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Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy  Konstancin-Jeziorna 2020+” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020
oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji 

na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji 
na terenie Województwa Mazowieckiego.



Rewitalizacja do 2013 roku:

Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni)

Rewitalizacja odNOWA od 2015 roku:

„Szyta na miarę” – ukierunkowana nie tylko na przeciwdziałanie 
wieloaspektowym zjawiskom kryzysowym na obszarach 
zdegradowanych, ale także na pobudzanie działalności 

gospodarczej i społecznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 



Rewitalizacja to nie…

REMONT MODERNIZACJA ADAPTACJA

REWALORYZACJA REKONSTRUKCJA RESTAURACJA

REKULTYWACJA REUTYLIZACJA

Rewitalizacją NIE są… pojedyncze działania dotyczące modernizacji infrastruktury  
oraz remontu pojedynczych budynków lub obiektów położonych 

na obszarach zdegradowanych!!!



Rewitalizacja – co to takiego? 

Słowo to pochodzi z języka łacińskiego re + vita - dosłownie oznacza 
przywrócenie do życia, ożywienie.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, 
Ministerstwo Rozwoju, 02.08.2016.

REWITALIZACJA to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 

obejmujące kwestie społeczne 
oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub  środowiskowe), 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.”

• Gmina przygotowuje, koordynuje i tworzy warunki do prowadzenia rewitalizacji,

• ALE… Rewitalizacja prowadzona jest przez wielu interesariuszy.



Interesariusze 
procesu rewitalizacji

PARTNERSTWO

Sektor 
społeczny

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny



• katalog interesariuszy 
– szeroki i otwarty

• szczególne uwzględnienie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji

• rewitalizacja „z ludźmi i dla ludzi”
• organizacje pozarządowe
• podmioty gospodarcze
• podmioty publiczne

Art. 2 ust 2. Ustawy o rewitalizacji:
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 
na tym obszarze (…);
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną, 
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące 
na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

PROGRAMOWANIE REWITALIZACJI – PARTNERSTWO INTERESARIUSZY

Interesariusze procesu rewitalizacji



Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 

2014-2020, 02.08.2016 r.

STAN KRYZYSOWY

„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) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, 
słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska, lub



3) przestrzenno-funkcjonalnej – w szczególności 
niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 
techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, 
braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej 
jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych 
do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu 
obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości 
terenów publicznych, lub

4) technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska”.

STAN KRYZYSOWY

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 

2014-2020, 02.08.2016 r.



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.

OBSZAR ZDEGRADOWANY

Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju opisujące wszystkie
wymienione wcześniej sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub
dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości
dla całej gminy.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 

2014-2020, 02.08.2016 r.



OBSZAR REWITALIZACJI

Obszar obejmujący całość lub część obszaru  
zdegradowanego, cechującego się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, 
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,  

zamierza się prowadzić rewitalizację. 
Obszar rewitalizacji może być podzielony 

na podobszary, w tym podobszary nieposiadające  
ze sobą wspólnych granic.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 

2014-2020, 02.08.2016 r.



Diagnoza na potrzeby wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Konstancin-Jeziorna



Metodologia przeprowadzenia diagnozy 
Gminy Konstancin-Jeziorna

W celu przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-
Jeziorna na podstawie Uchwały Nr 141/VI/14/2011 Rady Gminy
Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenie
Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjęto podział gminy na 22 sołectwa
i Osiedle Obory oraz Miasto Konstancin-Jeziorna.
Jednostki pomocnicze na terenie wiejskim gminy to następujące sołectwa:

1. Borowina,
2. Bielawa,
3. Cieciszew,
4. Czarnów,
5. Czernidła,
6. Dębówka,
7. Gassy,

8. Habdzin,
9. Kawęczyn,
10. Kawęczynek,
11. Kępa Oborska,

12. Kępa Okrzewska,
13. Kierszek,
14. Łęg,

15. Obórki,
16. Okrzeszyn,
17. Opacz,
18. Parcela,
19. Piaski,
20. Słomczyn,

21. Turowice,
22. Osiedle Obory.



Metodologia przeprowadzenia 
diagnozy Gminy Konstancin-Jeziorna

Miasto Konstancin-Jeziorna podzielono na 14 jednostek 
urbanistycznych (strukturalnych): 

Analiza danych ilościowych 
w ustalonych jednostkach 

strukturalnych (sołectwach) 
pozwoliła na zidentyfikowanie 

lokalizacji problemów 
i wyznaczenie granic obszaru 

zdegradowanego.

1. Mirków,
2. Porąbka, Brzozowa    

i Plac Zgody,
3. Centrum Miasta,
4. Klarysew I,
5. Klarysew II,
6. Rejon ulicy Szkolnej 

i Elektrycznej,
7. Skolimów,
8. Grapa,

9. Osiedle 
Witaminowa
i Osiedle Elsam,

10. Centrum 
Uzdrowiskowe,

11. Chylice,
12. Nowe Wierzbno,
13. Stare Wierzbno,
14. Rejon ulicy 

Piłsudskiego.



Podział Gminy Konstancin-Jeziorna na jednostki strukturalne



Metodologia przeprowadzenia 
diagnozy Gminy Konstancin-Jeziorna



Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonych w dniu 02.08.2016 r. 

przez Ministra Rozwoju dokonano analizy porównawczej jednostek 
strukturalnych, 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. 

Metodologia przeprowadzenia 
diagnozy Gminy Konstancin-Jeziorna



Wskaźniki cząstkowe w podziale 
na poszczególne sfery

SFERA CECHY SZCZEGÓŁOWE L.P. NAZWA WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH

SP
O

ŁE
C

ZN
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.)

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 dożywienia 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.)

POMOC SOCJALNA 
12. Liczba osób zamieszkujących lokale socjalne na 1000 osób (szt.)

13. Liczba osób zamieszkujących lokale komunalne na 1000 osób (szt.)



Wskaźniki cząstkowe w podziale 
na poszczególne sfery

SFERA` CECHY SZCZEGÓŁOWE L.P. NAZWA WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH

SP
O

ŁE
C

ZN
A

POZIOM EDUKACJI 
I WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO

14. Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego (%) Szkoły podstawowe 

i gimnazjalne Miasta

i Gminy Konstancin-

Jeziorna15. Średni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty (%)

STAN BEZPIECZEŃSTWA

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
16. Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję na 1 000 mieszkańców (szt.)

Komenda

Powiatowa Policji 

w Piasecznie 

UDZIAŁ W ŻYCIU 

PUBLICZNYM

17. Frekwencja w wyborach prezydenckich w 2015 roku (%)
Państwowa Komisja 

Wyborcza  
18. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 roku (%)

19.
Liczba zgłoszonych inicjatyw w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku na 1000 

mieszkańców  (szt.)

Urząd Miasta

i Gminy

20. Frekwencja w wyborach samorządowych w 2014 roku (%)
Państwowa Komisja 

Wyborcza

G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

MIESZKAŃCÓW
21.

Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (szt.)

Urząd Miasta 

i  Gminy

SYTUACJA GOSPODARCZA

22. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców (szt.)

23.
Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców

(szt.)

24. Liczba jednostek wyrejestrowanych z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców. (szt.)



Wskaźniki cząstkowe w podziale 
na poszczególne sfery

SFERA CECHY SZCZEGÓŁOWE L.P. NAZWA WSKAŹNIKA ŹRÓDŁO DANYCH

P
R

ZE
ST

R
ZE

N
N

O
-

FU
N

K
C

JO
N

A
LN

A WYPOSAŻENIE 

W INFRASTRUKTURĘ

SPOŁECZNĄ

25.

Powierzchnia terenów zagospodarowanych po działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną przypadająca 

na 1 000 mieszkańców (ha)

Urząd Miasta i Gminy

POZIOM OBSŁUGI 

KOMUNIKACYJNEJ
26.

Udział budynków mieszkalnych mających bezpośredni dostęp 

do dróg asfaltowych w liczbie budynków ogółem (%)

TE
C

H
N

IC
ZN

A

MIESZKALNICTWO

27.
Udział budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania przed 1989 r. 

w liczbie budynków mieszkalnych ogółem (%)

28.
Udział budynków mieszkalnych wymagających docieplenia w liczbie 

budynków mieszkalnych ogółem (%)

WYPOSAŻENIE 

W INFRASTRUKTURĘ 

TECHNICZNĄ

29.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej 

w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych (%)

30.
Udział budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

w stosunku do ogółu budynków mieszkalnych (%)

STAN TECHNICZNY ZABYTKÓW 31.
Udział zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków będących 

w stanie degradacji technicznej w liczbie zabytków ogółem (%)

ŚR
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 32.
Ilość zutylizowanych odpadów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi lub stanu środowiska-azbest (Mg) 

ZIELEŃ URZĄDZONA 33. Udział terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni terenu (%)

FORMY OCHRONY PRZYRODY 34. Położenie na obszarach objętych formami ochrony przyrody
Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska

TERENY ZALEWOWE 35. Położenie na obszarach zagrożonych wystąpieniem powodzi
Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej



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.

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 i wychowania przedszkolnego,

 stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 udziału w życiu publicznym,

 aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców.



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze społecznej w poszczególnych 
jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna



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.

SFERA GOSPODARCZA



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej w poszczególnych 
jednostkach referencyjnych na ternie Gminy Konstancin-Jeziorna



SFERA FUNKCJONALNO-
-PRZESTRZENNA

Obszar gminy znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych, a w szczególności
„niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną
lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub
ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej,
niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych”.



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



SFERA TECHNICZNA

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”.



Koncentracja negatywnych zjawisk w sferze technicznej w poszczególnych 
jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 



SFERA ŚRODOWISKOWA

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”.



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



Koncentracja negatywnych zjawisk 
w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna



Koncentracja negatywnych zjawisk 
w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy 

Konstancin-Jeziorna (łączna liczba problemów)

PROPOZYCJA: Obszar zdegradowany to sołectwa charakteryzujące się łącznie 
≥ 16 problemami (zaznaczone na czerwono).

1. Rejon ul. Szkolnej
i ul. Elektrycznej 22,

2. Bielawa  10,
3. Centrum Miasta – 17,
4. Centrum 

Uzdrowiskowe – 12,
5. Chylice – 17,
6. Cieciszew – 22,
7. Ciszyca – 12,
8. Czarnów – 14,

9. Czernidła – 13,
10. Dębówka – 18,
11. Gassy – 16,
12.  Grapa – 11,
13. Habdzin – 14,
14. Kawęczyn – 16,
15. Wolica – 9,
16.  Kawęczynek 

Borowina – 16.

17. Kępa Oborska – 14,
18. Kępa Okrzewska – 18,
19. Kierszek – 9,
20.  Klarysew I – 14,
21 . Klarysew II – 17,
22.  Łęg – 15,
23.  Mirków – 18,
24.  Nowe           

Wierzbno – 17.



Koncentracja negatywnych zjawisk 
w poszczególnych jednostkach referencyjnych na terenie Gminy 

Konstancin-Jeziorna (łączna liczba problemów)

PROPOZYCJA: Obszar zdegradowany to sołectwa charakteryzujące się łącznie 
≥ 16 problemami (zaznaczone na czerwono).

25. Obórki  17,
26. Opacz  17,
27. Osiedla Porąbka, Brzozowa 

i Plac Zgody – 17,
28. Osiedla Obory – 17,
29. Parcela-Łyczyn – 12,
30. Osiedle Witaminowa                                                                                                       

i Osiedle Elsam –14,

31. Piaski  – 18,
32. Rejon ul. Piłsudskiego – 13,
33. Skolimów – 14,
34. Słomczyn – 17,
35. Stare Wierzbno – 9,
36. Turowice – 18,
37. Okrzeszyn – 16.



OBSZAR ZDEGRADOWANY 
NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-

JEZIORNA

PRZESŁANKI DLA WYZNACZENIA 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO:

1) zidentyfikowane zostały negatywne zjawiska 

w sferze społecznej i przynajmniej w jednej 

innej sferze, tj. gospodarczej, przestrzenno-

-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,

2) występuje największa koncentracja 

negatywnych zjawisk. 



OBSZAR ZDEGRADOWANY NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA



OBSZAR REWITALIZACJI
NA TERENIE GMINY 

KONSTANCIN-JEZIORNA

DWIE PRZESŁANKI DLA WYZNACZENIA 

OBSZARU REWITALIZACJI:

1) część obszaru jednostki/ek, która/e 

spełniają kryteria obszaru 

zdegradowanego,

2) wykazuje uzasadnienie szczególnego 

znaczenia dla rozwoju gminy.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 
oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.



OBSZAR REWITALIZACJI 
NA TERENIE GMINY 

KONSTANCIN-JEZIORNA



OBSZAR REWITALIZACJI 
na tle obszaru 

zdegradowanego



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


