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Wstęp 

 

 W związku z przemianami społeczno-gospodarczymi wywołanymi procesem 

globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej, zachodzi 

szereg niekorzystnych procesów na obszarach jednostek samorządu terytorialnego. Procesami 

tymi są: degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferach społecznej  

i gospodarczej. W takiej sytuacji strategiczne programowanie rozwoju gminy,  

a w szczególności procesu rewitalizacji musi być oparte na wynikach analiz zróżnicowania 

koncentracji zjawisk kryzysowych wewnątrz gminy. Takie podejście umożliwia zaplanowanie 

działań odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów 

występujących na danym obszarze. 

 Podstawę formalno-prawną umożliwiającą prowadzenie procesu rewitalizacji do końca 

2023 roku przez gminę w zakresie swoich właściwości, stanowią: Ustawa z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Wytyczne 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzone w dniu 

02.08.2016 r. przez Ministra Rozwoju. Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy „do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy (…) uchwalanie programów gospodarczych”. Dodatkowo w 

procesie tworzenia poniższej diagnozy uwzględniono zapisy Instrukcji dotyczącej 

przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz preferencji dla projektów mających 

na celu przywrócenie ładu przestrzennego wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie.  

 Zgodnie z załącznikiem Cechy i elementy programów rewitalizacji  

do ww. Wytycznych, program rewitalizacji powinien zawierać co najmniej: „diagnozę 

czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych (…). 

Diagnoza zawarta w programie obejmuje analizę wszystkich sfer (…), a w szczególności 

pogłębioną analizę kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia wyprzedzających 

działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania problemów społecznych oraz 

pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na przygotowanie działań rewitalizacyjnych 

o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i oddziaływaniu”. 

 Niniejszy dokument obejmuje diagnozę Gminy Konstancin-Jeziorna, która służy 

zidentyfikowaniu obszarów miasta i gminy w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz co najmniej jednej z następujących sfer: 
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gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Analiza obejmuje cały 

obszar gminy w podziale na ustalone jednostki referencyjne, a przeprowadzona została 

w oparciu o obiektywne i weryfikowalne mierniki oraz metody badawcze dostosowane  

do lokalnych uwarunkowań. 

 Diagnoza stanowi podstawę do określenia zasięgu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna i jest załącznikiem 1 do Programu 

Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna.  
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1. Charakterystyka Gminy Konstancin-Jeziorna 

 Gmina Konstancin-Jeziorna jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie 

mazowieckim, w północno-wschodniej części powiatu piaseczyńskiego (niespełna 20 km od 

centrum Warszawy i około 16 km od Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina). Według 

danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2015 roku powierzchnia ogółem 

gminy wynosiła 78,60 km2 (w tym: Miasto Konstancin-Jeziorna – 16,83 km2 i tereny wiejskie 

– 61,77 km2), natomiast zamieszkiwało ją 24 383 osoby (w tym: w Mieście Konstancin-

Jeziorna – 16 945, a na terenach wiejskich – 7 438 osób). 

Mapa 1 Położenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na tle województwa i powiatu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html 
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 Gmina Konstancin-Jeziorna graniczy: od południowego-zachodu – z Gminą Piaseczno, 

od północy z Miastem Warszawa (powiat Warszawa), od wschodu – z Gminami Józefów, 

Otwock i Karczew (powiat otwocki), a od południa z Gminą Góra Kalwaria.  

 Zgodnie z §3 w rozdziale 1 Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna1 gminę tworzą  

22 sołectwa i Osiedle Obory oraz Miasto Konstancin-Jeziorna, na terenie którego 

wyodrębniono 4 osiedla: Grapa, Mirków, Stare Wierzbno i Nowe Wierzbno (powierzchniowo 

nie obejmujące całego miasta). 

 Jednostki pomocnicze na terenie wiejskim gminy to następujące sołectwa: Borowina, 

Bielawa, Cieciszew, Ciszyca, Czarnów, Czernidła, Dębówka, Gassy, Habdzin, Kawęczyn, 

Kawęczynek, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Kierszek, Łęg, Obórki, Okrzeszyn, Opacz, 

Parcela, Piaski, Słomczyn i Turowice oraz Osiedle Obory. 

 Miasto Konstancin-Jeziorna jest siedzibą organów gminy. W celu przeprowadzenia 

diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dokonano 

podziału Miasta Konstancin-Jeziorna na14 jednostek urbanistycznych (strukturalnych): 

- Mirków,  

- Osiedla Porąbka, Brzozowa i Plac Zgody, 

- Centrum Miasta, 

- Klarysew I, 

- Klarysew II, 

- Rejon ul. Szkolnej i ul. Elektrycznej, 

- Skolimów, 

- Grapa, 

- Osiedle Witaminowa i Osiedle Elsam, 

- Centrum Uzdrowiskowe, 

- Chylice, 

- Nowe Wierzbno, 

- Stare Wierzbno, 

- Rejon ulicy Piłsudskiego. 

Dodatkowo wydzielone zostały na terenie wiejskim dwie jednostki, które wyłączono  

z analizy, ponieważ nie są one zamieszkałe – Obory i Lasy Chojnowsko-Oborskie 

                                                           
1 Uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 141/VI/14/2011 z dnia 13 września 2011 w sprawie uchwalenie 

Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna. 
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Podział Gminy Konstancin-Jeziorna na jednostki strukturalne na potrzeby 

przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przedstawia mapa 2. Na mapie zamiast nazw jednostek umieszczona została 

numeracja zgodna z tabelą 1.  

Mapa 2 Podział Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na jednostki strukturalne 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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 Podstawowe dane dotyczące powierzchni i liczby ludności poszczególnych jednostek 

strukturalnych Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2015 roku zestawione zostały 

w tabeli 1. 

Tabela 1 Zestawienie podstawowych danych dotyczących jednostek strukturalnych Gminy  

Konstancin-Jeziorna (stan na koniec 2015 roku) 

Lp. 
Jednostka 

strukturalna 

Powierzchnia 

(km2) 

Udział  
w 

powierzchni 

ogólnej 
gminy 

(%) 

Liczba 

ludności 
(osoba) 

Udział w 
liczbie 

mieszkańców 
gminy ogółem 

(%) 

1. 
Rejon ul. Szkolnej  

i ul. Elektrycznej 
0,38 0,48 461 1,89 

2. Bielawa 6,02 7,66 1711 7,02 

3. Centrum Miasta 1,31 1,67 2144 8,79 

4. 
Centrum 

Uzdrowiskowe 
3,15 4,01 1864 7,64 

5. Chylice 1,94 2,47 1582 6,49 

6. Cieciszew 1,98 2,52 270 1,11 

7. Ciszyca 2,42 3,08 135 0,55 

8. Czarnów 1,05 1,34 688 2,82 

9. Czernidła 0,96 1,22 137 0,56 

10. Dębówka 2,57 3,27 163 0,67 

11. Gassy 2,86 3,64 193 0,79 

12. Grapa 0,20 0,25 2741 11,24 

13. Habdzin 1,91 2,43 408 1,67 

14. Kawęczyn 2,68 3,41 394 1,62 

15. 
Kawęczynek 

Borowina 
2,31 2,94 333 1,37 

16. Kępa Oborska 2,00 2,54 50 0,21 

17. Kępa Okrzewska 2,26 2,88 138 0,57 

18. Kierszek 1,15 1,46 181 0,74 

19. Klarysew I 2,16 2,75 76 0,31 

20. Klarysew II 1,53 1,95 1321 5,42 

21. 
Lasy Chojnowsko-

Oborskie 
7,53 9,58 0 0,00 

22. Łęg 3,60 4,58 238 0,98 
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23. Mirków 1,41 1,79 2181 8,94 

24. Nowe Wierzbno 0,61 0,78 644 2,64 

25. Obory 7,27 9,25 0 0,00 

26. Obórki 1,71 2,18 92 0,38 

27. Opacz 2,76 3,51 388 1,59 

28. 

Osiedla Porąbka, 
Brzozowa  

i Plac Zgody 

0,16 0,20 697 2,86 

29. Osiedle Obory 0,30 0,38 482 1,98 

30. Parcela 1,01 1,29 475 1,95 

31. 
Osiedle Witaminowa  

i Osiedle Elsam 
0,72 0,92 1108 4,54 

32. Piaski 3,03 3,86 110 0,45 

33. 
Rejon ul. 

Piłsudskiego 
0,13 0,16 91 0,37 

34. Skolimów 2,45 3,12 1787 7,33 

35. Słomczyn 1,74 2,21 413 1,69 

36. Stare Wierzbno 0,68 0,87 248 1,02 

37. Turowice 1,42 1,80 256 1,05 

38. Okrzeszyn 1,23 1,57 183 0,75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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2. Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opiera się 

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

zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju w dniu 02.08.2016 r. oraz Instrukcji dotyczącej 

przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz preferencji dla projektów mających 

na celu przywrócenie ładu przestrzennego wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie. 

 Zgodnie z pkt 1, rozdziału 3 ww. Wytycznych, rewitalizacja to „kompleksowy proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”, dlatego przy wyznaczaniu 

zasięgu obszaru zdegradowanego wzięto pod uwagę zestaw kryteriów zawarty w pkt 2, który 

wskazuje na istnienie stanu kryzysowego na danym terenie. 

 Stan kryzysowy zdefiniowany został jako „stan spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: 

1) gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw; 

2) środowiskowej – w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi 

bądź stanu środowiska; 

3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości 

terenów publicznych; 

4) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. 
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Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące powyższe 

sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku 

poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy”2. 

 W związku z powyższym, w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego Gmina 

Konstancin-Jeziorna podzielona została na jednostki strukturalne (referencyjne), w sposób 

odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalnym. W procesie diagnostycznym na 

terenie wiejskim gminy przyjęto podział na sołectwa (z wyjątkiem sołectw Kawęczynek  

i Borownia, które zostały połączone w jedną jednostkę: Kawęczynek Borownia).  

Analiza danych ilościowych w ustalonych jednostkach strukturalnych pozwoliła na stosunkowo 

łatwe zidentyfikowanie lokalizacji problemów i wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego. 

 Zgodnie z ww. Wytycznymi w przeprowadzonej diagnozie na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego dokonano analizy porównawczej jednostek referencyjnych, opartej 

na zestawie wskaźników cząstkowych oraz syntetycznych wskaźników degradacji we 

wszystkich sferach, pozwalających na obiektywne określenie stopnia zróżnicowania zjawisk 

kryzysowych i potencjałów lokalnych na terenie gminy. Syntetyczne wskaźniki koncentracji 

zjawisk kryzysowych w poszczególnych sferach przedstawione zostały na mapach 

poglądowych Gminy Konstancin-Jeziorna z podziałem na jednostki strukturalne. Jako główne 

kryteria delimitacji obszaru zdegradowanego przyjęto wskaźniki przedstawione w tabeli 2. 

 

Tabela 2 Wskaźniki obrazujące sytuację na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w sferach:  

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej 

Sfera 

Cechy 

szczegółowe 
sfery 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

miary 
Źródło danych 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

Trendy 

demograficzne 

1. 
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym  
w % ludności ogółem 

% 

Urząd Miasta  
i Gminy 

2. 
Udział ludności w wieku produkcyjnym  
w % ludności ogółem 

% 

3. 
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym  
w % ludności ogółem 

% 

4. 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia 
demograficznego) 

szt. 

 

                                                           
2 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, Minister Rozwoju, 

02.08.2016, s. 6–7. 
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Sytuacja na 

rynku pracy/ 

bezrobocie 

5. 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności 
w wieku produkcyjnym 

% 
Powiatowy 

Urząd Pracy  
w Piasecznie 6. 

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych 
pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy  
w % bezrobotnych ogółem 

% 

Opieka 

społeczna 

7. 

Udział osób, które otrzymały świadczenia pieniężne 
z pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe lub 
stałe) w % ludności ogółem 

% 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Konstancinie- 

Jeziornej 

8. 

Udział dzieci otrzymujących pomoc w formie 
dożywiania w liczbie ludności w wieku 
przedprodukcyjnym 

% 

9. 
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 
na 1 000 mieszkańców 

szt. 

Skala 

problemów 
społecznych 

10. 

Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 
objęcia leczeniem odwykowym na 1 000 
mieszkańców 

szt. 

11. 
Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" 
z powodu przemocy w rodzinie 

szt. 

Stan 

bezpieczeństwa 

i porządku 
publicznego 

12. Liczba interwencji Straży Miejskiej na 100 osób szt. 
 

13. 
Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję na 
1000 osób 

szt. 

Komenda 

Powiatowa 

Policji  

w Piasecznie 

Pomoc socjalna 

14. 
Liczba osób zamieszkujących lokale socjalne na 
1000 osób 

szt. Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

w Konstancinie- 

Jeziornej 15. 
Liczba osób zamieszkujących lokale komunalne na 
1000 osób 

szt. 

Udział w życiu 
publicznym 

16. 
Frekwencja w wyborach prezydenckich  

w 2015 roku 
% Państwowa 

Komisja 

Wyborcza 317. 
Frekwencja w wyborach parlamentarnych  

w 2015 roku 
% 

18. 
Liczba zgłoszonych inicjatyw w ramach budżetu 
obywatelskiego w 2015 r.  na 1000 mieszkańców 

szt. 
Urząd Miasta  

i Gminy 

19. 
Frekwencja w wyborach samorządowych  
w 2014 roku 

% 

Państwowa 
Komisja 

Wyborcza 

Poziom edukacji  

i wychowania 

przedszkolnego 

20. Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego % 
Szkoły 

podstawowe  

i gimnazjalne 

Miasta i Gminy 

Konstancin-

Jeziorna 
21. Średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty % 

 

                                                           
3 pkw.gov.pl. 
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G
O

S
P

O
D

A
R

C
Z

A
 

Przedsiębiorczość 
mieszkańców 

22. 

Liczba zarejestrowanych działalności 
gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu  

na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

szt. 

Urząd Miasta  
i Gminy 

Sytuacja 

gospodarcza 

23. 
Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do 
rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 

szt. 

24. 
Liczba jednostek nowo zarejestrowanych  

w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców 
szt. 

25. 
Liczba jednostek wyrejestrowanych z rejestru 

REGON na 10 tys. mieszkańców 
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 Wyposażenie  

w infrastrukturę 
społeczną 

26. 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych na 

działalność sportową, rekreacyjną, kulturową  
i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców 

ha 

Urząd Miasta  
i Gminy 

Poziom obsługi 
komunikacyjnej 

27. 
Udział budynków mających bezpośredni dostęp do 
dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem  

% 

T
E

C
H

N
IC

Z
N

A
 

Mieszkalnictwo 28. 
Ilość wydanych pozwoleń na budowę  
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

szt. 

Wyposażenie  
w infrastrukturę 

techniczną 

29. 
Udział budynków podłączonych do sieci 
wodociągowej w stosunku do ogółu budynków  

% 

30. 
Udział budynków podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków  

% 

Stan techniczny 

zabytków 
31. 

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do 
rejestru zabytków będących w stanie degradacji 
technicznej w liczbie tych zabytków ogółem 

% 

Ś
R

O
D

O
W
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K

O
W

A
 

Zieleń urządzona 32. 
Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej 
powierzchni terenu 

% 

Zagrożenia dla 
środowiska 

33. 

Ilość zutylizowanych odpadów stwarzających 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska – azbest 

Mg 

Formy ochrony 

przyrody 
34. 

Położenie na obszarach objętych formami ochrony 

przyrody (dotyczy wyłącznie form: obszar Natura 

2000, rezerwat przyrody, park krajobrazowy) 

TAK/

NIE 

Generalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

Tereny 

zalewowe 
35. 

Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem 
powodzi 

TAK/

NIE 

Krajowy Zarząd 
Gospodarki 

Wodnej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Proces diagnostyczny został przeprowadzony we współpracy pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna i jednostek organizacyjnych gminy wraz z zespołem 

zewnętrznych ekspertów. W procesie delimitacji obszaru zdegradowanego wykorzystano 

różnorodne źródła informacji, dzięki czemu zastosowane podejście ma charakter kompleksowy 

i łączy wykorzystanie metod ilościowych z jakościowymi. Dla przyjętych jednostek 

referencyjnych pozyskano dane statystyczne gromadzone w zasobach Urzędu Miasta i Gminy 
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Konstancin-Jeziorna, Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej oraz instytucji 

zewnętrznych, m.in.: Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, Komendy Powiatowej Policji 

w Piasecznie oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, 

a także ogólnodostępnych danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego. Część pozyskanych danych została wykorzystana do porównawczej analizy 

ilościowej wskaźników ze średnią wartością dla całej gminy, a część posłużyła do dokonania 

analizy jakościowej charakteryzującej ważne dla rewitalizacji deficyty i problemy obszarów 

oraz lokalne potencjały. 

 Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów pkt 4 

z rozdziału 3 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014–2020, który stanowi, że jest to „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”. 

 Zgodnie z powyższym, wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu  

o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym 

wcześniej jako zdegradowany istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk.  

Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. 

Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie 

rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów 

strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty jako ośrodek 

koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. 

 Metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji 

w Gminie Konstancin-Jeziorna, przedstawiona została na schemacie 1. 
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Schemat 1 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie  

Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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W dniach od 26 lipca do 26 sierpnia 2016 roku przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, 

zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań 

rewitalizacyjnych.  

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie, określenia 

szczególnych dla ankietowanych obszarów oraz poznania ich oczekiwań. Pytania miały 

charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej z podanych odpowiedzi. Dodatkowo  

w niektórych pytaniach możliwe było wpisanie odpowiedzi innej niż z pola wyboru.  

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 165 osób. Większość ankietowanych oceniło 

bardzo źle lub źle „możliwość znalezienia pracy na terenie Gminy  

Konstancin-Jeziorna”, natomiast średnio lub źle „możliwość prowadzenia i rozwijania 

działalności gospodarczej” a także „dostępność do usług publicznych do usług i rekreacji”. 

Najlepiej ocenione zostały: „stan terenów zieleni” oraz „ dostęp do usług publicznych  

z zakresu kultury”. Mieszkańcy zostali poinformowani o szczegółowych wynikach badania 

ankietowego, poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej gminy 

(www.rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl).   
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3. Delimitacja obszaru zdegradowanego – analiza wskaźników 

3.1. Sfera społeczna 

 

 Sfera społeczna jest najważniejszym elementem procesu diagnostycznego na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, ponieważ celem planowanych 

działań jest poprawa warunków i jakości życia społeczności lokalnej. Zgodnie z pkt 2  

z rozdziału 3 Wytycznych, o stanie kryzysowym na danym obszarze gminy świadczy 

„koncentracja negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym”.  

 W związku z tym wykonana została porównawcza analiza ilościowa danych 

statystycznych w zakresie: trendów demograficznych, sytuacji na rynku pracy/bezrobocia, 

opieki społecznej, skali problemów społecznych, poziomu edukacji, stanu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego, udziału w życiu publicznym oraz aktywności społecznej i kulturalnej 

mieszkańców.  

 Przyjęto metodę naturalnego podziału (tzw. „Jenks”), która opiera się o algorytmy 

takiego rozmieszczenia wartości zbioru danych w klasach, aby w każdej z klas 

zminimalizować średnią dewiację zbioru w grupie, maksymalizując w stosunku do innych 

grup. Innymi słowy, metoda ta dąży do zredukowania wariancji wewnątrz klasy, na rzecz 

maksymalizowania wariancji pomiędzy klasami. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej 

zostały przedstawione w poszczególnych grupach: bardzo wysokie natężenie problemów  

(10–15), wysokie natężenie problemów (8–9), średnie natężenie problemów (6–7), niskie 

natężenie problemów (2–5). 

 Po przeanalizowaniu zgromadzonych danych, które przedstawione są w Załączniku 1. 

Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych 

jednostek referencyjnych w Gminie Konstancin-Jeziorna można stwierdzić, że największe 

natężenie problemów zidentyfikowanych w sferze społecznej występuje w jednostkach:  

Rejon ul. Szkolnej i ul. Elektrycznej (15), Klarysew II (12), Osiedla Porąbka, Brzozowa i Plac 

Zgody (12), Centrum Miasta (11), Centrum Uzdrowiskowe (11), Chylice (11), Cieciszew (11), 

Kępa Okrzewska (11), Mirków (10), Nowe Wierzbno (10) i Turowice (10). 

 Poglądową koncentrację negatywnych zjawisk społecznych w poszczególnych 

jednostkach referencyjnych przedstawiono na mapie 3. 
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Mapa 3 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych jednostkach 
referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej, Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, Komendy Powiatowej 

Policji w Piasecznie oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 
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3.2. Sfera gospodarcza 

 

 Zgodnie z pkt 2 w rozdziale 3 Wytycznych, obszar gminy może znajdować się  

w stanie kryzysowym z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej,  

w szczególności takich jak: „niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych 

przedsiębiorstw”. 

 Sytuację w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie Gminy  

Konstancin-Jeziorna zobrazowano przy pomocy wskaźników „liczba zarejestrowanych 

działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym”, „liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON  

na 10 tys. mieszkańców”, „liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON  

na 10 tys. mieszkańców” oraz „liczba jednostek wyrejestrowanych z rejestru REGON  

na 10 tys. mieszkańców”. Z danych przedstawionych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami 

przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w 

Gminie Konstancin-Jeziorna wynika, że jednostki, które charakteryzują się niższą średnią 

wartością wszystkich ww. wskaźników w porównaniu do średniej dla całej gminy to: Rejon ul. 

Szkolnej i ul. Elektrycznej, Cieciszew, Czarnów, Nowe Wierzbno, Osiedle Obory oraz 

Słomczyn.  

 Koncentrację stanu kryzysowego w sferze gospodarczej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Konstancin-Jeziorna przedstawia mapa 4. 
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Mapa 4 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych jednostkach 
referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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3.3. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 

 Według zapisów pkt 2 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar gminy znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych,  

a w szczególności „niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, 

braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych”. 

 W związku z powyższym dokonano diagnozy ww. problemów za pomocą porównania 

wartości wybranych wskaźników charakteryzujących sferę przestrzenno-funkcjonalną ze 

średnią wartością dla całej Gminy Konstancin-Jeziorna. Do analizy przyjęto następujące 

wskaźniki: „powierzchnia terenów zagospodarowanych na działalność sportową, rekreacyjną, 

kulturową i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców” oraz „udział budynków mających 

bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem”. 

 Na podstawie zebranych danych w podziale na przyjęte jednostki referencyjne Gminy 

Konstancin-Jeziorna, zawartych w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi 

stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Konstancin-

Jeziorna można stwierdzić, że ww. problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej nie 

występują jedyne na terenie jednostek: Bielawa, Habdzin, Opacz, Osiedla Porąbka, Brzozowa 

i Plac Zgody oraz Słomczyn.  

 Rozkład koncentracji stanu kryzysowego w sferze przestrzenno-funkcjonalnej  

w podziale na poszczególne jednostki referencyjne Gminy Konstancin-Jeziorna przedstawia 

mapa 5. 
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Mapa 5 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w poszczególnych 
jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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3.4. Sfera techniczna 

 

 Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują  

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na danym terenie ludności. Wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma znaczny 

wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników 

kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach 

inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury 

technicznej, tym lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań. 

 Zgodnie z pkt 2 z rozdziału 3 Wytycznych, o stanie kryzysowym na obszarze gminy 

świadczą również wskaźniki charakteryzujące sferę techniczną, a są to w szczególności 

„degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 

korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i 

ochrony środowiska”. 

 Do zdiagnozowania występujących problemów w ww. sferze wybrano następujące 

wskaźniki: „ilość wydanych pozwoleń na budowę  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców”, 

„udział budynków podłączonych do sieci wodociągowej w stosunku do ogółu budynków”, 

„udział budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do ogółu budynków”, 

„udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących w stanie degradacji 

technicznej w liczbie tych zabytków ogółem”, których wartości w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych porównano do średniej dla całej gminy.  

 Biorąc pod uwagę dane zawarte w Załączniku 1. Matryca ze wskaźnikami 

przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie poszczególnych jednostek referencyjnych  

w Gminie Konstancin-Jeziorna, należy wskazać, że największa koncentracja problemów  

w sferze technicznej występuje na terenie jednostek: Cieciszew, Dębówka, Gassy, Habdzin, 

Kawęczyn, Kępa Okrzewska, Łęg, Mirków, Obórki, Opacz, Piaski, Słomczyn, Turowice oraz 

Okrzeszyn.  

 Rozmieszczenie natężenia problemów w sferze technicznej w podziale na poszczególne 

jednostki referencyjne Gminy Konstancin-Jeziorna przedstawiono na mapie 6. 
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Mapa 6 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych jednostkach 
referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 



26 

3.5. Sfera środowiskowa 

 

 Zgodnie z pkt 2 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar gminy znajduje się w stanie 

kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk środowiskowych, 

a w szczególności „przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi lub stanu środowiska”. 

 Z uwagi na brak możliwości pozyskania danych zagregowanych do poziomu jednostek 

referencyjnych, sytuację w zakresie stanu środowiska zdiagnozowano na podstawie 

wskaźników: „udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu”, „ilość 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu środowiska – azbest” 

oraz „położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi”, których wartości dla 

poszczególnych jednostek referencyjnych zostały przedstawione na mapie 7. 

 Diagnoza w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie Gminy 

Konstancin-Jeziorna przeprowadzona została na podstawie raportu za rok 2015 Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie mazowieckim4 sporządzonego przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Klasyfikacji podlegały cztery strefy – 

aglomeracja warszawska, Miasto Płock, Miasto Radom oraz strefa mazowiecka. Gmina 

Konstancin-Jeziorna leży w obszarze rozległej powierzchniowo strefy mazowieckiej (PL1404) 

o powierzchni 34 841 km2, do której należą wszystkie powiaty województwa mazowieckiego 

z wyłączeniem Miasta Warszawa, Miasta Płock i Miasta Radom. Analizując wyniki oceny 

rocznej na terenie strefy mazowieckiej należy zauważyć, że pod kątem ochrony zdrowia nie 

dotrzymano : 

· poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego i rocznego pyłu PM10; 

· poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla fazy I i II; 

· poziomu docelowego B(a)P; 

· poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 

 

 

 

 

                                                           
4 Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, 
wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje inf. z dnia 08.09.2016 r. 



27 

Mapa 7 Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze środowiskowej w poszczególnych jednostkach 
referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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Na mapie 8 przedstawiony został obszar przekroczeń: poziomu docelowego stężenia 

24-godzinnego i rocznego pyłu PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla fazy I i II; 

poziomu docelowego B(a)P dla województwa mazowieckiego.  

Mapa 8 Klasyfikacja stref wg zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, B(a)P – ochrona zdrowia w województwie 
mazowieckim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu za rok 2015: Roczna ocena jakości powietrza  
w województwie mazowieckim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2016, 

 s. 39. 
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Na mapie 9 przedstawiona została klasyfikacja stref wg zanieczyszczeń: O3 – ochrona 

zdrowia (poziom celu długoterminowego). 

Mapa 9 Klasyfikacja stref wg zanieczyszczeń: O3 – ochrona zdrowia w województwie mazowieckim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu za 2015 rok: Roczna ocena jakości powietrza  
w województwie mazowieckim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie,  

Warszawa 2016, s. 40. 

 

W granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna występują następujące 

jednolite części wód powierzchniowych (JCWP): 

· Jeziorka od Rowu Jeziorki do ujścia (PLRW20002425899), 

· Rów Jeziorki (PLRW20001725874), 

· Jeziorka od Kraski do Rowu Jeziorki (PLRW20001925873), 

· Mała (PLRW20001725889), 

· Wilanówka (PLRW20002625929). 

Spośród ww. JCWP jedynie Rów Jeziorki nie był objęty oceną stanu JCWP rzecznych 

za 2015 r. W tabeli 3 przedstawiono ocenę stanu/potencjału ekologicznego lub/oraz stanu 

chemicznego JCWP wykonaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Warszawie.  
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Tabela 3 Ocena stanu/potencjału ekologicznego lub/oraz stanu chemicznego JCWP 

Nazwa ocenianej 

JCWP 

Nazwa i kod ocenianej 

jednolitej części wód 
powierzchniowych 

(JCWP) 

Stan chemiczny 
Stan/Potencjał 

ekologiczny 

Stan 

JCWP 

Jeziorka od Rowu 

Jeziorki do ujścia 
PLRW20002425899 - Umiarkowany zły 

Jeziorka od Kraski do 

Rowu Jeziorki 
PLRW20001925873 - Dobry - 

Mała PLRW20001725889 - Słaby zły 

Wilanówka (PLRW20002625929) 
Poniżej stanu 

dobrego 
Słaby zły 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań z punktów pomiarowo-kontrolnych 

przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w 2015 roku, wios.warszawa.pl 

Stan/potencjał ekologiczny wszystkich ocenianych JCWP występujących w obrębie 

Gminy Konstancin-Jeziorna oceniono poniżej stanu dobrego. Najlepiej oceniono JCWP 

Jeziorka od Kraski do Rowu Jeziorki – stan/potencjał ekologiczny dobry,  

a najgorzej JCWP Mała i JCWP Wilanówka – stan/potencjał ekologiczny słaby. Stanu żadnej 

z ocenianych JCWP nie określono jako dobry. Ponadto ze względu na przekroczenia stężenia 

średniorocznego Benzo(g,h,i)perylenu oraz Indeno(1,2,3-cd)pirenu, stan chemiczny JCWP 

Wilanówka określono jako zły. 

Obszarami chronionymi, które brano pod uwagę przy opracowywaniu matrycy do 

diagnozy były parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000. Spośród  

ww. form ochrony przyrody na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna znajdują się5: 

· Chojnowski Park Krajobrazowy, 

· Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie, 

· Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie, 

· Rezerwat przyrody Obory, 

· Rezerwat przyrody Skarpa Oborska, 

· Rezerwat przyrody Łęgi Oborskie, 

· Rezerwat przyrody Olszyna Łyczyńska, 

· Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004). 

Chojnowski Park Krajobrazowy utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody 

Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 9 poz. 100 z 15 czerwca 1993 r.). Jego 

                                                           
5 Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, 
crfop.gdos.gov.pl. 
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powierzchnia wraz z otuliną wynosi 11 523 ha. Park ten obejmuje obszar chroniony ze względu 

na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe Lasów 

Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki oraz fragmentu skarpy wiślanej w celu zachowania oraz 

popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na terenie Gminy 

Konstancin-Jeziorna znajduje się on na terenie jednostek strukturalnych: Czarnów, Lasy 

Chojnowsko-Oborskie, Nowe Wierzbno, Obory, Osiedle Obory.  

Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie zajmuje powierzchnię 530,28 ha. Utworzono 

go Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998 r. Nr 166 poz. 

1224). Na terenie gminy obejmuje on jednostki strukturalne: Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, 

Obórki. 

Rezerwat przyrody Obory utworzono na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa  

i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty 

przyrody (M.P. z 1979 r. Nr 26 poz. 141). Powierzchnia rezerwatu wynosi 41,25 ha –  

w całości znajduje się on na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – na obszarze jednostki 

strukturalnej Lasy Chojnowsko-Oborskie. 

Rezerwat przyrody Skarpa Oborska o powierzchni 15,65 ha utworzono Zarządzeniem 

Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania  

za rezerwaty przyrody (M.P. z 1981 r. Nr 29 poz. 271). Rezerwat ten w całości leży  

w granicach admiracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna i znajduje się na obszarze jednostek 

strukturalnych: Lasy Chojnowsko-Oborskie, Osiedle Witaminowa i Osiedle Elsam. 

Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie leży na terenie gmin: Karczew, Józefów, Otwock 

i Konstancin-Jeziorna. Jego powierzchnia wynosi 572,28 ha, a utworzono go Rozporządzeniem 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w 

sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. z 1998 r. Nr 166 poz. 1224). Na terenie Gminy 

Konstancin-Jeziorna znajduje się on na obszarze jednostek strukturalnych: Ciszyca, Gassy, 

Łęg. 

Rezerwat przyrody Łęgi Oborskie utworzono Zarządzeniem Ministra Leśnictwa  

i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody 

(M.P. z 1981 r. Nr 29 poz. 271). Rezerwat ten w całości leży na terenie Gminy Konstancin-

Jeziorna i obejmuje jednostki strukturalne: Obory, Osiedle Obory. Jego powierzchnia wynosi 

48,31 ha. 
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Rezerwat przyrody Olszyna Łyczyńska o powierzchni 25,38 ha w całości znajduje się 

na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. Swym zasięgiem obejmuje jednostkę strukturalną 

Obory. Rezerwat ten utworzono Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego  

z dnia 12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody  

(M.P. z 1982 r. Nr 25 poz. 234). 

Ponadto na terenie jednostek strukturalnych: Ciszyca, Czernidła, Dębówka, Gassy, 

Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, Łęg, Obórki, Piaski znajduje się obszar Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły (PLB140004). Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 30 777,90 ha6.  

Biorąc pod uwagę zagrożenie powodziowe teren gminy usytuowany jest niekorzystnie. 

Zagrożenie powodziowe pochodzi ze strony rzeki Wisły. W regionie wodnym Środkowej 

Wisły występują trzy typy powodzi: roztopowe, opadowe i zatorowe. Wezbraniom 

roztopowym spowodowanym tajaniem pokrywy śnieżnej towarzyszą często opady deszczu,  

co powoduje zwiększenie wysokości wezbrania. Wezbrania opadowe spowodowane są głównie 

intensywnymi opadami deszczu o szerokim zasięgu w dorzeczu górnej Wisły,  

ale w mniejszej skali mogą być wynikiem wysokich opadów w wyżynnych częściach dorzeczy 

jej dopływów (Kamienna, Wieprz, Pilica, Bug), bądź w całych dorzeczach dopływów 

nizinnych (Narew, Bzura). W ich wyniku powstają fale wezbraniowe, które przemieszczając 

się Wisłą powodują zagrożenie powodziowe wzdłuż całego biegu rzeki. Wezbrania zatorowe 

są spowodowane zatrzymywaniem i piętrzeniem śryżu w okresie zamarzania rzeki lub 

piętrzeniem kry lodowej w czasie roztopów7. Obszar zagrożenia powodziowego przedstawiono 

na mapie 10. 

 

                                                           
6 Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004, Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie. 
7 Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Środkowej Wisły – Projekt, Warszawa, Grudzień 2012. 
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Mapa 10 Obszar zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, kzgw.gov.pl 
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3.6. Wyniki diagnozy w poszczególnych sferach  

 

 W związku z tym, że rewitalizacja ma wymiar terytorialny, ważne są te obszary gminy, 

na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów. Efektem 

przeprowadzonej diagnozy Gminy Konstancin-Jeziorna w sferach: społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, w podziale na przyjęte jednostki 

referencyjne jest opracowana mapa poglądowa łącząca dane z różnych dziedzin. W ten sposób 

została wykonana rzetelna analiza jednoznacznie wskazująca, na których obszarach gminy 

nakładają się różnego rodzaju problemy.  

 Ważnym elementem diagnozy jest również określenie lokalnych potencjałów, które 

można wykorzystać do przezwyciężenia stanu kryzysowego na danym obszarze. Bez takiego 

podejścia nie ma szans na powodzenie procesu rewitalizacji oraz na trwałą i realną poprawę 

jakości i warunków życia społeczności lokalnej. Zidentyfikowane przez Urząd Miasta  

i Gminy Konstancin-Jeziorna potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne Gminy 

Konstancin-Jeziorna przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4 Potencjały lokalne w podziale na jednostki referencyjne na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

Lp. 
Nazwa jednostki 

referencyjnej 
Zidentyfikowane potencjały 

1. Rejon  

ul. Szkolnej  

i ul. Elektrycznej 

- występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- korzystne położenie – w bliskiej odległości od centrum miasta  

i Parku Zdrojowego; 

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą, Górą Kalwarią  

i Piasecznem, położenie przy drodze wojewódzkiej nr 721; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 
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2. Bielawa - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- zasoby terenowe (możliwość turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania,  

m.in. jezioro w Bielawie); 

- dostępność komunikacyjna – położenie przy linii kolejowej Piaseczno–

Siekierki oraz dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą, Górą 

Kalwarią i Piasecznem, położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724  

i drodze powiatowej (ul. Mirkowska); 

- siedziba Szkoły Amerykańskiej – American School of Warsaw; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

3. Centrum Miasta - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- zespół budynków o wartości historycznej – Stara Papiernia; 

- znaczny potencjał w przeznaczeniu terenów do prowadzenia działalności 

usługowej;  

- łatwy dostęp do usług publicznych (na terenie Urząd Gminy);  

- dobry stan infrastruktury sportowej (boiska przy ul. Południowej); 

- dostępność do usług zdrowotnych (Przychodnia zdrowia przy ul. Bielawskiej  

i ul. Warszawskiej, Przychodnia Grapa przy ul. Wojska Polskiego);  

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą, Górą Kalwarią  

i Piasecznem, położenie przy drodze wojewódzkiej nr 721 i 724; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 
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4. Centrum 

Uzdrowiskowe 

- wyjątkowe warunki mikroklimatyczne, korzystne dla lecznictwa 

uzdrowiskowego; 

- wysoko wyspecjalizowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego – 

Uzdrowisko Konstancin Zdrój Sp. z o.o., szpitale rehabilitacyjne; 

- dobra dostępność do ośrodków służby zdrowia i specjalistycznej opieki 

medycznej (STOCER); 

- wody lecznicze, Park Zdrojowy i tężnia; 

duża lesistość terenu;  

- występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu i otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego;  

- zabytkowe, unikatowe wille tworzące zespół budowlany i układ urbanistyczny 

wpisany do rejestru zabytków; 

- dobrze zharmonizowane wille z historycznym zespołem budowlanym; 

- czytelny układ przestrzenny miasta, ukształtowany w wyniku parcelacji 

terenów leśnych;  

- dolina rzeki Jeziorki stanowiąca potencjał dla uprawiania sportów wodnych; 

- szlaki rowerowe; 

- bogata i urozmaicona oferta imprez kulturalnych oferowanych przez 

Konstanciński Dom Kultury – Hugonówka oraz w Parku Zdrojowym; 

- odbywające się imprezy promujące gminę – Dni Konstancina; 

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą i Piasecznem; 

- dobrze rozwinięta sieć placówek szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego 

(szkoła przy ul. Żeromskiego i ul. Wojewódzkiej) – łatwy dostęp do edukacji 

(przedszkole przy ul. Wareckiej);  

- dobry stan placówek sportowych – GOSiR; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 
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5. Chylice - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu i otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego; 

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze jako miasta-ogrodu; 

- zabytkowe, unikatowe wille; 

- potencjalny teren pod rekreacje (tereny po cegielni);  

- czytelny układ przestrzenny miasta, ukształtowany w wyniku parcelacji 

terenów leśnych;  

- dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą i Piasecznem; 

- położenie terenu przy drodze powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

6. Cieciszew - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu;  

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą i Górą Kalwarią, 

położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg,  sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 
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7. Ciszyca - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Natura 2000, rezerwat przyrody; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- cykliczna organizacja imprezy kulturalnej – Zielone Świątki;  

- możliwość wypromowania produktu lokalnego – sytocha;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wisła ); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 721 i powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

8. Czarnów - walory krajobrazowo-przyrodnicze, występowanie obszarów chronionych: 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, otulina Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego, Chojnowski Park Krajobrazowy, duża lesistość terenu; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(lasy Chojnowsko-Oborskie, szlaki rowerowe); 

- położenie terenu przy drodze powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

9. Czernidła - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Natura 2000, rezerwat przyrody; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- możliwość wypromowania produktu lokalnego – sytocha;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wisła); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 712 i drodze powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 
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10. Dębówka - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu;  

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą i Górą Kalwarią; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

11. Gassy - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Natura 2000, rezerwat przyrody; 

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- cykliczna organizacja imprez kulturalnych – Flis Festiwal, Wianki nad Wisłą; 

- możliwość wypromowania produktu lokalnego – sytocha;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wisła); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 712 i drodze powiatowej; 

- przeprawa promowa, która połączyła przeciwległe brzegi rzeki Wisły, leżące  

w gminach Konstancin-Jeziorna i Karczew – nie tylko znacznie skróciła drogę 

między miejscowościami leżącymi po obu stronach rzeki, ale również 

przyczyniła się do rozwoju turystyki w obu gminach i wpłynęła na jakość życia 

mieszkańców; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

12. Grapa - korzystne położenie w centrum miasta; 

- łatwy dostęp do usług, w tym kulturalnych (Filia Konstancińskiego Domu 

Kultury) i publicznych (Urząd Pocztowy); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 
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- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą, Górą Kalwarią  

i Piasecznem; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

13. Habdzin - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- cykliczna organizacja imprezy kulturalnej – Bieg Papieski; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, Jezioro Habdzińskie, stadnina koni Prado); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 721; 

- dobry stan infrastruktury sportowej (boisko przy placu zabaw); 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

14. Kawęczyn - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu;  

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą i Górą Kalwarią; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

15. Kawęczynek 

Borowina 

- występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu i Chojnowski Park Krajobrazowy; 

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe); 
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- bliskie sąsiedztwo Lasów Chojnowskich; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców.  

16. Kępa Oborska - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Natura 2000, rezerwat przyrody; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- możliwość wypromowania produktu lokalnego – sytocha;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wisła); 

- korzystne położenie  – bliskość Warszawy; 

- położenie terenu przy drodze powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

17. Kępa Okrzewska - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Natura 2000, rezerwat przyrody; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- możliwość wypromowania produktu lokalnego – sytocha;  

- duża działka gminna przeznaczona na utworzenie Parku Łużyckiego; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wisła); 

- korzystne położenie – bliskość Warszawy; 

- położenie terenu przy drodze powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg,  sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

18. Kierszek - dobrze zachowane środowisko przyrodnicze; 

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze; 
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- występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- bliskie sąsiedztwo Warszawy i Lasu Kabackiego; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

19. Klarysew I - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- korzystne położenie – w bliskiej odległości od Lasu Kabackiego; 

- duże, nowe tereny inwestycyjne, przewidziane głównie pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną; 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 721; 

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą i Piasecznem. 

20. Klarysew II - korzystne położenie, w bliskiej odległości od centrum miasta oraz Lasu 

Kabackiego; 

- łatwy dostęp do usług publicznych (na terenie Urząd Pocztowy);  

- dobra dostępność do ośrodka służby zdrowia (Przychodnia zdrowia przy  

ul. Pocztowej);   

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą, Górą Kalwarią  

i Piasecznem; 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

21. Lasy 

Chojnowsko-

Oborskie 

- dobrze zachowane środowisko przyrodnicze; 

- występowanie obszarów chronionych: rezerwat przyrody, Warszawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, 

Chojnowski Park Krajobrazowy; 

- duża lesistość terenu; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(lasy Chojnowsko-Oborskie, szlaki rowerowe, klub jeździecki Sewan); 

- na terenie tym znajduje się Szpital Uzdrowiskowy;  

- położenie terenu przy drodze powiatowej; 

22. Łęg - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Natura 2000, rezerwat przyrody; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  
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- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- możliwość wypromowania produktu lokalnego – sytocha;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wisła); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 712 i drodze  powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

23. Mirków  - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- zespół budynków o wartości historycznej po fabryce papieru; 

- nowe, potencjalne tereny inwestycyjne po fabryce papieru; 

- duże zasoby osób w wieku produkcyjnym; 

- na terenie znajduje się liceum ogólnokształcące m.in. o profilu 

rehabilitacyjnym – bliskość ośrodka ponadgimnazjalnego; 

- na terenie znajduje się przedszkole i żłobek; 

- łatwy dostęp do usług kulturalnych (Filia Konstancińskiego Domu Kultury);  

- dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą i Piasecznem; 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 721 i drodze powiatowej  

(ul. Mirkowska); 

- dobra dostępność do ośrodka zdrowia (Przychodnia zdrowia przy ul. 

Mirkowskiej); 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

24. Nowe Wierzbno - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Chojnowski Park 

Krajobrazowy; 

- nowe tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(szlaki rowerowe); 

- bliskie sąsiedztwo Lasów Chojnowskich; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 
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25. Obory - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, rezerwaty przyrody, Chojnowski Park Krajobrazowy; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji rolniczej – duże tereny należące do SGGW;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe); 

- położenie terenu przy drogach wojewódzkich nr 721 i 724 i przy drogach 

powiatowych; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

26. Obórki - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Natura 2000, rezerwat przyrody; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- możliwość wypromowania produktu lokalnego – sytocha;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wisła); 

- korzystne położenie  – bliskość Warszawy; 

- położenie terenu przy drodze powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

27. Opacz - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Jeziorka); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- łatwy dostęp do edukacji – na terenie znajduje się szkoła podstawowa; 

- występowanie znacznych terenów zieleni urządzonej; 
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- dobry stan infrastruktury sportowej (boiska przy szkole); 

- dobra dostępność do usług zdrowotnych (Przychodnia zdrowia  w Opaczy); 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

28. Osiedla Porąbka, 

Brzozowa i Plac 

Zgody 

- występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- korzystne położenie w centrum miasta; 

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą i Piasecznem; 

- łatwy dostęp do edukacji – na terenie znajduje się szkoła podstawowa  

i gimnazjum; 

- dobry stan infrastruktury sportowej (boiska i sket park przy ul. Bielawskiej); 

- na terenie znajdują się tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą – 

tereny wzdłuż bocznicy kolejowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

29. Osiedla Obory - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Chojnowski Park Krajobrazowy i otulina Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego; 

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze parku przy zespole dworskim  

w Oborach;  

- dobrze zachowany zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Oborach; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(szlaki rowerowe); 

- duże zasoby osób w wieku produkcyjnym; 

- łatwy dostęp do usług oświaty –  na terenie znajduje się przedszkole; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

30. Parcela-Łyczyn - występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu i otulina Chojnowskiego Parku Krajobrazowego; 

- korzystne położenie – bliskość Chojnowskiego Parku Krajobrazowego; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(szlaki rowerowe); 

- duże zasoby osób w wieku produkcyjnym; 
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- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

31. Osiedle 

Witaminowa  

i Osiedle Elsam 

- występowanie obszarów chronionych: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu, rezerwat przyrody  i otulina Chojnowskiego Parku 

Krajobrazowego; 

- korzystne położenie, w bliskiej odległości od centrum miasta i od granic 

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego; 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą, Górą Kalwarią  

i Piasecznem; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

32. Piaski - występowanie obszaru chronionego – Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze; 

- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą i Górą Kalwarią; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg  i sieć 

elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

33. Rejon  

ul. Piłsudskiego 

- występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu;  

- korzystne położenie w centrum miasta; 

- łatwy dostęp do usług;  

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej 721 i drodze powiatowej; 

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą, Górą Kalwarią  

i Piasecznem; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 
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34. Skolimów - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 

- dobre powiązania komunikacją autobusową z Warszawą i Piasecznem; 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 721; 

- dobra dostępność do ośrodka zdrowia (Przychodnia zdrowia przy ul. 

Pułaskiego);   

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ciągi spacerowe, szlaki rowerowe, dolina rzeki Jeziorki); 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

35. Słomczyn - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu;  

- wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze, bliskie sąsiedztwo Lasów 

Chojnowskich; 

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe); 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- łatwy dostęp do edukacji – na terenie znajduje się szkoła podstawowa  

i gimnazjum, 

- dobry stan infrastruktury sportowej (tor łyżwiarski); 

- dobra dostępność do ośrodka służby zdrowia; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

36. Stare Wierzbno - nowe tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

37. Turowice - duże tereny inwestycyjne – przeznaczone pod działalność usługową; 

- położenie terenu przy drodze wojewódzkiej nr 724; 

- dobre powiązanie komunikacją autobusową z Warszawą i  Górą Kalwarią;  

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

38. Okrzeszyn - występowanie obszaru chronionego: Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu; 
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- znaczny areał dobrych i bardzo dobrych gleb w dolinie Wisły, sprzyjający 

rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej;  

- możliwość dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku agroturystyki, 

której sprzyjają warunki przyrodnicze; 

- możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego;  

- możliwość wypromowania produktu lokalnego;  

- zasoby terenowe pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

(ścieżki rowerowe, rzeka Wilanówka); 

- korzystne położenie – bliskość Warszawy, położenie przy drodze powiatowej; 

- wyposażenie w infrastrukturę techniczną (wodociąg, sieć gazowa  

i elektroenergetyczna) sprzyjającą rozwojowi inwestycji i podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

 Kartograficzne przedstawienie wyników diagnozy (metoda kartogramu)  

w poszczególnych sferach na terenie jednostek referencyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna 

oraz nakładanie się koncentracji zjawisk kryzysowych prezentuje mapa 11. Stanowi ona 

podstawę i uzasadnienie do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, a następnie 

skoncentrowania działań na określonym obszarze rewitalizacji w Gminie Konstancin-Jeziorna. 
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Mapa 11 Koncentracja negatywnych zjawisk we wszystkich sferach w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – wskaźnik syntetyczny 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Obszar zdegradowany na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

 Zgodnie z pkt 3 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar zdegradowany to „obszar, na którym 

zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także 

wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na 

każdym z podobszarów”. 

 Na podstawie przeprowadzonego audytu gminnego wyznaczono obszar zdegradowany, 

na który składają się jednostki referencyjne charakteryzujące się problemami w sferze 

społecznej, przy jednoczesnym występowaniu problemów przynajmniej w jednej innej sferze 

oraz największą liczbą zidentyfikowanych negatywnych zjawisk, tj. ≥ 16. Zgodnie z 

przedstawionymi założeniami obszar zdegradowany na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

obejmuje jednostki: Rejon ul. Szkolnej i ul. Elektrycznej (22), Cieciszew (22), Turowice (18), 

Dębówka (18), Piaski (18), Kępa Okrzewska (18), Mirków (18), Centrum Miasta (17), Chylice 

(17), Klarysew II (17), Nowe Wierzbno (17), Obórki (17), Opacz (17), Osiedle Obory (17), 

Słomczyn (17), Centrum Uzdrowiskowe (16), Ciszyca (16), Gassy (16), Kawęczyn (16), 

Osiedla Porąbka, Brzozowa i Plac Zgody (16) oraz Okrzeszyn (16). 

 Wskazany obszar zajmuje 37,45 km2, co stanowi 47,64% powierzchni gminy i jest 

zamieszkiwany przez 14 111 osób, tj. 57,87% ogółu mieszkańców gminy. 

 Granice obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, 

wyznaczonego na podstawie niniejszej diagnozy, przedstawia mapa 12. 
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Mapa 12 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Zgodnie z pkt 4 z rozdziału 3 Wytycznych, obszar rewitalizacji to „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. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów 

większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30%  

mieszkańców gminy.” 

 Na podstawie ww. zapisów Wytycznych wyznaczony został obszar, na którym 

występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz występują 

problemy w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,  

a jednocześnie mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim 

przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się 

dwa podobszary. Podobszar I: Centrum Uzdrowiskowe, Rejon ul. Szkolnej i ul. Elektrycznej, 

Mirków, część Centrum Miasta (fragment wzdłuż ul. Piaseczyńskiej do ronda, następnie na 

południe wzdłuż ul. Warszawskiej oraz fragment na południowy-wschód od rzeki Jeziorki), 

wschodnia część jednostki Osiedla Porąbka, Brzozowa i Plac Zgody oraz niewielki fragment 

Nowego Wierzbna (północna część przy rzece Małej). Podobszar II stanowi Osiedle Obory. 

 Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 5,88 km2 (7,48% powierzchni 

ogółem gminy) i jest zamieszkały przez 6 111 mieszkańców (25,06% ludności ogółem gminy), 

więc nie przekracza limitów określonych w pkt 4 w rozdziale 3 Wytycznych  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020. 

 Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawia mapa 13, 

natomiast szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-

Jeziorna zaznaczony został na mapie 14. 
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Mapa 13 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego  

w Gminie Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Mapa 14 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 
Źródło: Opracowanie własne na podkładzie GoogleStreetMap 
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 Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się największym natężeniem 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej, a także zdiagnozowane zostały na nim problemy  

w sferach: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Potwierdza 

to analiza ilościowa (wskaźnikowa) zamieszczona w tabeli 5  

i na mapach 15–21 oraz analiza jakościowa (opisowa) zawarta w tabeli 6. 
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Tabela 5 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna (dane za 2015 rok) 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Rejon  

ul. Szkolnej 

 i ul. 

Elektrycznej 

Centrum 

Uzdrowiskowe 
Mirków 

Osiedle 

Obory 

Centrum 

Miasta 

Średnia 
wartość 

wskaźnika 
dla  

gminy  

Sfera społeczna 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności  
w wieku produkcyjnym 

% 8,8 4,7 6,7 7,5 4,1 5,0 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych 
pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy  
w % bezrobotnych ogółem  

% 52,0 37,0 56,8 50,0 41,8 45,7 

Udział osób, które otrzymały świadczenia pieniężne 
z pomocy społecznej (zasiłki celowe, okresowe lub 
stałe) w % ludności ogółem  

% 6,5 1,9 2,3 2,9 1,7 1,8 

Udział dzieci otrzymujących pomoc w formie 
dożywiania w liczbie ludności w wieku 
przedprodukcyjnym  

% 29,9 10,2 12,1 14,6 7,5 6,7 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 
1 000 mieszkańców  

szt. 4,3 4,3 5,0 0,0 3,7 2,2 

Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję na  
1 000 osób 

szt. 32,5 54,7 17,0 10,4 65,3 23,3 

Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku  % 53,7 63,8 59,3 54,9 53,7 57,3 

Liczba zgłoszonych inicjatyw w ramach budżetu 
obywatelskiego w 2015 r. na 1 000 mieszkańców 

szt. 0,9 0,3 0,0 0,4 0,1 2,2 

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 r. % 42,8 49,1 49,7 49,3 42,8 49,5 

Średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty  % 67,0 67,0 60,2 64,6 60,2 70,2 
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Nazwa wskaźnika Jednostka 

Rejon  

ul. Szkolnej 

 i ul. 

Elektrycznej 

Centrum 

Uzdrowiskowe 
Mirków 

Osiedle 

Obory 

Centrum 

Miasta 

Średnia 
wartość 

wskaźnika 
dla  

Gminy  

Sfera gospodarcza 

Liczba jednostek wyrejestrowanych z rejestru 

REGON na 10 tys. mieszkańców  
szt.  22 21 9 21 70 21 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Powierzchnia terenów zagospodarowanych na 
działalność sportową, rekreacyjną, kulturową  
i turystyczną, przypadająca na 1 000 mieszkańców 

ha 0,18 0,01 1,39 0,00 0,15 0,62 

Sfera techniczna 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu 
na 1 000 mieszkańców 

szt.  4,3 95,0 3,2 16,6 41,0 53,7 

Sfera środowiskowa 

Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem 
powodzi 

TAK/NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, Państwowej Komisji Wyborczej, szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  

oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
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Mapa 15 Rozkład wartości wskaźnika „udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku 

produkcyjnym” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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Mapa 16 Rozkład wartości wskaźnika „udział osób, które otrzymały świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

(zasiłki celowe, okresowe lub stałe) w % ludności ogółem” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na 

terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej 
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Mapa 17 Rozkład wartości wskaźnika „udział dzieci otrzymujących pomoc w formie dożywienia w liczbie 

ludności w wieku przedprodukcyjnym” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie  

Gminy Konstancin-Jeziorna 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej 
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Mapa 18 Rozkład wartości wskaźnika „liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na  

10 tysięcy mieszkańców” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie  

Gminy Konstancin-Jeziorna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
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Mapa 19 Rozkład wartości wskaźnika „powierzchnia terenów zagospodarowanych na działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców” w poszczególnych jednostkach 

referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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Mapa 20 Rozkład wartości wskaźnika „ilość wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu  

na 1 000 mieszkańców” w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie  

Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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Mapa 21 Rozkład wartości wskaźnika „położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi” 

 w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  
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Tabela 6 Analiza jakościowa – charakterystyka negatywnych zjawisk w sferze społecznej,  
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej 

 

Sfera Charakterystyka negatywnych zjawisk 

Społeczna 

1. Pomimo dużej ilości zamożnych mieszkańców, gminę zamieszkują także osoby 

ubogie, których nie stać na utrzymanie swoich – bardzo często dużych i willowych 

nieruchomości, gdyż osoby te większości utrzymują się z rent i emerytur. Występują 

duże dysproporcje w zamożności mieszkańców.  

2. Starzejące się społeczeństwo – udział ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku 

do ludności w wieku produkcyjnym wyższy niż średnia dla powiatu, województwa  

i Polski (źródło: bdl.stat.gov.pl);  

3. Brak miejsc rozrywki (zarówno dla mieszkańców jak i kuracjuszy), rekreacji, kultury 

i wypoczynku dostępnych dla wszystkich („na każdą kieszeń”); 

4. Niewielka ilość imprez kulturalnych i sportowych o ponadlokalnym znaczeniu.  

Gospodarcza 

1. Słaba kondycja przedsiębiorczości – liczba wpisanych oraz nowo rejestrowanych  

w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych (w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców) znacznie mniejsza w stosunku do powiatu, województwa i kraju. 

Przestrzenno- 

-funkcjonalna 

1. Wiele zdegradowanych, willowych zabudowań; 

2. Część nowych zabudowań pozostających w znacznej dysproporcji z obiektami 

zabytkowymi; 

3. Niedostateczne zagospodarowanie dla rozwoju funkcji uzdrowiskowej oraz 

turystyczno-rekreacyjnej; 

4. Bariery architektoniczno-urbanistyczne dla osób niepełnosprawnych. 

Techniczna 

1. Niedostateczny poziom zwodociągowania i skanalizowania obszaru; 

2. Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych oraz chodników dla pieszych (co wpływa 

m.in. na bezpieczeństwo na drogach). 

Środowiskowa 

1. Niska świadomość ekologiczna i niedostateczna aktywność mieszkańców na rzecz 

ochrony środowiska przyrodniczego; 

2. Niekontrolowany zrzut do środowiska ścieków gromadzonych w indywidualnych 

zbiornikach nie podlegających wywozowi taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych; 

3. Przekroczenie: poziomu docelowego stężenia 24-godzinnego i rocznego pyłu PM10, 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla fazy I i II; poziomu docelowego B(a)P. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Występowanie ww. negatywnych zjawisk skoncentrowanych na obszarze rewitalizacji 

obrazują zdjęcia wykonane w dniach 1 oraz 13 września 2016 roku podczas spaceru 

badawczego przeprowadzonego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-

Jeziorna.  
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Fotografia 1 Filia Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Jaworskiego 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

Fotografia 2 Budynki na Osiedlu Obory 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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Fotografia 3 Osiedle Obory 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

Fotografia 4 Zabudowania dawnego browaru w Oborach 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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Fotografia 5 Zabudowa gospodarcza na Osiedlu Obory 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

Fotografia 6 Zabudowa przy ul. Brzozowej (widok od strony ul. Rynkowej) 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 
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Fotografia 7 Budynki przy ul. Przeskok 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

  



70 

 Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku8 wskazuje przebieg 

przewidywanych zjawisk i procesów w różnych sferach, m.in. w zakresie zagospodarowania 

gminy. Zaznaczono, że „Intensywne będą działania gminy w kierunku rewitalizacji 

zdegradowanych obiektów i obszarów, ukształtowania centrum i ośrodków lokalnych oraz 

porządkowania istniejącego układu osadniczego”. Wizja gminy zawarta w dokumencie opiera 

się na potrzebie zachowania statutu gminy jako uzdrowiska, które ma się rozwijać i być 

rozpoznawalne na tle kraju i Unii Europejskiej. Jeden z zapisów stanowi, że: „ Rewitalizacji 

poddane zostaną zdegradowane obiekty i obszary, w tym historyczne wille, przyfabryczne 

osiedle w Mirkowie, przestrzenie publiczne”. W Strategii zagadnieniu rewitalizacji poświęcony 

został cały rozdział III. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i obiektów,  

w tym o znaczeniu historycznym. Wskazana została potrzeba stworzenia programu rewitalizacji, 

a także realizacji projektów w kolejności ustalonej właśnie w tym programie. Ponadto 

wskazano konieczność „wykorzystania niektórych obiektów historycznych dla celów 

związanych z kulturą, obsługą kuracjuszy i turystów, wyspecjalizowanym handlem  

i gastronomią”. W przypadku braku planów miejscowych dla obszarów zawartych  

w programie rewitalizacji planuje się, zgodnie z zapisami Strategii, takie plany stworzyć.  

Dla celu operacyjnego jakim jest „rewitalizacja zdegradowanych obiektów i obszarów, 

w tym o znaczeniu historycznym” przedstawiono zestaw podstawowych wskaźników 

monitorowania realizacji strategii: 

- powierzchnia terenów objętych rewitalizacją, 

- liczba wyremontowanych i zmodernizowanych budynków mieszkalnych, 

- liczba wyremontowanych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej, 

- liczba zrewaloryzowanych obiektów historycznych, 

- nowa powierzchnia przeznaczona na cele społeczne, kulturalne, turystyczne, 

- długość i powierzchnia przebudowanych i wyremontowanych ulic i chodników, 

- nowe miejsca parkingowe, 

- nowe miejsca pracy na obszarze poddanym rewitalizacji. 

 

 Zgodnie z pkt 4 z rozdziału 3 Wytycznych, wyznaczony do rewitalizacji obszar 

powinien cechować się nie tylko szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, ale też musi 

mieć istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 

                                                           
8 Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku została przyjęta uchwałą nr 456/IV/29/05 w dniu 

19 grudnia 2005 r. przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna.  
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 Wyznaczony obszar rewitalizacji usytuowany jest częściowo na obszarze wiejskim oraz 

w Mieście Konstancin-Jeziorna i stanowi centrum społeczno-gospodarcze gminy. Przebiega 

tędy droga wojewódzka nr 721 łącząca Nadarzyn z Brzezinami (Nadarzyn–Piaseczno–

Wiązowna–Duchnów–Brzeziny) oraz droga wojewódzka nr 724 (Warszawa – Góra Kalwaria). 

Z uwagi na to, że jest to główny ośrodek gminy, dominują tutaj funkcje centrotwórcze: 

publiczne, usługowe, handlowe, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, a przede wszystkim także 

uzdrowiskowe. Na obszarze znajdują się takie miejsca i obiekty, jak m.in.:  

- Stara Papiernia: jest to budynek stanowiący najstarszy obiekt papierni powstałej  

w okresie, kiedy fabrykę przejął Bank Polski od poprzedniego właściciela Józefa 

Krzyczewskiego. Znajdujący się w ruinie po pożarze w 1984 roku, budynek po 

rewaloryzacji został adaptowany na nowoczesne Centrum Handlowo-Usługowe. 

Wyjątkowy klimat C.H. „Stara Papiernia” tworzą m.in. zabytkowe otoczenie, tarasy nad 

kanałem wodnym oraz wielofunkcyjne atrium z galerią handlową9;  

- Targowisko miejskie „Grapa”; 

- Muzea: Muzeum Papiernictwa w Dawnej Królewskiej Fabryce Papieru  

w Konstancinie-Jeziornie; Dom Stefana Żeromskiego, Villa la Fleur, Ekspozycja 

„Kalejdoskop Konstancina“ w KDK Hugonówka; 

- Park Zdrojowy z tężnią solankową i amfiteatrem; 

- Konstanciński Dom Kultury (położony w jednostce Centrum Uzdrowiskowe oraz 

placówka w Mirkowie) – zajmuje się organizacją imprez, koncertów, przedstawień oraz 

prowadzi cykliczne zajęcia muzyczne, taneczne, warsztaty fotograficzne i inne; 

- Szkoły: Zespół Szkół nr 1 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. S. Wyszyńskiego; 

Zespół Szkół nr 2 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. S. Żeromskiego; Zespół Szkół 

Integracyjnych nr 5 im. Batalionów Armii Krajowej „Krawiec” i NSZ „Mączyński”; 

Zespół Szkół im. W. S. Reymonta; No Bell Szkoła Podstawowa Montessori, No Bell 

Gimnazjum; Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. ADAGIO im. S. Rachmaninowa; 

- Przedszkola: Przedszkole Gminne nr 1, Przedszkole Gminne nr 2, Przedszkole Gminne 

nr 4, Prywatne Przedszkole nr 1 Montessori; 

                                                           
9 Strona internetowa Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (www.konstancinjeziorna.pl). 
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- Obiekty sportu i rekreacji: hala sportowa przy ul. Żeromskiego, pływalnia CKR, liczne 

siłownie na wolnym powietrzu; 

-  Obiekty uzdrowiskowe i opieki zdrowotnej: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana 

Weissa (dawniej STOCER), Centrum Kompleksowej Rehabilitacji oraz Uzdrowisko 

Konstancin-Zdrój Sp. z o.o., Ośrodek rehabilitacji leczniczej i społeczno-zawodowej 

Instytutu Reumatologicznego; 

- liczne hotele, restauracje, obiekty usługowo-handlowe i inne.  

 

Na obszarze rewitalizacji zlokalizowane są obiekty dziedzictwa kulturowego (zabytki 

wpisane do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego):10 

- układ urbanistyczny osiedla „Mirków” wraz z zespołem budowlanym,  

ul. Mirkowska/Jaworskiego, koniec XIX – początek XX wieku, nr rej.: A-1319  

z 2.11.2015 r.:  

- domy mieszkalne: ul. Jaworskiego 20; 22; 23; 25; 26; ul. Mirkowska 58;  

- d. dom ludowy, ul. Jaworskiego 18;   

- d. szkoła, ul. Jaworskiego 24; 

- d. przychodnia, ul. Mirkowska 56; 

- kościół pw. św. Józefa, ul. Jaworskiego 1a, 1907–1909, nr rej.: 918-A  

z 10.11.1977 r.; 

- willa „Kaprys” z ogrodem, ul. Batorego 15, 1909, nr rej.: 1204 A z 4.12.1982 r.; 

- pensjonat „Ukrainka”, ul. Batorego 16, 1914, nr rej.: A-818 z 9.09.2008 r.: 

- otoczenie ogrodowo-leśne;    

- ogrodzenie od strony ulicy, mur./met.; 

- willa „Rusałka” z ogrodem, ul. Batorego 17, 1909–1911, nr rej.: A-962 z 22.09.1976  

i 16.08.2000 r.;  

- willa „Este” z otoczeniem ogrodowym, ul. Batorego 19, 1905, nr rej.: A-850  

z 26.03.2009 r.;  

- willa „Julia” z ogrodem, ul. Batorego 20, 1912 r., nr rej.: 908 A z 4.08.1977 r.;  

- willa „Wrzos”, ul. Batorego 28, 1912 r., nr rej.: A-1025 z 26.05.2011 r.;  

- dom, ul. Batorego 32/34, 1948 r., nr rej.: A-1116 z 17.05.1975 r.;  

- willa „Wanda” z ogrodem, ul. Batorego 33, XIX/XX, nr rej.: 1454-A z 5.12.1990 r.;  

                                                           
10Strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nid.pl, inf. z dnia 20.09.2016 r. 
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- willa z ogrodem, ul. Batorego 41, 1909 r., nr rej.: 1225-A z 12.04.1983 r.; 

- willa „Syrena”, ul. Chylicka 17, 17a, 1925 r., nr rej.: 900 z 18.05.1977 r.; 

- willa z ogrodem, ul. Batorego 43, nr rej.: A-1135 z 20.12.1991 (brak dec. w NID); 

- willa z ogrodem, ul. Gąsiorowskiego 10, 1926–1927 r., nr rej.: 1356-A z 19.08.1988 r.;  

- willa z ogrodem, ul. Gąsiorowskiego 15, 1934 r., nr rej.: A-1295 z 13.11.2014 r.; 

- willa „Zakopianka”, drewniana, ul. Jagiellońska 21, 1926 r., nr rej.: A-825 z 9.09.2008 

r.;  

- willa „Eloe” z ogrodem, ul. Jagiellońska 23, 1906 r., nr rej.: 1585 z 22.09.1976  

i z 9.09.1997 r.;  

- willa „Witoldówka” z ogrodem, ul. Jagiellońska 28/28 A, 1910 r., nr rej.: 914 A  

z 10.08.1977 r.;  

- willa „Borówka” z ogrodem, ul. Jagiellońska 37/37 A, 1912 r., nr rej.: 905 A  

z 1.08.1977 r.; 

- willa „Amelin”, ul. Jaworskiego 5, 1901–1903, nr rej.: 1214 z 6.01.1983 r.; 

- zespół willowy, ul. Kościelna 3, 1909 r., nr rej.: 1658-A z 10.09.1998 r.: 

- willa „Magnolia”,  

- altana drewniana,  

- kapliczka,    

- park; 

- willa „Poranek”, ul. Kraszewskiego 1, 1910 r., nr rej.: A-816 z 10.09.2008 r.: 

- otoczenie ogrodowo-leśne; 

- willa „Wierzbówka”(nowy budynek z 2006-2012 r.) z ogrodem, ul. Matejki 10, 1909 r., 

nr rej.: 1389-A z 7.07.1989 r.;  

- pensjonat „Biruta”, ul. Matejki 14, 1914 r., nr rej.: A-824 z 9.09.2008 r.: 

- otoczenie ogrodowo-leśne;   

- willa „Szarotka” z otoczeniem ogrodowym, ul. Matejki 18, 1909 r., nr rej.: A-845  

z 26.03.2009 r.:  

- figura Matki Boskiej; 

- pensjonat z zakładem przyrodoleczniczym „Hugonówka”, ul. Mostowa 15,  1902 r.,  

nr rej.: A-781 z 21.02.2008 r.;  

- willa „Pallas-Athene” z ogrodem, ul. Piasta 32, po 1920 r., nr rej.: 996-A z 25.11.1980 

r.; 
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- willa, ul. Potulickiego 20, 1930 r., nr rej.: 1401-A z 27.11.1989 r.;  

- willa „Kasztelanka”, drewniana, ul. Przebieg 11, 1914 r., nr rej.: A-1195 z 26.07.2013 

r.; 

- willa „Szwajcarka” z ogrodem, ul. Sienkiewicza 5, ok. 1900 r., nr rej.: 1373-A  

z 3.09.1990 r.; 

- willa z ogrodem, ul. Sienkiewicza 7, 1909 r., nr rej.: 1544-A z 23.03.1993 r.;  

- willa z ogrodem, ul. Sienkiewicza 15, pocz. XX w., nr rej.: 912 A z 9.08.1977 r.; 

- willa z ogrodem, ul. Sienkiewicza 19, pocz. XX w., nr rej.: 909 A z 5.08.1977 r.; 

- willa „Miła”, drewn., ul. Skargi 4, 1910 r., nr rej.: dec.1178/08 z 9.09.2008 r.; decyzja 

UCHYLONA → MKiDN z 21.05.2010 r.;  

- willa „Ustronie” z ogrodem, ul. Skargi 7, 1900 r., nr rej.: 1286 z 12.05.1987 r.;  

- willa „Jagiellonka”, ul. Skargi 10, pocz. XX w., nr rej.: A.1035 z 24.12.2010 r.;  

- willa „Urocza” z ogrodem, ul. Skargi 11, 1934 r., nr rej.: 910 A z 6.08.1977 r.;  

- zespół willowy, ul. Skargi 18, po 1920 r., nr rej.: 1609-A z 9.08.1996 r.:  

- willa „Fraszka”, 

- oficyna,  

- ogród;  

- willa „Rysieńka” z ogrodem, ul. Słomczyńska 20, 1911 r., nr rej.: 913 A z 10.08.1977 

r.;  

- dom z ogrodem, ul. Słowackiego 8, pocz. XX w., nr rej.: 903 z 24.05.1977 r.;  

- dom z ogrodem, ul. Słowackiego 12, 4 ćw. XIX w., nr rej.: 1414-A z 12.02.1990 r.; 

- willa, ul. Sułkowskiego 1, XIX/XX w., nr rej.: 903-A z 22.05.1971 r.: 

 - park, 1911 r., nr rej.: dec.2530/04 z 23.12.2004 r.;  

- willa „Złudzenie” z ogrodem, ul. Sułkowskiego 2, ok. 1900 r., nr rej.: 1496  

z 9.09.1991 r.; 

- willa z ogrodem, ul. Sułkowskiego 7, 1901 r., nr rej.: 1233 z 29.08.1983 r.  

- zespół willowy, pocz. XX w., ul. Szpitalna 14/16, nr rej.: 1493-A z 5.08.1991 r.: 

- willa, 

- budynek mieszkalny,   

- ogród leśny; 

- willa „Odpoczynek” z ogrodem, ul. Środkowa 12/14, 1890 r., nr rej.: 907/A  

z 3.08.1977 r.;  
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- willa „Versailles” z ogrodem, ul. Środkowa 27, 1907–1909, nr rej.: 1551-A  

z 27.12.1993 r.; 

- willa „Biały Dworek” z ogrodem, ul. Wierzejewskiego 11, 1911 r., nr rej.: 898  

z 18.05.1977 r.;  

- willa „Malutka”, ul. Wierzejewskiego 12, 1922–24, nr rej.: A-814 z 9.09.2008 r.;  

- willa „Piaski”, ul. Wierzejewskiego 12, 1922–24, nr rej.: A-1272 z 1.12.2014 r.;  

- willa „Mon Repas” z ogrodem, ul. Wierzejewskiego 12/14, 1930 r., nr rej.: 899  

z 18.05.1977 r.;  

- zespół willowy, ul. Wierzejewskiego 15, 1910 r., nr rej.: A-45 z 24.02.2003 r.:  

- willa „Marysieńka” (d.„Piaski”),  

- domek ogrodnika,    

 - ogród leśny,     

- ogrodzenie; 

- willa „Dziunia” z ogrodem, ul. Wojewódzka 29, 1910 r., nr rej.: 911-A z 8.08.1977 r.; 

- dom Stefana Żeromskiego z ogrodem, ul. Żeromskiego 4, pocz. XX w., nr rej.: 1048/782 

z 16.08.1968 r.;  

- willa „Zbyszek”, ul. Żeromskiego 6, 1911 r., nr rej.: A-899 z 25.11.2008 r.;  

- willa „Pod Wieżą”, ul. Żeromskiego 7, k. 1902 r., nr rej.: A-843 z 4.02.2009 r.: 

- otoczenie ogrodowe,   

- ogrodzenie od strony ulicy, met., pocz. XX w.; 

- willa „Helena” z ogrodem, ul. Żeromskiego 9, k. XIX w., nr rej.: 906 A z 2.08.1977 r.;  

- willa „Anna” z ogrodem, ul. Żeromskiego 10/10 A, 1905 r., nr rej.: 901 z 20.05.1977 r.; 

- kordegarda i brama w zespole willi „Julisin”, ul. Żółkiewskiego 17, 1934 r.,  

nr rej.: A-1252 z 28.07.2014 r.;  

- wieża ciśnień, ul. Żeromskiego 7, XIX/XX w., nr rej.: 902 z 23.05.1977 r. 

- zespół budowlany papierni „Dolnej”, ul. Mirkowska, 1820–60, 1 ćw. XX w., nr rej.:  

A-1287 z 24.03.2015 r.:  

- budynek dyrekcji, 

- dom mieszkalny,     

- budynek dołów ociekowych i szarpaka celulozy,  

- budynek gniotownika i holendrów III maszyny papierniczej,    

- budynek holendrów I i II maszyny papierniczej,     

- budynek holendrów IV i VI maszyny papierniczej,     
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- warsztat stolarski,     

- pralnia,     

- turbinownia,     

- północne skrzydło wykańczalni bibułki z magazynem,     

- magazyn papieru i celulozy,     

- komin fabryczny,     

- plac pomiędzy budynkami z ciągami komunikacyjnymi i torami kolejki. 

 Jednocześnie, z uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy, miasto gromadzi 

największą liczbę sprzeczności i konfliktów rozwojowych, które prowadzą do jego degradacji 

technicznej i kumulacji problemów społeczno-gospodarczych. Ponadto, w związku 

z lokalizacją na tym terenie największej koncentracji substancji mieszkaniowej, obszar ten 

wykazuje wysoką kumulację problemów związanych z wykluczeniem społecznym oraz 

niedostateczną możliwością zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczonych usług społecznych, 

kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez 

mieszkańców. 

 Potencjały i zasoby obszaru rewitalizacji pokazują, iż obszar ten ma istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gminy, szczególnie w sferze społecznej, w której zidentyfikowano 

najwięcej problemów. Wszelkie działania rewitalizacyjne podjęte w celu zniwelowania 

negatywnych zjawisk kryzysowych na wyznaczonym obszarze będą oddziaływać na teren całej 

gminy, wpływając tym samym na poprawę jakości życia jej mieszkańców. 
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Załącznik 1. Matryca ze wskaźnikami przedstawiającymi stan kryzysowy na terenie 

poszczególnych jednostek referencyjnych w Gminie Konstancin-Jeziorna 



Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem % 14,5 19,2 18,1 10,5 13,1 10,4 17,8 15,3 14,6 11,0 18,1 10,7 12,7 14,7 17,7 16,0 19,6 15,5 14,5 14,4 21,8

Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem % 61,4 63,6 63,3 62,1 60,8 68,9 64,4 61,8 64,2 69,3 65,3 56,3 65,4 68,5 63,4 70,0 60,9 62,4 63,2 62,3 61,5

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem % 24,1 17,2 18,6 27,4 26,1 20,7 16,3 23,0 21,9 19,6 16,6 33,0 21,8 16,8 18,9 14,0 19,6 22,1 22,4 23,3 16,7

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

(wskaźnik obciążenia demograficznego)
szt. 62,9 57,3 58,0 61,1 64,4 45,2 52,9 61,9 56,8 44,2 53,2 77,8 52,8 45,9 57,8 42,9 64,3 60,2 58,3 60,6 62,6

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym % 8,8 3,4 4,1 4,7 4,7 4,8 5,7 6,6 2,3 8,8 4,0 4,3 3,0 2,6 3,3 2,9 4,8 4,4 6,3 5,0

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 

12 miesięcy w % bezrobotnych ogółem
% 52,0 48,6 41,8 37,0 46,7 33,3 100,0 25,0 50,0 30,0 60,0 29,9 62,5 71,4 100,0 100,0 50,0 40,0 33,3 45,7 42,3

Udział osób, które otrzymały świadczenia pieniężne z pomocy społecznej (zasiłki 

celowe, okresowe lub stałe) w % ludności ogółem
% 6,5 0,7 1,7 1,9 2,1 2,6 0,0 0,9 1,5 2,5 0,5 1,8 1,7 0,8 0,9 10,0 2,2 0,0 1,3 1,8

Udział dzieci otrzymujących pomoc w formie dożywiania w liczbie ludności 

w wieku przedprodukcyjnym 
% 29,9 3,0 7,5 10,2 7,7 14,3 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 6,1 5,8 0,0 1,7 50,0 0,0 0,0 0,0 6,7

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 1 000 mieszkańców szt. 4,3 1,2 3,7 4,3 0,6 3,7 7,4 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 2,2

Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do objęcia leczeniem odwykowym na szt. 0,0 0,0 0,9 0,5 0,0 7,4 0,0 1,5 0,0 0,0 5,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" z powodu przemocy 
szt. 0,0 11,7 14,0 0,0 0,0 37,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 72,5 0,0 0,0 5,7

Liczba interwencji Straży Miejskiej na 100 osób szt. 0,0 0,0 18,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8

Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję na 1 000 osób szt. 32,5 6,4 65,3 54,7 27,8 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 6,0 20,0 0,0 33,1 52,6 23,3

Liczba osób zamieszkujących lokale socjalne na 1 000 osób szt. 19,5 0,0 8,4 1,6 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Liczba osób zamieszkujących lokale komunalne na 1 000 osób szt. 362,3 0,0 23,8 38,6 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,7

Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku % 53,7 63,3 53,7 63,8 53,7 52,8 49,5 62,6 49,5 52,8 49,5 64,7 49,5 52,8 52,8 49,5 49,5 53,5 53,5 57,3 57,5

Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 roku % 18,9 19,5 18,9 18,8 18,9 17,1 10,8 24,8 10,8 17,1 10,8 28,6 10,8 17,1 17,1 10,8 10,8 18,2 18,2 18,6 18,1

Liczba zgłoszonych inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego 

w 2015 r.  na 1 000 mieszkańców
szt. 0,9 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 1,5 0,0 3,6 0,6 2,1 0,0 0,2 0,0 0,0 6,0 2,2 0,0 0,0 2,2

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku % 42,8 56,1 42,8 49,1 57,9 48,5 49,4 57,9 49,4 48,5 49,4 50,4 49,4 48,5 48,5 49,4 49,4 52,6 52,6 49,5 49,7

Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego % 68,7 54,9 68,7 70,3 69,8 68,4 54,9 69,8 54,9 68,4 54,9 70,3 54,9 68,4 70,3 54,9 54,9 69,8 54,9 65,1 65,3

Średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty % 67,0 60,2 67,0 79,1 79,2 64,6 70,5 79,2 70,5 64,6 70,5 79,1 70,5 64,6 79,1 70,5 70,5 79,2 60,2 70,2 72,1

Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
szt. 8 19 24 21 22 15 11 16 13 33 13 12 13 10 14 23 18 18 10 16

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 

na 10 tys. mieszkańców
szt. 521 1198 1539 1314 1365 1000 741 988 803 2270 829 682 858 685 901 1600 1087 1105 658 1019 1735

Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON  

na 10 tys. mieszkańców
szt. 22 94 145 86 76 37 148 44 0 61 0 47 196 25 30 400 72 221 0 80 168

Liczba jednostek wyrejestrowanych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców szt. 22 23 70 21 19 37 0 29 0 61 0 11 0 0 0 200 0 55 0 21 100

Powierzchnia terenów zagospodarowanych na  działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców
ha 0,18 1,53 0,15 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 3,99 0,00 5,16 0,18 0,99 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,62

Udział budynków mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych 

w liczbie budynków ogółem
% 100,0 87,9 98,7 95,1 97,7 78,3 55,2 86,7 82,1 59,2 71,3 100,0 92,0 85,7 77,8 77,5 72,9 73,5 91,1 85,2

Ilość wydanych pozwoleń na budowę  w przeliczeniu 

na 1 000 mieszkańców
szt. 4,3 17,5 41,0 95,0 21,5 14,8 74,1 122,1 58,4 6,1 20,7 3,6 14,7 12,7 57,1 60,0 21,7 149,2 78,9 53,7

Udział budynków  podłączonych do sieci wodociągowej 

w stosunku do ogółu budynków 
% 94,2 90,3 97,4 97,1 95,5 55,2 55,7 62,3 51,4 33,1 52,6 92,6 64,3 62,8 63,9 50,0 52,1 86,3 69,6 79,3

Udział budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

w stosunku do ogółu budynków 
% 94,2 90,3 95,7 96,3 96,6 24,1 43,8 38,3 39,7 6,4 33,2 92,6 50,6 24,3 41,1 24,5 21,9 22,7 60,7 67,7

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących w 

stanie degradacji technicznej w liczbie tych zabytków ogółem
% 0,0 0,0 0,0 11,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu % 2,17 0,00 0,27 4,90 0,00 0,02 0,25 0,32 0,57 0,02 0,47 2,31 0,21 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,35

Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu 
m

2 2,12 32,52 8,90 7,48 5,85 2,50 1,40 0,53 1,35 11,06 4,85 0,00 5,03 22,04 3,70 4,14 0,00 0,00 0,00 5,79

Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody* TAK/NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE TAK

Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi TAK/NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK NIE NIE TAK



i Plac Zgody

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności ogółem % 13,1 nie dotyczy 14,3 12,9 13,2 nie dotyczy 13,0 13,1 13,2 18,5 14,7 16,2 17,3 7,7 15,7 15,5 15,3 18,4 15,3 14,4

Udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem % 58,1 nie dotyczy 67,2 64,8 64,3 nie dotyczy 68,5 63,1 65,9 66,8 70,7 59,7 67,3 64,8 58,4 64,9 69,8 61,3 67,2 62,3

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w % ludności ogółem % 28,8 nie dotyczy 18,5 22,3 22,5 nie dotyczy 18,5 23,7 20,9 14,7 13,9 24,0 15,5 27,5 26,0 19,6 14,9 20,3 17,5 23,3

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

(wskaźnik obciążenia demograficznego)
szt. 72,2 nie dotyczy 48,8 54,4 55,6 nie dotyczy 46,0 58,4 51,9 49,7 40,5 67,4 48,6 54,2 71,3 54,1 43,4 63,1 48,8 60,6

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym % 6,3 nie dotyczy 4,4 6,7 5,6 nie dotyczy 7,9 2,0 3,9 7,5 2,4 7,1 6,8 8,5 5,5 6,7 6,9 0,6 2,4 5,0

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych pozostających bez pracy dłużej niż 

12 miesięcy w % bezrobotnych ogółem
% 47,9 nie dotyczy 85,7 56,8 39,1 nie dotyczy 60,0 80,0 55,6 50,0 12,5 48,9 80,0 0,0 33,3 61,1 41,7 100,0 66,7 45,7

Udział osób, które otrzymały świadczenia pieniężne z pomocy społecznej (zasiłki 

celowe, okresowe lub stałe) w % ludności ogółem
% 1,4 nie dotyczy 0,0 2,3 3,3 nie dotyczy 2,2 1,0 6,5 2,9 0,2 0,5 1,8 0,0 1,5 1,7 0,8 0,4 0,5 1,8

Udział dzieci otrzymujących pomoc w formie dożywiania w liczbie ludności 
% 5,2 nie dotyczy 0,0 12,1 12,9 nie dotyczy 16,7 3,9 21,7 14,6 0,0 1,1 10,5 0,0 4,3 1,6 0,0 0,0 0,0 6,7

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych na 1 000 mieszkańców szt. 1,5 nie dotyczy 0,0 5,0 4,7 nie dotyczy 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 2,8 2,4 0,0 0,0 0,0 2,2

Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych do objęcia leczeniem odwykowym na szt. 1,5 nie dotyczy 0,0 0,5 4,7 nie dotyczy 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,7

Liczba wypełnionych formularzy "Niebieska Karta" z powodu przemocy 
szt. 0,0 nie dotyczy 0,0 4,6 0,0 nie dotyczy 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 39,1 0,0 5,7

Liczba interwencji Straży Miejskiej na 100 osób szt. 5,5 nie dotyczy 0,0 0,8 0,0 nie dotyczy 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8

Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję na 1 000 osób szt. 18,2 nie dotyczy 8,4 17,0 9,3 nie dotyczy 32,6 2,6 40,2 10,4 0,0 43,3 9,1 11,0 21,8 4,8 16,1 7,8 0,0 23,3

Liczba osób zamieszkujących lokale socjalne na 1 000 osób szt. 0,8 nie dotyczy 0,0 1,8 0,0 nie dotyczy 0,0 0,0 71,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7

Liczba osób zamieszkujących lokale komunalne na 1 000 osób szt. 27,3 nie dotyczy 0,0 198,1 0,0 nie dotyczy 0,0 15,5 502,2 0,0 0,0 0,0 0,0 109,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 53,7

Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku % 53,5 nie dotyczy 49,5 59,3 52,8 nie dotyczy 63,3 49,5 59,5 54,9 53,9 63,3 49,5 53,0 60,3 52,8 62,6 52,8 49,5 57,3

Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 roku % 18,2 nie dotyczy 10,8 20,0 17,1 nie dotyczy 19,5 10,8 19,6 13,9 15,5 19,5 10,8 16,1 21,3 17,1 24,8 17,1 10,8 18,6

Liczba zgłoszonych inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego 

w 2015 r.  na 1 000 mieszkańców
szt. 0,0 nie dotyczy 0,8 0,0 0,0 nie dotyczy 3,3 0,3 0,1 0,4 0,0 0,0 0,9 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku % 52,6 nie dotyczy 49,4 49,7 0,0 nie dotyczy 56,1 49,4 55,0 49,3 48,9 0,0 49,4 42,8 57,5 48,5 57,9 48,5 49,4 49,5

Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego % 54,9 nie dotyczy 54,9 54,9 69,8 nie dotyczy 54,9 54,9 54,9 68,4 68,4 70,3 68,4 68,7 69,8 68,4 69,8 68,4 54,9 65,1

Średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty % 60,2 nie dotyczy 70,5 60,2 79,2 nie dotyczy 70,5 70,5 60,2 64,6 64,4 79,1 64,6 67,0 79,2 64,6 79,2 64,6 60,2 70,2

Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym
szt. 21 nie dotyczy 7 10 15 nie dotyczy 8 13 8 9 13 23 5 27 19 12 12 11 7 16

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 
szt. 1234 nie dotyczy 462 624 978 nie dotyczy 543 851 545 581 884 1381 364 1758 1108 775 806 703 437 1019

Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON  
szt. 68 nie dotyczy 84 60 78 nie dotyczy 0 103 0 62 274 99 91 0 73 0 121 156 0 80

Liczba jednostek wyrejestrowanych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców szt. 0 nie dotyczy 0 9 62 nie dotyczy 0 0 14 21 0 0 91 0 22 24 0 0 0 21

Powierzchnia terenów zagospodarowanych na  działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców
ha 0,00 nie dotyczy 1,66 1,39 0,00 nie dotyczy 0,00 2,42 0,79 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 0,62

Udział budynków mających bezpośredni dostęp do dróg asfaltowych 
% 92,5 94,1 75,2 79,4 98,3 23,7 82,3 89,2 95,8 92,8 53,5 38,2 71,4 86,7 96,2 85,5 27,0 84,0 90,9 85,2

Ilość wydanych pozwoleń na budowę  w przeliczeniu 
szt. 15,1 nie dotyczy 42,0 3,2 45,0 nie dotyczy 0,0 15,5 10,0 16,6 134,7 482,9 27,3 33,0 34,7 31,5 32,3 7,8 5,5 53,7

Udział budynków  podłączonych do sieci wodociągowej 

w stosunku do ogółu budynków 
% 94,3 76,5 37,7 89,4 96,2 84,2 50,4 61,7 96,9 93,6 60,1 98,1 53,7 80,0 87,8 58,9 96,5 55,4 44,8 79,3

Udział budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

w stosunku do ogółu budynków 
% 94,9 23,5 31,6 0,0 98,5 84,2 20,4 46,8 96,9 84,0 38,8 98,1 9,5 86,7 88,7 24,6 97,9 19,5 24,2 67,7

Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących w 

stanie degradacji technicznej w liczbie tych zabytków ogółem
% 0,0 1,4 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu % 0,00 nie dotyczy 0,11 1,18 0,00 nie dotyczy 0,00 0,23 6,94 0,00 0,00 0,00 0,07 19,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,35

Ilość odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub stanu 
m

2 11,98 nie dotyczy 4,29 0,00 1,10 nie dotyczy 2,22 14,02 0,82 0,06 0,00 15,47 2,45 0,00 15,47 9,19 21,50 3,70 4,30 5,79

Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody* TAK/NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK

Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi TAK/NIE NIE NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE TAK TAK TAK NIE NIE NIE TAK TAK

Wskaźniki nr 1-4, 12, 14-15, 18, 21-33 -  na podstawie danych z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna



Rejon 

ul. Szkolnej i

 ul. Elektrycznej

Bielawa
Centrum 

Miasta

Centrum 

Uzdrowiskowe
Chylice Cieciszew Ciszyca Czarnów Czernidła Dębówka Gassy Grapa Habdzin Kawęczyn

Kawęczynek 

Borowina

Kępa 

Oborska Okrzewska

km2 0,38 6,02 1,31 3,15 1,94 1,98 2,42 1,05 0,96 2,57 2,86 0,20 1,91 2,68 2,31 2,00

szt. 461 1711 2144 1864 1582 270 135 688 137 163 193 2741 408 394 333 50

Udział powierzchni jednostki w powierzchni gminy ogółem % 0,48 7,66 1,67 4,01 2,47 2,52 3,08 1,34 1,22 3,27 3,64 0,25 2,43 3,41 2,94 2,54

Udział ludności jednostki w liczbie ludności ogółem % 1,89 7,02 8,79 7,64 6,49 1,11 0,55 2,82 0,56 0,67 0,79 11,24 1,67 1,62 1,37 0,21

szt. 15 5 11 11 11 11 8 6 5 8 8 6 7 6 5 7

szt. 4 1 1 1 1 4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 1

szt. 1 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 2 2

szt. 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2

szt. 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 1 0 2 3 1 2

szt. 22 10 17 16 17 22 16 14 13 18 16 11 14 16 13 14

Klarysew II
Lasy Chojnowsko-

Oborskie
Łęg Mirków

Nowe 

Wierzbno
Obory Obórki Opacz

Osiedla 

Porąbka, 

Brzozowa 

i Plac Zgody

Osiedle 

Obory

Parcela-

Łyczyn

Osiedle 

Witaminowa

 i Elsam

Piaski
Rejon ul. 

Piłsudskiego
Skolimów Słomczyn

Wierzbno

km2 1,53 7,53 3,60 1,41 0,61 7,27 1,71 2,76 0,16 0,30 1,01 0,72 3,03 0,13 2,45 1,74

szt. 1321 0 238 2181 644 0 92 388 697 482 475 1108 110 91 1787 413

Udział powierzchni jednostki w powierzchni gminy ogółem % 1,95 9,58 4,58 1,79 0,78 9,25 2,18 3,51 0,20 0,38 1,29 0,92 3,86 0,16 3,12 2,21

Udział ludności jednostki w liczbie ludności ogółem % 5,42 0,00 0,98 8,94 2,64 0,00 0,38 1,59 2,86 1,98 1,95 4,54 0,45 0,37 7,33 1,69

szt. 12 7 10 10 7 9 12 9 5 9 9 9 7 8

szt. 1 2 3 4 3 2 3 4 2 0 3 1 2 4

szt. 1 1 1 1 2 0 0 1 2 2 1 1 1 0

szt. 1 3 3 1 3 3 1 1 2 1 3 1 1 3

szt. 2 2 1 1 2 3 0 2 1 2 2 1 3 2

szt. 17 15 18 17 17 17 16 17 12 14 18 13 14 17Suma

Jednostka

Jednostka

Nazwa wskaźnika Jedn.

Suma

Nazwa wskaźnika Jedn.


