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PODOBSZAR I REWITALIZACJI (jednostki strukturalne: Rejon ul. Szkolnej i ul. Elektrycznej, Centrum Uzdrowiskowe, Mirków oraz część 
Centrum Miasta a także Osiedla Porąbka, Brzozowa i Plac Zgody) 

Lp. Cel Projektu Główne planowane działania/zadania Lokalizacja projektu Szacowana wartość i 
źródła finansowania 

1 Zaadaptowanie budynku „Biały 
Dworek”  
ul. Wierzejewskiego 9 na „Centrum 
Kultury Historycznej” wraz z 
muzeum batalionów NSZ bryg. 
Mączyńskiego i AK „Krawiec”. 

• Wykonanie audytu technicznego, który określi 
zakres niezbędnych prac , które zabezpieczą 
budynek przed dalszą degradacją; 

• Wykonanie koncepcji adaptacji budynku dla 
potrzeb jakie wskazano w pkt.1 powyżej; 

• Wykonanie projektu architektoniczno- 
budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę; 

• Realizacja zamierzenia poprzez wyłonienie 
wykonawcy poszczególnych zakresów prac; 

• Nadzór nad realizacją; 

• Współudział merytoryczny w administrowaniu 
budynkiem. 

Konstancin ul. Wierzejewskiego 9, 
nr działki 41/1 
obręb 03-10  

700 000 – 1 000 000 w 
zależności od 
zaakceptowanego 
zakresu 
 
EFRR, EFS 

2 Poprawa jakości powietrza poprzez 
wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach. 

Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez 
ograniczenie niskiej emisji drogą zastąpienia 
nieefektywnych urządzeń grzewczych urządzeniami 
nowej generacji. 

Obszar całej gminy 12 000 000 
EFRR 

3 Wzmocnienie funkcji społecznych. 
Wzrost aktywności dzieci i 
młodzieży. Rozwój profilaktyki 
zdrowotnej. 

• Budowa skateparku; 

• Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu 
zabaw dla dzieci. 

Ul. Żeromskiego 15, działka o nr ew. 9      
z obrębu 03- 14  

200 000  
Budżet Gminy, 
Fundusze Europejskie, 
Programy Krajowe 

4 Zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców gminy Konstancin- 
Jeziorna, a w szczególności dzieci 
i młodzieży w zakresie rozwijania 
sportu- lekkie atletyki. Zwiększenie 
ofert szkoleń sportowych i poprawa 
wyników sportowych młodzieży 
szkolnej. Zapewnienie młodzieży 
uzdolnionej sportowo optymalnych 
warunków do rozwijania 
umiejętności sportowych.   

Budowa obiektu lekkoatletycznego pod balonem tj.: 

• bieżni okólnej o wymiarze 200 m, 4-5 torów, 
z wielofunkcyjnym boiskiem w środku, 
o nawierzchni poliuretanowej (tzw. tartan) do gier 
zespołowych- piłki ręcznej siatkówki, korfballu, 
unihokeja; 

• skoczni w dal; 

• koła do pchnięcia kulą. 
Balon o konstrukcji umożliwiającej podniesienie 
ścian w okresie letnim . 

Lokalizacja nie została sprecyzowana 2 000 000 
Ewentualny wkład:  
MSiT do 30% 
całkowitej wartości 
projektu; 
Marszałek 
Województwa do 30% 
całkowitej wartości 
projektu.  
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5 Wzmocnienie funkcji 
gospodarczych, poprawa estetyki, 
likwidacja barier 
architektonicznych, zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, wzrost 
zatrudnienia w usługach zdrowia i 
opieki społecznej. 

• Budowa hospicjum; 

• Przystosowanie obiektu do osób 
niepełnosprawnych; 

• Montaż kolektorów słonecznych; 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Działki o nr ew.2       z obrębu 01- 22, 
Elektryczna 11A, Konstancin-Jeziorna 

1 200 000 
 
Środki własne, EFRR, 
EFS 

6 Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów w zakresie matematyki. 

• Wyposażenie sali/pracowni matematycznej; 

• Zajęcia wyrównawcze; 

• Diagnozy wstępne w każdej klasie; 

• Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych; 

• Organizowanie festiwali matematycznych; 

• Gry i zabawy matematyczne w młodszych klasach. 

Ul. Bielawska 57 Konstancin- Jeziorna 163 750 
 
 

7 Utrzymanie i rozwój działalności 
Domu- Muzeum Stefana 
Żeromskiego, którego rewitalizacja 
wiąże się z istotnym dla 
społeczności lokalnej funkcjami 
kulturotwórczymi i integracyjnymi. 

1. Stworzenie etatu dla kustosza muzeum. Planuje się 
zatrudnienie w ramach wolontariatu studentów, dla 
których współpraca z Muzeum i jego kustoszem 
będzie okazją do odbycia praktyki i zdobycia 
doświadczenia zawodowego w zakresie animacji 
kultury; 

2. Cykl imprez o charakterze kulturalnym związanych 
z kultywowaniem pamięci o patronie Muzeum, jak 
również z promocja gminy. Włączenie w program 
rewitalizacji pozwoli na rozszerzenie działalności 
muzeum (organizacje cyklu planowanych prelekcji, 
publikacji, konferencji, wystaw, dyskusji 
panelowych; 

3. Digitalizacja archiwum muzealnego; 
4. Renowacja zabytkowego ogrodu otaczającego 

muzeum i jego utrzymanie. Do prac związanych z 
tym zadaniem zostaną włączone osoby bezrobotne 
oraz z obszarów wykluczenia społecznego; 

5. Remont muzeum ( izolacja pionowa) - utrzymanie 
oraz ochrona muzeum.  

Konstancin – Jeziorna ul. Żeromskiego 4 1 900 000 
RPO, POIiŚ 
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8 Wzmocnienie funkcji 
gospodarczych, poprawa estetyki, 
likwidacja barier 
architektonicznych, wzmocnienie 
funkcji gospodarczych, spójność 
przestrzenna miasta. 

• Nadbudowa i rozbudowa budynku Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji; 

• Przystosowanie obiektu budynku Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji dla osób 
niepełnosprawnych. 

Działki o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 
03- 22, ul. Gąsiorowskiego 12/14, 
Konstancin- Jeziorna 

5 000 000  
 
Środki własne, 
EFRR, EFS 

9 Poprawa stanu technicznego 
zabytkowej willi, wzmocnienie 
funkcji gospodarczych, poprawa 
estetyki, likwidacja barier 
architektonicznych, wzmocnienie 
funkcji gospodarczych, spójność 
przestrzenna miasta, zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, wzrost 
zatrudnienia w usługach zdrowia i 
rozwój funkcji uzdrowiskowej. 

• Modernizacja i rozbudowa willi Syrena oraz 
przeznaczenie obiektu na cele usług zdrowia; 

• Przystosowanie obiektu do osób 
niepełnosprawnych; 

• Montaż kolektorów słonecznych; 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej; 

• Zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego 
obiektu , w tym renowacja zieleni. 

Działka o nr ew. 35 z obrębu 03- 06, ul. 
Chylicka,  
Konstancin-Jeziorna 

1 500 000 
 
Środki własne, 
EFRR, EFS 

10 Poprawa stanu technicznego 
zabytkowej willi, wzmocnienie 
funkcji gospodarczych, poprawa 
estetyki, likwidacja barier 
architektonicznych, wzmocnienie 
funkcji gospodarczych, spójność 
przestrzenna miasta, zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, wzrost 
zatrudnienia w usługach zdrowia i 
rozwój funkcji uzdrowiskowej. 

• Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku z 
przeznaczeniem na cele usług zdrowia – Szpital 
Uzdrowiskowy i Przychodnia Zdrowia; 

• Przystosowanie obiektu do osób 
niepełnosprawnych; 

• Montaż kolektorów słonecznych; 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej; 

• Zagospodarowanie otoczenia wokół zabytkowego 
obiektu, w tym renowacje zieleni. 

Działka o nr ew. 14/1  z obrębu 03-14,  
ul. Piasta 22,  
Konstancin- Jeziorna 

8 000 000 
 
Środki własne, 
EFRR, EFS 

11 
(12) 

Podniesienie poziomu 
wykształcenia dzieci z rodzin 
zagrożonych lub objętych 
wykluczeniem społecznym. Nauka 
połączona z aktywizacją zbiorów 
bibliotecznych wspomagających 
naukę języka angielskiego. 

• Zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych – 
3000 zł;  

• Wynagrodzenie dla lektora języka angielskiego – 20 
lekcji x 100 zł x 2 lata = 4000 zł; 

• Wynagrodzenie dla bibliotekarki – 2000 zł; 

• Nagrody dla najpracowitszych dzieci – 500 zł; 

• Druk materiałów dla dzieci- 500 zł. 

Biblioteka Główna  w Jeziornie, Świetlicowa 
1, działka 13/2, obręb 01-16 

10 000 netto 
 
Fundusze 
europejskie, budżet 
gminy, programy 
krajowe 

12 Podniesienie poziomu • Zakup książek z różnych kultur oraz materiałów • Zespół Szkół nr 2, Żeromskiego 15, 51 400 
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(13) wykształcenia dzieci, nauka 
tolerancji, zachęcenie do czytania i 
samokształcenia. 

edukacyjnych – 3000 zł; 

• Wynagrodzenie dla 2 animatorów – 40 zajęć po  
2 godziny x 300 zł/os x 2 szkoły = 48000 zł ; 

• Roll-up z logo biblioteki i informacją o dostępnych 
zbiorach – 200 zł x 2 sztuki = 400 zł. 

działka 45/1, ob. 01-06 

• Zespół Szkół nr 3, Bielawska 57, działka 
9, obręb 03- 14  

 
Fundusze 
europejskie, budżet 
gminy, programy 
krajowe 

13 
(14) 

Wzmocnienie atrakcyjności 
turystycznej Konstancina- Jeziorny, 
podniesienie poziomu czytelnictwa 
poprzez propagowanie literackiego 
dziedzictwa narodowego. 

• Utworzenie przed świeżo remontowanymi 
siedzibami Biblioteki Publicznej w Konstancinie- 
Jeziorna miejsc zachęcających do czytania 
i odpoczynku poprzez ustawienie ławek w kształcie 
książek; 

• Stworzenie ławek z postaciami pisarzy związanych 
z naszą gminą: Bolesławem Prusem i Wacławem 
Gąsiorowskim; 

• Ustawienie po 4 ławki w kształcie książek przed 
filiami biblioteki na Grapie i w Skolimowie utworzy 
mini- park czytelniczy; 

• Ustawienie altanki o pow. ok. 20 m
2
 zwieńczonej 

książką. 

• Podwórko fili biblioteki willi Gryf, 
Sobieskiego 13, działka 62/2, obręb 03-12 

• Podwórko fili biblioteki w Skolimowie, 
Moniuszki 22, działka 30, obręb 03- 17 

370 000 
 
Fundusze 
europejskie, budżet 
gminy, programy 
krajowe 

14 
(16) 

Utworzenie Konstancińskiego 
Centrum Aktywizacji Lokalnej. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i zwiększenie 
integracji społecznej poprzez 
stymulowanie i aktywizację 
społeczności lokalnej w tym 
głównie osób z grup 
defaworyzowanych. 

1. Animowanie aktywności społeczności lokalnej 
przez działanie włączające i integracje; 

2. Edukacja środowiska mająca na celu wzrost 
samodzielność; 

3. Ścisła współpraca z samorządem gminnym w celu 
rozwiązania konkretnych problemów społecznych; 

4. Wspieranie liderów lokalnych i animatorów 
społecznych poprzez warsztaty, szkolenia itp.; 

5. Rozwój usług społecznych, edukacyjnych, 
zdrowotnych i zawodowych dedykowanych osobą w 
trudnej sytuacji; 

6. Prowadzenie działań społecznych na poziomie 
lokalnym; 

7. Realizacja projektów społecznych na rzecz 
społeczności lokalnej; 

8. Wspieranie działalności podmiotów ekonomii 
społecznej w tym spółdzielni socjalnych. 

Podobszar I- dokładna lokalizacja nie została 
sprecyzowana 

300 000 
 
EFS, FIO, budżet 
gminy 
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15 
(17) 

Stworzenie festiwalu o wysokiej 
wartości artystycznej, dla którego 
tłem będzie robotnicza historia 
Mirkowa. Promocja dzielnicy 
Mirków, aktywizacja społeczna, 
wywołanie poczucia dumy z 
miejsca zamieszkania i przez to, 
zmotywowanie do 
odpowiedzialności i  aktywności 
mieszkańców na rzecz swojego 
miejsca zamieszkania, 
zainteresowania historią Mirkowa. 
Wydobycie potencjału twórczego 
Mirkowa, wykorzystanie 
pofabrycznych zabudowań i historii 
do działań artystycznych – zarówno 
mieszkańców, jak i profesjonalnych 
artystów o uznanej renomie.  

Zorganizowanie cyklicznie, raz do roku, festiwalu 
prezentującego kulturę dawną i współczesną Mirkowa, 
organizacja wystaw plenerowych i koncertów. 
Najważniejsze działania: 
1. Zaplanowanie programu Festiwalu; 

2. Zainteresowanie wielkich artystów pomysłem na 
festiwal w Mirkowie; 

3. Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu; 

4. Ewaluacja  sukcesu działań; 

5. Upowszechnienie filmu nt. Festiwalu.  

Mirków, Podobszar 1 100 000 
 
Budżet gminy, EFS, 
FIO  
Partnerzy: UMiG, 
KDK, TVP3, Kayax 
Management 

16 
(18) 

Utworzenie spółdzielni socjalnej 
czyli przedsiębiorstwa społecznego, 
zatrudniającego osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 
Stworzenie 10 miejsc pracy dla 5 
osób niepełnosprawnych, 2 osób 
bezrobotnych oraz 3 osób 
nadzorujących i wyznaczających 
kierunek działań przedsiębiorstwa. 

Spółdzielnia socjalna będzie działać w jednym miejscu 
w podziale na trzy przenikające się obszary: 
kawiarnia, szatnia oraz sala warsztatowo - 
coworkingowa. Główne działania do realizacji: 
1. Utworzenie spółdzielni socjalnej, znalezienie 

odpowiedniego miejsca; 
2. Zakup urządzeń i wyposażenia; 
3. Wytwarzanie usług i produktów; 
4. Nawiązanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami 

usług; 
5. Promocja i marketing usług; 
6. Stworzenie stałych miejsc pracy; 
7. Upowszechnianie działań współdzieli jako dobrej 

praktyki.  

Podobszar I- dokładna lokalizacja nieznana 100 000 
 
EFS w ramach 
OWES (Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej)  
Działanie 9.3 Rozwój 
ekonomii społecznej 
w ramach RPO WM 
na lata 2014-2020 
Budżet gminy 

17 
(19) 

Przeprowadzenie terapeutycznych 
zajęć teatralnych dla osób 
niepełnosprawnych wraz z 
przygotowaniem przedstawienia. 

Podjęte działania będą następujące: 
1. Organizacja warsztatów teatralnych- raz w tygodniu 

w Hugonówce- 2 godziny; 
2. Zakup rekwizytów i kostiumów teatralnych; 
3. Przygotowanie spektaklu teatralnego; 

Mostowa 15 KDK 30 000 
 
EFS, FIO, budżet 
gminy 
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4. Szkolenia indywidualne; 
5. Wyjazdy uczestników do teatru; 
6. Promocja spektaklu; 
7. Wystawienie spektaklu w Hugonówce i w kilku 

innych miejscach. 
18 
(23) 

Rewitalizacja zabytkowego obiektu 
spełniającego obecnie funkcje 
przychodni Rejonowej w 
Konstancinie-Jeziornej. 

• Inwentaryzacja budynku; 

• Kompleksowy projekt remontu budynku; 

• Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

• Uporządkowanie terenu wokół budynku; 

• Wykonanie ścieżki rekreacyjnej dla mieszkańców 
na działce wokół przychodni; 

• Renowacja drzewostanu. 

Warecka 15A 1 500 000 
 
EFS, EFRR 

19 
(24) 

Projekt i budowa boiska w rejonie 
oczka wodnego w Konstancinie- 
Jeziornie. Poprawa jakości 
przestrzeni publicznej oraz 
stworzenie miejsca integracji 
publicznej.  

Zagospodarowanie terenu na potrzeby lokalizacji 
przestrzeni rekreacyjnej w formie boiska 
wielofunkcyjnego. 

Działka nr 6/1 obręb 02-03 Łąki Oborskie 250 000 
 
budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS i inne) 

20 
(25) 

Zagospodarowanie terenów 
gminnych w centrum Skolimowa. 
Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej, stworzenie 
uporządkowanej przestrzeni centro-
twórczej oraz miejsca integracji 
społecznej. 

Zagospodarowanie terenu na potrzeby lokalizacji 
przestrzeni rekreacyjnej w formie placu miejskiego o 
zróżnicowanej formie i funkcji np. plac miejski jako 
miejsce spotkań towarzyskich, koncertów, imprez 
plenerowych. 

Działki nr 47,54, 55, 56/1, 56/2, 58/2, 38/1 
obręb 03-06, 30 obręb 03-07 Konstancin-
Jeziorna 

5 000 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

21 
(26) 

Adaptacja z rozbudową budynku 
przy ul. Piłsudskiego 42. Poprawa 
jakości usług publicznych 
świadczonych dla mieszkańców i 
turystów przez Gminę, rozwój 
kultury oraz uporządkowanie 
przestrzeni publicznej. 

Kompleksowa przebudowa istniejącego budynku 
gminnego, wraz z zagospodarowaniem terenu, na 
potrzeby lokalizacji sali ślubów, informacji 
turystycznej oraz powierzchni wystawienniczych. 

Ul. Piłsudzkiego 42 działki nr 12/1, 12/2, 
14/1,14/2 obręb 03-10, Konstancin-Jeziorna 

2 500 000  
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

22 
(27) 

Budowa gminnego przedszkola 
„Leśna Chatka”. Poprawa jakości 
świadczonych usług w zakresie 

Budowa gminnego przedszkola wraz z 
zagospodarowaniem terenu działki 49/1 z obrębu 03-
11. 

Ul. Prusa, Sanatoryjna, Graniczna działka 
49/1, 48/1, 48/2 obręb 03-11, 79 z obrębu 
03-09  

6 200 000 zł netto 
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oświaty przedszkolnej dla 
mieszkańców gminy. 

23 
(28) 

Budowa instalacji elektrycznej 
zasilającej obiekty wystawiennicze 
w rejonie Parku Zdrojowego. 
Poprawa jakości usług publicznych 
świadczonych dla mieszkańców i 
turystów przez Gminę. 

Budowa instalacji elektrycznej wraz z punktami 
zasilającymi w postaci chowanych w podłożu 
słupków. 

Teren Parku Zdrojowego, Konstancin- 
Jeziorna ul. Sienkiewicza, Źródlana 

1 000 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

24 
(29) 
 

Koncepcja, projekt i wykonanie 
pomostu rekreacyjno-
widowiskowego w rejonie 
„HUGONÓWKI”. Poprawa jakości 
usług publicznych świadczonych 
dla mieszkańców i turystów przez 
Gminę, rozwój kultury i sportu oraz 
uporządkowanie przestrzeni 
publicznej. 

Budowa drewnianego pomostu rekreacyjno- 
widokowego umożliwiającego mieszkańcom i turystą 
wypoczynek i bezpośredni kontakt z naturą. 

Działki nr 121 obręb 01-29,33/1 i 31/6 z 
obrębu 03-08, Konstancin- Jeziorna 

400 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

25 
(30) 

Budowa pomostu na odnodze rzeki 
Jeziorki w rejonie Parku 
Zdrojowego. Poprawa jakości usług 
publicznych świadczonych dla 
mieszkańców i turystów przez 
Gminę, rozwój kultury i sportu oraz 
uporządkowanie przestrzeni 
publicznej. 

Budowa drewnianego pomostu na odnodze rzeki 
Jeziorki wraz z niezbędnymi urządzeniami w rejonie 
Parku Zdrojowego. 

Działki nr 2/8, 2/9 obręb 03-10 Konstancin- 
Jeziorna miasto 

200 000  
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

26 
(31) 

Przebudowa Willi Gryf na cele 
publiczne. Poprawa jakości usług 
publicznych świadczonych dla 
mieszkańców i turystów przez 
Gminę, stworzenie stref integracji 
społecznej oraz uporządkowanie 
przestrzeni publicznej. 

Kompleksowa przebudowa budynku gminnego 
wpisanego do rejestru zabytków wraz z 
zagospodarowaniem terenu, na potrzeby lokalizacji 
gminnej biblioteki, świetlicy środowiskowej oraz 
klubu seniora. 

Ul. Sobieskiego 13, działki nr 62/1, 62/2 
obręb 03-12 Konstancin-Jeziorna 

3 000 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

27 
(32) 

Modernizacja boiska, bieżni, 
kompleksu sportowego na terenie 
Zespołu Szkół nr 3 przy ul. 

Przebudowa obejmująca m. in. wymianę nawierzchni 
oraz urządzeń sportowych. 

ul. Bielawskiej 57, działki nr 45/1,45/2,34 
obręb 01-06 Konstancin- Jeziorna 

400 000 
 
Budżet gminy, środki 
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Bielawskiej 57. Poprawa jakości 
usług publicznych świadczonych 
dla mieszkańców przez Gminę. 

zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

28 
(33) 

Projekt przebudowy boiska przy 
Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie- 
Jeziornie. Poprawa jakości usług 
publicznych świadczonych dla 
mieszkańców przez Gminę. 

Kompleksowa przebudowa obejmuje m.in. nową 
nawierzchnię i wyposażenie. 

ul. Szkolna 7 działka nr2/2, obręb 01-23 
Konstancin- Jeziorna 

500 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

29 
(34) 

Rozbudowa i modernizacja ZSz 
Nr1 przy ul. Wojewódzkiej. 
Poprawa funkcji oświatowych oraz 
jakości usług publicznych 
świadczonych dla mieszkańców 
przez Gminę, poprawa warunków 
nauki w placówce dydaktycznej, 
stworzenia miejsca integracji 
społecznej oraz uporządkowanie 
przestrzeni publicznej. 

Rozbudowanie budynku gminnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu, na potrzeby lokalizacji 
Sali gimnastycznej, sal dydaktycznych, przebudowa, 
rozbudowa kuchni i stołówki oraz dostosowanie 
obiektu do obowiązujących przepisów.  

Ul. Wojewódzka 12 działki nr 38/1, 42, 
41,43, 47,48 obręb 03-06 Konstancin- 
Jeziorna 

8 000 000  
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS 

30 
(35) 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego 
wraz z oświetleniem od ul. 
Puławskiego do mostu na rzece 
Jeziorce przy Starej Papierni. 

Budowa ciągu pieszo – jezdnego z kostki betonowej 
wraz z oświetleniem oraz innymi elementami 
zagospodarowania terenu, tj. ławki, kosze na śmieci.  

Obręb 01-22 działki nr: 87,82,67/2, 81 
obręb 01-22 działka nr: 85, obręb 01-25 
działka nr 87 

1 200 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS 

31 
(36) 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Mirkowskiej. Poprawa 
funkcjonowania sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta.  

Budowa i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej w pasie drogowym ul. 
Mirkowskiej, odprowadzających ścieki z terenu 
osiedla Mirków do przepompowni ścieków Porąbka-
BIS. 

Ul. Mirkowska, działki nr 
ew.:887/7,887/8,982/87,982/88,1385, 
1384/1,  
obr. 0001 
Bielawa; 
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 6/5, 9/1, 9/2, 9/3, 
obr.02-01; 4/9, 5/1, 5/2, obr.02-02 

1 000 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS 

32 
(38) 

Modernizacja istniejącego placu 
zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. 
Mirków.  

Modernizacja będzie polegała na zamontowaniu 
nowoczesnych urządzeń, które będą spełniały wymogi 
obowiązujących norm. Ponadto zostanie zastosowana 
pod urządzenia odpowiednia nawierzchnia bezpieczna.  

Ul. Jaworskiego, działka nr 7/27 obręb 02-02  250 000  
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

33 Termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1, Ul. Oborska 2, działka nr 30 obręb 02-06, 300 000 
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(39) 
 

Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 
2 w Konstancinie- Jeziornie oraz 
wymiana ogrodzenia 
nieruchomości. Dostosowanie 
budynku do obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony 
termicznej. Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

pozytywnie wpłynie na warunki prowadzenia zajęć z 
dziećmi oraz ochronę środowiska polegającej na 
dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów 
w zakresie ochrony cieplnej. 

Konstancin-Jeziorna  
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

34 
(40) 

Modernizacja placu zabaw 
Przedszkola nr 1 przy ul. Oborskiej 
2. Dostosowanie placu zabaw do 
obowiązujących przepisów 
szczególnie z zakresu 
bezpieczeństwa. 

Modernizacja będzie polegała na zamontowaniu 
nowoczesnych urządzeń, które będą spełniały wymogi 
obowiązujących norm. Ponadto zostanie zastosowana 
pod urządzenia odpowiednia nawierzchnia bezpieczna. 

Ul. Oborska 2, działka nr 30 obręb 02-06, 
Konstancin-Jeziorna 

300 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

35 
(41) 

Nadbudowa nad częścią parteru 
budynku ZSz NR 5 przy ul. 
Szkolnej. Dostosowanie budynku 
do obowiązujących przepisów w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz poprawa warunków 
snauczania. 

Częściowa przebudowa budynku Zespołu Szkół 
Integracyjnych Nr 5, wraz z zagospodarowaniem 
terenu, na potrzeby oświaty w tym przebudowa 
polegająca na dostosowaniu budynku do 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej- wykonanie instalacji hydrantowej. 

Ul. Szkolna 7, działka nr 2/2 obręb 01-23 
Konstancin-Jeziorna 

1 000 000  
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

36 
(42) 

Budowa systemu ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy 
Konstancin- Jeziorna. 

Kompleksowa rozbudowa istniejących ulic dla 
usprawnienia komunikacji rowerowej. 

Teren gminy Konstancin Jeziorna 5 000 000  
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

37 
(43) 

Przebudowa ulicy Elektrycznej. Kompleksowa przebudowa istniejącej ulicy wraz z 
zagospodarowaniem terenu . 

Ul. Elektryczna obręb 01-22 działki nr: 67/2, 
88, 67/1 
oraz obręb 01-29 działki nr: 83/5, 83/4, 
83/3,90/6  

1 000 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS) 

38 
(44) 

Przebudowa ulic: Witwickiego, 
Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej 
i Jaworowskiej wraz z 
infrastrukturą- odcinki ulic Piasta i 

Kompleksowa przebudowa istniejącej ulicy wraz z 
zagospodarowaniem terenu . 

Ul. Piasta- działki nr 36/1, obręb 03-10; 41/4 
i 47, obręb 03-11; 11, 12/1, 13/1 obręb 03-14 
ul. Jagiellońska- działka nr: 38 obręb 03-10; 
1 obręb 03-11; 112 i 113 obręb 03-13; 1 i 11 

2 000 000  
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
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Jagiellońskiej. obręb 03-14 EFS) 
39 
(45) 

Modernizacja Muzeum 
Papiernictwa dawnej Królewskiej 
Fabryce Papieru w Konstancinie 
Jeziornie. 

1. Poprawa dostępności do Muzeum poprzez remont 
ciągów komunikacyjnych (chodniki, droga) i 
zagospodarowanie terenu przed muzeum; 

2. Rozszerzenie działalności Muzeum poprzez 
udostępnienie go  indywidualnym zwiedzającym; 

3. Modernizacja przestrzeni ustawowej; 
4. Termomodernizacja obiektu Muzeum. 

ul. Mirkowska 45, obręb 02-01, 
działka 10/1 

100 000 
 
EFRR 

40 
(46) 

• Aktywizacja i integracja 
społeczna dzieci, młodzieży oraz 
osób w wieku produkcyjnym; 

• rozbudowa infrastruktury 
edukacyjnej w obrębie Mirkowa; 

• poszerzenie oferty edukacyjno- 
kulturalnej i sportowej 
adresowanej do mieszkańców 
Mirkowa; 

• Utworzenie i rozszerzenie bazy 
sportowej, a także jej 
dostępności; 

• wzrost jakości nauczania. 

1. Budowa do przylegających placówek edukacyjnych 
No Bell Montessori salę gimnastyczną; 

2. Budowa do przylegających placówek edukacyjnych 
No Bell Montessori salę teatralno- widowiskową; 

3. Otwarcie świetlicy środowiskowej dla dzieci i 
młodzieży; 

4. Zastosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz 
proekologicznych w budynku. Montaż kolektorów 
słonecznych itp. 

5. Montaż w budynku specjalistycznych urządzeń: 
sprzętu sportowego, komputerów i materiałów 
dydaktycznych, a także sprzętu audio-video. 
Niezbędny jest zakup wyposażenia wszystkich 
trzech obiektów. 

ul. Mirkowska 39, działki 7/7, 7/9 30 000 000  
 
- własne środki 
- fundusze unijne 
- kredyt inwestycyjny 
- darowizny 

41 
(47) 

Dostosowanie istniejącego wejścia 
do przychodni medycznej dla osób 
niepełnosprawnych. 

1. Ocena techniczna wejścia do przychodni medycznej 
zmierzająca do określenia możliwości jego 
modernizacji na potrzeby osób niepełnosprawnych; 

2. Wykonanie projektu technicznego; 
3. Pozyskanie środków finansowych; 
4. Wyłonienie wykonawcy; 
5. Realizacja projektu. 

Ul. Mirkowska 56 40 000 
 
Budżet gminy 

42 
(48) 

Rewitalizacja i adaptacja budynku, 
który mieści się przy dawnej 
Fabryce Papierów na Dzienny Dom 
Opieki Medycznej oraz opieki 
długoterminowej. 

• Rewitalizacja i adaptacja budynku; 

• Rozwój sektora usług medycznych. 

Ul. Mirkowska 51 
działka10/20 

12 – 25 mln 
 
EFRR, środki 
prywatnych 
inwestorów 

43 
(49) 

Celem projektu „Ogród Zdrojowy” 
jest stworzenie nowej przestrzeni 

• Wykreowanie nowej przestrzeni uzdrowiskowej; 

• Stworzenie ogrodu sensorycznego; 

Ul. Mostowa 15 
nr ew. działek 81, 120,121, 119/1 

3 676 984,14  
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dla dzieci, osób starszych oraz osób 
niepełnosprawnych. 

• Przekształcenie części terenu w trasy widokowe; 
 
 

EFRR, NFZ, wkład 
własny 

44 
(50) 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego a także poprawa 
atrakcyjności turystycznej i 
uzdrowiskowej Konstancina- 
Jeziorny przez stworzenie i 
działalność Muzeum Konstancina 
w budynku zwanym Kamilinem. 

1. Działalność muzealna w odremontowanych przez 
UMiG K-J wnętrza Kamilina tj. gromadzenie 
zbiorów, ich konserwacja badania oraz 
udostępnianie; 

2. Organizowanie spotkań, konferencji, wystaw, 
warsztatów i koncertów dla mieszkańców 
Konstancin- Jeziorna i osób przyjezdnych; 

3. Promocja dziedzictwa kulturowego Konstancina- 
Jeziorny dla osób spoza gminy: organizacja 
wycieczek krajoznawczych. 

 

Ul. Piłsudzkiego 42 
nr ew. działki 14/1, 14/2, 12/1, 12/2 

5 000 000 
 
Fundusze Unijne, 
UMiG K-J, Partnerzy 
prywatni 

45 
(51) 

„Muzeum Wycinanki Polskiej”- 
rewitalizacja i adaptacja Domu 
Ludowego w Konstancinie- 
Jeziornie. 

• Renowacja budynku Domu Ludowego;  

• Udostępnienie kolejnej oferty ekspozycyjnej 
(kolejnej wycinanki); 
 

Ul. Jaworskiego 18 
nr ew. działki:10/27 

3 676 984,14 
 
EFRR, wkład własny 

46 
(52) 

Muzeum Papiernictwa –kolejny 
etap działalności „Muzeum 
Wycinanki Polskiej”, którego 
celem jest rewitalizacja i Domu 
Ludowego w Konstancinie- 
Jeziornie. 

Renowacja budynku Domu Ludowego pozwoli na 
stworzenie Muzeum Papiernictwa, które uzupełni 
ofertę turystyczną oraz kulturowa gminy. 

Ul. Jaworskiego 18 
nr ew. działki:10/27 

Gmina lub inne 
środki zewnętrzne 

47 
(53) 

Rewitalizacja terenów, tworzenie 
miejsc pracy, poszerzenie bazy 
usługowo- leczniczej. 

Planowanie działania rewitalizacyjne mają polegać na 
utworzeniu nowej jakości przestrzennej poprzez 
naturalny podział związany z funkcjonalnością 
terenów. 
1. Obszar 3,3 ha teren targowiska –poprawa estetyki 

oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych 
poprzez przebudowę oraz uzupełnienie o nowe 
funkcje w zakresie usług oraz handlu ; 

2. Obszar około 4,7 ha obiekty usługowe związane z 
lecznictwem (przychodnia, szpitale, domy opieki)- 
budowa nowych obiektów o przeznaczeniu 
powiązanym z głównym kierunkiem rozwoju 

Ul. Wojska Polskiego 6  
działka 5/3 

60 000 000 – 
80 000 000  
 
Środki własne, 
finansowanie 
bankowe 
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Gminy Konstancin Jeziorna tj. usługami 
uzdrowiskowymi połączonymi z obsługą leczniczą 
oraz turystyczną; 

3. Obszar 6,3 ha zieleń rekreacyjna + obiekty 
rekreacyjne- rewitalizacja terenu poprzez zmianę 
jego przeznaczenia oraz funkcjonalności przez 
utworzenie tzw. strefy sportu i rekreacji mającej na 
celu zwiększenie integracji mieszkańców, 
pobudzenie aktywności lokalnej poprzez 
zwiększenie dostępności usług publicznych; 

4. Obszar 7,8 ha tereny zieleni urządzonej, w tym 
możliwy park, zbiornik wodny 
Około 8 ha obszar jako „domknięcie” przestrzeni 
publicznej terenów należących do Międzyrzecze sp. 
z o.o. z przeznaczeniem na nowoczesny Park 
Edukacyjny dla mieszkańców jako miejsce 
rodzinnych spotkań połączonych z funkcją 
edukacyjną propagującym podstawy pro-
ekologiczne, zdrowy tryb życia itp. 

 
48 
(54) 

Zmiana Miejskiego Planu 
Zagospodarowanie przestrzennego 
w celu umożliwienia Inwestorowi 
budowy zbiornika wodnego wraz z 
zabudową uzdrowiskowo- 
hotelową, usługową oraz 
rekreacyjną. 

• Harmonijna i spójna z 
otoczeniem zabudowa terenu 
Międzyrzecza- podniesienie 
walorów estetycznych centrum 
gminy Konstancin; 

• Stworzenie nowych miejsc pracy 
dla lokalnej społeczności; 

• Wzrost wpływów z tytułu 
podatków lokalnych; 

Planowane działania będą przebiegały wieloetapowo, 
zaczynając od budowy zbiornika retencyjno-
wypoczynkowego, poprzez budowę szeregu obiektów 
o charakterze uzdrowiskowo-hotelowym oraz 
usługowym. 

82/3 80 000 000 – 
100 000 000 
 
Środki własne, 
finansowanie 
bankowe 
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• Stworzenie nowej przestrzeni 
rekreacyjnej dla społeczności 
lokalnej; 

• Poszerzenie bazy 
uzdrowiskowej; 

• Stworzenie bezpiecznych 
przestrzeni sportowo 
rekreacyjnych i 
wypoczynkowych dla turystów i 
kuracjuszy; 

• Podniesienie bezpieczeństwa 
publicznego w zakresie 
przeciwpowodziowego. 

49 
(55) 

Rewitalizacja terenów oraz 
urządzeń wodnych 
poprzemysłowych. 

1. Rewitalizacja techniczno- biologiczna 
poprzemysłowych urządzeń wodnych w postaci 
zbiornika przemysłowego, retencyjnego oraz 
kanału polegająca na odtworzeniu właściwych 
parametrów zbiornika oraz kanału. 
Przystosowanie zbiornika retencyjnego do 
wykorzystania na cele rekreacyjno- sportowe przy 
jednoczesnym zachowaniu funkcji małej retencji; 

2. Budowa obiektu o funkcji hotelarsko – 
szkoleniowo -rehabilitacyjnej tworzącej nową 
jakość w zakresie funkcjonalności 
rewitalizowanych terenów, tworzenie nowych 
miejsc pracy; 

3. Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej dla 
społeczności lokalnej oraz turystów 
odwiedzających obiekty uzdrowiskowe nie 
posiadające bazy, w obszarze rekreacji oraz 
sportów wodnych. 

Działki 10/51, 10/7, 17,16 
Obręb nie został sprecyzowany 

12 000 000 
 
Finansowanie własne 

50 
(56) 

Rewitalizacja terenów i urządzeń 
poprzemysłowych. 

Marina Konstancin sp. z o.o. planuje budowę Małej 
Elektrowni Wodnej na poprzemysłowym jazie „Jan” 
oraz na tzw. odnodze Jana portu będącego 
uzupełnieniem planowanej budowy zbiornika 
wodnego na terenach należących do Międzyrzecze sp. 

Nie sprecyzowano 12 000 000 – 
15 000 000  
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z o.o. W tym celu Marina Konstancin zakupiła 
urządzenia wodne w postaci Jazu wraz z kanałem 
przemysłowym oraz podpisała list intencyjny z 
Międzygórze sp. z o.o. właścicielem terenów 
przyległych. 

51 
(57) 

1. Odnowienie zabytkowego 
budynku kościoła; 

2. Stworzenie multimedialnego 
muzeum Parafii św. Józefa oraz 
Warszawskich Zakładów 
Papierniczych; 

3. Poprawa charakterystyki 
termicznej w przestrzeni obiektu 
w celu podwyższenia 
temperatury we wnętrzu w 
okresie jesienno – zimowym; 

4. Lepsze oświetlenie i 
uwidocznienie atrakcyjnych 
elementów architektonicznych 
kościoła oraz poprawa akustyki 
wnętrza dla celów muzycznych; 

5. Zwiększenie integracji 
mieszkańców i pobudzenie ich 
do lokalnej aktywności poprzez 
realizację szeregu działań w 
odnowionej przestrzeni 
kulturalno- edukacyjnej 
stworzonej w rewitalizowanym 
obiekcie. 

Podstawowe i opcjonalne prace remontowo-
modernizacyjne obejmą: 
1. Ogrzewanie podłogowe kościoła; 
2. Wymiana posadzki; 
3. Odtworzenie niewielkiego pomieszczenia pod 

zakrystią w celu lokalizacji pomp ciepła pod 
kościołem; 

4. Instalacja systemu fotowoltaicznego; 
5. Wymiana instalacji elektrycznej;  
6. Ponowne opracowanie systemu oświetlenia; 
7. Malowanie wnętrza; 
8. Doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń 

zakrystii; 
9. Renowacja okien z opcjonalnym wykonaniem 

witraży; 
10. Renowacja drzwi bocznych; 
11. Wymiana systemu nagłośnienia kościoła; 
12. Naprawa organów; 
13. Remont zegara na wieży kościelnej; 
14. Remont pokrycia dachu; 
15. Wykonanie podług w przestrzeni poddasz; 
16. Instalacja systemu ogrzewania i oświetlenia w 

pomieszczeniach przyszłego muzeum; 
17. Instalacja windy prowadzącej do pomieszczeń 

muzealnych oraz remont schodów; 
18. Wyposażenie muzeum w sprzęt audiowizualny; 
19. Osuszenie ścian kościoła; 
20. Naprawa systemu izolacji poziomej i pionowej 

kościoła; 
21. Remont ogrodzenia terenu kościelnego. 

Ul. Jaworskiego 1, 05-520 Konstancin- 
Jeziorna 
Działki nr 14 i 15  
w obrębie 0202 
 

3 200 000 
 
EFRR (80%), środki 
własne parafii 

52 
(58) 

Zwiększenie aktywności społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 

• Postawienie na terenie osiedla kontenera biurowego, Osiedle Porąbka 115 000 
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społecznym  poprzez integrację, 
spotkania w grupie, zabawę i sport. 
Wsparcie, zmotywowanie do 
działania, odbudowywanie 
poczucia własnej wartości poprzez 
szkolenia, warsztaty osób 
uzależnionych i współ 
uzależnionych. 

który posłuży jako świetlica, będzie miejscem 
spotkań dla osób mieszkających na osiedlu; 

• Budowa placu zabaw z miejscem do rekreacji ( w 
tym postawienie stołu do ping – ponga); 

• Organizacja spotkań, szkoleń w w/w obiekcie; 

• Prowadzenie zajęć dla dzieci w w/w obiekcie. 
 

EFRR, EFS, budżet 
gminy 

53 
(59) 

Bezpieczeństwo publiczne. Zakup i instalacja kamer monitoringu miejskiego. Osiedle Mirków, ul. Jaworskiego -
przedszkole, park, Kościół 

20 000 

54 
(60) 

Wzmocnienie funkcji społecznych, 
wzmocnienie funkcji 
gospodarczych. 

1. Program edukacyjno – terapeutyczny dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

• Warsztaty dla rodziców i wychowawców- pomoc i 
wsparcie rodziców w budowaniu więzi 
emocjonalnej; 

• Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami treningu 
zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży; 

• Trening umiejętności społecznych dla dzieci; 

• Warsztaty edukacyjno terapeutyczne dla dzieci; 
2. Jadłodajnia 

Nie sprecyzowano obszaru 16 760 

55 
(61) 

Rozszerzenie terenów 
rekreacyjnych uzdrowiska. 
Rozszerzenie bazy turystycznej, 
rekreacyjnej oraz sportowej 
uzdrowiska. 

1. Uporządkowanie terenu działek 119 i 120; 
2. Stworzenie ciągów pieszych i rowerowych; 
3. Zagospodarowanie brzegu rzeki Jeziorki ; 
4. Stworzenie zaplecza leczniczego i rekreacyjnego od 

strony wschodniej i zachodniej działek 119 i120. 
 

Działki 119 i 120   w obrębie 01-129 15 000 000 
 
EFRR 

56 
(62) 

Muzeum Konstancin - Jeziorny w 
Willi  Kamilin. 

• Odrestaurowanie Willi; 

• Urządzenie wnętrz; 

• Pomieszczenie dla Muzeum Wirtualnego; 

• Punkt informacji turystycznej; 

• Kawiarnia; 

• Sala spotkań. 

Ul. Piłsudzkiego 40, działki nr ewidencyjny 
14/1, 14/2, 12/1, 12/2 

200 000 
 
EFRR (p. 6c) 

57 
(63) 

Muzeum Wycinanki Ludowej i 
Papiernictwa. 

• Ekspozycja unikalnych zbiorów ponad 2500 
Ludowych Wycinanek, których kolebką była 
Jeziorna; 

• Utrwalenie ponad 220 letniej historii Fabryki 

UL. Jaworskiego 18, działka ewidencyjna 
10/27 

100 000 
 
EFRR ( p. 6c) 
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Papieru w Mirkowie; 

• Sala spotkań dla mieszkańców Mirkowa. 
58 
(64) 

Ułatwienie dostępu do niedrogich, 
wysokiej jakości usług opiekuńczo 
rehabilitacyjnych i socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

• Utworzenie i zarejestrowanie podmiotu 
gospodarczego; 

• Dostosowanie obiektu do planowanego 
przedsięwzięcia; 

• Zatrudnienie kadry; 

• Działalność promocyjna; 

• Realizacja planowanego przedsięwzięcia. 

Ul. Graniczna 87, 
nr ew. dz. 81/1  z obrębu 03-28  

EFS, EFRR 

59 
(67) 
 
 

Zadanie inwestycyjne pn. 
„Przebudowa ul. Mostowej”. 
Zadanie ma na celu poprawę 
komunikacji drogowej lokalnej na 
terenie miasta. 

Kompleksowa przebudowa odcinka istniejącej ulicy 
wraz z budową oświetlenia i zagospodarowaniem 
terenu. 

ul. Mostowa – Konstancin-Jeziorna – ob. 03-
08, działki nr 32/5, 34, 35 

300 000 
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne 

60 
(68) 

Poprawa bezpieczeństwa, estetyki, 
likwidacja barier 
architektonicznych, wprowadzenie 
rozwiązań pro-ekologicznych. 

Budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodników, 
budowa oraz modernizacja oświetlenia dróg oraz 
przejść dla pieszych. Budowa ścieżek rowerowych. 
Likwidacja barier architektonicznych w zakresie dróg i 
chodników. Przebudowa skrzyżowań w zakresie 
budowy tzw. trójkątów widoczności. Budowa zatok 
postojowych wraz z infrastrukturą umożliwiającą 
ładowanie samochodów elektrycznych. Dostosowanie 
dróg do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dot. ulic z jednostki nr 4 na terenie 
Konstancin-Jeziorny: Słowackiego, Piasta, 
Jagiellońska, Źródlana, Mostowa. 

10 000 000 
 
Budżet gminy i 
dofinansowania 
unijne 

61 
(69) 

Poprawa bezpieczeństwa, estetyki, 
likwidacja barier 
architektonicznych, wprowadzenie 
rozwiązań pro-ekologicznych. 

Budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodników, 
budowa oraz modernizacja oświetlenia dróg oraz 
przejść dla pieszych. Budowa ścieżek rowerowych. 
Likwidacja barier architektonicznych w zakresie dróg i 
chodników. Przebudowa skrzyżowań w 62zakresie 
budowy tzw. trójkątów wi63doczności. Budowa zatok 
postojowych wraz z infrastrukturą umożliwiającą 
ładowanie samochodów elektrycznych. Dostosowanie 
dróg do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Dot. ulic z obszaru nr 23 na terenie 
Konstancin-Jeziorny: Wojska-Polskiego, 
Mirkowska, Bielawska. 

5 000 000 
 
Budżet gminy i 
dofinansowania 
unijne 

62 
(70) 

Poprawa bezpieczeństwa, estetyki, 
likwidacja barier 
architektonicznych, wprowadzenie 

Budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodników, 
budowa oraz modernizacja oświetlenia dróg oraz 
przejść dla pieszych. Budowa ścieżek rowerowych. 

Dot. ulic z obszaru nr 1 na terenie 
Konstancina-Jeziorny: Wierzbowa, 
Elektryczna 

3 000 000 
 
Budżet gminy i 
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rozwiązań pro-ekologicznych. Likwidacja barier architektonicznych w zakresie dróg i 
chodników. Przebudowa skrzyżowań w zakresie 
budowy tzw. trójkątów widoczności. Budowa zatok 
postojowych wraz z infrastrukturą umożliwiającą 
ładowanie samochodów elektrycznych. Dostosowanie 
dróg do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

dofinansowania 
unijne 

63 Ochrona środowiska przez 
ograniczenie emisji CO2 i innych 
gazów. Zmniejszenie obciążeń dla 
zamieszkujących budynek 
lokatorów. Poprawa estetyki. 

Głęboka termomodernizacja, tj. ocieplenie ścian, 
stropów i poddasza. Montaż paneli słonecznych. 

Mirkowska 40, nr ewid. 70 z obrębu 01-06 191 500 
Działanie 4.2 – 
„efektywność 
energetyczna” 

64 Ochrona środowiska przez 
ograniczenie emisji CO2 i innych 
gazów. Zmniejszenie obciążeń dla 
zamieszkujących budynek 
lokatorów. Poprawa estetyki. 

Głęboka termomodernizacja, tj. ocieplenie ścian, 
stropów i poddasza. Montaż paneli słonecznych 

Mirkowska 36, nr ewid. 69 z obrębu 01-06 191 500 
Działanie 4.2 – 
„efektywność 
energetyczna” 

65 Ochrona środowiska przez 
ograniczenie emisji CO2 i innych 
gazów. Zmniejszenie obciążeń dla 
zamieszkujących budynek 
lokatorów. Poprawa estetyki. 

Zmiana źródła ciepła – zastosowanie własnego, 
hybrydowego źródła ciepła.  

Jaworskiego 21R, dz. ew. 13/10 obr. 02-02 833 460 
Działanie 4.2 – 
„efektywność 
energetyczna” 

66 Ochrona środowiska przez 
ograniczenie emisji CO2 i innych 
gazów. Zmniejszenie obciążeń dla 
zamieszkujących budynek 
lokatorów. Poprawa estetyki. 

Głęboka termomodernizacja, tj. ocieplenie ścian, 
stropów i poddasza. Zmiana źródła ciepła – 
zastosowanie własnego, hybrydowego źródła ciepła. 

Jaworskiego 21P, dz. ew. 13/12 obr. 02-02 530 000 
 
Działanie 4.2 – 
„efektywność 
energetyczna” 

67 Ochrona środowiska przez 
ograniczenie emisji CO2 i innych 
gazów. Zmniejszenie obciążeń dla 
zamieszkujących budynek 
lokatorów. Poprawa estetyki. 

Głęboka termomodernizacja, tj. ocieplenie ścian, 
stropów i poddasza. Zmiana źródła ciepła – 
zastosowanie własnego, hybrydowego źródła ciepła 

Jaworskiego 21N, dz. ew. 13/11 obr. 02-02 160 000 
 
Działanie 4.2 – 
„efektywność 
energetyczna” 

68 Ochrona środowiska przez 
ograniczenie emisji CO2 i innych 
gazów. Zmniejszenie obciążeń dla 
zamieszkujących budynek 
lokatorów. Poprawa estetyki. 

Głęboka termomodernizacja, tj. ocieplenie ścian, 
stropów i poddasza. Zmiana źródła ciepła – 
zastosowanie własnego, hybrydowego źródła ciepła 

Jaworskiego 21J, dz. ew. 7/21 obr. 02-02 190 000 
Działanie 4.2 – 
„efektywność 
energetyczna” 
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71 Utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej  
Stworzenie i wdrożenie programów skierowanych do 
różnych grup wiekowych i społecznych, których 
celem będzie pobudzenie aktywności wspólnot i 
społeczności lokalnych, w tym obejmujących tereny 
wiejskie; 

Rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych 
oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i 
obywatelskich wśród mieszkańców; 

Animowanie działań na rzecz mieszkańców gminy 
Konstancin Jeziorna oraz organizacji pozarządowych i 
innych podmiotów; 

Wspieranie grup i inicjatyw społecznych (formalnych i 
nieformalnych) oraz mobilizowanie ludzi do 
samopomocy społecznej i sąsiedzkiej; 

Wspieranie rozwoju wolontariatu wzmacniającego 
postawy prospołeczne, aktywność i solidarność 
obywatelską, w tym tworzenie różnych form wsparcia 
instytucjonalnego, np. centra lub kluby wolontariuszy; 

Stworzenie i wdrożenie programów/działań 
zwiększających aktywność organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy Konstancin Jeziorna; 

Szeroka promocja i informowanie społeczności o 
działaniach organizowanych przez CAL, w tym m.in. 
prowadzenie profilów w mediach społecznościowych i 
strony internetowej; 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjno-
szkoleniowych na temat m.in. inicjatywy lokalnej, 
budżetu obywatelskiego, konkursów na realizację 
zadań publicznych; 

Inne zadania, które zostaną określone w trakcie 

Jaworskiego 24, os. Mirków 30 000 brutto 
zabezpieczone w 
budżecie gminy na 
2017r. na 
uruchomienie i 
działanie CAL  
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przygotowania otwartego konkursu ofert.  
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PODOBSZAR II REWITALIZACJI – Osiedle Obory 

Lp. Cel Projektu Główne planowane działania/zadania Lokalizacja 
projektu 

Szacowana wartość i 
źródła finansowania 

1 
(11) 

Wzmocnienie funkcji gospodarczych, 
poprawa estetyki, likwidacja barier 
architektonicznych, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń, wzrost zatrudnienia w 
usługach turystycznych. 

• Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na usługi 
rekreacji i turystyki; 

• Przystosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych; 

• Montaż kolektorów słonecznych; 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej 

Działki o nr ew. 98/6  
z obrębu (0015) 
Obory-Łyczyn 

2 000 000 
 
Środki własne, EFRR, 
EFS 

2 
(15) 

• Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza; 

• Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych; 

• Poprawa efektywności energetycznej 
budynków wielorodzinnych. 

• Termomodernizacja budynków wielorodzinnych (ściany i dachy); 

• Wymiana okien w części wspólnej o podwyższonej efektywności 
energetycznej; 

• Wymiana instalacji cieplnej. 
 

Obory 19 i 20 gmina 
Konstancin- Jeziorna 

295 000 
 
EFS, EFRR, środki 
własne wspólnoty 
mieszkaniowej 

3 
(20) 

Rozwój intelektualny, społeczny i 
kulturalny dzieci z terenów objętych 
rewitalizacją. 

• Cykliczne, tematyczne wyjazdy na spektakle teatralne dla dzieci; 

• Cykliczne spotkania w przedszkolu z muzyką i sztuką z udziałem 
dzieci również z poza przedszkola, a terenów objętych 
rewitalizacją; 

• Udział dzieci w zajęciach i lekcjach muzealnych. 

Obory 22 40 000 
 
Budżet gminy, środki 
unijne 

4 
(21) 

Zapobieganie trudnościom szkolnym 
spowodowanym nie wykrytymi i nie 
leczonymi wadami słuchu u dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 

• Zakup odpowiedniej aparatury do badań i rehabilitacji; 

• Przeprowadzenie badań przesiewowych u dzieci z terenów 
rewitalizacji nieposiadających wykrytych wad słuchu; 

• Wykrycie wczesnych zaburzeń słuchu i mowy; 

• Wczesna interwencja terapeutyczna; 

• Dalsza terapia specjalistyczna; 

• Działania profilaktyczne w celu zapobiegania trudnością 
szkolnym. 

Obory 22 20 000 
 
Budżet gminy, środki 
unijne 

5 
(22) 

Organizacja zajęć dla dzieci mających na 
celu wyrównywanie szans edukacyjnych 
oraz zapobiegających wykluczeniu. 
Pomoc dzieciom z rodzin uboższych. 

• Zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, sportowe, doposażenie placu 
zabaw, sali gimnastycznej, bazy sportowej, rekreacyjnej; 

• Nauka języka obcego; 

• Odrabianie lekcji, korepetycje; 

• Zajęcia świetlicowe, rozwijanie zainteresowań; 

• Zaangażowanie społeczności Oborskiej w pomoc rzeczową dla 
rodzin uboższych. 

Obory 22 250 000 
 
Budżet gminy, środki 
unijne 
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6 
(65) 

Wzmocnienie więzi społecznej. Zajęcia rekreacyjno – sportowe i społeczne. Obory 22, 25 000 
 
Budżet gminy, środki 
unijne 

7 
(66) 

Poprawa bezpieczeństwa w istniejącym 
sołectwie. 

• Realizacja i modernizacja oświetlenia; 

• Rozplanowanie koszów na śmieci ( przy latarniach). 

W ulicach na terenie 
działek 4/174, 4/178, 
4/190, 4/207 obrębu 
Obory 

20 000 
 
Budżet gminy, środki 
unijne 
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PODOBSZAR III – K ępa Okrzewska 

Lp. Cel Projektu Główne planowane działania/zadania Lokalizacja projektu Szacowana wartość 
i źródła finansowania 

1 
(37) 

„Park Urzecza-koncepcja, projekt i 
realizacja”- realizacja funkcji istotnych 
dla lokalnej społeczności, wzrost 
aktywności i integracji społecznej, 
promocja mikroregionu Urzecza, rozwój 
edukacji społecznej. 

Zagospodarowanie terenu na potrzeby lokalizacji obiektów 
kulturalnych – muzeum regionalne, rekonstrukcja zabudowy 
historycznej Urzecza jako miejsce spotkań towarzyskich 
mieszkańców, koncertów, imprez plenerowych, wystaw 
czasowych i stałych związanych z historią oraz teraźniejszością 
regionu. 

Działki nr 59/1,60,67, 
obręb 00-12 Kępa 
Okrzewska 

5 000 000  
 
Budżet gminy, środki 
zewnętrzne (EFRR, 
EFS 

 


