZAR REWITALIZACJI NR 4”LIGASY (w miejscowości Ochotnica Dolna) 

PROBLEMY PODOBSZARU 
(co utrudnia życie, rozwój, integrację) 

POTENCJAŁY PODOBSZARU 
(co poprawia jakość życia, rozwój, integrację) 

Społeczne Społeczne 
Brak pracy Ośrodek rekreacji oren brytówka 

Brak miejsca integracji 
Przedszkole (obiekt zamknięty, wykorzystywany 
tylko przez podopiecznych) 

Brak placu zabaw Bar „pod brzozami” 
Brak sklepu   
Zbyt mała liczba miejsc w przedszkolach  

Przestrzenno-funkcjonalne Przestrzenno-funkcjonalne 
Czy mamy dostęp do usług publicznych /jak daleko mamy do ważnych obiektów 

Duża odległość Zakład pracy „kegel” 
Brak chodnika Zakład pracy i wyrób pantofli  

Techniczne Techniczne 
W jakim stanie technicznym są ważne dla nas obiekty 

  

Gospodarcze Gospodarcze 
  

Środowiskowe Środowiskowe 
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NAZWA PODOBSZARU REWITALIZACJI  W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 
PODOBSZAR REWITALIZACJI NR 7 „MŁYNNE” (w miejscowości Ochotnica Dolna) 

PROBLEMY PODOBSZARU 
(co utrudnia życie, rozwój, integrację) 

POTENCJAŁY PODOBSZARU 
(co poprawia jakość życia, rozwój, integrację) 

Społeczne Społeczne 
Duża odległość do centrum wsi Budynek szkoły 
Brak boiska sportowego i miejsca do rekreacji dla 
dzieci 

Budynek kaplicy  

Brak miejsc pracy  Warunki do organizowania kuligów  
Brak miejsca do odpoczynku na trasach turystycznych Agroturystyka  
„Enklawa” Miejsce pamięci ofiar „krwawej wigilii” 
Brak wyznaczonych miejsc do treningu klubów 
motocyklowych 

Wierch młynne – łącznik pomiędzy dwiema gminami 
z pięknymi widokami 

Przestrzenno-funkcjonalne Przestrzenno-funkcjonalne 
Czy mamy dostęp do usług publicznych /jak daleko mamy do ważnych obiektów 

Brak chodników, deptaka spacerowego  
Uregulowana własność gminy (tereny do 
zagospodarowania) 

  

Techniczne Techniczne 
W jakim stanie technicznym są ważne dla nas obiekty 

 Dobry stan budynków 

Gospodarcze Gospodarcze 
  

Środowiskowe Środowiskowe 
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NAZWA PODOBSZARU REWITALIZACJI  W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 
WSZYSTKIE PODOBSZARY REWITALIZACJI w OCHOTNICY DOLNEJ  

PROBLEMY PODOBSZARU 
(co utrudnia życie, rozwój, integrację) 

POTENCJAŁY PODOBSZARU 
(co poprawia jakość życia, rozwój, integrację) 

Społeczne Społeczne 
 Uzdolniona młodzież 
 Możliwość korzystania z ofert kulturalnej WOK 
 Szkoła 
 Duże zainteresowanie i chętne uczestnictwo dzieci, 

młodzieży i dorosłych w różnych kółkach 
rozwijających talenty i w różnych dziedzinach 
artystycznych  

  
  

Przestrzenno-funkcjonalne Przestrzenno-funkcjonalne 
Czy mamy dostęp do usług publicznych /jak daleko mamy do ważnych obiektów 

Brak sali widowiskowej (z prawdziwego zdarzenia) Na miejscu:  
Ośrodek Kultury, sklepy, Urząd Gminy, ośrodek 
zdrowia, stacja paliw, myjnia samochodowa, apteki, 
szkoła, zabytkowy kościół, pomnik ofiar faszyzmu, 
miejsce pamięci ofiar „Krwawej Wigilii”, szlaki 
turystyczne, biblioteka, dużo terenów należących do 
gminy – uregulowanych prawnie, banki 

Brak siłowni 
Brak placu zabaw 
Brak kąpielisk 
Brak parku rozrywki dla młodzieży (skate park) 
Brak parku 

Brak publicznych toalet  

Techniczne Techniczne 
W jakim stanie technicznym są ważne dla nas obiekty 

Zły stan techniczny budynku WOK – należy go 
zmodernizować, rozbudować i wyremontować oraz 
zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt służący do 
rozwijania zainteresowań dzieci, młodzieży i 
dorosłych 

 

Słabo wykorzystana przestrzeń wokół WOK i UG na 
cele społeczne – należy zagospodarować teren wokół 
WOK i UG 

 

Brak zabezpieczenia rzeki wzdłuż deptaka 
spacerowego 

 

Gospodarcze Gospodarcze 
  

Środowiskowe Środowiskowe 
  

 


