
Program Rewitalizacji 
Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Etap opracowania założeń do dokumentu

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 – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegrado-
wanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie spo-
łeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące 
interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane teryto-
rialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.1

Zakończony został etap diagnostyczny polegający na analizie danych ilościowychi jakościowych w wyzna-
czonych jednostkach referencyjnych na terenie gminy, celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i ob-
szaru rewitalizacji. W wyniku przeprowadzonej diagnozy, spotkań informacyjno-warsztatowych z różnymi 
grupami interesariuszy oraz konsultacji społecznych, wyznaczony został obszar zdegradowany (mapa nr 
1), a w jego obrębie obszar rewitalizacji (mapa nr 2).

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 re-
witalizacji 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.”

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru 
zdegradowanego wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się trzy podobszary:

Podobszar I: Centrum Uzdrowiskowe, Rejon ul. Szkolnej i ul. Elektrycznej, Mirków, część Centrum Mia-
sta (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.

Podobszar III stanowi zabudowana część sołectwa Kępa Okrzewska

Łącznie obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 7,18 km2 (9,14% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwa-
ny przez 6 249 osób (25,63% mieszkańców gminy).

1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzone w dniu 02.08.2016 r. 
przez Ministra Rozwoju



Numer jednostki strukturalnej
(numeracja zgodna z tabelą 1)

Numer jednostki strukturalnej stanowiej obszar zdegradowany
(numeracja zgodna z tabelą 1)

Numer jednostki niezamieszkałej - wyłączonej z analizy
(numeracja zgodna z tabelą 1)

Mapa 1 Granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Źródło: Opracowane przez InicjatywaLokalna.pl na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna



Źródło: Opracowane przez InicjatywaLokalna.pl

Mapa 2 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

granice jednostek strukturalnych

granice obszaru rewitalizacji



Tabela 1 Zestawienie jednostek referencyjnych wyznaczonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Źródło: opracowane przez InicjatywaLokalna.pl na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

L.p. Jednostka strukturalna
Powierzch-
nia (km2)

Udział w po-
wierzchni 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 obszar  
niezamieszkały

0,00

22 Łęg 3,60 4,58 238 0,98

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 obszar  
niezamieszkały

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. Osiedla Obory 0,30 0,38 482 1,98

30. Parcela-Łyczyn 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

SUMA 78,60 100% 24383 100%



Tabela 2 Analiza ilościowa wybranych wskaźników dla obszaru rewitalizacji, których wartości  
porównano ze średnimi wartościami dla Gminy Konstancin-Jeziorna (dane za 2015 rok)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstan-
cinie-Jeziornej, Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, Państwowej Komisji Wyborczej, szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 
Konstancin-Jeziorna oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej



Rewitalizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Poniżej przedstawiono działania bezpośrednio związane z rewitalizacją, w ramach których  
przewidziane są preferencje dla projektów rewitalizacyjnych w ubieganiu się o środki  

z Unii Europejskiej.

PI 3a – promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

PI 3a – promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory 

przedsiębiorczości
Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych

 i w sektorze mieszkaniowym
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych

 i w sektorze mieszkaniowym
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

4e – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów, w szczególności dla obszarów 
miejskich , w tym wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej
 i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Działanie 4.3 Redukcja emisji  zanieczyszczeń powietrza

4e – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów, w szczególności dla obszarów 
miejskich , w tym wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej
 i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Działanie 4.3 Redukcja emisji  zanieczyszczeń powietrza

6c – zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Działanie 5.3 Dziedzictwo kultury

6c – zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Działanie 5.3 Dziedzictwo kultury

9a – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i  społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 
regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych
 i rekreacyjnych oraz  przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych
Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

9a – inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i  społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 
regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych
 i rekreacyjnych oraz  przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych
Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

9b – wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

9b – wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach 
miejskich i wiejskich

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

9i – Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu

9i – Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu

9iv – Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

9iv – Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

9v – Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

9v – Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

Działania współfinansowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR)

Działania współfinansowane w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

INFORMOWANIE

KONSULTOWANIEOPRACOWYWANIE

WSPÓŁDECYDOWANIEWSPÓŁREALIZACJA

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 lokal-
nych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych. Wyniki ankiety zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej stworzonej specjalnie w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji –  
rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl, poprzez którą mieszkańcy są na bieżąco informowani o postępie prac 
nad Programem Rewitalizacji dla Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+.

W dniu 14 września 2016 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Świetli-
cowej 1, odbyły się warsztaty diagnostyczno-projektowe osobno dla trzech grup interesariuszy – przed-
stawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkowie spotkań zostali zapoznani  
z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rewitalizacji, poznali metodologię przeprowadzenia diagno-
zy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także wypowiedzieli się 
odnośnie najbardziej nurtujących gminę problemów i tego jakie działania powinny być podjęte w ramach 
rewitalizacji w celu ich zniwelowania.

W dniach od 30.09.2016 do 14.10.2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje Diagnozy na potrzeby  
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. Zbie-
ranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyj-
nego, który można było składać drogą elektroniczną, korespondencyjną lub bezpośrednio do wyznaczone-
go pokoju w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna – w terminie do dnia 14 października 2016 r.

W dniach 25 października 2016 r. oraz 2, 3 i 7 listopada 2016 r. odbędą się następne spotkania (tematycz-
ne, edukacyjno-informacyjne, warsztatowe) oraz spacery studyjne (szczegółowy zakres i harmonogram 
spotkań został umieszczony na stronie: rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl w prasie lokalnej – Kurier Piase-
czyński i Kurier Południowy oraz za pośrednictwem ogłoszeń wywieszonych na obszarze rewitalizacji). 

Dodatkowo do dnia 8 listopada 2016 r. trwa otwarty nabór na pomysły projektów rewitalizacyjnych,  
prowadzony za pomocą fiszki projektowej.

O wszystkich dalszych działaniach, w zakresie sporządzenia programu rewitalizacji gminy Kon-
stancin-Jeziorna 2020+ wszyscy interesariusze będą informowani poprzez stronę internetową  
rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl. Informacja o terminach kolejnych spotkań zostanie zamieszczona  
w prasie lokalnej oraz w formie ogłoszeń na obszarze rewitalizacji.


