
 

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/318/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 12 kwietnia 2017 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Karczew na lata 2016-2023 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/304/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przyjęcia 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-2023 zmienia się załącznik do 

uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579, poz. 1948 oraz 

w Dz. U. z 2017r. poz. 730 



UZASADNIENIE 

 

 Program Rewitalizacji to kompleksowy program działań systemowych mających na 

celu kształtowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Karczew. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w Programie Rewitalizacyjnym przyczynią się do 

rozwiązania problemów ujawnionych na obszarze zdegradowanym w ramach 

przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Program 

Rewitalizacyjny nakierowany jest na przezwyciężenie i likwidację występujących na danym 

obszarze problemów społecznych, podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz 

odnowę społeczną i gospodarczą. Z uwagi na fakt, iż partycypacja społeczna jest 

fundamentem procesu rewitalizacji, na każdym etapie (diagnozowania, programowania, 

wdrażania, monitorowania) opracowanie Programu Rewitalizacyjnego odbywa się we 

współpracy ze wszystkimi grupami  interesariuszy.  

 W dniu 09.01.2017 r. Gmina Karczew złożyła wniosek o wpis Programu Rewitalizacji 

Gminy Karczew na lata 2016-2026 przyjętego Uchwałą nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 16 grudnia 2016 r. na listę programów województwa mazowieckiego. W 

wyniku oceny dokumentu przez niezależnych ekspertów zostały sformułowane uwagi i 

wskazówki, co do zakresu i sposobu dokonania poprawy programu. W dniu 31.03.2017 r. 

Gmina Karczew złożyła skorygowany wniosek o wpis Programu Rewitalizacji Gminy 

Karczew na lata 2016-2026 przyjętego Uchwałą nr XXXIII/304/2017 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 29 marca 2017r. na listę programów województwa mazowieckiego. W 

wyniku ponownej oceny eksperci w piśmie przesłanym do Urzędu Miejskiego w Karczewie 

w dniu 10.04.2016r. wskazali na konieczność umieszczenia w programie dodatkowych 

zapisów związanych z celami programu, przedsięwzięciami oraz diagnozą obszaru. W 

poprawionym dokumencie zostały zastosowane rekomendowane zmiany i poprawki w 

programie rewitalizacji. Ostateczny termin przekazania do Urzędu Marszałkowskiego 

poprawionego programu rewitalizacji to 13.04.2017r. 

 Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew lata 2016-2023, umożliwi 

aplikowanie samorządowi gminnemu i innym podmiotom z terenu gminy o środki 

pomocowe, w szczególności o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

Danuta Trzaskowska 
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1.Wprowadzenie 

1.1 Wstęp 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach rewitalizacyjnych na lata 

2014 – 2020, pod pojęciem rewitalizacji należy rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

działania kompleksowe (…) integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. Takimi zasadami kierowano 

się również, opracowując Program Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-2023. 

Program został przygotowany i opracowany zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych 

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

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku (dalej: Wytyczne) oraz Instrukcji dotyczącej 

przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Poszczególne części niniejszego 

Programu odpowiadają wymogom zawartym w obu wyżej wymienionych dokumentach. 

W dokumencie posłużono się następującymi pojęciami: 

• rewitalizacja  – proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki.  

• obszar zdegradowany  – przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne 

(społeczne, gospodarcze, przestrzenne)1 oraz problemy, które wpływają na pogorszenie 

jakości życia mieszkańców.  

• obszar rewitalizacji  – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, (...) na którym, z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się przeprowadzić rewitalizację2. Nie 

może on obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może być zamieszkiwany 

przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

W części wprowadzającej został scharakteryzowany proces partycypacji społecznej, 

który przeprowadzono na etapie opracowywania dokumentu, jak również zaproponowano 

możliwe formy włączania lokalnej społeczności na etapie wdrażania Programu Rewitalizacji. 

Ma to na celu utrzymanie zainteresowania mieszkańców realizowanymi przedsięwzięciami, 

                                                           
1  Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777) oraz 
„Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. 
2„Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r., MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015, Rozdział 3, pkt 
4. 
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bowiem bez współpracy z nimi nie uda się osiągnąć pozytywnych efektów, zwłaszcza  

w wymiarze społecznym. Następnie określono w sposób opisowy, na jakich poziomach 

występuje zgodność niniejszego dokumentu z innymi dokumentami wyznaczającymi kierunki 

rozwoju gminy Karczew. Najważniejszym opracowaniem jest tu Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Karczew 2013-2022, bowiem to ona najsilniej kształtuje  

i ukierunkowuje procesy rozwojowe. 

Część druga Programu ma charakter diagnostyczny i opiera się na określeniu „pozycji” 

gminy Karczew na tle województwa mazowieckiego oraz powiatu otwockiego.  

W kolejnym etapie przeprowadzania diagnozy nastąpiło zejście do poziomu samej gminy - 

poszczególne dane analizowano już na poziomie ulic miasta Karczewa oraz miejscowości 

wiejskich gminy. Do określenia miejsc w gminie, w których występuje kumulacja negatywnych 

zjawisk, wybrano wskaźniki ze sfer: społecznej, gospodarczej, technicznej,  przestrzenno-

funkcjonalnej oraz środowiskowej. Dane do pogłębionej analizy problemowej dostarczał Urząd 

Miejski w Karczewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Karczewie, Komisariat Policji w Karczewie, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Korzystano 

też z ogólnodostępnych danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Warszawie czy Państwowej Komisji Wyborczej.  

Trzecia część dokumentu ma charakter wdrożeniowy, „wykonawczy”. Wskazano 

w niej wizję oraz cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań dla obszaru rewitalizacji. 

Wdrożenie tych ostatnich zwiększa szansę osiągnięcia zamierzonych celów, tak jak 

osiągnięcie celów operacyjnych pozwala na osiągnięcie celów strategicznych. Następnie 

przedstawiono dwie listy zadań – podstawową i uzupełniającą. Wskazano możliwości 

zapewnienia komplementarności oraz cele, które mogą zostać osiągnięcie dzięki realizacji 

tych przedsięwzięć. Kolejny element to indykatywne ramy finansowe zaprezentowane dla 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ostatnia część to z kolei system realizacji  

i monitoringu. 

1.2 Partycypacja społeczna 

a) Etap opracowania dokumentu  

 Pierwsza z możliwości zaangażowania się w procesy rewitalizacyjne w gminie Karczew 

miała miejsce już na początku prac nad dokumentem. Na stronie internetowej gminy 23 

czerwca 2016 r. zamieszczono informację o możliwości zgłaszania chęci współtworzenia 

Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew. Zgłoszenia do Zespołu można było 

wysyłać mailowo lub składać w Urzędzie Miejskim, wypełniając stosowną deklarację. 

Zarządzeniem Nr 72/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania 

Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew powołano zespół, w składzie: 

1. Bartłomiej Tkaczyk – Koordynator Zespołu, 
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2. Anna Sikora – Sekretarz Zespołu, 

3. Józef Michałowski – Członek Zespołu, 

4. Anna Osial – Członek Zespołu, 

5. Mirosława Guba – Członek Zespołu, 

6. Jolanta Wojda – Członek Zespołu, 

7.  Bożena Witak – Członek Zespołu, 

8. Marek Olszak – Członek Zespołu, 

  Do zadań Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew należała współpraca w 

zakresie:  

1) diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów 

rewitalizowanych, 

2) hierarchizacji problemów dotykających obszar rewitalizacji, 

3) definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, 

4) monitorowania i oceny wdrażania Programu Rewitalizacji. 

 Celem Zespołu ds. Rewitalizacji było opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Karczew na lata 2016-2026 poprzez realizację następujących zadań: 

• przygotowanie danych służących diagnozie do wytyczenia obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, w tym weryfikacja danych i koordynacja 

przekazywania danych między komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz współprac 

z podmiotami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy, Policja, placówki oświatowe),  

• bieżące informowanie o kolejnych etapach procesu przygotowania Programu 

rewitalizacji i promocja Programu Rewitalizacji na stronie internetowej gminy: 

www.karczew.pl oraz w gazecie lokalnej „Głos Karczewa”,  

• organizacja spotkań, warsztatów, dystrybucja i zbieranie ankiet służących 

identyfikacji problemów gminy,  

• zbieraniu opinii na temat wytyczonych obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji 

 Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji uczestniczyli w procesie przygotowania 

Programu Rewitalizacji w zakresie: 

• przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania Programu 

Rewitalizacji. 

• współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowania 

Programu Rewitalizacji. 

• czynnego udziału w konsultacjach i warsztatach, w spotkaniach poświęconych 

identyfikowaniu problemów i wskazaniu możliwości wprowadzenia zmian pod kątem 

szerzej rozumianej rewitalizacji 
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• gromadzenia danych statystycznych i finansowych na temat możliwości 

wdrażania planowanych projektów oraz planowanego przebiegu realizacji projektów 

w ramach Programu Rewitalizacji, 

• współpracy z interesariuszami zgłaszającymi swoje zainteresowanie udziałem 

w procesie rewitalizacji gminy. 

 Skład Zespołu ds. Rewitalizacji został dobrany w taki sposób, aby wykorzystać wiedzę 

i doświadczenie członków Zespołu w przygotowaniu zintegrowanego podejścia do działań 

rewitalizacyjnych. Wypracowany podczas prac Zespołu razem z ekspertami zewnętrznymi 

model działań analitycznych i koncepcyjnych posłużył do przygotowania diagnozy do 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zaprojektowania, 

organizowania i prowadzenia procesu uspołeczniania etapu programowania rewitalizacji, co w 

rezultacie przyczyniło się do opracowania znacznej liczby projektów. 

 W ramach Dni Karczewa 19 czerwca 2016 r. Gmina Karczew  przygotowała 

stanowisko, na którym pracownicy Urzędu Miejskiego m.in. przeprowadzali ankiety dotyczące 

rewitalizacji. Stoisko zostało odwiedzone przez ok. 350 osób. 

 Dnia 30 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy 

Karczew, które miało charakter szkoleniowy. Przedstawicielom Zespołu zaprezentowano 

podstawy prawne procesów rewitalizacji oraz procedury niezbędne do prawidłowego jej 

przeprowadzenia. W celu promowania działań podjętych przez Gminę  

w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji, w godzinach popołudniowych tego samego 

dnia zorganizowano spotkanie dla mieszkańców. Została im zaprezentowana idea 

rewitalizacji, dobre praktyki z różnych miast, ale również procedura opracowywania  

i wdrażania dokumentu. Chodziło o zainteresowanie mieszkańców tematyką rewitalizacji oraz 

wyjaśnienie im złożoności tego procesu. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 17 osób, w tym 

członkowie Zespołu (7 osób) i zainteresowani mieszkańcy (10 osób). 

 Ponadto od lipca do sierpnia realizowano badanie ankietowe mające na celu 

wskazanie przez mieszkańców obszarów zdegradowanych w gminie Karczew oraz ich 

najważniejszych problemów w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej i przestrzenno-

funkcjonalnej oraz środowiskowej. Ankietę można było wypełnić w wersji online oraz 

papierowej (wówczas należało dostarczyć ją do Urzędu Miejskiego osobiście lub drogą 

pocztową). Udało się uzyskać odpowiedzi od 30 respondentów. W 26 przypadkach (86,7% 

odpowiedzi) wskazano jako obszar zdegradowany różne ulice i osiedla miasta Karczewa. 

Wśród miejscowości wiejskich pojawiły się tylko Piotrowice, Łukówiec i Otwock Mały. 

W Karczewie wymieniano najczęściej Rynek Zygmunta Starego, ulice Stare Miasto, Spokojną, 

Bohaterów Westerplatte, Różana, Warszawska, Mickiewicza, tereny nad jeziorem Moczydło. 

Wszystkie one znalazły się w projektowanym obszarze rewitalizacji. Problemy uznane przez 

respondentów za najistotniejsze zostały zebrane w poniższej tabeli. 
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Tab.  1 Zestawienie najistotniejszych problemów obs zarów zdegradowanych według 
respondentów badania ankietowego. 

Sfera problemowa Wskazane problemy 
Sfera społeczna - niskie poczucie bezpieczeństwa, 

- niekorzystne uwarunkowania demograficzne, w tym gł. starzenie 
się społeczeństwa, 
- niewystarczająca oferta kulturalna, 
- niedostateczny udział mieszkańców w życiu kulturalnym, a także 
wydarzeniach sportowych, 
- niewystarczająca oferta sportowa i rekreacyjna, 
- niski poziom integracji społecznej mieszkańców 

Sfera gospodarcza - niski poziom konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, 
- dostępność nieruchomości (lokali i gruntów), w/na których 
mogłaby być prowadzona działalność gospodarcza, 
- niski poziom przedsiębiorczości indywidualnej 

Sfera środowiskowa - zanieczyszczenie powietrza przez nieefektywne i stare systemy 
grzewcze, głównie związane z opalaniem węglem, 
- niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

- niewystarczające zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, 
- zły stan dróg gminnych, 
- infrastruktura bezpieczeństwa na drogach, w tym chodniki  
i ścieżki rowerowe, 
- niewystarczające oświetlenie publiczne w miejscowościach 
wiejskich, 
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, 
Źródło: opracowanie własne. 

 Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy opartej o dane statystyczne  

i przygotowaniu propozycji kształtu obszaru rewitalizacji, został zorganizowany warsztat 

problemowy. Do udziału w spotkaniu, które odbyło się 13 października 2016 r., zaproszono - 

poza członkami Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew - wszystkich mieszkańców 

gminy. Nie ograniczano się jedynie do mieszkańców wyznaczonego wstępnie obszaru 

rewitalizacji, aby nie wykluczać możliwości wypowiedzenia się w kwestii ostatecznego kształtu 

obszaru. W efekcie debaty dołączono fragment miasta Karczewa, na którym znajdował się 

cmentarz żydowski (na taką zmianę zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania). W drugiej 

części spotkania poproszono jego uczestników o wskazanie najważniejszych problemów tak 

określonego obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy podkreślali duże znaczenie terenów zielonych 

na obszarze rewitalizacji. Stanowią one według nich duży potencjał miasta, który jednak nie 

jest w pełni wykorzystany. Podkreślano przede wszystkim znaczenie jeziora Moczydło dla 

obszaru rewitalizacji, bowiem zagospodarowanie terenów położonych bezpośrednio w jego 

otoczeniu zwiększyłoby atrakcyjność zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i turystów. 

Poza tym przygotowanie terenu mogłoby przyciągnąć tam niewielką działalność gospodarczą, 

co przyczynić może się do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Dalej podkreślano, że 

infrastruktura drogowa na terenie miasta (w tym obszarze rewitalizacji) utrudnia 

przemieszczanie się osobom starszym, schorowanym, niepełnosprawnym, a nawet rodzinom 
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z wózkami. W sferze społecznej największym problemem była wąska oferta kulturalna czy 

sportowa. Z tego powodu mieszkańcy przestają się identyfikować z miejscem zamieszkania i 

wyjeżdżają do innych ośrodków w celu spędzania tam wolnego czasu. Wskazywano, że coraz 

bardziej widocznym zjawiskiem jest gentryfikacja społeczeństwa. Co prawda zauważono, iż 

na terenie miasta funkcjonują kluby seniora, jednak z racji ograniczonych środków 

finansowych ich oferta nie jest wystarczająca – koncentrują się przed wszystkim na organizacji 

spotkań ich członków i przedsięwzięciach, które nie wymagają większego nakładu 

finansowego. Problem ubóstwa mieszkańcy powiązali z bezrobociem, zwłaszcza tym o 

charakterze długotrwałym, zwracając jednocześnie uwagę na utratę przez takie osoby 

motywacji. Podkreślali też, że bezrobocie i ubóstwo w gospodarstwach domowych oddziałuje 

negatywnie na wszystkich członków rodziny, nie tylko na osoby pozostające bez pracy, dlatego 

tak istotne jest wdrażanie projektów aktywizujących i przywracających te osoby do życia 

społecznego. Udział w spotkaniu wzięło łącznie 18 osób, w tym 6 członków Zespołu. 

 Od 13 do 28 października 2016 r. trwały również konsultacje online polegające na 

zbieraniu opinii na temat kształtu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 Ponadto do 28 października 2016 r. mieszkańcy i zainteresowane podmioty mogli 

składać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które miałyby zostać zrealizowane na 

obszarze rewitalizacji. Szczególną aktywnością wykazali się w tym zakresie przedstawiciele 

komitetu osiedlowego nr 2 w Karczewie. Pozostałe projekty złożył Urząd Miejski oraz jednostki 

organizacyjne. 

 Na zakończenie procesu opracowywania Programu Rewitalizacji – 28 grudnia 2016 r. 

- odbyła się prezentacja projektu dokumentu w ramach konferencji podsumowującej realizację 

projektu przez Gminę Karczew. Uczestnikom został przedstawiony proces przygotowywania 

Programu, możliwości, które daje on gminie, dalsze procedury związane z wdrażaniem 

zaplanowanych przedsięwzięć. Przedstawiono również sposoby, które mieszkańcy mogą 

wykorzystać, aby zaangażować się we wdrażanie procesu rewitalizacji, m.in. poprzez 

przystąpienie do Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew. 

 

b) Etap wdra żania 

 Na etapie wdrażania dokumentu przewidziano przede wszystkim dalsze działanie 

Zespołu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew. W przypadku chęci przystąpienia do niego 

kolejnych osób, związanych np. bezpośrednio z obszarem rewitalizacji, zostaną oni również 

włączeni do tego ciała. 

Elementem partycypacji społecznej będzie również organizacja konsultacji społecznych 

przeprowadzonych metodami aktywizującymi, a dotyczących realizacji konkretnych 

przedsięwzięć. Chodzi o danie mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się co do sposobów 

zagospodarowania terenów czy szczegółów projektów miękkich tak, aby wszystkie one w jak 
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największym stopniu odpowiadały potrzebom mieszkańców. Takie spotkania stanowią wyraz 

otwartości wobec mieszkańców oraz są okazją do wyjaśnienia pewnych zagadnień czy 

przyczyn, dla których dane przedsięwzięcie musi być zorganizowane w taki, a nie inny sposób. 

 Inny sposób angażowania społeczności lokalnej to ankietyzacja interesariuszy (osób, 

podmiotów gospodarczych, społecznych, itd.) z obszarów rewitalizacji na etapie oceny efektów 

wdrażania Programu Rewitalizacji. Przeprowadzanie takich ankiet pozwoli na uzupełnienie 

danych statystycznych gromadzonych na potrzeby monitoringu o odczucia  

i wnioski indywidualne. Jednocześnie - przy odpowiednio skonstruowanej ankiecie - pozwoli 

poznać propozycje rozwiązań ewentualnych pojawiających się problemów. 

 Gmina podejmie też działania na rzecz pozyskania mieszkańców na etapie realizacji 

niektórych projektów. W przypadku projektów miękkich, zaproponowanych przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planuje się włączenie w ich przeprowadzanie lokalnych 

organizacji pozarządowych, zajmujących się działaniami integracyjnymi, aktywizacyjnymi oraz 

pomocowymi. W przypadku realizacji projektów kulturalnych zaangażowane zostaną lokalne 

zespoły, ale również dzieci z placówek oświatowych. Efektem dodanym włączenia 

najmłodszych mieszkańców gminy jest wzmocnienie procesów empatii i chęci niesienia 

pomocy potrzebującym. Ponadto w przypadku organizacji imprezy takiej jak „Dzień Ziemi” 

mieszkańcy będą angażowani np. do wspólnego wykonywania nasadzeń roślin, co zwiększy 

świadomość ekologiczną i zachęci do większej dbałości o najbliższe otoczenie. 

 Dodatkowo przewiduje się aktywizację sektora społecznego w zakresie procesów 

rewitalizacji. W związku z opracowywaniem rocznych programów współpracy gminy z 

organizacjami pozarządowymi planowane jest uwzględnianie w nich procesów rewitalizacji.  

 

1.3 Powi ązanie Programu Rewitalizacji z dokumentami strategi cznymi 
Gminy Karczew 

 Najważniejszym dokumentem wyznaczającym strategiczne kierunki rozwoju każdej 

gminy jest strategia jej rozwoju. W przypadku gminy Karczew jest to Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie  

w marcu 2013 roku i obowiązująca w latach 2013-2022. Wskazano w niej przyszły wizerunek 

gminy jako miejsca bezpiecznego, nowoczesnego i atrakcyjnego pod względem 

inwestycyjnym, kulturowym oraz rekreacyjnym. W dokumencie tym wyodrębniono cztery 

obszary strategiczne, w których powinny być realizowane polityki publiczne: rozwój 

gospodarczy, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna oraz turystyka, rekreacja  

i kultura. Analiza sytuacji w poszczególnych miejscowościach gminy i wybór fragmentu miasta 

Karczewa jako obszaru rewitalizacji spowodowały przeniesienie do niniejszego Programu 

wybranych obszarów – głównie infrastrukturalnych oraz związanych z turystyką, rekreacją i 
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kulturą. Jest to widoczne zarówno w zakresie wyznaczonych celów strategicznych i 

operacyjnych, jak i konkretnych propozycjach przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do Programu 

przeniesiono te propozycje celów, które rozwiązują problemy zdiagnozowane na obszarze 

rewitalizacji oraz wpisujące się w ideę i założenia procesów rewitalizacyjnych. 

Tab.  2 Zgodno ść celów Programu Rewitalizacji z celami Strategii Zr ównowa żonego 
Rozwoju dla gminy Karczew. 

 
Cele Programu 
  Rewitalizacji 
 
 
 
 
 
 
 
Cele  
Strategii 
Zrównoważone- 
go Rozwoju 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców 

II. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 
wzmacniająca poczucie tożsamości, 
sprzyjająca aktywności społecznej i 

poprawiająca jakość środowiska 
miejskiego 

I.1 Reintegracja 
zawodowa i 

społeczna osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
wykluczonych 

I.2Rozwój usług 
społecznych, w 
tym w zakresie 

kultury i 
przedsięwzięć 
integrujących 
społeczność 

obszaru 
rewitalizacji 

II.1 Tworzenie 
przyjaznych 
przestrzeni 
miejskich 
służących 

mieszkańcom 

II.2 Poprawa 
stanu i 

funkcjonalności 
przestrzeni 
publicznych 

Wykreowanie 
korzystnych 

warunków do 
inwestowania i 

rozwoju 
przedsiębiorczości 

    

Podjęcie działań 
mających na celu 

przyciągnięcie 
inwestorów 

zewnętrznych 

    

Rozwój 
gospodarczej 
współpracy z 
sąsiadującymi 

gminami 

    

Optymalne 
wykorzystanie 

położenia i 
walorów 
środowiska 
w rozwoju 

gospodarczym 

    

Poprawa jakości 
infrastruktury 

komunikacyjnej 
o znaczeniu 
lokalnym i 

ponadlokalnym 

    

Budowa 
infrastruktury 

społeczeństwa 
informacyjnego 

    

Inwestycje w 
zakresie ochrony 
środowiska 
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Usprawnienie 
systemu 

gospodarki 
odpadami i 
gospodarki 

wodno-
kanalizacyjnej 

    

Poprawa jakości 
życia 

mieszkańców 

    

Wzrost dochodów 
mieszkańców 

oraz minimalizacja 
bezrobocia 

    

Aktywizacja 
gospodarcza 
mieszkańców 

    

Rozwój 
budownictwa 

mieszkaniowego 

    

Zahamowanie 
migracjizarobkowej 

mieszkańców 

    

Rozwój turystyki 
orazniezbędnej 
infrastruktury 

    

Promocja 
Karczewa jako 

bazy wypadowej 
dla mieszkańców 

Warszawy – 
turystyka 

weekendowa 

    

Promocja walorów 
przyrodniczo- 

krajobrazowych 
gminy Karczew 

    

Rozwój bazy 
gastronomiczno 

-noclegowej 

    

Rozwój 
infrastruktury 

sportowo- 
rekreacyjnej i 

kulturalnej 

    

Źródło: opracowanie własne. 

  

 Wśród tzw. zadań realizacyjnych wskazanych w strategii rozwoju pojawiają się 

zarówno takie związane ze sferą społeczną, jak i o charakterze infrastrukturalnym. Jednym z 

zadań społecznych było stworzenie Klubu Integracji Społecznej jako podmiotu ekonomii 

społecznej. Przedsięwzięcie to w Programie Rewitalizacji zostało potraktowane priorytetowo  

i jest najważniejszym projektem zgłoszonym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Karczewie. Zadanie ukierunkowane jest na pomoc osobom bezrobotnym, w tym 

poradnictwo, działania terapeutyczne i edukacyjne, samopomocowe, integracyjne. Kolejne 
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zadanie - rozszerzenie oferty kulturalnej gminy - również zostało uwzględnione w Programie 

Rewitalizacji poprzez utworzenie Muzeum Ziemi Karczewskiej, organizację ogólnopolskiego 

konkursu poetyckiego, kolędowania na Rynku, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Dni 

Karczewa, Poloneza na Rynku, aktywizację społeczno-teatralną mieszkańców. Zadanie 

"Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie" znajduje 

odzwierciedlenie zarówno w wymienionym powyżej Klubie Integracji Społecznej, jak również 

projektowi "Dajemy Szansę - Integracja społeczna mieszkańców gminy Karczew" i 

"Aktywizacja społeczna, zawodowa osób wykluczonych". Podmiotem realizującym każdy z 

tych projektów będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który specjalizuje się w 

działaniach aktywizujących i wspierających osoby bądź rodziny ze środowiska 

marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych. Zadanie 

realizacyjne pn. "Poprawa bazy obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych" realizowane 

będzie dzięki zagospodarowaniu terenów zielonych obszaru rewitalizacji na cele aktywnego 

wypoczynku. Stąd w Programie Rewitalizacji projekty związane z tworzeniem stref fitness i 

parkur na ul. Różanej, Os. Częstochowska czy na terenie Lasku, a przede wszystkim 

zagospodarowanie terenów wokół jez. Moczydło, które jest ważnym obiektem 

wypoczynkowym dla mieszkańców. Przedsięwzięcia związane z Jez. Moczydło są spójne z 

zadaniem realizacyjnym "Zaadaptowanie zbiorników wodnych gminy Karczew na cele 

turystyczne", a te polegające na zagospodarowaniu i pielęgnacji terenów zielonych z 

zadaniami "Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne terenów zielonych" i "Rewitalizacja 

obszarów zielonych". Wymienione powyżej zadania kulturalne poprawiają również 

atrakcyjność turystyczną gminy, pozostając w spójności z zadaniem realizacyjnym 

"Stworzenie atrakcyjnego programu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych" oraz 

"Rozwój cyklicznych imprez promujących gminę Karczew". 

 W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2013-

2016 (przyjęta Uchwałą nr XVLII/386/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 lipca 2013 

r.) zaplanowano jeden cel strategiczny - Stworzenie warunków do umożliwienia osobom  

i rodzinom przezwyciężenie sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. W ramach tego celu wyznaczono 5 celów 

operacyjnych, mających przyczynić się do osiągnięcia celu strategicznego. Zakładają one 

identyfikację przyczyn ubóstwa oraz czynników generujących konieczność korzystania  

z pomocy społecznej, wsparcie dla osób i rodzin zagrożonych dysfunkcjami, przygotowanie 

oferty dla seniorów oraz wsparcie osób niepełnosprawnych. W Strategii podkreślono 

konieczność wykonania diagnozy potrzeb społecznych, która została przeprowadzona na 

potrzeby Programu Rewitalizacji (choć oczywiście z uwzględnieniem innych sfer, istotnych z 

punktu widzenia procesów rewitalizacji). Wśród wymienionych celów operacyjnych znalazły 

się następujące: 
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- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku w zakresie pośrednictwa pracy i  

doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych. W Programie Rewitalizacji zaproponowano 

przedsięwzięcia aktywizujące osoby bezrobotne, pozwalające na reintegrację zawodową i 

społeczną; 

- rozszerzenie usług dla osób starszych. W wyniku diagnozy sfery społecznej stwierdzono 

wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców, stąd w dokumencie 

znalazł się projekt aktywizujący dla tej grupy społecznej. Wśród przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych znajduje się także organizacja wieczoru wigilijnego, który skierowany jest do 

osób samotnych, starszych, ubogich. W związku ze stwierdzeniem niedogodności w sferze 

infrastruktury drogowej (dla osób z dysfunkcjami układu ruchu, czy niepełnosprawnych) pojawił 

się również projekt niwelowania barier architektonicznych, co pośrednio jest istotne z punktu 

widzenia osób starszych; 

- pomoc osobom niepełnosprawnym. Wszelkie projekty zapisane w Programie Rewitalizacji 

ukierunkowane na reintegrację zawodową i społeczną zakładają udział w nich także osób 

niepełnosprawnych i zapobieganie ich marginalizacji społecznej. 

 W zakresie ochrony środowiska i działań na jego rzecz, w gminie został uchwalony 

Program Ochrony Środowiska Gminy Karczew na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018. 

Część strategiczna tego dokumentu opiera się na kilku priorytetach. Pierwszy z nich to ochrona 

wód, gleb i powietrza w celu minimalizacji zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka,  

w którym przewidziano m.in. remonty i budowę infrastruktury drogowej. Priorytet trzeci – 

„Ochrona dziedzictwa przyrodniczego gminy wraz z racjonalnym użytkowaniem zasobów 

środowiska”  - odwołuje się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów gminy, ale przede 

wszystkim wskazuje na konieczność zachowania terenów zielonych w należytym stanie. 

Wszystkie te postulaty uwzględniono w Programie Rewitalizacji, bowiem odpowiadały także 

wykonanej na jego potrzeby diagnozie. Stąd znalazły się w nim przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne polegające na tworzeniu nowych terenów rekreacyjno-wypoczynkowym, z 

zagospodarowaniem terenów zielonych, w tym na jeziorem Moczydło, oraz obejmujące 

pielęgnację istniejących na obszarach rewitalizacji terenów zielonych. 

 Podobnymi zagadnieniami zajmuje się Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie 

Karczew na lata 2015-2020 uchwalony w październiku 2015 r. (zmieniony w maju 2016 r.),  

w którym wśród najważniejszych zadań mających poprawić jakość powietrza w gminie 

zaplanowano budowę ponad 5-kilometrowych odcinków ścieżek rowerowych. To zadanie 

znalazło się na liście przedsięwzięć uzupełniających. 

 W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Karczew (uchwalone w 2000 r. i zmienione uchwałą w czerwcu 2012 r.) założono 

zapewnienie zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, które uwzględni potrzeby 

rozwojowe gminy oraz wymogi ochrony przyrody, środowiska, krajobrazu i dziedzictwa 
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kulturowego. Zasadę tę przeniesiono również do Programu Rewitalizacji. Spójne w obu 

dokumentach pozostają  postulaty związane z wykorzystaniem jezior do budowy centrum 

turystyczno-rekreacyjnego i tworzenia warunków dla rozwoju turystyki, uporządkowania 

funkcjonalno-przestrzennego i estetycznego miejscowości, budowę i rozbudowę infrastruktury 

drogowej, poprawę funkcjonowania i rozwój systemów infrastruktury technicznej, zachowanie 

terenów zielonych oraz ochronę krajobrazu kulturowego. Postulaty te są realizowane przez 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne polegające na zagospodarowaniu terenów przy jeziorze 

Moczydło, innych terenów zielonych. Przekładają się na nie także zadania o charakterze 

uzupełniającym, m.in. tworzenie funkcjonalnych przestrzeni na wybranych fragmentach 

obszaru rewitalizacji (osiedle nr 3, teren między Klubem "Mazur Karczew" a jeziorem 

Moczydło), modernizacje dróg oraz związana z infrastrukturą budowa systemu ścieżek 

rowerowych. 
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2. Diagnoza gminy i delimitacja obszarów zdegradowa nych oraz 
obszarów rewitalizacji 

2.1. Metodologia 

Dla potrzeb wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie Karczew określono 

zestaw wskaźników diagnozujących poszczególne sfery funkcjonowania gminy w zakresie 

sytuacji społeczno-gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno -funkcjonalnej. Starano się, by 

przyjęte wskaźniki z jednej strony były zgodne z zapisami Wytycznych Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji, z drugiej miały charakter ilościowy 

i w możliwie najlepszy sposób pozwalały na identyfikację negatywnych zjawisk zachodzących 

w przestrzeni gminy.  

Tab.  3 Wska źniki wykorzystane do wyznaczenia obszarów zdegradow anych w gminie 
Karczew. 

Sfera  Zjawisko  Wskaźnik  
Sfera społeczna Poziom bezrobocia Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (2015) [%] 
Poziom ubóstwa Osoby korzystające z pomocy społecznej na 1000 

mieszkańców (2013-15) [osoby] 
Poziom przestępczości Przestępstwa o charakterze kryminalnym ogółem na 

1000 mieszkańców (2013-15) [przestępstwa] 
Poziom patologii 
społecznej 

Liczba niebieskich kart i liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej ze względu na alkoholizm i 
narkomanię na 1000 mieszkańców (2013-15) [niebieskie 
karty i osoby łącznie] 

Poziom edukacji Średni wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły 
podstawowej (język polski, matematyka) (2015) [%] 
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (język polski, 
historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze) 
(2015) [%] 

Poziom kapitału 
społecznego 

Frekwencja w wyborach parlamentarnych (2015) [%] 

Poziom kapitału 
ludzkiego 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie 
ludności ogółem (2015) [%] 

Sfera gospodarcza Poziom 
przedsiębiorczości 

Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców (2015) 
[podmioty gospodarcze] 

Sfera 
środowiskowa 

Jakość środowiska Udział mieszkańców korzystających w gospodarstwach 
domowych z innego źródła ciepła niż sieć ciepłownicza 
w liczbie ludności ogółem (2015) [%] 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Poziom infrastruktury 
techniczno-społecznej 

Udział mieszkańców nie posiadających chodnika w 
miejscu zamieszkania w liczbie ludności ogółem (2015) 
[%] 

Źródło: opracowanie własne. 

Starano się tak dobrać mierniki, by każda ze sfer była opisana przez kilka wskaźników 

cząstkowych, obrazujących zróżnicowane zjawiska społeczno-gospodarcze, co umożliwiło 

dokładniejszą identyfikację obszarów zdegradowanych na terenie gminy. Dotyczyło to przede 

wszystkim zjawisk w zakresie sfery społecznej, która stanowi istotę działań rewitalizacyjnych 

(pozostałe sfery w myśl Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury  
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i Rozwoju w zakresie rewitalizacji traktowane są jako uzupełniające). Część z przyjętych 

wskaźników ma charakter stymulant, a pozostałe są destymulantami. Stymulanty to cechy, 

których wysoka wartość wskaźnika wyraża wysoki stopień rozwoju społeczno-gospodarczego, 

a niska degradację w tym zakresie. W przypadku destymulant sytuacja jest odwrotna. Wysokie 

wartości wskaźnika obrazują degradację społeczno-gospodarczą,  

a niskie wartości wysoki stopień rozwoju w tym zakresie.  

Wartości wskaźnika dla każdej z analizowanych cech podzielono na pięć grup (klas), 

nadając im określone wartości punktowe: 

• +2 dla wartości bardzo korzystnych; 

• +1 dla wartości korzystnych;  

• 0 dla wartości neutralnych; 

• –1 dla wartości niekorzystnych;  

• –2 dla wartości bardzo niekorzystnych. 

Wartości korzystne i bardzo korzystne oznaczają rozwój społeczno-gospodarczy 

w zakresie analizowanego zjawiska, a wartości niekorzystne i bardzo niekorzystne degradację 

społeczno-gospodarczą. Wartości wskaźników dla poszczególnych sfer uśredniono, 

uzyskując tym samym wskaźniki syntetyczne (agregatowe).  

Analizy poszczególnych zjawisk zostały przeprowadzone dla sołectw w przypadku 

wiejskiej części gminy oraz ulic w przypadku miasta Karczew. Dla tak przyjętych jednostek 

odniesienia wyliczono wskaźniki diagnozujące poszczególne zjawiska dla poszczególnych 

sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej), dzięki czemu 

możliwa była identyfikacja zjawisk negatywnych występujących na obszarze gminy, a dzięki 

przeprowadzonym analizom przestrzennym również miejsc ich szczególnej koncentracji 

(wartości poszczególnych wskaźników na ulicach przedstawia Tabela w Załączniku 1). Analizą 

poszczególnych zjawisk został objęty cały obszar Gminy Karczew. Dane zbierane były za 

pośrednictwem dostępnych źródeł zastanych zgodnie z opisanymi w Tabeli nr 3. Wskaźnikami 

wykorzystanymi do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie. 

Identyfikacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy dokonano w oparciu o 

wartości wskaźników syntetycznych dla poszczególnych sfer, w szczególności uwzględniając 

obszary (sołectwa w przypadku wiejskiej części gminy oraz ulice w przypadku miasta Karczew) 

w których ma miejsce koncentracja negatywnych zjawisk przede wszystkim w zakresie sfery 

społecznej, która stawowi istotę procesu rewitalizacji. Przyjęto, że obszary zdegradowane 

powinny stanowić zwarte przestrzennie obszary, w których ma miejsce koncentracja zjawisk 

negatywnych (co nawiązuje do wytycznych w zakresie rewitalizacji).  

W przypadku miasta Karczew obszar zdegradowany obejmuje ulice o szczególnej koncentracji 

zjawisk negatywnych, przy czym z uwagi na konieczność zachowania warunku ciągłości 

obszaru zdegradowanego, w jego skład mogą również wchodzić pojedyncze ulice, cechujące 
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się korzystną sytuacją, Jednak że zbadano czy obszar jako cało ść spełnia warunek 

przekrocze ń poszczególnych zjawisk społecznych i/lub środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej w stosunku do średniej gminnej . 

W analizie wykorzystano głównie dane zastane z zasobów Urzędu Miejskiego w 

Karczewie, a także dane Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, Komisariatu Policji w Karczewie, Państwowej Komisji 

Wyborczej w Warszawie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a także aktualne 

dokumenty planistyczne i strategiczne oraz dostępne materiały kartograficzne. Wskaźniki 

opracowano dla danych z lat 2013-2015. 

 

2.2 Diagnoza gminy na tle powiatu i województwa 

Gmina Karczew położona jest w środkowo-zachodniej części powiatu 

otwockiego(województwo mazowieckie). Gmina Karczew sąsiaduje z trzema gminami powiatu 

otwockiego: miastem Otwock od północy, gminą wiejską Celestynów od wschodu i gminą 

Sobienie-Jeziory od południa, a od zachodu z dwiema gminami powiatu piaseczyńskiego 

gminą miejsko-wiejską Piaseczno i gminą miejsko-wiejską Góra Kalwaria. W sensie 

administracyjnym gmina Karczew jest gminą miejsko-wiejską. Jej siedzibą jest miasto 

Karczew. W skład gminy wchodzi ponadto 15 sołectw i miejscowość Władysławów. Gmina 

Karczew zajmuje powierzchnię 81,5 km2 (miasto 28,1 km2, a obszary wiejskie 53,4 km2), z 

czego 58% stanowią użytki rolne, a24% grunty leśne. Według danych GUS z 2015 r. gminę 

zamieszkiwały 15943 osoby, z czego 63,2% (10082 osoby) zamieszkuje miasto Karczew, a 

36,8% (6861 osób) obszary wiejskie. Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła średnio 196 osób 

na km2 (w mieście 359 osób/km2, na obszarach wiejskich 110 osób/ km2). Według danych 

Urzędu Miejskiego w Karczewie z 2015 r. największymi miejscowościami wiejskimi na terenie 

gminy są Otwock Wielki (731 mieszkańców), Całowanie (666), Glinki (628) i Nadbrzeż (611), 

a najmniejsze wsie: Władysławów (32) i Wygoda (99). 

Tab.  4 Liczba ludno ści w miejscowo ściach wiejskich w gminie Karczew. 
 

Miejscowo ść 
Liczba 

ludno ści 
Miejscowo ść 

Liczba 
ludno ści 

Brzezinka 231 Ostrówek 177 
Całowanie 666 Ostrówiec 343 
Glinki 628 Otwock Mały 491 
Janów 289 Otwock Wielki 731 
Kępa Nadbrzeska 156 Piotrowice 401 
Kosumce 264 Sobiekursk 331 
Łukówiec 420 Władysławów 32 
Nadbrzeż 611 Wygoda 99 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analizując wybrane wskaźniki, należy ocenić sytuację społeczno-gospodarczą Gminy 

Karczew na tle innych gmin powiatu otwockiego jako dobrą, co wynika głównie z korzystnego 

położenia gminy (w strefie bezpośredniego oddziaływania Warszawy) oraz właściwego 

wykorzystania jej potencjału. 

O tym świadczyć może m.in. niski poziom bezrobocia, dość niski poziom ubóstwa, niski 

poziom przestępczości, niski poziom patologii społecznej. Podobnie korzystna sytuacja 

występuje również w zakresie sfery gospodarczej.  

O korzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Gminy Karczew na tle powiatu 

otwockiego i województwa mazowieckiego, świadczy niski poziom bezrobocia. W latach 2011-

2015 udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie wahał się między 

4,2 a 5,8%, przy czym w każdym roku wartość wskaźnika była zbliżona do średniej powiatowej. 

Na tle województwa mazowieckiego gmina charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia 

(jego wartość w gminie Karczew była niższa o 2,3-2,7 p.p. od średniej dla województwa). Na 

terenie powiatu otwockiego wyraźnie niższym poziomem bezrobocia w analizowanym okresie 

cechowały się jednak gminy wiejskie Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory i Wiązowna oraz miasto 

Józefów. 

Tab. 5 Udział bezrobotnych w liczbie ludno ści w wieku produkcyjnym w gminie 
Karczew  w latach 2011-2015 na tle danych dla powia tu otwockiego i województwa 

mazowieckiego. 
Jednostka  2011 2012 2013 2014 2015 

województwo 
mazowieckie 

7,4 8,2 8,5 7,6 6,6 

powiat otwocki 5,0 5,8 5,7 4,9 4,1 

miasto Józefów 4,2 4,9 5,1 4,2 3,5 

miasto Otwock 5,6 6,8 6,6 5,7 4,7 

gmina Celestynów 5,4 5,9 6,0 4,6 4,4 

gmina Karczew 4,9 5,7 5,8 5,3 4,2 

gmina Kołbiel 4,6 4,8 4,7 3,9 3,2 

gmina Osieck 4,8 5,8 5,1 4,4 4,0 

gmina Sobienie-Jeziory 3,8 4,8 4,4 4,0 3,1 

gmina Wiązowna 4,2 4,8 4,7 4,4 3,9 

Źródło: opracowanie własne. 

Sytuacja na rynku pracy w znacznym stopniu wpływa na poziom ubóstwa, co jednak 

nie znajduje odzwierciedlenia w przypadku gminy Karczew. Liczba gospodarstw domowych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1000 mieszkańców w latach 2011-2015 

w gminie Karczew wahała się na poziomie 14,5-19,5, podczas gdy średnia dla powiatu 

otwockiego w tym okresie wyniosła 19,6-22,1, a dla województwa mazowieckiego 24,4-26,7. 
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Z gmin powiatu otwockiego bardziej korzystna sytuacja w zakresie poziomu ubóstwa wystąpiła 

w gminach Celestynów i Kołbiel oraz w mieście Józefów, natomiast pozostałe gminy powiatu 

cechują się wyższym poziomem ubóstwa. 

Tab. 6 Gospodarstwa domowe korzystaj ące ze świadcze ń społecznych w gminie 
Karczew  w latach 2011-2015 na tle danych dla powia tu otwockiego i województwa 

mazowieckiego. 
Jednostka  2011 2012 2013 2014 2015 

województwo 
mazowieckie 

26,3 26,2 26,7 25,4 24,4 

powiat otwocki 20,4 21,6 22,1 21,5 19,6 

miasto Józefów 12,7 13,0 13,2 12,6 11,7 

miasto Otwock 27,1 28,7 28,8 28,1 27,0 

gmina Celestynów 13,5 16,0 16,2 16,5 14,5 

gmina Karczew 17,8 19,4 19,5 17,2 14,5 

gmina Kołbiel 14,3 13,9 14,8 15,0 11,9 

gmina Osieck 22,7 24,3 24,7 26,3 20,5 

gmina Sobienie-Jeziory 23,4 21,8 23,3 24,7 24,2 

gmina Wiązowna 19,5 22,2 24,8 23,1 19,6 

Źródło: opracowanie własne. 

O dość korzystnej sytuacji gospodarczej gminy Karczew na tle innych gmin powiatu 

otwockiego świadczy relatywnie wysoki poziom przedsiębiorczości w gminie (108,6 podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2015 r.). W 2015 r. poziom przedsiębiorczości w 

powiecie otwockim wyniósł średnio 126,1, natomiast średnia dla województwa mazowieckiego 

wyniosła 143,2, przy czym dane dla województwa zawyża wysoki poziom przedsiębiorczości 

w Warszawie. Spośród gmin powiatu otwockiego wyższym poziomem przedsiębiorczości w 

2015 r. cechowały się miasta Józefów i Otwock oraz gmina Wiązowna. W gminach typowo 

rolniczych (tzn. Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory) poziom przedsiębiorczości nie przekracza 

70 podmiotów na 1000 mieszkańców. W przypadku gminy Karczew nieco niepokojącymi 

zjawiskami są stagnacja poziomu przedsiębiorczości w ostatnich latach oraz znaczna 

dysproporcja między miejską a wiejską częścią gminy (wartości wskaźnika w 2015 r. wynosiły 

odpowiednio 124,6 dla miasta i 81,6 dla obszarów wiejskich). 

Tab. 7 Podmioty gospodarcze na 1000 mieszka ńców w gminie Karczew w latach 2011-
2015 na tle danych dla powiatu otwockiego i wojewód ztwa mazowieckiego. 

Jednostka  2011 2012 2013 2014 2015 

województwo 
mazowieckie 

127,7 131,9 136,4 139,1 143,2 

powiat otwocki 118,9 121,1 124,2 124,6 126,1 

miasto Józefów 169,2 174,0 179,2 177,8 177,5 
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miasto Otwock 133,1 134,4 137,2 137,5 139,5 

gmina Celestynów 84,2 86,8 91,1 93,7 93,9 

gmina Karczew 107,9 108,2 107,9 106,7 108,6 

gmina Kołbiel 54,9 56,6 57,0 57,5 60,1 

gmina Osieck 54,7 56,9 60,4 64,1 63,9 

gmina Sobienie-Jeziory 59,1 59,4 62,0 62,9 60,9 

gmina Wiązowna 124,8 129,2 135,1 137,2 141,4 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując Gminę Karczew na tle powiatu otwockiego i województwa mazowieckiego 

w zakresie sfery społecznej  gorzej gmina prezentuje się w zakresie sfery edukacji i kapitału 

ludzkiego.  

W zakresie edukacji Gmina Karczew charakteryzuje się przeciętnym poziomem na tle 

innych gmin powiatu otwockiego. Świadczą o tym wyniku sprawdzianu po VI klasie szkoły 

podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. W 2015 r. średni wynik sprawdzianu po VI klasie 

szkoły podstawowej wyniósł w gminie 74,4%, przy średniej dla powiatu otwockiego 74,8%  

i średniej dla województwa mazowieckiego 72,4%, natomiast średni wynik egzaminu 

gimnazjalnego 55,6%, przy średniej dla powiatu otwockiego wynoszącej 63,2% i średniej dla 

województwa mazowieckiego 60,5%. Jednym z problemów społecznych gminy Karczew jest 

dość niski poziom kapitału społecznego, o czym świadczy frekwencja w wyborach 

parlamentarnych w 2015 r. - 58,2%, co jest wartością niższą od średniej dla powiatu 

otwockiego (60,7%) i województwa mazowieckiego (58,7%). Z gmin powiatu otwockiego 

niższa frekwencja wyborcza miała miejsce jedynie w trzech gminach wiejskich położonych na 

obrzeżach powiatu, tzn. gminie Kołbiel, Osieck i Sobienie-Jeziory. 

Tab. 8 Poziom edukacji i frekwencja wyborcza w wybo rach parlamentarnych w gminie 
Karczew w 2015 roku na tle danych dla powiatu otwoc kiego i województwa 

mazowieckiego. 

Jednostka 
Średni wynik 
sprawdzianu 

po klasie VI [%] 

Średni wynik 
egzamin 

gimnazjalnego [%]  

Frekwencja 
wyborcza 

w wyborach 
parlamentarnych [%]  

województwo 
mazowieckie 

72,39 60,51 58,71 

powiat otwocki 74,78 63,24 60,69 

miasto Józefów 76,91 69,78 68,16 

miasto Otwock 75,49 64,24 61,32 

gmina Celestynów 75,10 65,95 61,35 

gmina Karczew 74,42 55,56 58,15 

gmina Kołbiel 73,44 58,31 52,43 
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gmina Osieck 72,51 53,10 53,69 

gmina Sobienie-Jeziory 73,17 61,88 51,18 

gmina Wiązowna 69,45 56,24 62,33 

Źródło: opracowanie własne. 

Gmina Karczew na tle powiatu otwockiego cechuje się wysokim udziałem ludności  

w wieku poprodukcyjnym – 20% w 2015 r. (przy średniej dla powiatu 19,6% i 20% dla całego 

województwa). Z gmin wchodzących w skład powiatu wyższym udziałem ludności  

w wieku poprodukcyjnym w 2015 r. cechowała się jedynie gmina miejska Otwock. Co więcej, 

w przypadku gminy Karczew można zaobserwować znaczny (i co gorsza stały) wzrost udziału 

ludności w wieku poprodukcyjnym (z 16,9% w 2011 r.), najwyższy w skali powiatu otwockiego, 

co świadczy o bardzo dużym tempie procesów starzenia się ludności w gminie. Podobne 

procesy, choć o mniejszej dynamice, obserwuje się również w gminach Celestynów, Kołbiel, 

Osieck i Wiązowna oraz w mieście Józefów. 

Tab. 9 Udział ludno ści w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludno ści ogółem w gminie 
Karczew w latach 2011-2015 na tle danych dla powiat u otwockiego i województwa 

mazowieckiego. 
Jednostka  2011 2012 2013 2014 2015 

województwo 
mazowieckie 

18,1 18,6 19,0 19,5 20,0 

powiat otwocki 17,7 18,2 18,7 19,1 19,6 

miasto Józefów 17,0 17,5 18,0 18,6 19,2 

miasto Otwock 20,0 20,5 21,0 21,4 21,7 

gmina Celestynów 15,0 15,6 16,3 16,7 17,6 

gmina Karczew  16,9 17,7 18,3 19,1 20,0 

gmina Kołbiel 16,8 17,1 17,2 17,4 17,8 

gmina Osieck 18,1 18,3 18,4 18,7 18,9 

gmina Sobienie-Jeziory 19,4 19,7 19,7 19,8 19,5 

gmina Wiązowna 13,5 13,8 14,0 14,7 15,2 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Znacznie gorsza sytuacja ma miejsce w sferze środowiskowej (niski poziom jakości 

środowiska) i przestrzenno-funkcjonalnej (niski poziom infrastruktury techniczno-społecznej)  

Poza tym na terenie gminy występują pewne zjawiska niepokojące, które bez podjęcia 

należytych działań naprawczych mogą przyczynić się do pogorszenia jej sytuacji. 

Mimo pozytywnej ogólnej oceny sytuacji społeczno-ekonomicznej gminy Karczew na 

tle powiatu otwockiego i województwa należy stwierdzić, że sytuacja społeczno-ekonomiczna 

w Gminie Karczew jest mocno zróżnicowana przestrzennie, na co wskazuje m.in. tekst 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 
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Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karczew z 2012 roku. W tym ostatnim dokumencie 

wskazano na wyraźne dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym występujące między 

miastem Karczew a miejscowościami wiejskimi wchodzącymi w skład gminy. Występujące 

dysproporcje powodują, że rozwój społeczno-gospodarczy i ekonomiczny w samej gminy jest 

niejednorodny i dlatego należy dokonać analizy zjawisk w odniesieniu do poszczególnych 

obszarów gminy. Wydaje się zatem, że analiza sytuacji społeczno-gospodarczej powinna być 

rozpatrywana odrębnie dla miasta, jak i dla obszarów wiejskich wchodzących w skład gminy. 

Tylko w takim ujęciu możliwa będzie właściwa identyfikacja występujących zjawisk 

negatywnych, a także miejsc ich koncentracji, które są różne dla miasta i dla miejscowości 

wiejskich. Osobnym problemem gminy jest też koncentracja negatywnych zjawisk społeczno-

gospodarczych w określonych miejscowościach wiejskich lub częściach miasta, co prezentują 

analizy przedstawione w rozdziale 2.3. 

Biorąc pod uwagę ideę  procesów rewitalizacyjnych oraz zagadnienia uwzględnione 

w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach rewitalizacyjnych na lata 2014 – 2020, 

pod pojęciem rewitalizacji należy rozumieć: „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez działania 

kompleksowe (…) integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz 

zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. W przypadku Gminy Karczew obszary, które 

będą potrzebowały interwencji udało się zdiagnozować wykonując analizę w odniesieniu do 

terenów miasta Karczew i terenów wiejskich gminy. 

 

2.3 Charakterystyka negatywnych zjawisk społeczno-g ospodarczych w 
gminie 

2.3.1 Sfera społeczna 

Poziom bezrobocia 

Istotnym problemem społecznym jest bezrobocie. To zjawisko wiąże się z brakiem 

pracy dla osób, które są zdolne do pracy i chętne do jej podjęcia. Najczęstszymi miernikami 

bezrobocia jest liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 

oraz stopa bezrobocia, a więc udział osób bezrobotnych w ogóle ludności aktywnej zawodowo. 

Gmina Karczew charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia, na tle powiatu otwockiego, 

o czym świadczy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (4,4%). W 

2015 r. stopa bezrobocia w mieście Karczew wynosiła 4,7%, a w miejscowościach wiejskich 

gminy 3,9%. Jednakże dysproporcje w zakresie poziomu bezrobocia w gminie uwidaczniają 

się w trakcie analizy tego zjawiska w odniesieniu do poszczególnych miejscowości wiejskich 
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lub ulic miasta. W przypadku wiejskiej części gminy Karczew wysokim poziomem bezrobocia 

(powyżej 6%) cechują się wsie Janów i Kępa Nadbrzeska, podczas gdy w niektórych wsiach 

gminy (Piotrowice, Władysławów) udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym nie przekracza 2%. Jeszcze większe dysproporcje w zakresie poziomu 

bezrobocia występują na terenie miasta Karczew. Na niektórych ulicach miasta (Akacjowa, 

Ogrodowa, M. Skłodowskiej, Sosnowa, H. Sucharskiego, Złotnicza) udział bezrobotnych w 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym przekracza 15%. Dużym problemem na terenie miasta 

jest również bezrobocie strukturalne, wyrażające się znacznym udziałem bezrobotnych 

długotrwale (ok.50% ogółu bezrobotnych). Co więcej, udział bezrobotnych długotrwale w ogóle 

osób bezrobotnych na terenie gminy wzrasta. W 2010 roku bezrobotni długotrwale stanowili 

33% ogółu bezrobotnych, zaś w 2015 roku już 50%. Problemem bezrobocia zagrożone są w 

szczególności ulice leżące w centralnej części miasta.  

Problem ten został zauważony również w trakcie prac nad Strategią zrównoważonego 

rozwoju gminy Karczew. Aktualizacja 2012-2020, gdzie stwierdzono, iż  bezrobocie stanowi i 

nadal będzie stanowić jeden z najważniejszych problemów gminy. Dalszy wzrost liczby osób 

w wieku produkcyjnym w najbliższych latach może skutkować wzrostem poziomu bezrobocia, 

stąd aktywizacja gospodarcza gminy musi być bardziej intensywna. Pomimo braku 

efektywnych narzędzi do walki z bezrobociem gmina zamierza podejmować działania na rzecz 

aktywizacji gospodarczej (m.in. wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod inwestycje, 

zapewnienie właściwej dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, prowadzenie 

„promocji zatrudnienia”, wsparcie instytucjonalne wszelkich form przedsiębiorczości oraz 

instytucji otoczenia biznesu, promocja gospodarcza, rozwój turystyki). 



24 

 

Rys. 1 Poziom bezrobocia w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew.  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu bezrobocia. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 10 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu bezrobocia 

Wskaźnik: Udział bezrobotnyc h w liczbie ludno ści w wieku produkcyjnym  [%]; warto ść 
średnia = 4,4 

Warto ści  Ulice  
bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – 
powyżej średniej 
 

Ulice: Akacjowa (33,3), Złotnicza (33,3), Henryka Sucharskiego (28,6), 
Sosnowa (25,0), Marii Skłodowskiej (19,2), Ogrodowa (16,7), Redutowa 
(13,2), Fryderyka Chopina (11,5), Zatylna (11,2), Otwocka (11,1), Dojazd 
(9,1), Ks. Władysława Żaboklickiego (9,1), Gołębia (8,9), Podchorążych 
(8,8), Wschodnia (8,7), Wiślana (8,7), Kościelna (8,3), Brzozowa (7,7), 
Bohaterów Westerplatte (7,1), Przechodnia (7,1), Piaski (6,8), Generała 
Zygmunta Berlinga (6,5), Kusocińskiego (6,1), Partyzantów (6,3) 
Miejscowości: Kępa Nadbrzeska (6,1), Janów (6,0) 

Źródło: opracowanie własne. 

Poziom ubóstwa 

Jednym z zagadnień, na które należy zwrócić uwagę w przypadku gminy Karczew jest 

poziom ubóstwa. Ubóstwo stanowi jeden z najważniejszych problemów społecznych w skali 

kraju, stąd też zjawisko to wymaga zdecydowanych działań również na poziomie lokalnym. 

Można je zdefiniować można jako sytuację deprywacji potrzeb, niemożność zaspokojenia 

potrzeb ze względu na niewystarczające środki finansowe, niedostateczne dochody. Dla 

zmierzenia ubóstwa bardzo często odwołujemy się do tzw. ustawowej granicy ubóstwa, a więc 

poziomu życia jednostki, który ustawowo kwalifikuje ją do wsparcia poprzez system pomocy 
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społecznej. Aktualnie kwota, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawnia do 

ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, wynosi dla 

gospodarstwa 1-osobowego 634 zł, zaś na osobę w rodzinie - 514 zł. Obecnie poziom ubóstwa 

w gminie Karczew jest dość niski, co przejawia się m.in. nieznacznym udziałem osób 

korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców (45,1). Sytuacja w zakresie 

poziomu ubóstwa w gminie jest jednak dość złożona. Miasto Karczew i obszary wiejskie w 

gminie cechują się zbliżonym udziałem osób korzystających z pomocy społecznej (wartość 

wskaźnika wynosi odpowiednio 45,6 dla miasta i 44,4 dla wsi), jednak znaczne dysproporcje 

w zakresie poziomu ubóstwa występują w skali lokalnej. W przypadku wiejskiej części gminy 

problem ubóstwa dotyczy miejscowości położonych w jej środkowej części: Otwock Mały, 

Ostrówek, Kępa Nadbrzeska i Wygoda, gdzie wartość analizowanego wskaźnika przekracza 

65 osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców. Na terenie miasta 

Karczew problemem ubóstwa zagrożone są w szczególności ulice peryferyjne lub położone w 

centralnej części miasta (m.in. Anielin, Bohaterów Westerplatte, ks. S. Brzóski, Dojazd, 

Gołębia, Kolejkowa, Łąkowa, J. Matejki, Partyzantów, Różana, M. Skłodowskiej, J. 

Słowackiego, Zakolejkowa). 

 

Rys. 3Poziom ubóstwa w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew.  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 4 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu ubóstwa.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 11 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu ubóstwa. 

Wskaźnik: O soby korzystaj ące z pomocy społecznej na 1000 mieszka ńców [osoby] ; warto ść 
średnia = 45,1 

Warto ści  Ulice  
bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – powyżej 
średniej 
 

Ulice: Anielin (868,4), Kolejkowa (583,3), Górna (527,8), Dojazd(378,8), 
Redutowa (140,4), Partyzantów (135,4), Ks. Stanisława Brzóski 
((133,3), Marii Skłodowskiej (128,2), Łąkowa (121,2), Zakolejkowa 
(119,0), Gołębia (118,2), Juliusza Słowackiego (115,6), Różana 
(113,3), Bohaterów Westerplatte (107,8), Joachima Lelewela (104,9), 
Wiślana (100,4), Jana Matejki (100,0), Otwocka (86,7), Tadeusza 
Kościuszki (80,3), Hugo Kołłątaja (73,5), ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (70,4), Fryderyka Chopina (66,7) 
Miejscowości: Kępa Nadbrzeska (110,4), Wygoda (106,5), Otwock 
Mały (67,1) 

Źródło: opracowanie własne. 

Poziom przest ępczości 

Nieznaczne zróżnicowanie przestrzenne między miejską a wiejską częścią gminy 

występuje także w zakresie poziomu przestępczości. Ogólnie gmina Karczew charakteryzuje 

się niskim poziomem przestępczości, o czym świadczy mała liczba przestępstw  

o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców (13,2). Problem przestępczości  

w przypadku gminy Karczew w nieco większym stopniu dotyczy obszaru miasta niż 

miejscowości wiejskich (wartości wskaźnika wynoszą odpowiednio13,8 i 12,9).  

W większości wsi w gminie sytuacja w zakresie poziomu przestępczości jest korzystna lub 
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przeciętna, wyjątek stanowią miejscowości Ostrówek, Piotrowice, Sobiekursk, Wygoda  

i Władysławów. Na terenie miasta zjawisko przestępczości koncentruje się na kilkunastu 

ulicach położonych w centralnej części miasta, jak np. Armii Krajowej, Bednarska, 

Częstochowska, Dojazd, Przechodnia, Sosnowa, J. Słowackiego, Stare Miasto,  

H. Sucharskiego, Ślepa czy Spokojna. W ich przypadku wskaźnik przestępczości przekracza 

wartość 30 przestępstw o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców.  

Ocena wskaźnikowa dokonana na potrzeby wyznaczania obszaru zdegradowanego i 

rewitalizacji ma swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach planistycznych gminy. Między 

innymi w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Karczew. Aktualizacja 2012-2020 

stwierdzono, że jednym z priorytetów gminy jest poprawa bezpieczeństwa publicznego, co 

wynika z wyraźnego wzrostu przestępczości w ostatnich latach, poziomu ruchu na drogach 

oraz konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscach podwyższonego 

ryzyka. 

 

Rys. 5Poziom przest ępczo ści w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew.  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu przest ępczo ści.  

Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 12 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu przest ępczości. 

Wskaźnik: Przest ępstwa o charakterze kryminalnym ogółem na 1000 mies zkańców 
[przest ępstwa]; warto ść średnia = 13,2 

Warto ści  Ulice  
bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – 
powyżej średniej 
 

Ulice: Ślusarska (333,3), Ślepa (166,7), Spokojna (166,7), Leopolda Staffa 
(125,0), Słoneczna (111,1), Ordona (107,1), Złotnicza (107,1), Bednarska 
(83,3), Przechodnia (76,9), Sosnowa (76,9), Przemysłowa (62,5), 
Joachima Lelewela (55,6), Stare Miasto (47,6), Dojazd (45,5), Henryka 
Sucharskiego (37,0), Świderska (36,2), Redutowa (35,1), Generała Józefa 
Bema (34,3), Ks. Bp Ignacego Krasickiego (33,3), Juliusza Słowackiego 
(33,3), Jana Kochanowskiego (32,3), Częstochowska (30,9), Armii 
Krajowej (30,5), Ireny Maciejewskiej (27,8), Adama Mickiewicza (27,3), 
Anielin (26,3), Chłopickiego (25,6), Wschodnia (25,6), Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (24,8), Otwocka (24,4), Franciszka Bielińskiego (23,4), ul. Ks. 
Władysława Żaboklickiego (23,1), Romualda Traugutta (22,2), Fryderyka 
Chopina (22,2), Jana Krzewniaka (21,5), Warszawska (21,5) 
Miejscowości: Ostrówek (33,7), Władysławów (30,3), Piotrowice (24,8), 
Wygoda (24,1), Sobiekursk (21,8) 

Źródło: opracowanie własne. 

Poziom patologii społecznej 

Uzależnienia (alkoholizm, narkomania) i przemoc w rodzinie stanowią istotny problem 

społeczny. Należą do trudno diagnozowalnych, a ich identyfikacja i rozwiązanie wymaga 

zaangażowania różnych instytucji. Gmina Karczew cechuje się dość niskim poziomem 

patologii społecznej. Wskazuje na to nieznaczna liczba niebieskich kart i liczba osób 
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korzystających z pomocy społecznej ze względu na alkoholizm i narkomanię na 1000 

mieszkańców (8,6). Jednakże  dokonana analiza wewnętrzna gminy wskazuje, iż problem 

patologii społecznej w przypadku gminy Karczew w większym stopniu dotyczy obszaru miasta 

niż części wiejskiej (wartości wskaźnika wynosi odpowiednio 9,9 dla miasta i 6,6 dla obszarów 

wiejskich). Z miejscowości wiejskich gminy niekorzystną sytuacją w zakresie poziomu patologii 

społecznej wyróżniają się jedynie wsie Otwock Mały i Kępa Nadbrzeska, natomiast w 

pozostałych wsiach sytuacja jest korzystna lub przeciętna. Na terenie miasta Karczew problem 

patologii społecznej dotyczy głównie ulic położonych w centralnej części miasta, np. Anielin, 

Bohaterów Powstania Styczniowego, Brzozowa, Dojazd, Łąkowa, Partyzantów, Różana, M. 

Skłodowskiej, J. Słowackiego czy R. Traugutta. W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby 

osób i rodzin korzystających z pomocy ze względu na uzależnienie od alkoholu. Liczba osób i 

rodzin korzystających ze wsparcia ze względu na narkomanię jest znacząco mniejsza – w 

ostatnich latach z takiej pomocy korzystało od 1 do 7 rodzin.  

Rys. 7 Poziom patologii społecznej w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew.  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 8 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu patologii 
społecznej.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 13 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu patologii społecznych. 

Wskaźnik: Liczba niebieskich kart i liczba osób korzystaj ących z pomocy społecznej ze 
względu na alkoholizm i narkomani ę na 1000 mieszka ńców [niebieski karty i osoby ł ącznie]; 

warto ść średnia = 8,6 
Warto ści  Ulice  

bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – 
powyżej średniej 
 

Ulice: Anielin (526,36), Łąkowa (45,5), Dojazd (45,5), Brzozowa (43,5), 
Bohaterów Powstania Styczniowego (35,7), Partyzantów (31,3), Juliusza 
Słowackiego (26,7), Marii Skłodowskiej (25,6), Fryderyka Chopina (22,2), 
Romualda Traugutta (22,2), Świderska (21,7), Ks. Stanisława Brzóski 
(20,0), Różana (20,0), Redutowa (17,5), Jana Matejki (16,7), Ochotników 
(15,7), Generała St. Grota Roweckiego (14,7), Tadeusza Kościuszki 
(14,6), Gołębia (14,2), Rynek Zygmunta Starego (13,7), Warszawska 
(12,9), Marszałka Józefa Piłsudskiego (12,4), Adama Mickiewicza (12,3), 
Podchorążych (11,6) 
Miejscowości: Kępa Nadbrzeska (12,5), Otwock Mały (12,3) 

Źródło: opracowanie własne. 

Poziom edukacji 

Na korzystną sytuację społeczną gminy Karczew wpływa także dość wysoki poziom 

edukacji. Wpływa na to głównie wysoki średni wynik sprawdzianu po VI szkoły podstawowej 

(74,4%) i dość wysoki średni wynik egzaminu gimnazjalnego (55,6%). Ponadto w zakresie 

poziomu edukacji nie występują większe różnice między miejską a wiejską częścią gminy. Na 

terenie Karczewa wartości obu wskaźników wyniosły 75,4% i 55,3%, natomiast na obszarach 
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wiejskich wyniki obu egzaminów były zbliżone i wyniosły odpowiednio: 73,2%  

i 55,8%. Z miejscowości wiejskich gminy najgorsze wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły 

podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. osiągali uczniowie z Janowa, Otwocka 

Małego, Łukówca, Ostrówca i Sobiekurska. Na terenie miasta wyniki obu egzaminów 

końcowych były również mało zróżnicowane, aczkolwiek uczniowie zamieszkujący na 

niektórych ulicach w centralnej części miasta (np. Armii Krajowej, Bohaterów Westerplatte, 

Dojazd, Karczówek, T. Kościuszki, J. Krzewniaka, Leśna, Ochotników, Podlaska, 

Przechodnia, J. Słowackiego, H. Sucharskiego) uzyskiwali wyniki gorsze od średniej dla 

gminy. Mimo, iż w Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Karczew. Aktualizacja 2012-2020 

stwierdzono, że poziom edukacji jest jedną z najlepiej ocenianych sfer przez mieszkańców 

gminy, a jakość kształcenia i dostępność szkół na poziomie podstawowym i gimnazjalnym jest 

dobra lub bardzo dobra, to przeczą temu niskie oceny osiągane przez uczniów na 

obiektywnych testach i egzaminach, co wskazuje na konieczność poprawy poziomu 

kształcenia, jak również poprawy bazy lokalowej i dydaktycznej szkół. 

Rys. 9 Poziom edukacji w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 10 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu edukacji.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 14 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu edukacji. 

Wskaźnik: Średni wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawo wej (język polski, 
matematyka) [%]; warto ść średnia = 74,4  

Warto ści  Ulice  
bardzo 
niekorzystne 
i niekorzystne – 
poniżej średniej 

Ulice: Podlaska (47,3), Juliusza Słowackiego (53,0), Przechodnia (53,3), 
Tadeusza Kościuszki (58,2), Generała St. Grota Roweckiego (58,4), Henryka 
Sucharskiego (58,7), Wiślana (60,2), Dojazd (63,7), Świderska (70,0), 
Zbigniewa Herberta (70,3), Kościelna (70,5), Bohaterów Powstania 
Styczniowego (72,0), Leśna (73,0), Leopolda Staffa (73,0)  
Miejscowości: Łukówiec (37,7), Ostrówiec (59,0), Ostrówek (60,8), Otwock 
Mały (62,7), Brzezinka (71,1), Kępa Nadbrzeska (71,7), Glinki (72,3), 
Całowanie (72,3) 

Wskaźnik: Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (j ęzyk polski, historia i  WOS, matematyka, 
przedmioty przyrodnicze) [%]; warto ść średnia = 55,6  

Warto ści  Ulice  
bardzo 
niekorzystne 
i niekorzystne – 
poniżej średniej 

Ulice: Karczówek (27,0), Piotra Wysockiego (36,5), Generała Andersa (37,0), 
Generała St. Grota Roweckiego (41,4), Ochotników (42,0), Bohaterów 
Westerplatte (42,5), Leśna (44,3), Tadeusza Kościuszki (46,8), Bohaterów 
Powstania Listopadowego (46,8), Jana Krzewniaka (47,3), Generała Józefa 
Bema (48,3), Armii Krajowej (49,0), Zaułek (49,8), Wiślana (52,8), Zatylna 
(53,3), Krakowska (53,5), Henryka Sienkiewicza (53,9), Generała Władysława 
Sikorskiego (54,5) 
Miejscowości: Sobiekursk (33,3), Janów (46,8), Ostrówiec (48,0), Otwock 
Wielki (48,6), Łukówiec (50,4), Kępa Nadbrzeska (51,4) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Poziom kapitału społecznego 

Gmina Karczew charakteryzuje się wysokim poziomem kapitału społecznego, 

o czym świadczy relatywnie wysoka w skali kraju frekwencja w wyborach parlamentarnych  

w 2015 r. (58,2%). Zagrożenie niskim poziomem kapitału społecznego w większym stopniu 

dotyczy miejscowości wiejskich gminy (frekwencja wyborcza wyniosła odpowiednio 62,7%  

w Karczewie i 50,2% w miejscowościach wiejskich gminy). Co więcej, we wszystkich 

miejscowościach wiejskich gminy sytuację w zakresie poziomu kapitału społecznego należy 

ocenić jako dość niekorzystną, bowiem w żadnej z nich frekwencja wyborcza nie przekroczyła 

51%. Na terenie Karczewa wysokim lub przeciętnym poziomem kapitału społecznego cechują 

się wszystkie ulice położone w jego granicach (we wszystkich miejskich obwodach wyborczych 

frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 r. przekroczyła 60%). 

 

Rys. 11 Poziom kapitału społecznego w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew.  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tab. 15  Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu kapitału społecznego. 

Wskaźnik: Frekwencja w wyborach parlamentarnych [%] ; warto ść średnia = 58,2 
Warto ści  Ulice  

bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – poniżej 
średniej 
 

Ulice: brak 
Miejscowości: Ostrówek, Glinki, Kosumce (wszystkie po 49,2), 
Sobiekursk, Janów, Ostrówiec, Łukówiec, Całowanie, Brzezinka, 
Piotrowice (wszystkie po 50,3), Otwock Wielki, Kępa Nadbrzeska, 
Otwock Mały, Nadbrzeż, Władysławów, Wygoda (wszystkie po 50,7) 

Źródło: opracowanie własne. 

Poziom kapitału ludzkiego 

Sytuacja gminy Karczew w zakresie poziomu kapitału ludzkiego jest dość złożona. 

Gmina cechuje się przeciętnym udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym (20,6%). Znacznie 

lepszą sytuację w zakresie poziomu kapitału ludzkiego wykazują jednak obszary wiejskie w 

gminie niż miasto Karczew (wartości wskaźnika wynoszą odpowiednio18% dla wsi i 22,2% dla 

miasta), którego sytuację w zakresie poziomu kapitału ludzkiego należy ocenić jako dość 

niekorzystną. Świadczy to o zapoczątkowaniu procesów starzenia się społeczeństwa na 

terenie miasta. Wszystkie miejscowości wiejskie gminy charakteryzują się przeciętnym lub 

wysokim poziomem kapitału społecznego, a jedynie w kilku wsiach (Brzezinka, Kosumce, 

Ostrówiec i Władysławów) udział ludności w wieku poprodukcyjnym nieznacznie przekracza 

20%. Na terenie miasta niskim poziomem kapitału społecznego zagrożone są znaczne 

obszary położone głównie w centralnej części miasta, np. ulice Anielin, Bednarska, K. K. 

Baczyńskiego, F. Bielińskiego, F. Chopina, Kolejkowa, Partyzantów czy Widok.  

Procesy starzenia na terenie gminy dobrze obrazuje stały spadek od 2005 r. udziału 

ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności, od 2010 r. również spadek udziału 

ludności w wieku produkcyjnym oraz stały wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. 

W najbliższych latach należy spodziewać się dalszego wzrostu udziału ludności w wieku 

poprodukcyjnym w związku ze starzeniem się dużej grupy osób aktualnie będących w wieku 

produkcyjnym i wchodzeniem w wiek produkcyjny mniej licznych roczników ludzi młodych. Do 

starzenia się populacji gminy przyczynia się mała liczba urodzeń, a także wydłużanie średniej 

trwania życia. W przyszłości będzie to skutkować zmniejszaniem się podaży siły roboczej na 

rynku pracy, utrudnieniami w systemie zabezpieczenia społecznego, a z perspektywy gminy 

oznacza konieczność zapewnienia wsparcia rosnącej grupie seniorów. 

Również i w innych dokumentach planistycznych opracowanych dla Gminy Karczew 

zauważono ww. problem. między innymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy stwierdzono, że postępujący ubytek liczby 

mieszkańców gminy i niski poziom kapitału społecznego jest jednym z najważniejszych 

problemów społecznych gminy. Świadczy o tym m.in. zaawansowanie procesów starzenia się 
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w gminie, zwłaszcza na terenie miasta. Ponadto, analizując aktualnie panujące trendy można 

dostrzec, że prognozy demograficzne dla gminy są niekorzystne. 

 

Rys. 12Poziom kapitału ludzkiego w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew.  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 13 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu kapitału 
ludzkiego. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 16 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu kapitału ludzkiego. 

Wskaźnik: Udział ludno ści w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludno ści ogółem [%] ; warto ść 
średnia = 20,6 

Warto ści  Ulice  
bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – 
powyżej średniej 

Ulice: Widok (66,7), Anielin (52,6), Partyzantów (40,6), Kolejkowa (37,5), 
Franciszka Bielińskiego (34,4), Bednarska (33,3), Słoneczna (33,3), 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (31,8), Fryderyka Chopina (31,1), 
Henryka Sucharskiego (29,6), Generała Józefa Bema (29,3), Stanisława 
Wyspiańskiego (29,3), Warszawska (29,0), Akacjowa (28,6), Krótka (28,6), 
Złotnicza (28,6), Marii Skłodowskiej (28,2), Rynek Zygmunta Starego 
(28,1), Generała Władysława Sikorskiego (28,0), Dojazd (27,3), Kościelna 
(27,2), Przechodnia (26,9), Ks. Władysława Żaboklickiego (26,7), 
Bohaterów Powstania Styczniowego (26,2), Piaski (26,0), Karczówek 
(25,8), Generała Zygmunta Berlinga (25,7), Podlaska (25,0), Górna (25,0), 
Hugona Kołłątaja (25,0), Jakuba Winczakiewicza (24,6), Adama 
Mickiewicza (24,6) 
Miejscowości: brak 

Źródło: opracowanie własne. 

Poziom rozwoju sfery społecznej 

Analiza negatywnych zjawisk społecznych na terenie gminy Karczew wykazała ich 

koncentrację w określonych miejscowościach wiejskich gminy i częściach (ulicach) miasta.  

W przypadku miejscowości wiejskich w gminie na procesy degradacji w zakresie sfery 

społecznej najbardziej narażone są wsie Otwock Mały i Kępa Nadbrzeska, a w mniejszym 
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stopniu również Janów, Ostrówek, Sobiekursk, Wygoda i Władysławów. Na terenie miasta 

niekorzystne zjawiska w zakresie sfery społecznej występują na ulicach Anielin, F. Chopina, 

Dojazd, Partyzantów, Przechodnia, Redutowa, M. Skłodowskiej, J. Słowackiego,  

H. Sucharskiego i Złotniczej. Ponadto sytuację społeczną kilkudziesięciu ulic miasta należy 

ocenić jako dość niekorzystną. 

Rys. 14 Poziom rozwoju sfery społecznej w miejscowo ściach wiejskich gminy Karczew.  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 15 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie sfery społecznej.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
2.3.2 Sfera gospodarcza 

Poziom przedsi ębiorczo ści 

Gmina Karczew cechuje się wysokim poziomem przedsiębiorczości, o czym świadczy 

liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (87,3). Sytuacja gminy w zakresie 

poziomu przedsiębiorczości jest jednak dość zróżnicowana i to zarówno w układzie miasto -

obszary wiejskie, jak i w obrębie poszczególnych części gminy. Miasto Karczew cechuje się 

znacznie wyższym poziomem przedsiębiorczości niż miejscowości wiejskie gminy (wartość 

wskaźnika wynosi odpowiednio 102,6 dla miasta i 61,7 dla obszarów wiejskich), co wynika  

z pełnienia przez miasto określonych funkcji oraz jego rangi w systemie osadniczym (jako 

ośrodka lokalnego w powiecie otwockim). Zróżnicowanie przestrzenne wartości wskaźnika  

w przestrzeni miasta wynika z nierównomiernego rozmieszczenia podmiotów gospodarczych 

na jego terenie. Niskim i bardzo niskim poziomem przedsiębiorczości cechują się głównie 

krótkie ulice, zamieszkałe przez niewielką liczbę ludności, które pełnią głównie funkcje 

mieszkaniowe – stąd brak lub nieznaczna liczba podmiotów gospodarczych na ich terenie. 

Spośród miejscowości wiejskich w gminie niskim lub bardzo niskim poziomem 

przedsiębiorczości (poniżej 60 podmiotów na 1000 mieszkańców) cechuje się większość wsi. 

Szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie poziomu przedsiębiorczości jest we wsiach 
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Kosumce (23,1 podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców), Ostrówek (44,9) czy Łukówiec 

(45,5).  

Rys. 16 Poziom rozwoju sfery gospodarczej w miejsco wościach wiejskich gminy Karczew. 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 17 Ulice Karczewa wykazuj ące niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu sfery 
gospodarczej.  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 17 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu sfery gospodarczej. 

Wskaźnik: Podmioty gospodarcze na 1000 mieszka ńców [podmioty gospodarcze] ; warto ść 
średnia = 87,3 

Warto ści  Ulice  
bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – 
poniżej średniej 

Ulice: Widok, Anielin, Dojazd, Górna, Brzozowa, Ślepa, Kwiatowa, Łąkowa, 
Spokojna, Przemysłowa, Zaułek, Leopolda Staffa, Ks. Jerzego Popiełuszki, 
Czesława Miłosza, Mikołaja Reja (wszystkie po 0), Fryderyka Chopina 
(22,2), Stanisława Moniuszki (27,8), Partyzantów (31,3), Krakowska (34,5), 
Zakolejkowa (35,7), Hugona Kołłątaja (44,1), Stanisława Wyspiańskiego 
(48,8), Ignacego Prądzyńskiego (54,5), Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(55,9), Kusocińskiego (58,1), Podchorążych (58,1), Generała Władysława 
Sikorskiego (59,5), Generała Andersa (61,3), Zatylna (62,8), Piotra 
Wysockiego (66,0), Jana Matejki (66,7), Wiślana (68,4), Maurycego 
Mochnackiego (68,6) 
Miejscowości: Kosumce (23,1), Ostrówek (44,9), Łukówiec (45,5), Janów 
(49,8), Glinki (50,6), Piotrowice (56,9), Nadbrzeż (57,0), Ostrówiec (57,3), 
Całowanie (59,1), Władysławów (60,6), Kępa Nadbrzeska (62,5), Otwock 
Wielki (66,6) 

Źródło: opracowanie własne. 

2.3.3 Sfera środowiskowa 

Poziom jako ści środowiska 

Gmina Karczew charakteryzuje się przeciętnym poziomem rozwoju w zakresie sfery 

środowiskowej. Największe natężenie ruchu kołowego na drogach występuje wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych przechodzących przez teren gminy, tzn. drogi krajowej DK50, 
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przechodzącej w sąsiedztwie wsi: Ostrówek, Piotrowice, Sobiekursk i Całowanie, oraz dróg 

wojewódzkich: DW801 (wsie Piotrowice i Otwock Mały, na terenie miasta al. Jana Pawła II), 

DW712 (ul. Wiślana w Karczewie), DW798 (wieś Otwock Mały) i DW734 (wsie Nadbrzeż, 

Otwock Wielki i Wygoda). Gmina Karczew cechuje się ponadto znacznym udziałem 

mieszkańców korzystających w gospodarstwach domowych z innego źródła ciepła niż sieć 

ciepłownicza w liczbie ludności ogółem (76,6%). Problem ten w większym stopniu dotyczy 

wiejskiej części gminy, gdzie wszyscy mieszkańcy korzystają z innych źródeł ciepła niż sieć 

ciepłownicza. Na terenie miasta udział ludności korzystającej z sieci ciepłowniczej wynosi 

37,3%.  

  

Tab. 18 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu sfery środowiskowej 

Wskaźnik: Udział mieszka ńców korzystaj ących w gospodarstwac h domowych z innego 
źródła ciepła ni ż sieć ciepłownicza w liczbie ludno ści ogółem [%]; warto ść średnia = 76,6 

Warto ści  Ulice  
bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – 
powyżej średniej 

Ulice: Widok, Dojazd, Leopolda Staffa, Krakowska, Kusocińskiego, Piotra 
Wysockiego, Wiślana, Wierzbowa, Henryka Sienkiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Leśna, Gołębia, Różana, Chłopickiego, Jakuba 
Winczakiewicza, Franciszka Bielińskiego, Kościelna, Ireny Maciejewskiej, 
Adama Mickiewicza, Częstochowska, Tadeusza Kościuszki, Ochotników, 
Armii Krajowej, Bohaterów Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta, 
Karczówek, Bednarska, Bp. Ignacego Krasickiego, Świderska, Krótka, 
Warszawska, Przechodnia, Ks. Władysława Żaboklickiego, Rynek 
Zygmunta Starego, Stare Miasto, Ogrodowa, Wschodnia, Ks. Bp. 
Władysława Miziołka, Anielin, Górna, Brzozowa, Ślepa, Kwiatowa, 
Łąkowa, Spokojna, Przemysłowa, Zaułek, Ks. Jerzego Popiełuszki, 
Czesława Miłosza, Mikołaja Reja, Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki, Partyzantów, Zakolejkowa, Hugona Kołłątaja, Stanisława 
Wyspiańskiego, Ignacego Prądzyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Podchorążych, Zatylna, Jana Matejki, Maurycego Mochnackiego, Stefana 
Żeromskiego, Jana Krzewniaka, Piaski, Zakątek, Jana Kochanowskiego, 
Ks. Stanisława Brzóski, Niemcewicza, Bohaterów Powstania 
Listopadowego, Marii Skłodowskiej, Joachima Lelewela, Kolejkowa, 
Podlaska, Redutowa, Henryka Sucharskiego, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, Ordona, Torfy, Generała Józefa Hallera, Sosnowa, 
Akacjowa, Złotnicza, Słoneczna, Ślusarska (wszystkie po 100,0) 
Miejscowości: Janów, Otwock Wielki, Otwock Mały, Sobiekursk, Kosumce, 
Ostrówek, Łukówiec, Glinki, Piotrowice, Nadbrzeż, Ostrówiec, Całowanie, 
Władysławów, Kępa Nadbrzeska, Brzezinka, Wygoda (wszystkie po 100,0) 

Źródło: opracowanie własne. 

2.3.4 Sfera techniczna i przestrzenno-funkcjonalna 

Gmina Karczew charakteryzuje się dość niskim poziomem infrastruktury techniczno-

społecznej, na co wskazuje m.in. wysoki udział liczby mieszkańców nie posiadających 

chodnika w miejscu zamieszkania w liczbie ludności ogółem (53%). Także w tym przypadku 

problem dotyczy w szczególności wiejskiej części gminy (wartość wskaźnika wynosi 

odpowiednio 43,7 dla miasta i 68,5% dla miejscowości wiejskich). Na obszarach wiejskich 
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gminy chodniki występują jedynie w czterech wsiach: Otwocku Małym, Otwocku Wielkim, 

Janowie i Sobiekursku3.  

Gmina Karczew powyższy problem zdiagnozowała już w trakcie prac nad Strategią 

zrównoważonego rozwoju gminy Karczew. Aktualizacja 2012-2020 i Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.   

W „ Strategii…” stwierdzono, że budowa chodników jest jednym z działań 

priorytetowych w zakresie poprawy dostępności wewnętrznej gminy. Jednocześnie nie tylko 

ma zapewnić dostępność komunikacyjną, ale również poprawić aspekt bezpieczeństwa, 

zwłaszcza w sąsiedztwie głównych dróg czy obiektów użyteczności publicznej (np. urzędy, 

szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia).  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

stwierdza, że większość dróg, głównie poza miastem, nie posiada wydzielonych chodników 

dla pieszych, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych. Na terenie gminy 

brak jest wydzielonych ścieżek rowerowych. Ruch rowerowy odbywa się na ogólnodostępnych 

jezdniach dróg publicznych. Największe zagrożenie bezpieczeństwa rowerzystów występuje 

na drogach krajowej i wojewódzkiej nr 801 z uwagi na duże natężenia ruchu, udział pojazdów 

ciężarowych i prędkość ruchu. 

Obok chodników oba dokumenty negatywnie oceniają stan dróg. W przypadku  

„Strategii..” wskazano, iż poprawa stanu ich nawierzchni (przede wszystkim zastąpienie 

nawierzchni gruntowej utwardzoną na drogach ważnych dla codziennej komunikacji) jest 

jednym z priorytetów. Ponadto istotne znaczenie lokalne będą miały ścieżki rowerowe, których 

celem jest zapewnienie bezpiecznej i komfortowej możliwości przemieszczania się między 

sąsiednimi miejscowościami. 

W dokumencie „Studium…” stwierdzono, że istotnym problemem są szeroko 

rozumiane standardy funkcjonowania systemu transportowego i obsługi jego użytkowników, 

obejmujące wyposażenie i stan infrastruktury, dostępność do dróg i przystanków, 

przepustowość, prędkość podróży oraz poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Rozwiązanie tych problemów, szczególnie w świetle dodatkowych zadań wynikających z 

rozwoju gminy i obszarów położonych na południe od Warszawy, wymaga podjęcia szeregu 

działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, zgodnie z możliwościami właścicieli i zarządców 

poszczególnych podsystemów poprzez ich rozbudowę, modernizację i budowę nowych 

elementów. 

                                                           
3  W analizie sfery technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej posłużono się przede wszystkim wskaźnikiem 

związanym z nasyceniem drogowej infrastruktury towarzyszącej. Pozostałe aspekty zostały przedstawione w 

sposób jakościowy. Głownie opierano się na dokumentach planistycznych gminy, rozmowach w trakcie spotkań 

warsztatowych, ankiet i opinii członków Zespołu ds. rewitalizacji. 
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Obok systemu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Karczew boryka 

się kwestiami poprawy estetyki miejscowości, lepszego wyposażenie w oświetlenie ulic, 

urządzenie miejsc publicznych czy zachowanie czystości. 

W zakresie infrastruktury technicznej priorytetowe znaczenie mają ponadto: 

• Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

• Modernizacje instalacji zaopatrzenia w wodę. 

• Rozwój sieci gazowej. 

• Zapewnienie bezproblemowego zaopatrzenia w energię elektryczną. 

• Upowszechnienie dostępu do Internetu. 

• Osiągnięcie i uzyskanie właściwych standardów w zakresie zbiórki, składowania i utylizacji 

odpadów oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

stwierdzono, że poziom i zakres usług uwarunkowany jest położeniem gminy w zasięgu 

aglomeracji warszawskiej oraz w tzw. pasie otwockim. Miasta Otwock i Warszawa oferują 

pełen zakres usług wyższego rzędu, w tym wysokospecjalistycznych. Położenie w 

bezpośrednim sąsiedztwie miast, które zapewniają usługi dla mieszkańców, powoduje ich 

znaczne ograniczenie na obszarze wiejskim gminy. W mieście Karczew usytuowane są 

podstawowe urzędy i instytucje obsługujące mieszkańców gminy, m.in.: Urząd Miejski, 

Komisariat Policji, filie i oddziały banków, zakłady produkcyjne. 

Ze względu na rolniczy charakter gminy tereny usługowe są zlokalizowane w centrach 

wsi. Są to głównie usługi handlu zaspakajające potrzeby na poziomie podstawowym oraz 

usługi kultury i oświaty. Na terenie gminy Karczew nie występują  wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe. 

Tab. 19 Ulice Karczewa i miejscowo ści wiejskie gminy Karczew wykazuj ące 
niekorzystn ą sytuacj ę w zakresie poziomu sfery technicznej i przestrzenn o-

funkcjonalnej. 
Wskaźnik: Udział mieszka ńców nie posiadaj ących  chodnika w miejscu zamieszkan ia w 

liczbie ludno ści ogółem [%]; warto ść średnia = 53,0 
Warto ści  Ulice  

bardzo niekorzystne 
i niekorzystne – 
powyżej średniej 

Ulice: Generała Władysława Sikorskiego, Generała Andersa, Generała 
Zygmunta Berlinga, Anielin, Górna, Brzozowa, Ślepa, Kwiatowa, Łąkowa, 
Spokojna, Przemysłowa, Zaułek, Ks. Jerzego Popiełuszki, Czesława 
Miłosza, Mikołaja Reja, ul. Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, 
Partyzantów, Zakolejkowa, Hugona Kołłątaja, Stanisława Wyspiańskiego, 
Ignacego Prądzyńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Podchorążych, 
Zatylna, Jana Matejki, Maurycego Mochnackiego, Stefana Żeromskiego, 
Jana Krzewniaka, Piaski, Zakątek, Jana Kochanowskiego, Ks. Stanisława 
Brzóski, Niemcewicza, Bohaterów Powstania Listopadowego, Marii 
Skłodowskiej, Joachima Lelewela, Kolejkowa, Podlaska, Redutowa, 
Henryka Sucharskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ordona, Torfy, 
Generała Józefa Hallera, Sosnowa, Akacjowa, Złotnicza, Słoneczna, 
Ślusarska (wszystkie po 100,0 ) 
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Miejscowości: Kosumce, Ostrówek, Łukówiec, Glinki, Piotrowice, 
Nadbrzeż, Ostrówiec, Całowanie, Władysławów, Kępa Nadbrzeska, 
Brzezinka, Wygoda (wszystkie po 100,0) 

Źródło: opracowanie własne. 

 2.4 Identyfikacja obszarów zdegradowanych na teren ie gminy 

Do identyfikacji obszarów zdegradowanych na terenie gminy Karczew wykorzystane 

zostały wskaźniki syntetyczne skonstruowane dla poszczególnych sfer funkcjonowania gminy 

(społeczna, gospodarcza, środowiskowa, techniczna i przestrzenno-funkcjonalna). Wskaźniki 

te mają charakter wskaźników agregatowych. W myśl Ustawy o rewitalizacji istotą podjęcia 

działań rewitalizacyjnych na jakimś obszarze jest kumulacja negatywnych zjawisk  

w sferze społecznej. Diagnoza społeczno-gospodarcza przeprowadzona na potrzeby 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie Karczew wykazała kumulację negatywnych 

zjawisk w określonych strefach (w tym w sferze społecznej), a więc należy je traktować jako 

obszary zdegradowane w myśl wytycznych Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju. W przypadku miejscowości wiejskich są to wsie: Janów, K ępa Nadbrzeska, 

Ostrówek, Otwock Mały, Sobiekursk, Władysławów i Wy goda , natomiast w przypadku 

miasta Karczew obszar obejmujący centralną część miasta, którego granice określają: 

al. Jana Pawła II – ul. Wi ślana – ul. Świderska – ul. Ko ścielna – ul. Otwocka – ul. 

Ślusarska – ul. Bohaterów Westerplatte – ul. Otwocka  – ul. J. Piłsudskiego – ul. A. 

Mickiewicza – granica miasta – ul. Czerwona – ul. A rmii Krajowej – ul. Jagodne – ul. 

Częstochowska – al. Jana Pawła II. 

Na szczególną uwagę z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych zasługują jednak 

obszary zdegradowane, w których zdiagnozowano stan kryzysowy, spowodowany 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych i negatywną sytuacją w jednej ze sfer (tzn. 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej). Obszar 

rewitalizacji powinien być także obszarem istotnym z punktu widzenia rozwoju lokalnego, a w 

przypadku obszarów miejskich powinien być zwarty przestrzennie.  

Wychodząc z powyższych założeń Zespół do spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew 

uznał, że w przypadku gminy Karczew rewitalizacji poddane powinny zostać obszary 

zdegradowane położone w granicach miasta. Przy wyborze obszaru kierowano się 

„Wytycznymi..” i przeanalizowano potencjały poszczególnych obszarów zdegradowanych 

kierując się zasadą, iż wybrany obszar do rewitalizacji musi charakteryzować się znaczeniem 

dla rozwoju lokalnego i można na nim prowadzić procesy rewitalizacyjne. Ponadto kierowano 

się wskazaniami mieszkańców z procesu ankietyzacji i obiektywną oceną wskaźników dla 

poszczególnych obszarów Gminy (miasta Karczew i obszarów wiejskich) z których wynikało, 

iż obszar miasta cechuje się większą koncentracją negatywnych zjawisk przede wszystkim 
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społecznych niż obszary wiejskie. Po przeprowadzonej analizie Zespół wskazał obszar miasta 

Karczew do rewitalizacji w trakcie publicznego warsztatu w dniu 13 października 2016r a 

następnie wskazane obszary do rewitalizacji zostały poddanej publicznej konsultacji w dniach 

13-28 października 2016r. 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się ponadto potencjałem rozwojowym. Wynika on z 

tego, że jako centrum miasta, stanowi on siedzibę licznych gminnych instytucji – działających 

zarówno w sferze pomocy społecznej, jak i edukacji, kultury czy sportu. Dodatkowo w czasie 

warsztatów oraz w badaniach ankietowych zostały podkreślone problemy z 

niezagospodarowanymi terenami zielonymi, które uniemożliwiają ich wykorzystywanie przez 

mieszkańców (nie tylko miasta, ale całej gminy). Tereny zielone, które wskazywali zarówno 

członkowie Zespołu do spraw Rewitalizacji, jak i zaangażowani w proces opracowania 

dokumentu interesariusze, stanowią atrakcję dla mieszkańców całej gminy. Ponadto mogą 

stać się atrakcjami przyciągającymi przyjezdnych z całej aglomeracji warszawskiej. Bliskość 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego powoduje, że pojawia się tu spora liczba osób 

chcących również aktywnie wypoczywać w niedużej odległości od domu. Infrastruktura 

sportowa może być wykorzystywana przez drużyny sportowe z regionu. Już w poprzednich 

latach stadion wykorzystywany był np. na potrzeby treningu reprezentacji Polski w piłce 

nożnej. Jednocześnie rozbudować trzeba infrastrukturę towarzyszącą, jak choćby parkingową. 

Jezioro Moczydło to teren, który może być wykorzystywany do wypoczynku (zarówno 

mieszkańców, jak i przyjezdnych), wymagający jednak przystosowania i stworzenia 

infrastruktury pozwalającej w pełni z niego korzystać. Ponadto na obszarze rewitalizacji, 

między gęstą zabudową mieszkaniową, znajdują się niezagospodarowane tereny zielone. Ich 

wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową skierowaną do osób w różnym 

wieku (od małych dzieci po seniorów) sprawi, że mieszkańcy częściej będą się spotykać i 

znajdą sposób na zagospodarowanie czasu wolnego. Należy też pamiętać, że bliskość 

Warszawy jest w przypadku gminy Karczew i jej podobnych gmin zarówno zaletą, jak i swego 

rodzaju zagrożeniem. Mieszkańcom łatwiej skorzystać z różnych usług, zwłaszcza 

specjalistycznych, jednak z drugiej strony gminy takie często stają się jedynie sypialniami. 

Powiększenie liczby usług świadczonych na obszarze rewitalizacji w mieście Karczewie 

sprawi, że mieszkańcy rzadziej będą musieli korzystać z usług w stolicy, a co za tym idzie, 

będą silniej związani ze swoją gminą.
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Rys. 18 Obszary zdegradowane w gminie Karczew. 

 
Źródło: opracowanie własne.
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2.5 Charakterystyka obszarów zdegradowanych i rewit alizacji 

Na wyznaczonych w trakcie analizy obszarach zdegradowanych leżących w granicach 

gminy Karczew mieszka w sumie 6063 osoby, co stanowi 38,4% całkowitej liczby ludności  

w gminie. Natomiast na obszarze rewitalizacji, który zajmuje 11,1% całkowi tej 

powierzchni gminy, mieszka 4488 osób (28,4% ogólnej  liczby ludno ści gminy) . Obszar 

rewitalizacji obejmuje centralną część miasta Karczew wskazaną jako zdegradowany. Na 

wskazanych w analizie obszarach zdiagnozowano stan kryzysowy, spowodowany 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie wysokiego 

poziomu bezrobocia, wysokiego poziomu ubóstwa, wysokiego poziomu przestępczości, 

wysokiego poziomu patologii społecznej i niskiego poziomu kapitału ludzkiego. Obszary 

zdegradowane i obszary rewitalizacji wykazują ponadto negatywną sytuację w sferze 

środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Spełniają zatem warunki obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w myśl Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju w zakresie rewitalizacji. 

Tab. 20 Charakterystyka obszarów zdegradowanych (OZ ) i obszarów rewitalizacji (OR) 
w gminie Karczew. 

Zjawisko  Wskaźnik  Gmina  OZ OR 
Sfera społeczna 

Poziom bezrobocia Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym [%] 

4,4 4,7 4,8 

Poziom ubóstwa Osoby korzystające z pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców [osoby] 

45,1 60,7 59,5 

Poziom przestępczości Przestępstwa o charakterze kryminalnym ogółem 
na 1000 mieszkańców [przestępstwa] 

13,2 16,3 16,4 

Poziom patologii 
społecznej 

Liczba niebieskich kart i liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej ze względu 
na alkoholizm i narkomanię na 1000 mieszkańców 
[niebieskie karty i osoby łącznie] 

8,6 12,2 14,0 

Poziom edukacji Średni wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły 
podstawowej (język polski, matematyka) [%] 
Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (język 
polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty 
przyrodnicze) [%] 

74,4 
 

55,6 

73,5 
 

56,4 

74,9 
 

57,9 

Poziom kapitału 
społecznego 

Frekwencja w wyborach parlamentarnych [%] 
58,2 59,2 62,3 

Poziom kapitału 
ludzkiego 

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie 
ludności ogółem [%] 

20,6 21,2 23,0 

Sfera gospodarcza 
Poziom 
przedsiębiorczości 

Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców 
[podmioty gospodarcze] 

87,3 105,6 115,9 

Sfera środowiskowa 

Jakość środowiska 
Udział mieszkańców korzystających w 
gospodarstwach domowych z innego źródła ciepła 
niż sieć ciepłownicza w liczbie ludności ogółem [%] 

76,6 95,2 93,5 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Poziom infrastruktury 
przestrzenno-
funkcjonalne 

Udział mieszkańców nie posiadających chodnika 
w miejscu zamieszkania w liczbie ludności ogółem 
[%] 

53,0 25,5 24,1 

Źródło: opracowanie własne. 

 Wybór obszaru rewitalizacji został oparty o „Wytyczne..” i pogłębioną analizę potencjału 

poszczególnych obszarów zdegradowanych. W trakcie wyboru kierowano się zasadą, iż 

wybrany obszar do rewitalizacji musi charakteryzować się znaczeniem dla rozwoju lokalnego 

i można na nim prowadzić procesy rewitalizacyjne. Ponadto kierowano się wskazaniami 

mieszkańców z procesu ankietyzacji i obiektywną oceną wskaźników dla poszczególnych 

obszarów Gminy (miasta Karczew i obszarów wiejskich), z których wynikało, iż obszar miasta 

cechuje się większą koncentracją negatywnych zjawisk przede wszystkim społecznych niż 

obszary wiejskie. Po przeprowadzonej pogłębionej analizie w oparciu o dane statystyczne 

Zespół wskazał obszar miasta Karczew do rewitalizacji w trakcie publicznego warsztatu w dniu 

13 października 2016r a następnie wskazane obszary do rewitalizacji zostały poddanej 

publicznej konsultacji w dniach 13-28 października 2016r.  Obszar rewitalizacji zamknął się w 

strefie wyznaczonej przez poszczególne ulice wymienione w Tabeli 21. Zestawienie  ulic 

wchodzących w skład obszaru  rewitalizacji. 
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Tab. 21 Zestawienie  ulic wchodz ących w skład obszaru  rewitalizacji 

ID Jedn_teryt 

Udział 
bezrobotnych 

w liczbie 
ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

Osoby 
korzystające z 

pomocy 
społecznej na 

1000 
mieszkańców 

[średnioroczny] 

Przestępstwa o 
charakterze 
kryminalnym 
ogółem na 

1000 
mieszkańców 

[średnioroczny] 

Liczba 
niebieskich kart i 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 
społecznej ze 
względu na 
alkoholizm i 
narkomanię 

Średni wynik 
sprawdzianu 
w klasie VI 

(język polski, 
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Karczew – gmina 
 

 
 

4,4 45,1 13,2 8,6 74,4 55,6 58,2 20,6 87 76,6 53,0 

M001 ul. Akacjowa 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 28,6 429 100,0 100,0 

M005 ul. Armii Krajowej 5,1 5,9 30,5 7,0 0,0 49,0 61,0 22,9 130 100,0 0,0 

M006 
ul. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 31,8 205 100,0 100,0 

M007 ul. Bednarska 0,0 55,6 83,3 0,0 0,0 0,0 63,3 33,3 167 100,0 0,0 

M010 
ul. Franciszka 
Bielińskiego 

3,3 15,6 23,4 0,0 0,0 0,0 61,0 34,4 109 100,0 0,0 

M012 
ul. Boh. Powstania 
Styczniowego 4,3 59,5 11,9 35,7 72,0 79,3 61,0 26,2 131 100,0 0,0 

M013 
ul. Bohaterów 
Westerplatte 

7,1 107,8 19,6 5,9 0,0 42,5 63,9 21,2 106 0,0 0,0 

M014 ul. Brzozowa 7,7 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0 61,0 21,7 0 0,0 100,0 

M016 ul. Mariana Buczka 0,0 25,2 0,0 9,4 0,0 0,0 63,9 23,6 113 0,0 0,0 

M018 
ul. Fryderyka 
Chopina 11,5 66,7 22,2 22,2 0,0 0,0 63,9 31,1 22 100,0 100,0 

M020 ul. Czerwona Droga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M021 ul. Częstochowska 4,1 57,1 30,9 4,6 82,6 0,0 61,0 20,4 120 100,0 0,0 

M022 ul. Dojazd 9,1 378,8 45,5 45,5 63,7 0,0 61,0 27,3 0 100,0 0,0 

M023 ul. Gołębia 8,9 118,2 16,5 14,2 0,0 68,4 63,3 22,7 92 100,0 0,0 

M027 ul. Hubala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

M028 ul. Jagodne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M029 ul. Karczówek 4,5 59,7 6,6 8,7 88,4 27,0 61,0 25,8 140 100,0 0,0 
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M031 ul. Kolejkowa 0,0 583,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 37,5 125 100,0 100,0 

M033 ul. Kościelna 8,3 35,1 11,7 4,4 70,5 81,0 63,3 27,2 110 100,0 0,0 

M034 
ul. Tadeusza 
Kościuszki 1,2 80,3 17,0 14,6 58,2 46,8 63,3 16,8 124 100,0 0,0 

M035 ul. Krakowska 3,4 63,2 8,6 5,7 80,3 53,5 63,9 14,9 34 100,0 0,0 

M037 ul. Krótka 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 28,6 179 100,0 0,0 

M038 ul. Jana Krzewniaka 3,2 28,7 21,5 10,8 75,2 47,3 63,3 17,2 86 100,0 100,0 

M039 ul. Kusocińskiego 6,1 3,9 11,6 0,0 0,0 76,0 61,0 17,4 58 100,0 0,0 

M040 ul. Kwiatowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 14,3 0 100,0 100,0 

M042 ul. Leśna 4,5 62,7 8,1 10,8 73,0 44,3 63,3 22,6 81 100,0 0,0 

M043 ul. Łąkowa 0,0 121,2 0,0 45,5 0,0 0,0 61,0 9,1 0 100,0 100,0 

M044 
ul. Ireny 
Maciejewskiej 

4,3 0,0 27,8 0,0 93,7 67,6 61,0 16,7 111 100,0 0,0 

M045 ul. Jana Matejki 5,4 100,0 16,7 16,7 0,0 0,0 63,9 18,3 67 100,0 100,0 

M046 
ul. Adama 
Mickiewicza 

3,9 57,4 27,3 12,3 74,7 0,0 61,0 24,6 115 100,0 0,0 

M050 
ul. Stanisława 
Moniuszki 5,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 19,4 28 100,0 100,0 

M052 ul. Ochotników 5,1 5,2 0,0 15,7 77,0 42,0 63,3 18,9 126 100,0 0,0 

M053 ul. Ogrodowa 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 11,1 222 100,0 0,0 

M055 ul. Otwocka 11,1 86,7 24,4 0,0 0,0 0,0 63,9 18,7 106 0,0 0,0 

M056 ul. Partyzantów 6,3 135,4 0,0 31,3 91,0 0,0 63,9 40,6 31 100,0 100,0 

M057 ul. Piaski 6,8 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 63,3 26,0 90 100,0 100,0 

M058 
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

1,8 70,4 24,8 12,4 87,0 0,0 63,9 18,0 56 100,0 100,0 

M060 ul. Podlaska 0,0 59,1 13,4 8,1 47,3 69,8 61,0 25,0 137 100,0 100,0 

M064 ul. Przechodnia 7,1 0,0 76,9 0,0 53,3 0,0 61,0 26,9 192 100,0 0,0 

M069 ul. Różana 0,0 113,3 20,0 20,0 0,0 0,0 63,9 24,0 100 100,0 0,0 

M070 
ul. Rynek Zygmunta 
Starego 1,2 9,1 18,3 13,7 0,0 0,0 61,0 28,1 212 100,0 0,0 

M072 
ul. Henryka 
Sienkiewicza 5,2 20,3 17,4 8,7 0,0 53,9 63,9 20,0 78 100,0 0,0 

M076 
ul. Juliusza 
Słowackiego 2,6 115,6 33,3 26,7 53,0 0,0 63,9 24,0 80 100,0 0,0 

M077 ul. Sosnowa 25,0 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 63,3 7,7 231 100,0 100,0 

M079 ul. Stare Miasto 2,9 0,0 47,6 0,0 0,0 57,9 61,0 23,2 214 100,0 0,0 

M081 
ul. Henryka 
Sucharskiego 

28,6 0,0 37,0 0,0 58,7 0,0 63,9 29,6 148 100,0 100,0 

M082 ul. Ślepa 0,0 0,0 166,7 0,0 0,0 0,0 63,3 16,7 0 100,0 100,0 
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M083 ul. Ślusarska 0,0 0,0 333,3 0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 2333 100,0 100,0 

M085 ul. Torfy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 22,2 222 100,0 100,0 

M086 
ul. Romualda 
Traugutta 3,0 22,2 22,2 22,2 0,0 0,0 61,0 17,8 133 100,0 0,0 

M087 
ul. Ludwika i Jana 
Trzaskowskich 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M088 ul. Warszawska 2,4 19,4 21,5 12,9 89,0 69,6 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M090 ul. Widok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 66,7 0 100,0 0,0 

M091 ul. Wierzbowa 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 13,2 75 100,0 0,0 

M092 
ul. Jakuba 
Winczakiewicza 

0,0 10,3 15,4 0,0 0,0 0,0 61,0 24,6 108 100,0 0,0 

M094 ul. Wschodnia 8,7 25,6 25,6 0,0 0,0 0,0 61,0 20,5 231 100,0 0,0 

M096 
ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 3,7 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 29,3 49 100,0 100,0 

M099 ul. Zakolejkowa 0,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 10,7 36 100,0 100,0 

M102 ul. Złotnicza 33,3 0,0 107,1 0,0 0,0 0,0 63,3 28,6 429 100,0 100,0 

M103 
ul. Ks. Władysława 
Żaboklickiego 

9,1 36,3 23,1 5,0 0,0 57,6 61,0 26,7 208 100,0 0,0 

M104 
ul. Stefana 
Żeromskiego 4,4 55,0 15,3 9,2 0,0 0,0 63,9 23,9 83 100,0 100,0 

M105 ul. Spokojna 0,0 0,0 166,7 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0 100,0 100,0 
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2.6 Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych 

 W wyniku przeprowadzonej pogłębionej diagnozy gminy Karczew, na obszarze 

rewitalizacji zidentyfikowano występowanie różnego rodzaju problemów w sferach społecznej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej. 

 W obrębie sfery społecznej przede wszystkim analiza obiektywnych wskaźników 

wykazała występowanie wyższego niż średnio w gminie poziomu bezrobocia oraz znacznie 

wyższej liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Niewątpliwie oba te problemy są ze 

sobą ściśle powiązane i występowanie jednego generuje lub pogłębia drugi. Istotne jest, że 

duża część osób bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, co sprawia, że stają się klientami 

pomocy społecznej. Efektem tych problemów mogą być kolejne, które również występują na 

obszarze rewitalizacji w wyższym natężeniu niż średnio w gminie, tj. duża liczba uzależnionych 

od alkoholu i narkotyków oraz wysoki poziom przestępczości. Również mieszkańcy w czasie 

spotkań konsultacyjnych oraz w ankietach wskazywali, że nie czują się bezpiecznie zwłaszcza 

na terenie Karczewa i skarżyli się na niewystarczającą liczbę patroli policyjnych. Wydaje się 

jednak, że z punktu widzenia rewitalizacji istotne jest działanie w sferze przyczyn tego rodzaju 

negatywnych, patologicznych zjawisk społecznych. Dlatego też w ramach przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych nie proponowano zadań mających na celu np. zwiększenie patroli policji, a 

inicjatywy sprzyjające "zagospodarowaniu" osób pozostających bez zatrudnienia, w trudnej 

sytuacji życiowej, ich ponowne włączenie w główny nurt życia społecznego oraz integrację 

wszystkich mieszkańców. Należy przy tym zauważyć, że wskaźnik ubóstwa na terenie miasta 

jest wyższy niż dla obszarów wiejskich gminy. 

 Nawiązując do problemu poziomu bezrobocia, to szczególnie negatywne jest zjawisko 

bezrobocia długotrwałego, które w gminie dominuje. Osoby długotrwale bezrobotne często 

bowiem tracą motywację do podjęcia pracy. Ponadto – odsunięte od możliwości poprawiania 

swoich umiejętności zawodowych czy też stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, stają się 

mniej atrakcyjne jako pracownicy dla potencjalnych pracodawców. Z tego też powodu 

działania podejmowane w zakresie rozwiązywania problemu bezrobocia powinny być 

ukierunkowane przede wszystkim na osoby długotrwałe i stawiać sobie za cel ich reintegrację 

zawodową i społeczną. Również poziom bezrobocia jest wyższy na obszarze miasta niż części 

wiejskiej gminy. 

 Analizy wskazały równocześnie na występowanie niskiego poziomu kapitału ludzkiego, 

charakteryzujący się na obszarze rewitalizacji przede wszystkim wysokim udziałem w liczbie 

jego mieszkańców osób w wieku poprodukcyjnym. Warto nadmienić, że sami mieszkańcy 

wskazywali na widoczny fakt starzenia się społeczeństwa lokalnego. Są to osoby, które często 

chciałyby zachować aktywność, jednak nie mają do tego warunków. Próbą odpowiedzi na ich 
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potrzeby są coraz popularniejsze kluby seniora, jednak mają one ograniczone możliwości 

działania - są finansowane często ze środków ich członków  

z niewielkim wsparciem gminy czy jej jednostek organizacyjnych. Pozwalają więc na 

organizację wspólnych świąt czy uroczystości, jednak w niewystarczającym stopniu 

odpowiadają na potrzeby związane z pogłębianiem wiedzy, aktywnością ruchową czy 

profilaktyką zdrowotną. Dlatego też potrzeby seniorów zostaną uwzględnione  

w projektowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. 

 W sferze przestrzenno-funkcjonalnej mieszkańcy podkreślali, że nie są w pełni 

zadowoleni ze stopnia i jakości wyposażenia terenów rekreacyjnych w mieście. Infrastruktura 

społeczna, w tym przypadku rekreacyjna, stanowi ważny element życia, ponieważ wpływa na 

jego komfort, oddziałuje pozytywnie na atrakcyjność danego obszaru jako miejsca 

zamieszkania, pozwala w sposób bezpieczny i zdrowy zagospodarować czas wolny oraz 

sprzyja integracji mieszkańców. Jednocześnie bezpłatna infrastruktura w postaci siłowni 

zewnętrznych czy placów zabaw pozwala na korzystanie z nich również osobom o niższym 

statusie materialnym. 

 W sferze środowiskowej znaczącym problemem jest niski poziom podłączenia 

budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, co skutkuje używaniem węgla do produkcji 

energii cieplnej. Na problem zwracali uwagę sami mieszkańcy, skarżąc się na duże 

zadymienie i związany z nim dyskomfort zwłaszcza w okresie grzewczym.  

 W Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Karczew. Aktualizacja 2012-2020 

stwierdzono, że podstawowym celem rozwoju gminy Karczew jest zapewnienie mieszkańcom 

wysokiego standardu życia, co wymagać będzie poprawy stanu lub utrzymywania jego 

obecnego dobrego poziomu, w wielu sferach życia i funkcjonowania gminy, z których za 

najważniejsze należy uznać: 

• właściwą realizację zadań własnych przez gminę, a więc przede wszystkim osiągnięcie i 

utrzymanie stanu wysokiej jakości życia oraz pełnej dostępności infrastruktury społecznej i 

technicznej; 

• poprawę sytuacji na rynku pracy, w celu zwiększenia dochodów gospodarstw domowych; 

• poprawę konkurencyjności i atrakcyjności gminy oraz wykreowanie i utrwalenie 

pozytywnego wizerunku gminy; 

• utrzymywanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego jako kapitału gminy, istotnego 

zarówno dla jakości życia mieszkańców, jak też kreowania jego wizerunku i rozwoju 

gospodarczego. 

Aspiracją gminy jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia mierzonej: 

• dostępem do i stanem infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej; 

• poziomem bezrobocia i przedsiębiorczości; 
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• stanem środowiska przyrodniczego. 

W sferze zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy priorytetami są: 

• rozwój działalności kulturalnych w gminie; 

• rozwój organizacji imprez masowych o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym; 

• realizacja zagospodarowania z zakresu sportu i rekreacji; 

• realizacja ogólnodostępnego zagospodarowania rekreacyjnego. 

Najważniejsze działania w zakresie rozwoju sfer gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy to: 

• wzmocnienie i prawidłowe zagospodarowanie centrum miasta, 

• przy wyznaczaniu nowych terenów mieszkaniowych oraz w celu modernizacji istniejących 

należy określić standardy wyposażenia w inwestycje celu publicznego, tereny zieleni 

urządzonej oraz sportu, 

• w odniesieniu do obszarów zdegradowanych, niezagospodarowanych lub źle 

wykorzystanych dążenie do ich przekształceń i lepszego wykorzystania. 

Z badań ankietowych przygotowywanych na potrzeby pracowania Lokalnej Strategii 

Rozwoju LGD „Natura i Kultura” na lata 2016-2023 mieszkańcy m.in. Karczewa wskazali na 

trzy najważniejsze ich zdaniem kierunki działania: 1) poprawa lokalnej infrastruktury, 2) 

wsparcie przedsiębiorczości lokalnej i 3) promocja i animacja lokalnej kultury. Jest to spójne z 

propozycjami uzyskanymi w czasie konsultacji organizowanymi na etapie projektowania 

procesu rewitalizacji w gminie.  

Obszar rewitalizacji wyznaczony w ramach niniejszego Programu rewitalizacji, 

wskazany w sposób graficzny na Rysunku nr 19., zamyka się w obszarze zabudowanym  w  

strefach wyznaczanych przez ulice miasta Karczew, w których stwierdzono skumulowane 

występowanie zjawisk negatywnych. W trakcie wyboru kierowano się zasadą, iż wybrany 

obszar do rewitalizacji musi charakteryzować się znaczeniem dla rozwoju lokalnego i można 

na nim prowadzić procesy rewitalizacyjne.  Wyjaśnienie dotyczące  wyznaczonego obszaru 

terenu obszaru rewitalizacji w mieście Karczew przedstawia Rysunek nr 20., na którym zostały 

zaznaczone tereny włączone do obszaru rewitalizacji ze względu na wnioski mieszkańców i 

rekomendacje wynikające z pogłębionej analizy potrzeb.
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Rys. 19 Obszar rewitalizacji w mie ście Karczew. 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 20 Obszar rewitalizacji w mie ście Karczew z zaznaczeniem terenów wł ączonych ze wzgl ędu na wnioski mieszka ńców i rekomendacje 
wynikaj ące z pogł ębionej analizy potrzeb 
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3. Realizacja przedsi ęwzięć rewitalizacyjnych 

3.1 Wizja obszaru rewitalizacji 

Wizja - w przypadku każdej organizacji czy jednostki - stanowi pożądany obraz jednostki 

oraz warunków życia jej mieszkańców. Wszelkie wyznaczane w danym dokumencie kierunki 

działań powinny być tej wizji podporządkowane i przekładać się na jej realizację. Kształt wizji 

musi odpowiadać oczekiwaniom społeczności lokalnej - mieszkańców podmiotów 

społecznych, gospodarczych itp. Pozwala również na projektowanie kolejnych elementów 

dokumentu strategicznego w zakresie celów i kierunków działań oraz już konkretnych 

przedsięwzięć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wizja wskazanego w gminie Karczew obszaru rewitalizacji stanowi odpowiedź na problemy 

zdiagnozowane w wyniku analiz statystycznych na potrzeby niniejszego dokumentu, a także 

problemy stwierdzone w innych dokumentach strategicznych gminy. W związku ze 

zdiagnozowaniem przede wszystkim problemów o charakterze społecznym, takich jak 

bezrobocie, uzależnienie od pomocy społecznej, wyższy poziom przestępczości, patologii 

Przedsi ęwzięcia rewitalizacyjne realizowane na obszarze rewitalizacj i 

przyczyni ą się do zmniejszenia zasi ęgu zjawiska bezrobocia, wykluczenia 

społecznego. Spowoduj ą włączenie w główny nurt życia społecznego osób 

wykluczonych, starszych lub zagro żonych tymi zjawiskami. Realizowane 

będą projekty maj ące integrowa ć lokaln ą społeczno ść oraz aktywizowa ć ją 

w ró żnych sferach – zawodowej, kulturalnej, sportowej, it p. 

Działania rewitalizacyjne w zakresie przestrzeni miejski ej na obszarze 

rewitalizacji przyczyni ą się nie tylko do wzrostu jej funkcjonalno ści ale 

wygody korzystania z infrastruktury technicznej. Przed e wszystkim bowiem 

działania te sprzyja ć mają realizacji kwestii społecznych, dlatego 

nadrzędnym celem jest stworzenie przestrzeni pomagaj ących budowa ć i 

podtrzymywa ć lokaln ą tożsamość (co znajduje przeło żenie w silniejszej 

integracji społecznej mieszka ńców) sprzyjaj ących aktywizacji społecznej. 

Podjęte zostan ą zadania maj ące na celu popraw ę infrastruktury przed 

wszystkim na rzecz poprawy jako ści środowiska zgodnie z zasad ą 

zrównowa żonego rozwoju. 
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społecznej oraz osób w wieku poprodukcyjnym (w stosunku do średniej gminy), pierwsza 

część wizji odnosi się do przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. Na obszarze 

rewitalizacji uruchomiona zostanie oferta wsparcia ukierunkowana na aktywizację społeczno 

– zawodową osób zagrożonych marginalizacją, w tym oferta z zakresu wsparcia na poziomie 

funkcjonowania rodziny (przeciwdziałanie przemocy, pomoc terapeutyczna). Ponadto - w 

związku z powiększającą się grupą seniorów - przygotowana zostanie oferta aktywizacyjna, 

kulturalna, dla tej grupy mieszkańców, uwzględniająca ich specyficzne potrzeby. W związku 

zaś z podnoszonymi w innych dokumentach strategicznych problemami wąskiej oferty 

kulturalnej, nastąpi jej rozwój. Duża część z przedsięwzięć w tej sferze będzie miała charakter 

darmowy, dzięki czemu korzystać z niej będą mogli także ubożsi mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Wzroście poziom integracji mieszkańców, ich lokalna tożsamość i motywacja do 

działania. Dzięki temu wyzwolony zostanie potencjał społeczny sprzyjający aktywizacji i 

integracji społeczności obszaru rewitalizacji oraz całej gminy. 

 Druga część wizji nawiązuje z kolei do przedsięwzięć związanych z 

zagospodarowaniem przestrzeni. W dużej mierze mają one związek z tworzeniem terenów 

zielonych oraz wypoczynkowo-rekreacyjnych. Planowane inwestycje przyczynią się do 

stworzenia nowej przestrzeni aktywności społecznej. Powstaną tam m.in. tereny wypoczynku  

stanowiące dodatkową przestrzeń dla organizacji wydarzeń kulturalnych oraz integracji 

mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy. Obszar rewitalizacji stanie się centrum życia 

kulturalnego oraz wypoczynku i rekreacji z wysokiej jakości ofertą społeczną. Będzie miejscem 

bezpiecznym, zadbanym i przyjaznym środowisku. 

 

3.2 Cele i kierunki działa ń rewitalizacyjnych 

 Wizja rozwoju dla obszaru rewitalizacji w gminie Karczew znajduje swoje 

odzwierciedlenie w wyznaczonych celach strategicznych i operacyjnych. Wskazano dwa cele 

strategiczne oraz do każdego z nich po dwa cele operacyjne. Ponadto dla każdego celu 

strategicznego wskazano kierunki działań, których realizacja sprzyjać będzie osiąganiu celów 

strategicznych Programu Rewitalizacji.  
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Rys. 21 Cele strategiczne i podporz ądkowane im cele operacyjne Programu Rewitalizacji. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Cel strategiczny I Aktywizacja i integracja mieszka ńców obszaru rewitalizacji 

 Działania z zakresu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji wpisują 

się w postulat i programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Termin „wykluczenie 

społeczne” jest dość szeroki i obejmuje sytuacje, w których osoby/rodziny żyją  

w niekorzystnych warunkach ekonomicznych, zostają dotknięte negatywnymi procesami 

społecznymi (związanymi np. z upadkiem dużych przedsiębiorstw), nie posiadają kapitału 

życiowego (np. wykształcenia) pozwalającego na dostosowanie do zmieniających się 

warunków ekonomicznych, nie mają dostępu lub wiedzy umożliwiającej korzystanie  

z instytucji pomocowych, doświadczają przejawów dyskryminacji. Wieloaspektowość  

i dynamika zjawiska wykluczenia społecznego wymaga odpowiednich narzędzi służących 

regulowaniu przebiegu procesu monitorowania i usuwania jego przyczyn. Z tego względu 

przede wszystkim wymaga zintegrowanych i skoncentrowanych działań obejmujących różne 

aspekty życia społecznego, ekonomicznego, które mogą marginalizować obszary oraz ludzi. 

Proponowane kierunki działań: 

A. Promocja zatrudnienia, w tym działania mające na celu motywowanie do 

podejmowania pracy. 

I. Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru 

rewitalizacji

I.1 Reintegracja 
zawodowa i społeczna 

osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 

wykluczonych, w tym 
osób starszych

I.2 Rozwój usług 
społecznych, w tym w 

zakresie kultury i 
przedsięwzięć 
integrujących 

społeczność obszaru 
rewitalizacji

II.Rewitalizacja przestrzeni  ku 
wzmacnianiu poczucia 

tożsamości, sprzyjającej 
aktywności społecznej i 

poprawiającej jakość 
środowiska miejskiego

II.1 Tworzenie 
przyjaznych przestrzeni 
służących mieszkańcom 
obszaru rewitalizacji

II.2 Poprawa stanu i 
funkcjonalności 

infrastruktury technicznej 
i prośrodowiskowej na 
obszarze rewitalizacji
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B. Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

C. Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym czy edukacyjnym w 

celu pobudzenia więzi, stworzenia oferty zagospodarowania wolnego czasu i integracji 

społecznej. 

D. Przygotowanie oferty dla seniorów w zakresie włączenia społecznego. 

E. Realizacja programów zwiększających bezpieczeństwo publiczne. 

F. Wsparcie dla rodzin. 

 

Cel strategiczny II Rewitalizacja przestrzeni  ku w zmacnianiu poczucia to żsamości, 

sprzyjaj ącej aktywno ści społecznej i poprawiaj ącej jako ść środowiska miejskiego 

 Występowanie powiązań między społeczeństwem, gospodarką, środowiskiem  

i infrastrukturą powoduje powstawanie spirali degradacji, tj. pogłębiania się różnych zjawisk 

kryzysowych, które na siebie oddziałują (np. zdegradowana przestrzeń powoduje zwiększanie 

się przestępczości, to zaś generuje „ucieczkę” firm z danego terenu). Jednocześnie takie 

nakładanie się problemów powoduje, że prowadzenie interwencji  

w ramach procesów rewitalizacji musi obejmować działania zintegrowane w różnych sferach. 

Również w niniejszym dokumencie zakłada się, że prowadzenie projektów społecznych 

odpowiadających na cel strategiczny I wymaga przygotowania przestrzeni o odpowiedniej 

jakości i funkcjonalności. Kreowanie przestrzeni w ramach rewitalizacji jest zagadnieniem 

istotnym, bowiem stanowi ona miejsce, w którym realizujemy nasze indywidualne i społeczne 

potrzeby. 

Proponowane kierunki działań: 

A. Rozwój zagospodarowania rekreacyjnego przestrzeni na obszarze rewitalizacji o 

charakterze ogólnodostępnym w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni wspólnej, np. 

ścieżki rowerowe, parkingi. 

B. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej. 

C. Rewitalizacja, rozszerzenie funkcji bądź przystosowanie do nowych funkcji społeczno-

ekonomicznych placów miejskich i zdegradowanych budynków. 

D. Uporządkowanie i dbałość o przestrzenie wspólne, w tym skwery, zieleńce. 
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3.3. Główne przedsi ęwzięcia rewitalizacyjne 

Od 18 do 28 października 2016 r. mieszkańcy gminy mogli składać projekty przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Aby ułatwić interesariuszom składanie propozycji działań, przygotowano 

ankietę potrzeb rewitalizacyjnych, którą można było przekazywać do Urzędu Miejskiego 

mailowo lub osobiście/drogą pocztową. Wszystkie otrzymane w efekcie tego procesu 

propozycje zostały ujęte w dokumencie i wpisane na listę głównych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz uzupełniających. Projekty rewitalizacyjne, które zostały uwzględnione 

w Programie Rewitalizacji stanowią efekt oddolnych inicjatyw podmiotów publicznych  oraz 

społecznych.  

Nr i nazwa projektu 1. Klub Integracji Społecznej  
Wnioskodawca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie 

Lokalizacja projektu MGOPS - ul. Warszawska 28, obszar rewitalizacji miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji 

Konieczność realizacji tego projektu wynika z wysokiego udziału 
osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców oraz korzystających z 
pomocy społecznej. Często zjawiskom tym towarzyszy przemoc i 
problemy uzależnień, dlatego w ramach KIS przewidziano też 
działania terapeutyczne. Jednocześnie nacisk położony zostanie 
na samopomoc, aby mieszkańcy uczyli się sami rozwiązywać 
problemy, nie opierając się jedynie na pomocy społecznej. 
Dodatkowo współpraca mieszkańców zwiększy poziom integracji 
społecznej na obszarze rewitalizacji. Projekt przyczyni się do 
ograniczenia negatywnych skutków wynikających z bezrobocia. 
Wskazana sytuacja wywołuje potrzeby związane z aktywizacją 
zawodową. 

Zakres realizowanych 
zadań 

1. Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy (w tym niepełnosprawnych) jako osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
2. Poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowej 
3. Organizacja działań i charakterze terapeutycznym i edukacyjnym 
4. Prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie 
zwiększenia aktywności społecznej 
5. Integracja działań lokalnej społeczności 
6. Opracowanie i realizacja programów pomocowych, np. prace 
społecznie użyteczne 
7. Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań 
wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej 
uczestników Klubu 
 

Szacowana wartość 
projektu 

300.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2018-2020 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa 

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 80 X X X 
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RPO WM 

Prognozowane produkty 

Liczba ścieżek reintegracji społecznej – 30 
Liczba osób, u których wystąpiła poprawa poziomu kompetencji 
społecznych – 24 
Liczba zorganizowanych spotkań/wydarzeń w skali roku (szt.) - 10 

Prognozowane rezultaty 
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po zakończeniu projektu - 20 (w tym 
mieszkańców obszaru rewitalizacji – 15) 

UWAGI 

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla 
rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkańców. 
Podejmowana inicjatywa może być finansowana z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach RPO WM 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu; 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych - typ 
projektu Rozwój środowiskowych usług społecznych na rzecz 
aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i 
starszych; a także z Budżetu państwa, np. Rządowy Program na 
rzecz osób bezrobotnych, a także innych źródeł publicznych  i 
prywatnych  

 

Nazwa projektu 
2. Dajemy Szans ę – Integracja społeczna mieszka ńców gminy 

Karczew 
Wnioskodawca  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie 

Lokalizacja projektu MGOPS - ul. Warszawska 28, obszar rewitalizacji miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Konieczność realizacji tego projektu wynika z wysokiego udziału 
osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców oraz korzystających z 
pomocy społecznej. Często zjawiskom tym towarzyszy przemoc i 
problemy uzależnień, stąd założono świadczenie wsparcia 
rodzinnego, dostosowanego do indywidualnie zdiagnozowanych 
potrzeb. Projekt przyczyni się również do ograniczenia 
negatywnych skutków procesów starzenia się społeczeństwa w 
gminie Karczew. Powoduje to konieczność podjęcia działań 
zmierzających do integracji, pobudzenia aktywności społecznej i 
fizycznej mieszkańców. 

Zakres realizowanych 
zadań 

1. Wsparcie osób i rodziny w zakresie rozwoju kompetencji 
społecznych i zawodowych poprzez uczestnictwo w zajęciach z 
doradcą zawodowym, psychologiem oraz specjalistami zajmującymi 
się problemami charakterystycznymi dla tych osób/rodzin w 
zależności od ustalonej ścieżki reintegracji 
2. Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych 
predyspozycji uczestników.  
W projekcie przewidywane są działania o charakterze 
indywidualnym lub grupowym, w tym działania integracyjne. 

Szacowana wartość 
projektu 

120.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2017-2018 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 80 
RPO WM X X X 
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Prognozowane produkty Liczba ścieżek reintegracji społecznej – 10 
Liczba osób, u których wzrosły kompetencje społeczne – 8 

Prognozowane rezultaty 
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po zakończonym projekcie - 8 (w tym 
mieszkańców obszaru rewitalizacji – 6) 

UWAGI 

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla 
rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkańców. 
Podejmowana inicjatywa może być finansowana z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach RPO WM 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu;  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - typ 
projektu Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami; 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych - typ projektu Rozwój 
środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji 
szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych; a także z 
Budżetu państwa, np. Rządowy Program na rzecz osób 
bezrobotnych, a także innych źródeł publicznych  i prywatnych  
 

 

Nazwa projektu 3. SuperSenior  

Wnioskodawca  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie, 
Kluby Seniora 

Lokalizacja projektu MGOK Karczew, ul. Widok 2, obszar rewitalizacji miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Na obszarze rewitalizacji w mieście Karczew stwierdzono wysoki 
udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców - 23%. 
Problem ten dotyczy zresztą całej gminy, w której ponad 1/5 
mieszkańców nie jest już aktywna zawodowo. Osoby te, aby nie 
zostać zmarginalizowane w lokalnej społeczności, muszą uzyskać 
możliwość integrowania się. Prowadzenie dla nich warsztatów, 
zajęć - artystycznych, edukacyjnych, ruchowych - pozwoli im na 
poznanie osób z podobnymi problemami (a tym samym ich 
wsparcia), utrzymanie aktywności i ograniczy spadek poczucia 
własnej wartości. 
Projekt przyczyni się również do ograniczenia negatywnych 
skutków procesów starzenia się społeczeństwa w gminie Karczew. 
Powoduje to konieczność podjęcia działań zmierzających do 
integracji, pobudzenia aktywności społecznej i fizycznej 
mieszkańców. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Działania o charakterze krótkich projektów w istniejącej 
infrastrukturze w formach grupowych – warsztaty, zajęcia 
sportowe, usprawniające itp. 
Organizacja działań promujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb 
życia 

Szacowana wartość 
projektu 

30.000,00 zł 
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Szacowany okres 
realizacji 

2018 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 80 
RPO WM X X X 

Prognozowane produkty Liczba podpisanych deklaracji uczestnictwa – 20 
Liczba zrealizowanych zajęć – 100 

Prognozowane rezultaty 

Ilość (odsetek) osób, u których nastąpiła poprawa stanu zdrowia – 
70% 
Ilość (odsetek) osób, u których poprawiły się relacje społeczne – 
70% 

UWAGI 

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla 
rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkańców. 
Podejmowana inicjatywa może być finansowana z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach RPO WM 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu;  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - typ 
projektu Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami; 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych - typ projektu Rozwój 
środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji 
szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych; 9.2.2 
Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi 
poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi, a także z Budżetu 
państwa, np. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej 
Seniorów np.: Senior-WIGOR, a także innych źródeł publicznych  i 
prywatnych  

 

Nazwa projektu 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczony ch 
Wnioskodawca  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie 

Lokalizacja projektu MGOPS - ul. Warszawska 28, obszar rewitalizacji miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Projekt zwiększa szansę na zatrudnienie 30 osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odpowiada więc na 
zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy z większą niż 
przeciętnie w gminie liczbą osób bezrobotnych, dużym poziomem 
korzystania z pomocy społecznej oraz patologii społecznej (która 
stanowi niestety efekt ubóstwa i nieradzenia sobie w życiu). 

Zakres realizowanych 
zadań 

- działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. 
socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora)  
- działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz 
grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i 
umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo 
powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i 
aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, 
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indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-
wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą 
mentoringu), 
- praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form 
kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę 
socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania). 
- realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze 
edukacyjnym, których celem jest dostosowanie wykształcenia lub 
kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. 

Szacowana wartość 
projektu 

150.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 80 
RPO WM X X X 

Prognozowane produkty 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w projekcie – 30 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 
30 (w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 10 20) 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 25 
(w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 8 15) 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) - 7 (w tym mieszkańców obszaru 
rewitalizacji – 2) 

UWAGI 

Planowany do realizacji projekt, będzie stanowił istotny element dla 
rozwoju oferty aktywizacji kulturalnej i integracji mieszkańców. 
Podejmowana inicjatywa może być finansowana z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach RPO WM 9.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu;  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - typ 
projektu Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami; 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych - typ projektu Rozwój 
środowiskowych usług społecznych na rzecz aktywnej integracji 
szczególnie na rzecz osób niesamodzielnych i starszych; np. 
Rządowy Program na rzecz osób wykluczonych, a także innych 
źródeł publicznych  i prywatnych  

 

Nazwa projektu 
5. Zagospodarowanie terenu przy ul. Stare Miasto w Karczewie 

w celu stworzenia przestrzeni targowej 
Wnioskodawca  Gmina Karczew 

Lokalizacja projektu parking przy ul. Stare Miasto - obszar rewitalizacji miasta Karczew 
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Uzasadnienie realizacji  

Ul. Stare Miasto pełni funkcję swoistego centrum miasta, jednak 
wynikający z tego faktu potencjał nie jest obecnie 
wykorzystywany. Wokół tworzonego przez ulicę placu znajduje 
się zabudowa mieszkaniowa, w której znajdują się pojedyncze 
punkty handlowe i usługowe. Ponadto zlokalizowane są tu 
miejsca parkingowe. Zagospodarowanie tego terenu na 
przestrzeń targową spowoduje ożywienie go.  

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt przewiduje przeprowadzenie robót budowlanych 
polegających gł. na utwardzeniu terenu oraz stworzeniu stoisk 
targowych. Spowoduje to zmianę sposobu użytkowania wspólnej 
przestrzeni miejskiej. Stworzy możliwość rozwoju handlu lokalnych 
wytwórców, rolników z terenu Gminy Karczew. Targowisko 
spowoduje również pobudzenie integracji społecznej wśród 
mieszkańców, a także pozytywnie wpłynie na integrację 
społeczności. 

Szacowana wartość 
projektu 

30.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 36,37 63,63 
PROW  - X X 

Prognozowane produkty Liczba utworzonych targowisk – 1 
Prognozowane rezultaty Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -1800 m2 

UWAGI 

Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu przestrzeni targowej 
może być finansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w 
ramach na operacje typu 7.4 „Inwestycje w targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i 
rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w 
tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. 

 

Nazwa projektu 6. Stworzenie miejsc rekreacji dla mieszka ńców na terenie 
Karczewa 

Wnioskodawca  Gmina Karczew 

Lokalizacja projektu place zabaw przy ul. Różanej i na Osiedlu Częstochowska, teren 
Lasku za Ciuchcią – obszar rewitalizacji miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Realizacja tego przedsięwzięcia wynika przede wszystkim z 
postulatów mieszkańców, którzy wskazują na ograniczoną liczbę 
zagospodarowanych terenów, pozwalających na spędzanie 
wolnego czasu przez osoby w różnym wieku. Ponadto należy 
zauważyć, że siłownie zewnętrzne stają się coraz bardziej 
popularne wśród osób starszych, które mają spory udział w liczbie 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Darmowy dostęp do takich 
terenów wypoczynkowych czyni je atrakcyjnymi również dla 
osób/rodzin o niższym statusie materialnym. Wybór lokalizacji 
również nie jest przypadkowy, bowiem zarówno osiedle, jak i ul. 
Różana to miejsca o gęstej zabudowie mieszkaniowej - przy ul. 
Różanej głównie jednorodzinnej, natomiast Os. Częstochowska to 
zabudowa wielorodzinna, również realizowanych w ramach TBS. Z 
kolei Lasek za Ciuchcią to popularne wśród mieszkańców miejsce 
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rekreacji i rodzinnego wypoczynku, które wymaga rozwoju tej 
infrastruktury. Ma ono dodatkowo potencjał na stanie się atrakcją 
turystyczną np. dla rowerzystów spoza gminy. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Zagospodarowanie przestrzeni poprzez: 
- montaż urządzeń fitness i parkur, 
- stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, 
- zagospodarowanie terenów zielonych. 
Projekt pozwoli na poprawę stanu zasobów obszaru poprzez 
przywrócenie im funkcji rekreacyjno-turystycznej. Dzięki realizacji 
działań z zakresu zagospodarowania przestrzeni wspólnej powstanie 
strefa wypoczynku, oczyszczone zostaną tereny zielone, 
zagospodarowana i zadbana zostanie zieleń miejska, a także 
powstaną obiekty małej architektury, dzięki którym mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji będą mogli zdrowo i aktywnie spędzać swój 
wolny czas.  

Szacowana wartość 
projektu 

100.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2018-2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 36,37 63,63 
PROW X X X 

Prognozowane produkty Liczba utworzonych terenów rekreacyjnych – 3 

Prognozowane rezultaty Liczba osób korzystających z zagospodarowanych terenów – 300 
(w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 270) 

UWAGI 

Przedsięwzięcie polegające na Stworzeniu miejsc rekreacji dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji na terenie Karczewa jest 
projektem bardzo wyczekiwanym. Mieszkańcy wielokrotnie w 
ramach inicjatywy obywatelskiej zgłaszali konieczność 
zagospodarowania przestrzeni wspólnych, celem przywrócenia im 
funkcji społecznych – rekreacyjnych. Zadanie może być finansowane 
ze środków Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji 
w ramach LSR. Gmina Karczew jest członkiem Stowarzyszenia LGD 
„Natura i Kultura” i będzie ubiegała się o wsparcie na realizację 
projektu za pośrednictwem Stowarzyszenia w zakresie tematycznym 
Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD. Ponadto na realizację 
powyższych działań można ubiegać się o środki w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa 
(Ministerstwo Sportu i Turystyki) a także ze środków prywatnych, np. 
Sponsorzy. 
Dodatkowo od 2015 roku na terenie Gminy Karczew istnieje 
inicjatywa polegająca na realizacji Budżetu Partycypacyjnego – 
oddolne inicjatywy mieszkańców na przedsięwzięcia z zakresu 
zadań własnych jst.  

 

Nazwa projektu 
7. Czas na Moczydło – zagospodarowanie terenów zielonych 

wokół jeziora Moczydło 

Wnioskodawca  
Gmina Karczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 
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Lokalizacja projektu 
teren rekreacyjny przy jeziorze i ul. Trzaskowskich – obszar 
rewitalizacji miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Moczydło to jedno z ulubionych miejsc letniego wypoczynku 
amatorów wodnej rekreacji. W upalne dni, nawet mimo zakazu 
kąpieli, wielu mieszkańców Karczewa i okolic przyjeżdża tu, by się 
opalać czy korzystać na rowerach wodnych. W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren nad jeziorem 
jest terenem sportowo-rekreacyjnym, a niniejszy projekt to wstęp 
do przywrócenia jeziora mieszkańcom.  

Zakres realizowanych 
zadań 

Zagospodarowanie przestrzeni poprzez: 
- prace budowlane, 
- stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, 
- zagospodarowanie terenów zielonych, 
- organizacja imprez w oparciu o powstałą infrastrukturę. 
Projekt pozwoli na poprawę stanu zasobów obszaru poprzez 
przywrócenie im funkcji rekreacyjno-turystycznej. Dzięki realizacji 
działań z zakresu zagospodarowania przestrzeni wspólnej powstanie 
strefa wypoczynku, oczyszczone zostaną tereny zielone, 
zagospodarowana i zadbana zostanie zieleń miejska, a także 
powstaną obiekty małej architektury, dzięki którym mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji będą mogli zdrowo i aktywnie spędzać swój 
wolny czas. 

Szacowana wartość 
projektu 

300.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2018-2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 
/ 36,37 

80 
RPO WM 

63,63 
PROW 

X X X 

Prognozowane produkty Liczba zmodernizowanych terenów rekreacyjnych - 1 

Prognozowane rezultaty Liczba osób korzystających z zagospodarowanych terenów – 1500 
(w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 800) 

UWAGI 

Przedsięwzięcie polegające na Stworzeniu miejsc rekreacji dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji na terenie Karczewa jest 
projektem bardzo wyczekiwanym. Mieszkańcy wielokrotnie w 
ramach inicjatywy obywatelskiej zgłaszali konieczność 
zagospodarowania przestrzeni wspólnych, celem przywrócenia im 
funkcji społecznych – rekreacyjnych. Zadanie może być finansowane 
ze środków Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji 
w ramach LSR. Gmina Karczew jest członkiem Stowarzyszenia LGD 
„Natura i Kultura” i będzie ubiegała się o wsparcie na realizację 
projektu za pośrednictwem Stowarzyszenia w zakresie tematycznym 
Infrastruktura dla mieszkańców obszaru LGD. Ponadto na realizację 
powyższych działań można ubiegać się o środki w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa 
(Ministerstwo Sportu i Turystyki) a także ze środków prywatnych, np. 
Sponsorzy. 
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Dodatkowo od 2015 roku na terenie Gminy Karczew istnieje 
inicjatywa polegająca na realizacji Budżetu Partycypacyjnego – 
oddolne inicjatywy mieszkańców na przedsięwzięcia z zakresu 
zadań własnych jst.  

 

Nazwa projektu 
8. Nowy Rynek Miejski – stworzenie przyjaznej przestrzeni 
miejskiej 

Wnioskodawca  Gmina Karczew, Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie 

Lokalizacja projektu teren Rynku Zygmunta Starego w Karczewie -  obszar rewitalizacji 
miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Obszar rewitalizacji w mieście Karczew nie posiada miejsc, w 
których można by było organizować życie społeczne i kulturalne 
mieszkańców, które stałyby się areną ważnych wydarzeń 
społecznych. Zakłada się, że na utworzonym Nowym Rynku 
Miejskim swoje działania prospołeczne będą mogły realizować 
zarówno jednostki gminne, jak i organizacje pozarządowe. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Kompleksowa rewitalizacja/przebudowa Rynku Zygmunta Starego 
w Karczewie, obejmująca: 
- prace budowlane, 
- stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji, 
- zagospodarowanie terenów zielonych, 
- organizacja imprez w oparciu o powstałą infrastrukturę. 
 
Zakłada się stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni publicznej 
centrum miasta, dającej możliwość rozwoju funkcji handlowej i 
gastronomicznej, społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej wokół rynku, 
uporządkowanie komunikacji zwłaszcza związanej z wyjazdem 
wozów strażackich z budynku OSP, stworzenie przyjaznej 
przestrzeni społecznej i rekreacyjnej. Zakres prac obejmuje: 
• Likwidację dużego parkingu przed budynkiem OSP,   
• Modyfikację układu komunikacyjnego przez przesunięcie 
drogi i lokalizacja jej równolegle do budynku OSP – umożliwi to 
wygodny bezkolizyjny wyjazd wozów strażackich z garaży remizy 
strażackiej.  Jednocześnie pozostawiając  możliwość wykorzystania 
ciągu pieszego przez samochody z zaopatrujące usługi 
zlokalizowane w budynkach w pierzei południowo- wschodniej 
Rynku. 
• Budowę dla nowej ulicy zjazdu z drogi powiatowej.  
• Utworzenie  w okolicach dzisiejszych najbardziej aktywnych 
usług  przestrzeni miejskiej ( plac miejski), przestrzeni do 
odpoczynku, jak również przestrzeni do prowadzenia działalności 
gastronomicznej np.: organizowania latem ogródków z napojami itp,  
z lokalizacją miejsc parkingowych przy ulicy,  z wyodrębnieniem 
zielonego skweru Wandy Bromińskiej, 
•  Utworzenie parkingu dla samochodów za budynkiem OSP 
na części zielonego skweru ze zorganizowanie od tej strony dojazdu 
do budynku mieszkalnego i zaplecza OSP. 
• Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy 
południowo- wschodniej ulicy rynku 
• Uporządkowanie i urządzenie zielonego skweru za 
budynkiem OSP. 
• Likwidacja wjazdu z ul. Warszawskiej bezpośrednio na 
deptak przy budynku mieszkalnym 
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• Odwrócenie ( o 90 stopni )  Pomnika Orła Białego plecami do 
budowanego  budynku usługowego oraz stworzenie utwardzonej 
przestrzenie przed pomnikiem, umożliwiającej organizowanie 
uroczystości bez konieczności zamykania ulicy Warszawskiej. 
Odwrócenie pomnika , bez jego przesunięcia podkreśli 
reprezentacyjny charakter tego miejsca . 
• Wymianę nawierzchni oraz części podbudowy obszaru 
placów, dróg i ciągów pieszych w obszarze Rynku Zygmunta 
Starego.  
• Reprofilację nawierzchni utwardzonych związaną z 
przesunięciem drogi i odprowadzenie wód deszczowych. 
• Rewitalizację zieleni miejskiej  na terenie Rynku  z 
wykorzystaniem jej ciekawych elementów, jak: żywopłot przy 
pomniku, czy drzewa na zielonym skwerze za budynkiem OSP.  
•  Wycinkę  lub przesadzenie drzew ( w zależności od rodzaju, 
wieku i stanu  drzewa)  
•  Przebudowę kanalizacji deszczowej związanej z 
przesunięciem drogi oraz  e profilowaniem  terenu. 
• Skablowanie sieci teletechnicznej ( prace w trakcie realizacji)  
• Skablowanie sieci teletechnicznych związanych z 
monitoringiem miejskim. 
• Skablowanie sieci energetycznej zarówno zasilającej 
okoliczne nieruchomości jak i oświetlenie. ( przebudowa sieci i 
wszystkich przyłączy do skrzynki w granicy działki prywatnej. 
• Skablowanie sieci energetycznej oraz zasilającej oświetlenie 
wzdłuż drogi powiatowej  na odcinku Rynku Zygmunta Starego.  
• Budowa nowego oświetlenia ( lampy miejskie + oświetlenie 
w posadzce reprezentacyjnego fragmentu Rynku) 
• Montaż drobnych form architektonicznych , jak: meble 
miejskie, ławki, siedziska, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice 
informacyjne, lampy  oświetleniowe  itp. 

Szacowana wartość 
projektu 

6.900.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2018-2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 80 
RPO WM X - X 

Prognozowane produkty Liczba zmodernizowanych placów – 1 

Prognozowane rezultaty Liczba osób korzystających z zagospodarowanych terenów – 1500 
(w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 500) 

UWAGI 

Planowany do realizacji projekt  jest zgodny  z zapisami RPO WM 
na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych. Na realizację projektu Gmina Karczew będzie 
ubiegała się o dofinansowanie w ramach ww. źródła finansowania. 
Dodatkowo warto zaznaczyć, że z uwagi na stworzenie nowej, 
przyjaznej przestrzeni społecznej i rekreacyjnej, projekt będzie 
komplementarny w wymiarze społecznym z działaniami RPO WM z  
w ramach RPO WM 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;  9.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - typ projektu Integracja 
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społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
niepełnosprawnościami; 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych - typ projektu Rozwój środowiskowych usług 
społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz 
osób niesamodzielnych i starszych; a także z Budżetu państwa, np. 
Rządowy Program na rzecz osób bezrobotnych, a także innych 
źródeł publicznych  i prywatnych. 

 

Nazwa projektu 9. Utworzenie Muzeum Ziemi Karczewskiej  
Wnioskodawca  Gmina Karczew 

Lokalizacja projektu ul. Ks. W. Żaboklickiego -   obszar rewitalizacji miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Dzięki realizacji tego projektu nastąpi poprawa oferty kulturalnej i 
wzrost dostępności do kultury na terenie Gminy Karczew poprzez 
realizację działań polegających na stworzeniu Muzeum tradycji, 
historii i kultury Ziemi Karczewskiej. W Muzeum mogłyby być 
organizowane różnego rodzaju spotkania, wykłady o historii 
lokalnej, warsztaty międzypokoleniowe, itp., co wzbogaciłoby 
ofertę kulturalną na obszarze rewitalizacji. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Prace budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń 
budynku do potrzeb Muzeum. 

Szacowana wartość 
projektu 

200.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 75 
RPO WM 5 - - 

Prognozowane produkty Liczba utworzonych obiektów muzealnych – 1 

Prognozowane rezultaty Liczba osób odwiedzających w ciągu roku – 1000 (w tym 
mieszkańców obszaru rewitalizacji – 400) 

UWAGI 

Planowany do realizacji projekt  jest zgodny  z zapisami RPO WM 
na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych. Na realizację projektu Gmina Karczew będzie 
ubiegała się o dofinansowanie w ramach ww. źródła finansowania. 
Dodatkowo warto zaznaczyć, że z uwagi na stworzenie nowej, 
przyjaznej przestrzeni społecznej i rekreacyjnej, projekt będzie 
komplementarny w wymiarze społecznym z działaniami RPO WM z  
w ramach RPO WM 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;  9.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - typ projektu Integracja 
społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
niepełnosprawnościami; 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych - typ projektu Rozwój środowiskowych usług 
społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób 
niesamodzielnych i starszych; a także z Budżetu państwa, np. 
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Rządowy Program na rzecz osób bezrobotnych, a także innych 
źródeł publicznych  i prywatnych. 
Projekt w wymiarze technicznym związany będzie z działaniami 
RPO WM 4.2 Efektywność energetyczna, a także z działaniem 5.3 
Dziedzictwo kultury.  
Dodatkowo na realizację powyższego działania będzie można 
ubiegać się o środki zewnętrzne z Programów Ministra Kultury i 
dziedzictwa Narodowego  

 

Nazwa projektu 10. Dzień Ziemi  

Wnioskodawca  Gmina Karczew 
Stowarzyszenie LGD „Natura i Kultura” 

Lokalizacja projektu obszar rewitalizacji miasto Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Potrzeba realizacji tego projektu wynika z problemów związanych 
z zanieczyszczeniem środowiska z powodu popularnego używania 
pieców węglowych do ogrzewania gospodarstw domowych (w 
diagnozie analizowano wskaźnik udziału mieszkańców 
korzystających z innego źródła ciepła niż sieć ciepłownicza w ogóle 
mieszkańców). W związku z tym uznano, że niezbędne jest 
popularyzowanie wiedzy o sposobach ochrony środowiska, które 
zależą od każdego mieszkańca. Dzięki temu projektowi poprawi się 
świadomość mieszkańców. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt przewiduje organizację imprez terenowych, związanych ze 
"sprzątaniem świata", wspólnym sadzeniem roślin, konkursami 
ekologicznymi. Impreza organizowana co roku. 

Szacowana wartość 
projektu 

50.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2017-2023 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne Inne źródła 

% 20 - X X 
80 

WFOŚIGW/ 
NFOŚIGW 

Prognozowane produkty Liczba zorganizowanych imprez – 20 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczestników poszczególnych inicjatyw w ramach projektu w 
każdym roku – 500 (w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 
300) 

UWAGI 

Planowany do realizacji projekt będzie stanowił istotny element w 
polityce proekologicznej Gminy Karczew. W ramach działań 
kształtowane będą postawy świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ze względu na ścisłą zabudowę 
na terenie rewitalizacji, występują negatywne skutki związane z niską 
emisją oraz problematyką ochrony środowiska. Działania mogą być 
finansowane z  uwzględnieniem  środków pochodzących z Budżetu 
państwa, np. Programy Ministra Środowiska, i innych źródeł 
publicznych takich jak WFOŚIGW - EE-16 Organizacja szkolenia, 
warsztatu, konferencji, seminarium w zakresie edukacji ekologicznej 
i ochrony przyrody ,  EE-15 Organizacja konkursu lub olimpiady w 
zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii; NFOŚIGW  
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Nazwa projektu 11. Dni Karczewa  

Wnioskodawca  

Gmina Karczew,  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 
Stowarzyszenie Klub Kobiet 
Zespół „Sołtysi” 

Lokalizacja projektu  

Uzasadnienie realizacji  

Projekt realizowany będzie z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi, zwłaszcza Towarzystwem Przyjaciół Karczewa. 
Pozwala on na promowanie lokalnej kultury, dziedzictwa, tradycji 
oraz integrację mieszkańców. Udział w imprezach jest bezpłatny, 
co pozwala na włączenie się w uczestnictwo także biedniejszych 
mieszkańców. 
Projekt jest komplementarny z działaniami inwestycyjnymi 
polegającymi na przeprowadzeniu prac budowlanych związanych 
z zagospodarowaniem przestrzeni Rynku Miejskiego w Karczewie. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Impreza obejmuje konkursy, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży 
oraz rodzin, koncerty orkiestry OSP Karczew i różnych zespołów, 
turnieje szachowe, Wieczornicę Poetycką z laureatami 
Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Krzewniaka, itp. W ramach 
corocznej organizacji imprezy jest kształtowanie postaw 
przynależności do „małej Ojczyzny”, jaką jest Gmina Karczew, a 
także budowanie integracji społecznej wśród społeczności 
Karczewa. 

Szacowana wartość 
projektu 

40.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2017-2023 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa 

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 100 X 
 PROW - X - 

Prognozowane produkty Liczba prezentacji lokalnych zespołów w ramach imprezy - 3 
Liczba zorganizowanych imprez  - 12 

Prognozowane rezultaty Liczba uczestników wszystkich imprez – 3000 (w tym mieszkańców 
obszaru rewitalizacji – 1700) 

UWAGI 

Realizacja zadań będzie finansowana głównie ze środków własnych 
Gminy Karczew. Istnieje możliwość  pozyskania środków z innych 
źródeł zewnętrznych takich jak: Sponsorzy, wkład własny 
niepieniężny pochodzący z pracy własnej wolontariuszy, a także 
grantów w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

  
  

Nazwa projektu 12. Jarmark Bo żonarodzeniowy na Rynku  

Wnioskodawca  

Gmina Karczew 
Stowarzyszenie „Klub Kobiet” 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Biblioteka publiczna 

Lokalizacja projektu Rynek Zygmunta Starego - obszar rewitalizacji w Karczewie 

Uzasadnienie realizacji  Impreza to nawiązanie do tradycji kupieckich Karczewa i 
związanego z nim kupca Walbacha, który w XVI w. został 
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właścicielem miasta. Promuje więc lokalną tradycję i historię, nie 
wyłączając przy tym z udziału żadnego mieszkańca. 

Zakres realizowanych 
zadań 

W projekcie przewidziano występy uczniów szkół z obszaru 
rewitalizacji oraz lokalnych stowarzyszeń - koncerty kolęd i 
pastorałek, wystawy lokalnych sprzedawców, rzemieślników, pokazy 
rękodzieła organizowane przez lokalne organizacje pozarządowe. 
Impreza organizowana co roku. 
Projekt jest komplementarny z działaniami inwestycyjnymi 
polegającymi na przeprowadzeniu prac budowlanych związanych z 
zagospodarowaniem przestrzeni Rynku Miejskiego w Karczewie, a 
także projektem: Zagospodarowanie terenu przy ul. Stare Miasto w 
Karczewie w celu stworzenia przestrzeni targowej. 

Szacowana wartość 
projektu 

5.000,00 zł rocznie 

Szacowany okres 
realizacji 

2017-2023 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 70 X 
PROW - 25 5 

Prognozowane produkty Liczba wystawców rocznie – 10 

Prognozowane rezultaty Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji uczestniczących rocznie 
w imprezie – 200 (w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 70) 

UWAGI 

Realizacja zadań będzie finansowana głównie ze środków własnych 
Gminy Karczew. Istnieje możliwość  pozyskania środków z innych 
źródeł zewnętrznych takich jak: Sponsorzy, wkład własny 
niepieniężny pochodzący z pracy własnej wolontariuszy, a także 
grantów w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Nazwa projektu 13. Wigilia w Rynku dla samotnych  i starszych osób  

Wnioskodawca  Gmina Karczew,  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie 

Lokalizacja projektu Urząd Miejski, ul. Warszawska 28 - obszar rewitalizacji w 
Karczewie 

Uzasadnienie realizacji  

Projekt zakłada coroczne spotkania przede wszystkim dla osób 
samotnych i ubogich, aby  nie pogłębiać poczucia odrzucenia 
wśród nich. Zwiększa to integrację społeczną, przekłada się na 
wzajemną pomoc tych osób. To istotne, bowiem na obszarze 
rewitalizacji stwierdzono wysoki udział osób starszych, a także 
osób korzystających z pomocy społecznej. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada organizację corocznych wigilijnych spotkań dla 
osób starszych, samotnych i ubogich, w czasie których przewiduje 
się kolację wigilijną, łamanie opłatkiem, życzenia, kolędowanie z 
działającymi przy MGOK zespołami oraz jasełka przygotowane 
przez członków klubów seniora. 
Projekt jest komplementarny z działaniami inwestycyjnymi 
polegającymi na przeprowadzeniu prac budowlanych związanych z 
zagospodarowaniem przestrzeni Rynku Miejskiego w Karczewie. 
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Projekt swoim zakresem i poruszaną problematyką związaną z 
problematyką społeczną i profilaktyczną realizowaną w ramach 
przedsięwzięcia SuperSenior 

Szacowana wartość 
projektu 

10.000,00 zł rocznie 

Szacowany okres 
realizacji 

2017-2023 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa 

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 90 
X 

PROW 
RPO WM 

- X X 

Prognozowane produkty Liczba zorganizowanych obchodów – 10 

Prognozowane rezultaty Liczba osób biorących w spotkaniach rocznie – 60 (w tym 
mieszkańców obszaru rewitalizacji – 20) 

UWAGI 

Realizacja zadań będzie finansowana głównie ze środków własnych 
Gminy Karczew. Istnieje możliwość  pozyskania środków z innych 
źródeł zewnętrznych takich jak: Sponsorzy, wkład własny 
niepieniężny pochodzący z pracy własnej wolontariuszy, a także 
grantów w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Projekt  swoim zakresem zgodny jest również z obszarem 
interwencji RPO WM, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych - typ projektu Rozwój środowiskowych usług 
społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób 
niesamodzielnych i starszych; 

 

Nazwa projektu 14. Bezpieczny Karczew  
Wnioskodawca  Gmina Karczew 

Lokalizacja projektu obszar rewitalizacji Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Na obszarze rewitalizacji został zdiagnozowany wysoki poziom 
przestępczości w zakresie przestępstw kryminalnych (w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców). Ponadto projekt zostanie 
rozszerzony o poprawę bezpieczeństwa poprzez likwidację barier 
architektonicznych. To z kolei jest istotne, ponieważ dużą część 
społeczeństwa lokalnego stanowią osoby starsze, co często wiąże 
się z problemami z poruszaniem się. 

Zakres realizowanych 
zadań 

Zakres zadań obejmuje działania likwidujące bariery 
architektoniczne, wprowadzające ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych oraz montaż sieci monitoringu miejskiego. 
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także zapobieganie 
negatywnym zjawiskom, które mogą występować w przestrzeni 
życiu publicznego. Projekt zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
wśród mieszkańców.  

Szacowana wartość 
projektu 

200.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2020-2022 
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Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 60 - - x 40 
Prognozowane produkty Liczba zamontowanych kamer monitoringu miejskiego - 20 

Prognozowane rezultaty Liczba osób korzystających z przebudowanej infrastruktury – 2000 
(w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 1800) 

UWAGI 

Realizacja zadań będzie finansowana głównie ze środków własnych 
Gminy Karczew. Istnieje możliwość  pozyskania środków z innych 
źródeł zewnętrznych takich jak środki z programów typu: „Program 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej” organizowany przez Wojewodę Mazowieckiego. 
 

 

Nazwa projektu 15. Kształcenie kompetencji dzieci i młodzie ży z Gminy 
Karczew 

Wnioskodawca  Gmina Karczew, Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie 
Gimnazjum Publiczne im. B. Prusa w Karczewie 

Lokalizacja projektu Gimnazjum Publiczne, ul. Bielińskiego 7 - obszar rewitalizacji 
Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano wyższy niż średnio w 
gminie poziom bezrobocia oraz ubóstwa. Niniejszy projekt ma 
poprawić przedsiębiorczość młodzieży, ich kompetencje i poziom 
przygotowania do wejścia na rynek pracy. W efekcie projektu 
młodzież nie będzie powielała negatywnych zjawisk społecznych. 
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna dzieci i 
młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób 
zamieszkujących obszar rewitalizacji, poprzez organizację 
interaktywnych zajęć i warsztatów 

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt przewiduje realizację działań związanych z organizacją zajęć 
dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie obszaru 
rewitalizacji. Projekt zakłada propagowanie interaktywnej nauki 
dzieci i młodzieży co z pewnością ułatwi przyswojenie większej ilości 
treści. Przewiduje się prowadzenie zajęć z Robotyki, modelarstwa, 
technologii IT oraz zajęcia rozwijające kompetencje językowe.  

Szacowana wartość 
projektu 

400.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2020-2023 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 5 

95 
RPO WM 
Środki w 
ramach 

ZIT 

X X X 

Prognozowane produkty Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie – 300 

Prognozowane rezultaty 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu – 2500 (w tym mieszkańców obszaru 
rewitalizacji – 1800) 
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UWAGI 

Planowany do realizacji projekt wzmocni ofertę zajęć dodatkowych, 
rozwijających kompetencje kluczowe wśród dzieci i młodzieży. 
Projekt wzmocni również ofertę integracji mieszkańców i przyczyni 
się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniówE. z obszaru 
objętego rewitalizacją.  
Podejmowane w ramach projektu działania mogą być finansowane 
ze środków RPO WM  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT, 10.1 Edukacja 
ogólna i przedszkolna / 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie 
rozwoju zawodowego nauczycieli. Na realizację powyższych 
działań można uzyskać również wsparcie z Budżetu Państwa: 
Programów Ministra edukacji narodowej, a także innych źródeł 
publicznych (WFOŚiGW, np.: EE-15 Organizacja konkursu lub 
olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii) i 
prywatnych  

 

Nazwa projektu 16. Działajmy Razem  
Wnioskodawca  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie 

Lokalizacja projektu MGOPS, ul. Warszawska 28 - obszar rewitalizacji Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

Na obszarze rewitalizacji zdiagnozowano wysoki udział liczby 
osób korzystających z pomocy społecznej. Według pracowników 
pomocy społecznej, w grupie tej znajdują się osoby 
niepełnosprawne, a rodziny, w których występują takie osoby, są 
szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Różne 
działania projektowe ukierunkowuje się na osoby 
niepełnosprawne, natomiast nie na członków ich rodzin, podczas 
gdy niepełnosprawność jednej osoby w gospodarstwie domowym 
ma wpływ na funkcjonowanie innych jego członków w wielu 
aspektach. 
Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych 
wykluczeniem, w działaniach społeczno-kulturowych miasta.  

Zakres realizowanych 
zadań 

Zadanie obejmuje działania o charakterze grupowym (warsztaty, 
zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne i kulturalne), pracę socjalną 
metodą grupową i aktywizacji środowiska lokalnego poprzez 
integrację. Zakłada się także imprezę integracyjną lub wyjazd 
integracyjny dla uczestników projektu. 

Szacowana wartość 
projektu 

30.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 100 X 
RPO WM x x x 

Prognozowane produkty Liczba powstałych w efekcie projektu grup wsparcia – 1 

Prognozowane rezultaty 

Liczba osób biorących udział w projekcie – 10 (w tym mieszkańców 
obszaru rewitalizacji – 3) 
Liczba zrealizowanych spotkań – 10 (w tym 10 na obszarze 
rewitalizacji) 
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Liczba rodzin, które po zakończeniu projektu pozostaną w grupie 
wsparcia - 7 (w tym z obszaru rewitalizacji – 2) 

UWAGI 

Realizacja zadań będzie finansowana głównie ze środków własnych 
Gminy Karczew. Istnieje możliwość  pozyskania środków z innych 
źródeł zewnętrznych takich jak: Sponsorzy, wkład własny 
niepieniężny pochodzący z pracy własnej wolontariuszy, a także 
grantów w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Projekt  swoim zakresem zgodny jest również z obszarem 
interwencji RPO WM, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych - typ projektu Rozwój środowiskowych usług 
społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób 
niesamodzielnych i starszych; 
Ponadto na realizację powyższych działań można ubiegać się o 
środki w środków prywatnych, np. Sponsorzy. 
Dodatkowo od 2015 roku na terenie Gminy Karczew istnieje 
inicjatywa polegająca na realizacji Budżetu Partycypacyjnego – 
oddolne inicjatywy mieszkańców na przedsięwzięcia z zakresu 
zadań własnych jst. 

 

Nazwa projektu 
17. Poprawa efektywno ści energetycznej budynków gminnych 

poprzez działania termomodernizacyjne 
Wnioskodawca  Gmina Karczew 

Lokalizacja projektu 
hala sportowa MOSiR przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Widok 2 -   obszar rewitalizacji 
miasta Karczew 

Uzasadnienie realizacji  

W efekcie realizacji projektu zostanie poprawiona efektywność 
energetyczna budynków oraz zostanie zmniejszona emisja 
substancji zanieczyszczających do środowiska, co przyczyni się 
do poprawy jakości powietrza na terenie obszaru rewitalizacji. 
Działania przekładające się na poprawę stanu powietrza są 
istotne ze względu na wysoką liczbę budynków niepodłączonych 
do sieci ciepłowniczej i korzystających z indywidualnych źródeł 
ciepła. Projekt wpłynie również na obniżenie kosztów 
funkcjonowania placówek.  

Zakres realizowanych 
zadań 

Projekt zakłada termomodernizację budynków 
I. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji poprzez: 
• demontaż istniejących rur spustowych oraz ponowny ich 
montaż po wykonaniu warstw izolacji ścian, 
• demontaż podokienników, 
• docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 
033 o grubości 12 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego 
i pomalowaniem ścian farbą sylikonową, 
• docieplenie stropodachu hali, części zaplecza oraz łącznika 
wełną mineralną grubości 15 cm, 
• wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej, 
• wymianę przegrody z poliwęglanu komorowego na elewacji 
zachodniej i wschodniej, 
• montaż nowych obróbek blacharskich, 
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• montaż nowych podokienników, 
• montaż pompy ciepła w kotłowni, 
• modernizację układ wentylacji wentylacji mechanicznej 
nawiewno – wywiewnej w oparciu o centralę wentylacyjną z 
odzyskiem ciepła oraz komorą mieszania, 
• modernizacja oświetlenia hali sportowej, pomieszczeń 
zaplecza oraz terenu przed halą; oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego; modernizacji rozdzielni dystrybucyjnych, zasilania 
urządzeń wentylacyjnych, 
II.. Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury poprzez: 
Modernizacja instalacji ogrzewania i chłodzenia powietrza w 
pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. 
Źródłem ciepła / chłodu będzie pompa ciepła powietrze-powietrze. 
Zakres prac obejmuje rozwiązania techniczne instalacji freonowej w 
systemie VRF oraz instalacji odprowadzenia skroplin. Część 
pomieszczeń jest wyposażona w urządzenia typu split, w związku 
tym 
zostały one wyłączone z zakresu opracowania. 
Projektuje się instalację ogrzewania/chłodzenia powietrznego z 
wykorzystaniem systemów freonowych typu VRF z bezpośrednim 
odparowaniem oraz zmiennym przepływem czynnika. Projektowane 
urządzenia to pompy ciepła typu-powietrze-powietrze zatem działają 
w trybie grzania i chłodzenia. Zadaniem projektowanej instalacji jest 
odprowadzanie zysków ciepła latem oraz pokrycie 
strat ciepła zimą. Istniejący węzeł cieplny oraz instalacja centralnego 
ogrzewania będzie wykorzystywana jako pomocnicze źródło ciepła 
w przypadku wystąpienia niskich temperatur. Na potrzeby obiektu 
przewidziano 1 układ ze zmiennym przepływem czynnika R410A 
typu VRF. Przyjęto urządzenia pracujące w trybie grzania do -200C, 
w trybie chłodzenia do 460C, wyposażone w 
sprężarki inwerterowe z modulowaną mocą. 
Agregaty zewnętrzne należy montować na wysokości przynajmniej 
30cm powyżej poziomu terenu. Rozwiązania techniczne dla 
fundamentów pod agregaty zewnętrzne wg odrębnego opracowania. 
Agregaty należy montować na wibroizolatorach. Sposób wykonania 
fundamentów powinien umożliwiać swobodny odpływ skroplin. 
 

Szacowana wartość 
projektu 

1.500.000,00 zł 

Szacowany okres 
realizacji 

2017-2019 

Źródła finansowania 
projektu Środki własne Środki UE 

Środki 
budżetu 
państwa  

Środki 
prywatne 

Inne 
źródła 

% 20 80 
RPO WM - - 

X 
WFOŚiGW 
NFOŚiGW 

Prognozowane produkty Liczba obiektów poddanych pracom termomodernizacyjnym – 2 

Prognozowane rezultaty Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury – 
2000 os./rok (w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji – 1300) 

UWAGI 
Planowany do realizacji projekt  jest zgodny  z zapisami RPO WM 
na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2 – Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych. Na realizację projektu Gmina Karczew będzie 
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ubiegała się o dofinansowanie w ramach ww. źródła finansowania.  
Projekt w wymiarze technicznym zgodny jest również z działaniem 
RPO WM 4.2 Efektywność energetyczna, a także 4.1 Odnawialne 
źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych”.  
Projekt zgodny jest również programami ogłaszanymi przez 
WFOŚIGW - OA-10 Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej, 
NFOŚiGW - Poprawa jakości powietrza, Energetyczne 
wykorzystanie zasobów geotermalnych, Zmniejszenie zużycia 
energii w budownictwie. 
Dodatkowo warto zaznaczyć, że z uwagi na stworzenie nowej, 
przyjaznej przestrzeni społecznej i rekreacyjnej, projekt będzie 
komplementarny w wymiarze społecznym z działaniami RPO WM z  
w ramach RPO WM 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;  9.1 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - typ projektu Integracja 
społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
niepełnosprawnościami; 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 
społecznych - typ projektu Rozwój środowiskowych usług 
społecznych na rzecz aktywnej integracji szczególnie na rzecz osób 
niesamodzielnych i starszych; a także z Budżetu państwa, np. 
Rządowy Program na rzecz osób bezrobotnych, a także innych 
źródeł publicznych  i prywatnych. 
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3.4 Przedsi ęwzięcia rewitalizacyjne o charakterze uzupełniaj ącym 

Zaproponowane przedsięwzięcia o charakterze uzupełniającym są również istotne  

z punktu widzenia przeprowadzania procesów rewitalizacyjnych w gminie Karczew. Mają 

jednak charakter „dodatkowych” inicjatyw, które wzmocnią pozytywne efekty rewitalizacji. Ich 

celem jest eliminacja lub co najmniej ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących 

sytuację kryzysową. Obejmują one kategorie projektów, które zgłoszono do realizacji w 

ramach procesu przygotowania rewitalizacji (włączanie na etapie opracowania) oraz nie 

zostały uznane przez Zespół ds. opracowania Programu Rewitalizacji jako zadania kluczowe. 

Ich oddziaływanie obejmuje dwa obszary tematyczne istotne z punktu widzenia rewitalizacji. 

Obszary te to: Kultura i tożsamość lokalna oraz Przestrzeń i środowisko. 

Obszar tematyczny Kultura i tożsamość lokalna wynika w dużej mierze z postulatów 

dotyczących integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Kultura jest jednym  

z elementów życia społecznego. Organizacja różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych,  

zwłaszcza darmowych lub o niewielkiej odpłatności, umożliwia branie w nich udziału również 

osobom gorzej sytuowanym. Tożsamość lokalna zaś może być budowana m.in. poprzez 

realizację inicjatyw ze sfery kultury, jak również przez dbałość o wspólne dziedzictwo 

historyczne. Sprzyja integracji, bowiem wszyscy mieszkańcy powinni czuć dumę z miejsca,  

w którym żyją i tym samym czuć się za nie odpowiedzialnymi. 

Obszar tematyczny Funkcjonalna przestrzeń obejmuje projekty poprawiające 

użyteczność przestrzeni publicznej. Dzięki temu poprawie ulegnie dostępność obiektów 

kultury czy rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie obszaru rewitalizacji  

w Karczewie, a tym samym do organizowanych tam imprez integracyjnych czy przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną. 

Tab.  22 Lista przedsi ęwzięć uzupełniaj ących. 

L.P Projekty mo żliwe do 
realizacji 

Wnioskodaw
ca 

Obszar 
tematyczny 

Komplementarno ść do 
projektów głównych  

1 
Renowacja organów w 
zabytkowym kościele pw. 
Św. Wita w Karczewie 

Gmina 
Karczew, 

Parafia Św. 
Wita w 

Karczewie 

Kultura i 
tożsamość lokalna 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem oddziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektów głównych, takimi jak:  
9. Utworzenie Muzeum Ziemi 

Karczewskiej 
11. Dni Karczewa. 

Bezpośrednimi 
użytkownikami/odbiorcami projektu 

będą parafianie – mieszkańcy 
obszaru rewitalizacji. Projekt 

wpisuje się  Cel strategiczny I i 
cele operacyjny I.2 
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2 
Budowa parkingu przy 
hali sportowej w 
Karczewie 

Gmina 
Karczew, 
Miejski 

Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji w 
Karczewie 

Funkcjonalna 
przestrzeń 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektami głównymi, takimi jak: 
17. Poprawa efektywności 

energetycznej budynków gminnych 
poprzez działania 

termomodernizacyjne oraz 3. 
SuperSenior i 

4. Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób wykluczonych 

 
Bezpośrednimi 

użytkownikami/odbiorcami projektu 
będą mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Projekt wpisuje się  
Cel strategiczny II i cele 

operacyjny II.1 i II.2  

3 
Funkcjonalna przestrzeń 
na osiedlu nr 3 w 
Karczewie 

Gmina 
Karczew, 

Osiedle nr 3 

Funkcjonalna 
przestrzeń 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektami głównymi, takimi jak: 6. 
Stworzenie miejsc rekreacji dla 

mieszkańców na terenie Karczewa 
oraz 3. SuperSenior i 

4. Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób wykluczonych 

 
Bezpośrednimi 

użytkownikami/odbiorcami projektu 
będą mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Projekt wpisuje się  
Cel strategiczny II i cele 

operacyjny II.1  

4 

Poprawa funkcjonalności 
obszaru pomiędzy 
terenem Klubu „Mazur 
Karczew” a jeziorem 
Moczydło 

Gmina 
Karczew 

Funkcjonalna 
przestrzeń 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektami głównymi, takimi jak: 6. 
Stworzenie miejsc rekreacji dla 

mieszkańców na terenie Karczewa  
i 7. Czas na Moczydło – 

zagospodarowanie terenów 
zielonych wokół jeziora Moczydło 

 
Bezpośrednimi 

użytkownikami/odbiorcami projektu 
będą mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Projekt wpisuje się  
Cel strategiczny II i cele 

operacyjny II.1 

5 

Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
i budowa ścieżek 
rowerowych na terenie 
gminy Karczew w ramach 
ZIT Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Gmina 
Karczew, 

Miasto 
Józefów, 
Gmina 

Halinów, 
Miasto 

Funkcjonalna 
przestrzeń 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektami głównymi, takimi jak: 6. 
Stworzenie miejsc rekreacji dla 

mieszkańców na terenie Karczewa  
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w ramach projektu 
Wybierzmy rower – 
Partnerstwo dla rozwoju 
komunikacji 
niskoemisyjnej WOF (dot. 
ul. Bohaterów 
Westerplatte, Otwocka, 
Piłsudskiego 
mieszczących się na 
obszarze rewitalizacji) 

Otwock, 
Miasto 

Sulejówek, 
Gmina 

Wiązowna 

i 7. Czas na Moczydło – 
zagospodarowanie terenów 

zielonych wokół jeziora Moczydło 
 

Bezpośrednimi 
użytkownikami/odbiorcami projektu 

będą mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji. Projekt wpisuje się  

Cel strategiczny II i cele 
operacyjny II.1 

6 

Poprawa infrastruktury 
drogowej na terenie 
Gminy Karczew (dot. ulic 
Piaski, Kościelnej i 
Bohaterów Westerplatte) 

Gmina 
Karczew 

Funkcjonalna 
przestrzeń 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektami głównymi, takimi jak: 6. 
Stworzenie miejsc rekreacji dla 

mieszkańców na terenie Karczewa  
i 7. Czas na Moczydło – 

zagospodarowanie terenów 
zielonych wokół jeziora Moczydło 

 
Bezpośrednimi 

użytkownikami/odbiorcami projektu 
będą mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Projekt wpisuje się  
Cel strategiczny II i cele 

operacyjny II.1 

7 
Utrzymanie i pielęgnacja 
terenów zielonych 

Gmina 
Karczew 

Funkcjonalna 
przestrzeń 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektami głównymi, takimi jak: 6. 
Stworzenie miejsc rekreacji dla 

mieszkańców na terenie Karczewa  
i 7. Czas na Moczydło – 

zagospodarowanie terenów 
zielonych wokół jeziora Moczydło 

 
Bezpośrednimi 

użytkownikami/odbiorcami projektu 
będą mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Projekt wpisuje się  
Cel strategiczny II i cele 

operacyjny II.1 

8 

Organizacja 
Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego 
im. Jana Krzewniaka 

Gmina 
Karczew, 

"Głos 
Karczewa", 

Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Kultury w 

Karczewie, 
Rada Miejska 
w Karczewie 

Kultura i 
tożsamość lokalna 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
znajdującymi się na liście 

projektów głównych, takimi jak:  
10. Dzień Ziemi. 

11. Dni Karczewa. 
Bezpośrednimi 

użytkownikami/odbiorcami projektu 
będą mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji. Projekt wpisuje się  
Cel strategiczny I i cele operacyjny 

I.2 

9 Kolędowanie na Rynku 
Klub Kobiet, 

Gmina 
Karczew 

Kultura i 
tożsamość lokalna 

Projekt swoim zakresem oraz 
efektem odziaływania 

koresponduje z projektami 
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znajdującymi się na liście 
projektów głównych, takimi jak:  

10. Dzień Ziemi 
11. Dni Karczewa. 

Bezpośrednimi 
użytkownikami/odbiorcami projektu 

będą mieszkańcy obszaru 
rewitalizacji. Projekt wpisuje się  

Cel strategiczny I i cele operacyjny 
I.2 

Źródło: opracowanie własne. 

 

3.5 Komplementarno ść przedsi ęwzięć rewitalizacyjnych 

W nowym programowaniu podkreśla się konieczność integracji realizowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zapewnienia ich kompleksowości. Przepisy nakazują, 

aby zadania były spójne i nie powodowały "rozgraniczenia" rewitalizacji na osobne sfery 

społeczne, gospodarcze, itd., ale aby one wzajemnie się uzupełniały. Zagwarantowaniu tego 

służą mechanizmy komplementarności, o których mowa bardzo szczegółowo w Wytycznych 

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

Tab.  23 Rodzaje komplementarno ści przedsi ęwzięć rewitalizacyjnych. 

Rodzaj 
komplementarno ści 

Charakterystyka 

Przestrzenna 

Projekty realizowane w ramach rewitalizacji muszą oddziaływać na 
obszar rewitalizacji, nawet jeśli w wyjątkowych przypadkach realizowane 
są poza nim. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi 
rozprzestrzenienie się jakiegoś problemu poza obszar rewitalizacji. 

Problemowa 

Realizowane w ramach procesów rewitalizacyjnych projekty powinny się 
przenikać i wzajemnie uzupełniać. Komplementarność ta wymaga 
koordynacji na wyższym poziomie, przy uwzględnieniu strategicznych 
decyzji wynikających często z innych dokumentów, a odnoszących się 
również do obszaru rewitalizacji. 

Proceduralno-
instytucjonalna 

Służy stworzeniu spójnego systemu realizacji, rozumianego jako 
połączenie sprawnych procedur oraz podmiotów odpowiedzialnych za 
wdrażanie konkretnych projektów. 

Międzyokresowa 
Odnosi się do spójności przedsięwzięć wdrażanych w poprzednim 
programowaniu, a tych projektowanych obecnie. 
 

Źródeł finansowania 
Oznacza łączenie różnych rodzajów środków do realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

 W niniejszym dokumencie uwzględniona została komplementarność przestrzenna, 

bowiem wszystkie projekty (zarówno z listy podstawowej przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak 

i z listy uzupełniającej) realizowane są na obszarze rewitalizacji, aby mogły silnie oddziaływać 
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na tutejszych mieszkańców oraz rozwiązywać realne problemy tego obszaru. Mimo to jednak 

uwzględnia się, że w wielu projektach miękkich - aby wzmagać realizację celu odnoszącego 

się do spójności społecznej - muszą brać udział osoby spoza obszaru rewitalizacji. Nie można 

bowiem dopuścić do rozprzestrzeniania się zjawiska wykluczenia społecznego na obszary 

nieobjęte procesami rewitalizacyjnymi i pogłębiania go przez działania rewitalizacyjne. 

Ponadto wykluczanie z udziału w projektach miękkich, społecznych, mieszkańców spoza 

obszaru rewitalizacji stałoby w sprzeczności z postulatem  

i celem rewitalizacji odnoszącym się do integracji społecznej. W każdym przypadku wskazano, 

jaka liczba osób mieszkających na obszarze rewitalizacji weźmie udział w projekcie oraz 

ukończy go z określonym w ramach wskaźników realizacji efektem. 

 Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych gwarantuje też zapewnienie 

komplementarności problemowej. Przede wszystkim zaproponowane przedsięwzięcia 

odpowiadają na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji problemy w sferze społecznej oraz 

środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Realizacja przedsięwzięć z listy podstawowej 

mających na celu aktywizację osób nieaktywnych zawodowo i  korzystających z pomocy 

społecznej przyczyni się do poprawy tkanki społecznej  i zmniejszenia liczby osób 

zmarginalizowanych. Zagospodarowania przestrzeni pozwoli poprawić estetykę obszaru 

rewitalizacji oraz ułatwi organizowanie imprez czy przedsięwzięcia społecznych, kulturalnych 

czy sportowych, aktywizujących i integrujących mieszkańców obszarów rewitalizacji. To jest 

ważne również ze względu na fakt, że miasto Karczew, w tym zwłaszcza fragment 

wyodrębniony jako obszar rewitalizacji, pełni funkcję centralną w całej gminie.W przypadku 

tego rodzaju przedsięwzięć z listy podstawowej zapisano zresztą – poza pracami budowlanymi 

– również organizację imprez integrujących społeczność lokalną. Ponadto będą realizowane 

działania zmierzające do poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie presji na 

środowisko. 

 Przedsięwzięcia o charakterze uzupełniającym również wpisują się w zaproponowane 

cele rewitalizacji, odpowiadają na zdiagnozowane problemy oraz są spójne z 

przedsięwzięciami z listy podstawowej. Renowacja organów w kościele pw. Św. Wita to 

zadanie odpowiadające na konieczność rozwoju kultury lokalnej oraz budowy tożsamości, na 

którą zwracali uwagę mieszkańcy. Budowa parkingu przy hali sportowej przy ul. Bohaterów 

Westerplatte w Karczewie pozwoli na zagospodarowanie przestrzeni przy obiekcie 

stanowiącym miejsce spotkań mieszkańców, ale także w którym możliwa będzie realizacja 

niektórych przedsięwzięć społecznych (zwłaszcza kulturalnych) zaplanowanych w ramach 

procesu rewitalizacji. Podobne założenie niesie projekt poprawy funkcjonalności obszaru 

między terenem Klubu „Mazur” a jeziorem Moczydło. Budowa parkingu zwiększy dostępność 

obiektu sportowego. Zagospodarowanie przestrzeni na osiedlu nr 3  poprawi estetykę tego 

miejsca, jak również umożliwi wypoczynek zwłaszcza osobom starszym. Opracowanie 
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dokumentacji związanej z tworzeniem ścieżek rowerowych pozostaje spójne z 

przedsięwzięciami realizowanymi w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Istotność tego przedsięwzięcia wynika z faktu zdiagnozowania w innych dokumentach 

strategicznych gminy problemu z infrastrukturą zwiększającą bezpieczeństwo najsłabiej 

chronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów. Ponieważ obszarem 

rewitalizacji w gminie jest fragment miasta Karczew, stanowiącego centralną miejscowość 

gminy (sam obszar rewitalizacji ma również duże znaczenie, bowiem mieści się na nim szereg 

instytucji wypełniających ważne funkcje społeczne), projekt ten został wpisany do Programu 

Rewitalizacji w zakresie, w jakim dotyczy on obszaru rewitalizacji. Podobnie rzecz ma się z 

projektem zakładającym poprawę stanu infrastruktury drogowej w gminie Karczew. 

Odpowiada to zapisom zarówno Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew, jak i 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Karczew – w obu dokumentach bowiem pojawia się zła ocena sieci drogowej na terenie gminy 

oraz postulaty jej rozbudowy czy modernizacji. W związku z tym, że Program Rewitalizacji nie 

obejmuje całej gminy, zawarto w nim projekt przebudowy infrastruktury drogowej na ulicach 

wchodzących w skład obszaru rewitalizacji. Zadanie utrzymania i pielęgnacji terenów 

zielonych zostało wskazane przez gminę Karczew ze względu na zawarcie w dokumencie – 

wśród podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – zadań związanych z 

zagospodarowaniem terenów na potrzeby spędzania wolnego czasu, rekreacji i wypoczynku. 

Tworzenie tego rodzaju przestrzeni wymaga również przeznaczenia środków niezbędnych na 

ich pielęgnację i zachowanie w należytym stanie, pozwalającym na korzystanie z nich. Wśród 

przedsięwzięć uzupełniających zaplanowano również organizację Ogólnopolskiego Konkursu 

Poetyckiego oraz kolędowanie na Rynku. Inicjatywy te odpowiadają na potrzebę rozwoju 

lokalnego życia kulturalnego na obszarze rewitalizacji, pozwalającego na włączenie społeczne 

osób ubogich, pozbawionych zatrudnienia itp. Konkurs poetycki to element szerszej imprezy 

kulturalnej, tj. Dni Karczewa i odbywać się będzie w plenerze (podobnie jak kolędowanie na 

Rynku). Z tego względu realizacja zadania z listy podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych  w postaci stworzenia Nowego Rynku Miejskiego jest niezbędna, aby zyskać 

przestrzeń do realizacji m.in. wskazanych tu imprez. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalną uda się osiągnąć dzięki współpracy 

różnych podmiotów w ramach realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Większość projektów 

zainicjowała Gmina Karczew, jednak zwłaszcza w przypadku projektów miękkich niezbędna 

jest współpraca między Gminą a jednostkami organizacyjnymi, jak Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury czy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Budowa ścieżek rowerowych 

wymaga współpracy o szerszym charakterze - z ościennymi gminami, wchodzącymi w skład 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, aby zapewnić spójność infrastruktury rowerowej. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący projekt Klubu Integracji Społecznej 
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zakłada szeroką współpracę z różnymi podmiotami – zależnie od potrzeb uczestników 

zaplanowanych szkoleń, poradnictwa czy programów pomocowych. Warto tu włączyć 

organizacje pozarządowe, które często specjalizują się 

w realizacji tego rodzaju projektów społecznych zakładających reintegrację zawodową  

i społeczną. MGOPS, realizując projekt SuperSenior, zainteresowany jest podjęciem 

współpracy z Klubami Seniora działającymi w Karczewie, aby zagwarantować, iż elementy 

projektu będą odpowiadały preferencjom i potrzebom zgromadzonych w tych podmiotach 

seniorom. Przy projekcie Dajemy Szansę… rozważane jest wykorzystanie świetlicy 

środowiskowej Stowarzyszenia „W stronę słońca”, ponieważ występuje możliwość 

zorganizowania w niej opieki nad dziećmi na czas trwania działań w projekcie oraz ze względu 

na możliwości techniczne, jakie daje świetlica w kontekście realizacji przedsięwzięć 

projektowych. 

Komplementarność międzyokresowa zapewniana jest przez utrzymanie spójności 

celów, jakie były realizowane przez dotychczasowe przedsięwzięcia finansowane ze środków 

unijnych. Gmina w poprzedniej perspektywie finansowej nie opracowała programu 

rewitalizacji. Jednak uzyskiwała wsparcie finansowe na różnego rodzaju inwestycje 

infrastrukturalne, jak budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, inwestycje 

w drogi lokalne,  budowę miejsc parkingowych, chodników, podnosząc funkcjonalność 

przestrzeni publicznych, dostępność oraz poprawę warunków i komfortu mieszkania  

w mieście Karczew oraz innych miejscowościach gminy. W wielu miejscowościach wiejskich 

gminy powstały tereny rekreacyjne wyposażone m.in. w urządzenia fitness. Wykonano także 

termomodernizacje budynków jednostek oświatowych w tych miejscowościach, poprawiając 

ich efektywność energetyczną. Gmina kładła także nacisk na integrację społeczną i 

aktywizację kulturalną obszarów wiejskich, m.in. poprzez realizację cyklu spektakli teatralnych 

i profilaktyczno-edukacyjnych. W ramach projektu „Dbajmy o nasze otoczenie” przeznaczono 

środki na zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach wiejskich gminy. 

Wyremontowane zostały budynki świetlic wiejskich, przez co mieszkańcy zyskali przestrzenie 

do realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych czy artystycznych. 

 W ramach komplementarności źródeł finansowania należy "uruchomić" zarówno środki 

publiczne pochodzące z budżetu gminy, ale i różnych programów ministerialnych (na poziomie 

krajowym), wojewódzkich czy wreszcie środki dostępne dzięki funduszom unijnym. Dokładnie 

możliwości uzyskania dofinansowania do poszczególnych projektów zostały przedstawione w 

podrozdziale dotyczącym ram finansowych Programu. 

Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programu rewitalizacji 

zaprojektowane zostały z uwzględnieniem finansowania ich realizacji z różnych źródeł, które 

wzajemnie się uzupełniają, łącząc publiczne środki krajowe ze wsparciem ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu 
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Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS), bez ryzyka podwójnego dofinansowania. 

Ponadto projekty wpisane do Programu Rewitalizacji zawierają udział środków prywatnych w 

finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proces rewitalizacji przebiegać będzie przy 

założeniu, że stymulowanie lokalnych zdolności inwestycyjnych w postaci zasobów 

wewnętrznych podmiotów na obszarach rewitalizacji czy ich mieszkańców będzie miało 

kluczowe znaczenie dla dynamiki i skuteczności pożądanych zmian strukturalnych zarówno 

społecznych, jak i infrastrukturalnych. 

Komplementarność źródeł finansowania jest czytelna w części poświęconej ramom 

finansowych programu, gdzie na poziomie poszczególnych przedsięwzięć określono 

szacowaną ogólną wartość projektu w podziale na określone źródła finansowania. Dzięki 

zaangażowaniu środków publicznych (składających się ze środków własnych gminy, 

jednostek podległych gminie) i jednocześnie prywatnych nastąpi integracja finansowa 

zaplanowanych przedsięwzięć głównych i towarzyszących. 

Tab. 24  Matryca powi ązań projektów rewitalizacyjnych oraz pakietów przedsi ęwzięć z 
potrzebami rewitalizacyjnymi i z wyznaczonymi celam i strategicznymi oraz kierunkami 

działań   

L.p Nazwa projektu Potrzeby rewitalizacyjne Powiązanie z celem rewitalizacji 

1 
Klub Integracji 

Społecznej 

Wysoki udział liczby osób 
bezrobotnych w obszarze 

rewitalizacji oraz osób 
korzystających z pomocy 

społecznej 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.A Promocja zatrudnienia, w tym 
działania mające na celu 
motywowanie do podejmowania pracy 
I.B Rozwój kompetencji kluczowych 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

2 

Dajemy Szansę – 
Integracja społeczna 
mieszkańców gminy 

Karczew 

Wysoki udział liczby osób 
bezrobotnych w obszarze 

rewitalizacji oraz osób 
korzystających z pomocy 

społecznej 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.A Promocja zatrudnienia, w tym 
działania mające na celu 
motywowanie do podejmowania pracy 
I.B Rozwój kompetencji kluczowych 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

3 SuperSenior 
Wysoki udział osób w wieku 

poprodukcyjnym 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców  obszaru rewitalizacji 
I.C Organizacja przedsięwzięć o 
charakterze sportowym, kulturalnym 
czy edukacyjnym w celu pobudzenia 
więzi, stworzenia oferty 
zagospodarowania wolnego czasu i 
integracji społecznej . 
I.D Przygotowanie oferty dla seniorów 
w zakresie włączenia społecznego. 
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4 
Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób 
wykluczonych 

Wysoki udział liczby osób 
bezrobotnych w obszarze 

rewitalizacji, osób 
korzystających z pomocy 

społecznej oraz wysoki poziom 
patologii społecznej 

(uzależnienia, przemoc w 
rodzinie) 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców  obszaru rewitalizacji 
I.A Promocja zatrudnienia, w tym 
działania mające na celu 
motywowanie do podejmowania pracy 
I.B Rozwój kompetencji kluczowych 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

5 

Zagospodarowanie 
terenu przy ul. Stare 

Miasto w Karczewie w 
celu stworzenia 

przestrzeni targowej 

Uporządkowanie terenów 
publicznych i poprawa ich 

estetyki oraz funkcjonalności 
Zagospodarowanie terenów 
przestrzeni publicznych w 

sposób i na cele 
odpowiadające potrzebom 

mieszkańców 

II. Rewitalizacja przestrzeni ku  
wzmacnianiu poczucia tożsamości, 
sprzyjającej aktywności społecznej i 
poprawiającej jakość środowiska 
miejskiego 
II.C Rewitalizacja rozszerzenie funkcji 
bądź przystosowanie do nowych 
funkcji społeczno-ekonomicznych 
placów miejskich i zdegradowanych 
budynków 

6 

Stworzenie miejsc 
rekreacji dla 

mieszkańców na terenie 
Karczewa 

Uporządkowanie terenów 
publicznych i poprawa ich 

estetyki oraz funkcjonalności 
Zagospodarowanie terenów 
przestrzeni publicznych w 

sposób i na cele 
odpowiadające potrzebom 

mieszkańców 

II. Rewitalizacja przestrzeni ku  
wzmacnianiu poczucia tożsamości, 
sprzyjającej aktywności społecznej i 
poprawiającej jakość środowiska 
miejskiego 
II.A Rozwój zagospodarowania 
rekreacyjnego przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji o charakterze 
ogólnodostępnym w celu stworzenia 
przyjaznej przestrzeni wspólnej, np. 
ścieżki rowerowe, parkingi 
II.D Uporządkowanie i dbałość o 
przestrzenie wspólne, w tym skwery, 
zieleńce 

7 

Czas na Moczydło – 
zagospodarowanie 

terenów zielonych wokół 
jeziora Moczydło 

Uporządkowanie terenów 
publicznych i poprawa ich 

estetyki oraz funkcjonalności 
Zagospodarowanie terenów 
przestrzeni publicznych w 

sposób i na cele 
odpowiadające potrzebom 

mieszkańców 
Podniesienie funkcji 
turystycznej miejsca 

II. Rewitalizacja przestrzeni ku  
wzmacnianiu poczucia tożsamości, 
sprzyjającej aktywności społecznej i 
poprawiającej jakość środowiska 
miejskiego 
II.A Rozwój zagospodarowania 
rekreacyjnego przestrzeni na 
obszarze rewitalizacji o charakterze 
ogólnodostępnym w celu stworzenia 
przyjaznej przestrzeni wspólnej, np. 
ścieżki rowerowe, parkingi 
II.D Uporządkowanie i dbałość o 
przestrzenie wspólne, w tym skwery, 
zieleńce 

8 
Nowy Rynek Miejski – 
stworzenie przyjaznej 
przestrzeni miejskiej 

Uporządkowanie terenów 
publicznych i poprawa ich 

estetyki oraz funkcjonalności 
Zagospodarowanie terenów 
przestrzeni publicznych w 

sposób i na cele 
odpowiadające potrzebom 

mieszkańców 
Stworzenie przestrzeni służącej 
rozwojowi przedsiębiorczości, a 

tym samym podniesieniu 
zatrudnienia mieszkańców 

II. Rewitalizacja przestrzeni ku  
wzmacnianiu poczucia tożsamości, 
sprzyjającej aktywności społecznej i 
poprawiającej jakość środowiska 
miejskiego 
II.C Rewitalizacja rozszerzenie funkcji 
bądź przystosowanie do nowych 
funkcji społeczno-ekonomicznych 
placów miejskich i zdegradowanych 
budynków 
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9 Utworzenie Muzeum 
Ziemi Karczewskiej 

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych (w zakresie 

budynków) na cele kulturalne, 
podnoszące świadomość 

lokalnej historii, a tym samym 
poprawiające tożsamość 

lokalną 

II. Rewitalizacja przestrzeni ku  
wzmacnianiu poczucia tożsamości, 
sprzyjającej aktywności społecznej i 
poprawiającej jakość środowiska 
miejskiego 
II.C Rewitalizacja rozszerzenie funkcji 
bądź przystosowanie do nowych 
funkcji społeczno-ekonomicznych 
placów miejskich i zdegradowanych 
budynkówI  
 
I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.C Organizacja przedsięwzięć o 
charakterze sportowym, kulturalnym 
czy edukacyjnym w celu pobudzenia 
więzi, stworzenia oferty 
zagospodarowania wolnego czasu i 
integracji społecznej . 

10 Dzień Ziemi 

Realizacja przedsięwzięć 
podnoszących świadomość 
ekologiczną w związku ze 

zdiagnozowanym złym stanem 
powietrza 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.C Organizacja przedsięwzięć o 
charakterze sportowym, kulturalnym 
czy edukacyjnym w celu pobudzenia 
więzi, stworzenia oferty 
zagospodarowania wolnego czasu i 
integracji społecznej . 
 

11 Dni Karczewa 

Zwiększenie oferty bezpłatnych 
wydarzeń kulturalnych 

skierowanych do różnych grup 
mieszkańców 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.C Organizacja przedsięwzięć o 
charakterze sportowym, kulturalnym 
czy edukacyjnym w celu pobudzenia 
więzi, stworzenia oferty 
zagospodarowania wolnego czasu i 
integracji społecznej . 
I.F Wsparcie dla rodzin 

12 
Jarmark 

Bożonarodzeniowy na 
Rynku 

Zwiększenie oferty bezpłatnych 
wydarzeń kulturalnych 

skierowanych do różnych grup 
mieszkańców 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.C Organizacja przedsięwzięć o 
charakterze sportowym, kulturalnym 
czy edukacyjnym w celu pobudzenia 
więzi, stworzenia oferty 
zagospodarowania wolnego czasu i 
integracji społecznej . 

13 
Wigilia dla samotnych w 

Rynku 

Organizacja przedsięwzięć 
integrujących mieszkańców, 
wsparcie osób samotnych, 

ubogich w związku z wysokim 
wskaźnikiem korzystania z 

pomocy społecznej 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.C Organizacja przedsięwzięć o 
charakterze sportowym, kulturalnym 
czy edukacyjnym w celu pobudzenia 
więzi, stworzenia oferty 
zagospodarowania wolnego czasu i 
integracji społecznej . 
I.D Uporządkowanie i dbałość o 
przestrzenie wspólne, w tym skwery, 
zieleńce 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

3.6 Indykatywne ramy finansowe 

W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew przygotowano 

dwie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Poniżej przedstawiono możliwości finansowania 

przedsięwzięć o charakterze podstawowym. 

Tab. 25 Indykatywne ramy finansowe podstawowych prz edsi ęwzięć rewitalizacyjnych. 

14 Bezpieczny Karczew 

Poprawa stanu infrastruktury 
(m.in. drogowej) ułatwiające 

poruszanie się osób 
niepełnosprawnych czy 

starszych, poprawa 
bezpieczeństwa publicznego 

(w związku z wysokim 
wskaźnikiem przestępczości) 

II. Rewitalizacja przestrzeni ku  
wzmacnianiu poczucia tożsamości, 
sprzyjającej aktywności społecznej i 
poprawiającej jakość środowiska 
miejskiego 
II.B Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury drogowej 

15 
Kształcenie kompetencji 

dzieci i młodzieży z 
Gminy Karczew 

Poprawa poziomu umiejętności 
oczekiwanych przez 

pracodawców, a tym samym 
szans na zatrudnienie po 

zakończeniu edukacji 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.A Promocja zatrudnienia, w tym 
działania mające na celu 
motywowanie do podejmowania pracy 
I.B Rozwój kompetencji kluczowych 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

16 Działajmy razem 
Wsparcie osób i rodzin 

objętych działaniami pomocy 
społecznej 

I Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 
I.F Wsparcie dla rodzin 

17. 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 

gminnych poprzez 
działania 

termomodernizacyjne 

Ograniczenie 
zanieczyszczenia środowiska, 

zwłaszcza powietrza 

II. Rewitalizacja przestrzeni ku  
wzmacnianiu poczucia tożsamości, 
sprzyjającej aktywności społecznej i 
poprawiającej jakość środowiska 
miejskiego 
II.2 Poprawa stanu i funkcjonalności 
infrastruktury technicznej i 
prośrodowiskowej na obszarze 
rewitalizacji. 

L.p. Nazwa projektu 
Szacowana 

warto ść projektu 
[PLN] 

Szacowany 
okres 

realizacji 

Potencjalne źródła 
finansowania  

1 
Klub Integracji 

Społecznej 
300 000,00 2018-2020 

RPO WM 2014-2020,. 
Działanie 9.1 – Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych, 9.2 – Usługi 

społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, 9.2.1 – 
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Zwiększenie dostępności 
usług społecznych, Gmina 

Karczew, Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Rządowe 

programy na rzecz osób 
bezrobotnych 

2 

Dajemy Szansę – 
Integracja społeczna 
mieszkańców gminy 

Karczew 

120 000,00  2017-2018 

RPO WM 2014-2020,.  
Działanie 9.1 – Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych, 9.2 – Usługi 

społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, 9.2.1 – 

Zwiększenie dostępności 
usług społecznych,  

Gmina Karczew, 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, 
Rządowe programy na rzecz 

osób bezrobotnych i 
starszych 

3 SuperSenior 30 000,00 2018 

RPO WM 2014-2020,.  
Działanie 9.1 – Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych, 9.2 – Usługi 

społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, 9.2.1 – 

Zwiększenie dostępności 
usług społecznych, 9.2.2 – 

Wsparcie 
deinstytucjonalizacji opieki 

nad osobami zależnymi 
niesamodzielnymi, w tym 

osobami starszymi; 
 Gmina Karczew, 

Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, 

Rządowe programy na rzecz 
osób starszych: Senior-

WIGOR;  
środki prywatne (np. składki 
członków klubów seniora) 

4 
Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób 
wykluczonych 

150 000,00 2019 

RPO WM 2014-2020,.  
Działanie 9.1 – Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych, 9.2 – Usługi 

społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, 9.2.1 – 

Zwiększenie dostępności 
usług społecznych,  

Gmina Karczew, 
Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, 
Rządowe programy na rzecz 

osób bezrobotnych 

5 

Zagospodarowanie 
terenu przy ul. Stare 

Miasto w Karczewie w 
celu stworzenia 

przestrzeni targowej 

30 000,00 2019 

PROW na lata 2014-2020 
 Operacja 7.4 Inwestycje w 

targowiska lub obiekty 
budowlane przeznaczone na 
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cele promocji lokalnych 
produktów 

6 

Stworzenie miejsc 
rekreacji dla 

mieszkańców na terenie 
Karczewa 

100 000,00 2018-2019 

PROW na lata 2014-2020 
19.2 Wsparcie na wdrożenie 

operacji w ramach LSR, 
Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, 
Budżet partycypacyjny 

 Gmina Karczew 

7 

Czas na Moczydło – 
zagospodarowanie 

terenów zielonych wokół 
jeziora Moczydło 

300 000,00 2018-2019 

PROW na lata 2014-2020 
19.2 Wsparcie na wdrożenie 

operacji w ramach LSR, 
Ministerstwo Sportu i 

Turystyki, 
Budżet partycypacyjny 

 Gmina Karczew 

8 
Nowy Rynek Miejski – 
stworzenie przyjaznej 
przestrzeni miejskiej 

6 900 000,00 2018-2019 

RPO WM 2014-2020 
6.2 Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych  
Gmina Karczew 

9 Utworzenie Muzeum 
Ziemi Karczewskiej 

200 000,00 2019 

RPO WM 2014-2020 
6.2 Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych, 5.3 
Dziedzictwo kultury  
, Gmina Karczew, 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

10 Dzień Ziemi 35 000,00 2017-2023 

WFOŚiGW Programy EE-16  
Organizacja szkolenia, 
warsztatu, konferencji, 
seminarium w zakresie 
edukacji ekologicznej i 

ochrony przyrody, EE-15 
Organizacja konkursu lub 

olimpiady w zakresie wiedzy 
o środowisku naturalnym i 

ekologii 
NFOŚiGW 

Gmina Karczew, sponsorzy 
– lokalni przedsiębiorcy, 
środki organizacji 
pozarządowych 

11 Dni Karczewa 280 000,00 2017-2023 

Gmina Karczew, sponsorzy 
– lokalni przedsiębiorcy, 
środki organizacji 
pozarządowych 

PROW na lata 2014-2020 
19.2 Wsparcie na wdrożenie 

operacji w ramach LSR, 

12 
Jarmark 

Bożonarodzeniowy na 
Rynku 

35 000,00 2017-2023 

Gmina Karczew, sponsorzy 
– lokalni przedsiębiorcy, 
środki organizacji 
pozarządowych 

PROW na lata 2014-2020 
19.2 Wsparcie na wdrożenie 

operacji w ramach LSR, 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

3.7 System wdra żania i monitorowania Programu Rewitalizacji 

Program Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016-2026 wskazuje na brak 

konieczności wprowadzenia zmian zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków 

13 
Wigilia dla samotnych w 

Rynku 70 000,00 2017-2023 

Gmina Karczew, sponsorzy 
– lokalni przedsiębiorcy 

PROW na lata 2014-2020 
19.2 Wsparcie na wdrożenie 

operacji w ramach LSR, 
RPO WM działanie 9.2.1 

14 Bezpieczny Karczew 200 000,00 2020-2022 

Gmina Karczew, środki 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa 
Mazowieckiego 

Program Wojewody „Razem 
Bezpieczniej” 

15 
Kształcenie kompetencji 

dzieci i młodzieży z 
Gminy Karczew 

400 000,000  2010-2023 

RPO WM 2014-2020  
Działanie 10.1 -  Kształcenie 
i rozwój dzieci i młodzieży, 

10.1.2 – Edukacja ogólna w 
ramach ZIT i 10.1.1 – 

Edukacja ogólna w tym 
szkołach zawodowach. 

Gmina Karczew 
WFOŚiGW , Program EE-15  

Organizacja konkursu lub 
olimpiady w zakresie wiedzy 
o środowisku naturalnym i 

ekologii 

16 Działajmy razem 30 000,00 2019 

Gmina Karczew 
PROW na lata 2014-2020 

19.2 Wsparcie na wdrożenie 
operacji w ramach LSR, 
RPO WM działanie 9.2.1 

17 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 

gminnych poprzez 
działania 

termomodernizacyjne 

1.500.000,00 2017-2018 

Gmina Karczew 
RPO WM 2014-2020  

6.2 – Rewitalizacji obszarów, 
zmarginalizowanych, 4.2 – 
Efektywność energetyczna, 

4.1 – Infrastruktura do 
produkcji i dystrybucji energii 

ze źródeł odnawialnych 
 

WFOŚiGW – OA-10 
Wspieranie zadań z zakresu 

ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń oraz 
oszczędności energii 

cieplnej; 
NFOŚIGW – Prawa jakości 

powietrza 
 

Suma 10 650 000,00 
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Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karczew oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Nie przewiduje się również ustanowienia Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 

roku. Zmian nie wymagają uchwały dotyczące gospodarki mieniem mieszkaniowym  

i lokalowym. 

Za programowanie procesów rewitalizacji, opracowywanie koncepcji projektów 

rewitalizacyjnych w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Karczewie odpowiadał 

będzie Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy. Wydział w imieniu Burmistrza Karczewa 

integruje i koordynuje działania rewitalizacyjne, w tym realizację Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Karczew (m.in. ocena postępu realizacji i wdrażania poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych). Kluczowe zadania Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy w 

procesie wdrażania niniejszego programu to: 

• Koordynacja przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz 

jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty na obszarze objętym Programem 

Rewitalizacji. 

• Monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarze objętym Programem 

Rewitalizacji, w tym przygotowywanie raportów z bieżącego postępu prac w ramach 

programu. 

• Podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji Programu Rewitalizacji. 

• Współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji, w tym Zespołem ds. rewitalizacji. 

• Prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem 

rewitalizacji. 

• Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspólnych w zakresie rewitalizacji. 

• Przygotowuje zbiorcze sprawozdanie z realizacji Programem Rewitalizacji wraz z 

ewentualnym wnioskiem o konieczności aktualizacji dokumentu. 

• Wnioskuje do Burmistrza Karczewa o włączenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych do 

programu. 

• Opracowanie/Aktualizacja programu rewitalizacji. 

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy w przypadku zadań własnych Gminy Karczew 

współpracuje na każdym etapie procesu rewitalizacji (przygotowania, wdrażania, 

monitorowania Programu Rewitalizacji), między innymi z właściwymi merytorycznie 

wydziałami Urzędu Miejskimi w Karczewie. Wydział współpracuje, koordynuje i tworzy warunki 

dla przedmiotu ich działań. Realizacja wszystkich przedsięwzięć w ramach Programu 

Rewitalizacji odbywa się w sposób jawny i przejrzysty, zapewniając możliwość udziału 

interesariuszy. 
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 Po uchwaleniu Programu Rewitalizacji i wpisaniu go do Wykazu programów 

rewitalizacji województwa mazowieckiego zostanie powołany Zespół zadaniowy ds. 

rewitalizacji Zarządzeniem Burmistrza Karczewa, który będzie stanowił forum współpracy i 

dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny 

rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza Karczewa, 

włączając się tym samym w proces zarządzania Programem Rewitalizacji.  

W skład Zespołu wejdą interesariusze rewitalizacji. Przedstawiciele strony społecznej, 

jak i podmiotów prywatnych zostaną wybrani w drodze otwartej procedury. Skład i regulamin 

pracy Zespołu zostanie określony poprzez Zarządzenie Burmistrza Karczewa. Spotkania 

Zespołu zwoływane i prowadzone będą przez Przewodniczącego w celu omówienia postępu 

realizacji Programu Rewitalizacji, zaopiniowania zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

występujących problemów, a także zaopiniowania sprawozdań z realizacji Programu 

Rewitalizacji. Stanowiska zespołu będą podejmowane zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym. Przewodniczący w miarę potrzeby będzie zapraszał na posiedzenia 

Zespołu osoby spoza jego składu. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział 

Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy. 

Wydział przekazywać będzie Burmistrzowi oraz Zespołowi ds. rewitalizacji roczne 

sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji. Decyzje w sprawie aktualizacji dokumentu 

podejmuje Burmistrz Karczewa na podstawie wniosków i rekomendacji Zespołu ds. 

rewitalizacji. Aktualizacja Programu przyjmowana będzie poprzez podjęcie stosownej uchwały 

przez Radę Miejską w Karczewie. 

 

 

Rys. 20 Schemat zarz ądzania procesem rewitalizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew będą prowadzone 

przez Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji i Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy. 

BURMISTRZ KARCZEWA Zespół zadaniowy ds.  rewitalizacji 

Wydział Inwestycji i 

Pozyskiwania Funduszy 
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Monitoring oraz ewaluacja celów i kierunków przyjętych w Programie pozwoli na 

wprowadzenie zmian w programach rozwoju i planach działania poprzez podejmowanie 

odpowiednich decyzji w zależności od potrzeb społecznych i możliwości ekonomicznych 

gminy. Monitorowanie Programu prowadzone będzie systematycznie, a raporty z wdrażania 

przedstawiane będą Radzie Miejskiej nie rzadziej niż raz na rok. 

 Monitoring i ewaluacja są ze sobą wzajemnie powiązane. Monitoring polega na 

regularnym zbieraniu informacji na temat postępów w realizacji zadań w ramach projektów, 

czyli na zbieraniu danych, czy zakładane rezultaty (wskaźniki produktów) osiągane są zgodnie 

z harmonogramem.  Monitoring realizacji zadań stanowi – równoległy do ich wdrażania – 

ciągły proces zbierania i analizy danych oraz raportowania wyników w ściśle określonych 

przedziałach czasowych. 

 Ewaluacja nastawiona jest na ocenę jakości osiąganych rezultatów (wskaźniki 

rezultatów) ze względu na różne istotne aspekty procesu wdrażania zadań. W odróżnieniu od 

monitoringu, ewaluacja na ogół przeprowadzana jest w sposób mniej ciągły, stosownie do 

celów związanych z oceną skuteczności działań. W odniesieniu do konkretnych działań 

przedmiotem oceny będzie odpowiedź na pytania, jak i dlaczego określone rezultaty zostały 

lub nie zostały osiągnięte, jak i dlaczego doszło do powstania zmian (np. w procesie edukacji, 

integracji społecznej, w zachowaniach, postawach, poziomie wiedzy i kompetencji danej grupy 

mieszkańców gminy na obszarach rewitalizacji). 

 Monitoring i ewaluacja zostaną ściśle powiązane z systemem podejmowania decyzji 

przez Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji - dotyczących zarówno sposobu realizacji 

poszczególnych zadań, jak i modelu zarządzania realizacją Programem Rewitalizacji. 

 
Monitoring procesu rewitalizacji w gminie Karczew prowadzony będzie  w dwóch 

płaszczyznach: 

• monitoring realizacji programu poprzez badanie zjawisk społeczno-gospodarczych, 

• monitoring realizacji projektów objętych Programem Rewitalizacji poprzez 

wskazywanie stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

Rys. 21 Schemat systemu monitoringu Programu Rewita lizacji dla Gminy Karczew. 

 
    

 
 
 
 
  
 

MONITORING 

Realizacja Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Karczew 

Realizacja projektów wpisanych do 

Programu rewitalizacji 
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Proces monitoringu i oceny wdrażania Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew 

wsparty zostanie prowadzonymi niezależnie analizami i badaniami dotyczącymi postrzegania 

przez mieszkańców kierunków podejmowanych działań, zauważanych zmian i oczekiwań 

związanych z rewitalizacją. W tym celu wykorzystywane będą narzędzia metodologiczne, w 

szczególności analiza danych zastanych, badania ilościowe i badania jakościowe. 

Narzędzia te służyć będą gromadzeniu zróżnicowanych informacji o rewitalizowanych 

obszarach i procesach w nich zachodzących, a także identyfikacji nowych zjawisk i procesów. 

Wnioski wynikające z realizacji analiz wykorzystywane będą do podejmowania decyzji 

dotyczących ewentualnych korekt lub wprowadzania zmian w treści Programu, czy 

formułowania propozycji zmian w zakresie kierunków i sposobów realizacji Programu. Raporty 

roczne będą obrazowały postęp realizacji programu wraz z opisem problemów i trudności. 

Raporty mają charakter bieżącego zarządzania i reagowania na czynniki zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Będą one prezentowane Zespołowi zadaniowemu ds. 

rewitalizacji w celu wydania opinii, w której mogą zostać zaprezentowane wnioski i 

rekomendacje. 

 Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy na podstawie raportów kwartalnych i w 

oparciu o informacje na temat realizacji wskaźników realizacji programu opracowuje raz w roku 

sprawozdanie roczne. Sprawozdanie roczne będzie przedstawiane na spotkaniu Zespołu 

zadaniowego ds. rewitalizacji, który po zapoznaniu się z wynikami monitoringu będzie miał 

Przygotowanie 

KARTY OCENY REALIZACJI PROJEKTU 

Interesariusze rewitalizacji 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA 
FUNDUSZY 

 

Zbieranie danych i przygotowanie  raportów 

rocznych przedstawianych do Zespołu 

zadaniowego ds. rewitalizacji 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA 
FUNDUSZY 

 

Przygotowanie sprawozdania rocznego 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY 
 

Zatwierdzenie sprawozdania rocznego 

ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. REWITALIZACJI 

Rekomendacje i zalecenia  
ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. REWITALIZACJI 
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możliwość zaproponowania zaleceń związanych z aktualizacją Programu Rewitalizacji, w tym 

również aktualizowania listy projektów/przedsięwzięć umieszczonych w Programie.  

 Za przygotowanie dokumentów związanych z aktualizacją Programu Rewitalizacji 

będzie odpowiedzialny Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy. Procedura dotycząca 

przygotowania i uzgadniania (konsultowania) tego dokumentu jest taka sama jak w przypadku 

tworzenia obecnego Programu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia dotyczące 

partycypacji społecznej i jak najszersze upublicznienie prac związanych z aktualizacją 

Programu Rewitalizacji. Sprawozdania roczne po zatwierdzeniu przez Zespół zadaniowy ds. 

rewitalizacji publikowane będą na stronie internetowej www.karczew.pl. 

 Oprócz corocznego monitoringu Programu Rewitalizacji, zaplanowano 

przeprowadzenie ewaluacji końcowej, której zadaniem będzie pełna ocena wdrażania 

niniejszego Programu. Raport końcowy z realizacji Programu Rewitalizacji wraz z analizą jego 

skuteczności  opublikowany zostanie na stronie internetowej www.karczew.pl. 

 Do monitorowania efektów i stopnia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

służyć będą następujące wskaźniki: 

Tab. 26 Wska źniki monitoringu. 

Wskaźnik 
Warto ść 
bazowa 

Warto ść 
docelowa 
(2023 rok) 

Źródło pozyskiwania 
informacji 

Cel I Aktywizacja i integracja mieszka ńców 

liczba ścieżek reintegracji 
społecznej [szt.] 

0 40 

Raport z realizacji projektu/ 
Listy obecności na 
spotkaniach/warsztatach/ 
Protokoły odbioru 

liczba osób, u których wzrosły 
kompetencje społeczne [os.] 

0 32 

Raport z realizacji projektu, 
Listy obecności na 
spotkaniach/warsztatach/ 
Ankiety ewaluacyjne 
(ankieta przed i ankieta po) 

liczba osób zagrożonych 
wykluczeniem, które znalazły 
pracę po udziale w projekcie [os.] 

0 7 

Raport z realizacji projektu, 
Karty udzielonego wsparcia, 
Liczba zawartych umów o 
pracę/umów zleceń 

liczba deklaracji uczestnictwa w 
zajęciach dla seniorów [szt.] 

0 20 

Raport z realizacji projektu,  
Listy obecności na 
spotkaniach/warsztatach/ 
Protokoły odbioru 

liczba zrealizowanych zajęć dla 
seniorów [szt.] 

0 100 

Raport z realizacji projektu, 
Listy obecności na 
spotkaniach/warsztatach/ 
Protokoły odbioru 

liczba osób, u których nastąpiła 
poprawa stanu zdrowia [os.] 

0 14 Raport z realizacji projektu 
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liczba osób, u których poprawiły 
się relacje społeczne [os.] 

0 14 

Raport z realizacji projektu, 
Listy obecności na 
spotkaniach/warsztatach/ 
Protokoły odbioru 
Ankiety ewaluacyjne 
(ankieta przed i ankieta po) 

Cel II Rewitalizacja przestrzeni miejskiej wzmacnia jąca poczucie to żsamo ści, sprzyjaj ąca 
aktywno ści społecznej i poprawiaj ąca jako ść środowiska miejskiego 

długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych [m] 0 2500 

Protokoły odbioru prac 
budowlanych, 
Faktury VAT 

długość zmodernizowanych 
odcinków dróg [m] 0 1500 

Protokoły odbioru prac 
budowlanych 
Faktury VAT 

liczba przebudowanych parkingów 
[szt.] 0 2 

Protokoły odbioru prac 
budowlanych 
Faktury VAT 

liczba przebudowanych/ 
zmodernizowanych terenów 
rekreacyjnych  [szt.] 

0 5 
Protokoły odbioru prac 
budowlanych 
Faktury VAT 

liczba utworzonych targowisk [szt.] 0 1 
Protokoły odbioru prac 
budowlanych 
Faktury VAT 

liczba powstałych obiektów 
muzealnych [szt.] 0 1 

Protokoły odbioru prac 
budowlanych 
Faktury VAT 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Z kolei poniższa tabela prezentuje zestaw wskaźników oddziaływania, które 

wykorzystywane będą do szerszej oceny efektywności Programu Rewitalizacji i odnosić się 

będą do wskaźników analizowanych na etapie diagnozy negatywnych zjawisk społecznych 

obszaru rewitalizacji: 

Tab. 27 Wska źniki oddziaływania Programu Rewitalizacji. 

Wskaźnik 
Warto ść 
bazowa  

(2015 rok) 

Warto ść 
docelowa 
(2023 rok) 

Źródło pozyskiwania 
informacji 

udział bezrobotnych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym 
[%] 

4,8 4,6 

Statystyczne dane 
źródłowe:  
Dane Powiatowego Urzędu 
Pracy 

osoby korzystające z pomocy 
społecznej na 1000 mieszkańców 
[‰] 

59,5 53,0 

Statystyczne dane 
źródłowe: 
Dane Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej, m.in.: 
Karty udzielonego wsparcia, 
Listy obecności 
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przestępstwa o charakterze 
kryminalnym ogółem na 1000 
mieszkańców [‰] 

16,4 16,0 
Statystyczne dane źródłowe 
Dane Komisariatu Policji w 
Karczewie 

liczba Niebieskich kart i liczba 
osób korzystających z pomocy 
społecznej ze względu na 
alkoholizm i narkomanię na 1000 
mieszkańców [‰] 

14,0 12,5 

Statystyczne dane źródłowe 
Dane Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

frekwencja w wyborach 
parlamentarnych [%] 

62,3 63,0 

 
Statystyczne dane źródłowe 
Dane Państwowej Komisji 
Wyborczej 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W cyklu rocznym Zespół powinien przygotowywać do końca pierwszego kwartału 

każdego roku raport z postępów we wdrażaniu zapisów PR, uwzględniając przy tym 

ewentualne bariery w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, powody ich wystąpienia oraz 

rekomendowane środki zaradcze. Powinien zawierać także ogólną ocenę realizacji zapisów 

PR pod kątem skuteczności, efektywności oraz trafności. Treść raportu należy publikować na 

stronie internetowej gminy, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, aby umożliwić dostęp do 

niego wszystkim interesariuszom rewitalizacji oraz innym zainteresowanym mieszkańcom 

gminy. Monitoring i ewaluacja powinny wykorzystywać różnego rodzaju wskaźniki sytuacji 

gminy, w tym te, na podstawie których opracowano pogłębioną diagnozę obszarów 

zdegradowanych (aby zapewnić spójność i ciągłość, a także zachować logikę procesu 

rewitalizacji). Większość przedsięwzięć z listy podstawowej realizowana będzie od 2018 r., 

dlatego wydaje się, że pierwszy raport mógłby powstać dopiero w pierwszym kwartale 2019 

roku. 

 Dane do tworzenia wskaźników pochodzić będą - tak jak na etapie wykonywania 

pogłębionej diagnozy obszarów zdegradowanych - z Urzędu Miejskiego, jednostek 

organizacyjnych, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Część danych pochodzić może z Urzędu Statystycznego, który udostępnia je 

nieodpłatnie na portalu Bank Danych Lokalnych. Pozwoli to przede wszystkim na uchwycenie 

dynamiki analizowanych zjawisk. Zebrane w ten sposób dane  

o charakterze ilościowym pozwolą na stworzenie obiektywnych i dających się porównywać 

wskaźników. Należy je jednak uzupełnić o dane jakościowe, uzyskiwane np. dzięki ankietom 

czy wywiadom pogłębionym/fokusowym z interesariuszami rewitalizacji. 

 Rada Miejska będzie przyjmować roczny raport z wdrażania Programu Rewitalizacji, 

uchwały wprowadzające zmiany w dokumencie oraz warunkujące możliwości wdrażania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych (np. budżetowe). Burmistrz z kolei odpowiadałby za 
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przygotowanie harmonogramu prac nad Programem, koordynował wdrażanie przedsięwzięć 

oraz realizował procesy decyzyjne warunkujące możliwości realizacji Programu.  

Przesłankami do wprowadzenia zmian w treści Programu Rewitalizacji są modyfikacje 

Wytycznych w systemie rewitalizacji opracowanych przez Ministerstwo czy rekomendacje 

zawarte w raporcie ewaluacyjnym. Inicjatorem może być Zespół do spraw Rewitalizacji dla 

Gminy Karczew, radni lub Burmistrz. Koordynacją procesu wprowadzania zmian w 

dokumencie zajmować powinien się Sekretarz Zespołu, który jednocześnie od momentu 

rozpoczęcia prac nad opracowaniem dokumentu gwarantował obsługę administracyjną 

Zespołu, a jednocześnie był zaangażowany we wszelkie działania związane z dokumentem. 

Podmiot wnioskujący o dokonanie zmian w Programie Rewitalizacji powinien złożyć na piśmie 

propozycję zmian. Przygotowanie projektu zmiany należy do obowiązków Sekretarza Zespołu, 

który następnie przedkłada go do konsultacji i zaopiniowania Zespołowi zadaniowemu do 

spraw Rewitalizacji dla Gminy Karczew, a następnie Burmistrzowi (wraz z opinią  Zespołu) do 

ostatecznego zatwierdzenia. Burmistrz przekazuje projekt zmodyfikowanego Programu 

Rewitalizacji do uchwalenia Radzie Miejskiej. 

 

 

 

        Przewodnicząca Rady 

        Danuta Trzaskowska
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Załącznik 1. Wska źniki obszarów 

Poniższa tabela przestawia zestaw wskaźników i wyników dla poszczególnych ulic miasta Karczew i miejscowości wiejskich gminy Karczew. 
Wszystkie zaznaczone ulice w miejscowości Karczew i miejscowości wiejskie znajdują się na obszarach zdegradowanych (kolor bordowy), 
przekroczenia wskaźników ponad średnią gminną również zaznaczono (kolor żółty). 

ID Jedn_teryt 

Udział 
bezrobotnych 

w liczbie 
ludności w 

wieku 
produkcyjnym 

Osoby 
korzystające z 

pomocy 
społecznej na 

1000 
mieszkańców 

[średnioroczny] 

Przestępstwa o 
charakterze 
kryminalnym 
ogółem na 

1000 
mieszkańców 

[średnioroczny] 

Liczba 
niebieskich kart i 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 
społecznej ze 
względu na 
alkoholizm i 
narkomanię 

Średni wynik 
sprawdzianu 
w klasie VI 

(język polski, 
matematyka, 
język obcy) 

Średni wynik 
egzaminu 

gimnazjalnego 
(język polski, 

historia i 
WOS, 

matematyka, 
przedmioty 

przyrodnicze) 

Frekwencja w 
wyborach 

parlamentarnych 

Udział osób w 
wieku 

poprodukcyjnyc
h w liczbie 
ludności 
ogółem 

Podmioty 
gospodar

cze na 
1000 

mieszkań
ców 

Udział 
mieszkańców 
korzystającyc

h w 
gospodarstw

ach 
domowych z 
innego źródła 

ciepła niż 
sieć 

ciepłownicza 
w liczbie 
ludności 
ogółem 

Udział 
mieszkańców 

nie 
posiadającyc
h chodnika w 

miejscu 
zamieszkania 

w liczbie 
ludności 
ogółem 

  
 

Karczew – gmina 
 

 
 

4,4 45,1 13,2 8,6 74,4 55,6 58,2 20,6 87 76,6 53,0 

M001 ul. Akacjowa 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 28,6 429 100,0 100,0 

M002 al. Jana Pawła II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M003 ul. Generała Andersa 3,5 19,4 8,5 4,5 80,5 37,0 65,7 16,6 61 0,0 100,0 

M004 ul. Anielin 0,0 868,4 26,3 526,3 0,0 0,0 61,0 52,6 0 100,0 100,0 

M005 ul. Armii Krajowej 5,1 5,9 30,5 7,0 0,0 49,0 61,0 22,9 130 100,0 0,0 

M006 
ul. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 31,8 205 100,0 100,0 

M007 ul. Bednarska 0,0 55,6 83,3 0,0 0,0 0,0 63,3 33,3 167 100,0 0,0 

M008 
ul. Generała Józefa 
Bema 3,0 46,1 34,3 7,0 88,0 48,3 61,9 29,3 112 0,0 0,0 

M009 
ul. Generała 
Zygmunta Berlinga 

6,5 27,6 6,9 5,2 85,8 0,0 61,9 25,7 97 0,0 100,0 

M010 
ul. Franciszka 
Bielińskiego 3,3 15,6 23,4 0,0 0,0 0,0 61,0 34,4 109 100,0 0,0 

M011 
ul. Boh. Powstania 
Listopadowego 

2,7 9,2 9,2 9,2 81,3 46,8 63,3 11,9 101 100,0 100,0 

M012 
ul. Boh. Powstania 
Styczniowego 4,3 59,5 11,9 35,7 72,0 79,3 61,0 26,2 131 100,0 0,0 
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M013 
ul. Bohaterów 
Westerplatte 7,1 107,8 19,6 5,9 0,0 42,5 63,9 21,2 106 0,0 0,0 

M014 ul. Brzozowa 7,7 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0 61,0 21,7 0 0,0 100,0 

M015 
ul. Ks. Stanisława 
Brzóski 0,0 133,3 20,0 20,0 0,0 0,0 63,9 24,0 100 100,0 100,0 

M016 ul. Mariana Buczka 0,0 25,2 0,0 9,4 0,0 0,0 63,9 23,6 113 0,0 0,0 

M017 ul. Chłopickiego 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 63,3 20,5 103 100,0 0,0 

M018 
ul. Fryderyka 
Chopina 

11,5 66,7 22,2 22,2 0,0 0,0 63,9 31,1 22 100,0 100,0 

M019 ul. Ciepłownicza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M020 ul. Czerwona Droga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M021 ul. Częstochowska 4,1 57,1 30,9 4,6 82,6 0,0 61,0 20,4 120 100,0 0,0 

M022 ul. Dojazd 9,1 378,8 45,5 45,5 63,7 0,0 61,0 27,3 0 100,0 0,0 

M023 ul. Gołębia 8,9 118,2 16,5 14,2 0,0 68,4 63,3 22,7 92 100,0 0,0 

M024 ul. Górna 0,0 527,8 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 25,0 0 100,0 100,0 

M025 
ul. Generała Józefa 
Hallera 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 222 100,0 100,0 

M026 
ul. Zbigniewa 
Herberta 0,0 0,0 0,0 0,0 70,3 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

M027 ul. Hubala 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

M028 ul. Jagodne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M029 ul. Karczówek 4,5 59,7 6,6 8,7 88,4 27,0 61,0 25,8 140 100,0 0,0 

M030 
ul. Jana 
Kochanowskiego 4,9 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 63,9 3,2 97 100,0 100,0 

M031 ul. Kolejkowa 0,0 583,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 37,5 125 100,0 100,0 

M032 ul. Hugona Kołłątaja 0,0 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 25,0 44 100,0 0,0 

M033 ul. Kościelna 8,3 35,1 11,7 4,4 70,5 81,0 63,3 27,2 110 100,0 0,0 

M034 
ul. Tadeusza 
Kościuszki 

1,2 80,3 17,0 14,6 58,2 46,8 63,3 16,8 124 100,0 0,0 

M035 ul. Krakowska 3,4 63,2 8,6 5,7 80,3 53,5 63,9 14,9 34 100,0 0,0 

M036 
ul. Ks. Bp Ignacego 
Krasickiego 

0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 167 100,0 0,0 

M037 ul. Krótka 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 28,6 179 100,0 0,0 

M038 ul. Jana Krzewniaka 3,2 28,7 21,5 10,8 75,2 47,3 63,3 17,2 86 100,0 100,0 

M039 ul. Kusocińskiego 6,1 3,9 11,6 0,0 0,0 76,0 61,0 17,4 58 100,0 0,0 

M040 ul. Kwiatowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 14,3 0 100,0 100,0 

M041 
ul. Joachima 
Lelewela 

0,0 104,9 55,6 0,0 0,0 0,0 63,3 7,4 111 100,0 100,0 

M042 ul. Leśna 4,5 62,7 8,1 10,8 73,0 44,3 63,3 22,6 81 100,0 0,0 
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M043 ul. Łąkowa 0,0 121,2 0,0 45,5 0,0 0,0 61,0 9,1 0 100,0 100,0 

M044 
ul. Ireny 
Maciejewskiej 4,3 0,0 27,8 0,0 93,7 67,6 61,0 16,7 111 100,0 0,0 

M045 ul. Jana Matejki 5,4 100,0 16,7 16,7 0,0 0,0 63,9 18,3 67 100,0 100,0 

M046 
ul. Adama 
Mickiewicza 

3,9 57,4 27,3 12,3 74,7 0,0 61,0 24,6 115 100,0 0,0 

M047 ul. Czesława Miłosza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0 100,0 100,0 

M048 
ul. Ks. Bp. 
Władysława Miziołka 

3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 8,3 250 100,0 0,0 

M049 
ul. Maurycego 
Mochnackiego 2,5 0,0 0,0 0,0 93,3 0,0 63,3 10,8 69 100,0 100,0 

M050 
ul. Stanisława 
Moniuszki 

5,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 19,4 28 100,0 100,0 

M051 ul. Niemcewicza 0,0 0,0 0,0 0,0 84,7 0,0 63,3 6,7 100 100,0 100,0 

M052 ul. Ochotników 5,1 5,2 0,0 15,7 77,0 42,0 63,3 18,9 126 100,0 0,0 

M053 ul. Ogrodowa 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 11,1 222 100,0 0,0 

M054 ul. Ordona 0,0 0,0 107,1 0,0 0,0 0,0 63,3 7,1 214 100,0 100,0 

M055 ul. Otwocka 11,1 86,7 24,4 0,0 0,0 0,0 63,9 18,7 106 0,0 0,0 

M056 ul. Partyzantów 6,3 135,4 0,0 31,3 91,0 0,0 63,9 40,6 31 100,0 100,0 

M057 ul. Piaski 6,8 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 63,3 26,0 90 100,0 100,0 

M058 
ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1,8 70,4 24,8 12,4 87,0 0,0 63,9 18,0 56 100,0 100,0 

M059 ul. Podchorążych 8,8 19,4 15,5 11,6 0,0 0,0 63,3 12,8 58 100,0 100,0 

M060 ul. Podlaska 0,0 59,1 13,4 8,1 47,3 69,8 61,0 25,0 137 100,0 100,0 

M061 
ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3 0,0 63,9 0,0 0 100,0 100,0 

M062 
ul. Ignacego 
Prądzyńskiego 0,0 0,0 18,2 0,0 92,0 0,0 63,3 10,9 55 100,0 100,0 

M063 ul. Bolesława Prusa   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

M064 ul. Przechodnia 7,1 0,0 76,9 0,0 53,3 0,0 61,0 26,9 192 100,0 0,0 

M065 ul. Przemysłowa 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0 100,0 100,0 

M066 ul. Redutowa 13,2 140,4 35,1 17,5 86,3 0,0 63,3 15,8 140 100,0 100,0 

M067 ul. Mikołaja Reja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0 100,0 100,0 

M068 
ul. Generała St. 
Grota Roweckiego 4,3 30,0 9,8 14,7 58,4 41,4 65,7 22,9 92 0,0 0,0 

M069 ul. Różana 0,0 113,3 20,0 20,0 0,0 0,0 63,9 24,0 100 100,0 0,0 

M070 
ul. Rynek Zygmunta 
Starego 1,2 9,1 18,3 13,7 0,0 0,0 61,0 28,1 212 100,0 0,0 

M071 ul. Rzemieślnicza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 0 0,0 0,0 
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M072 
ul. Henryka 
Sienkiewicza 5,2 20,3 17,4 8,7 0,0 53,9 63,9 20,0 78 100,0 0,0 

M073 

ul. Generała 
Władysława 
Sikorskiego 

3,3 18,2 5,7 2,4 78,2 54,5 61,9 28,0 59 0,0 100,0 

M074 
ul. Marii 
Skłodowskiej 19,2 128,2 0,0 25,6 0,0 0,0 63,9 28,2 103 100,0 100,0 

M075 ul. Słoneczna 0,0 0,0 111,1 0,0 0,0 0,0 63,9 33,3 889 100,0 100,0 

M076 
ul. Juliusza 
Słowackiego 2,6 115,6 33,3 26,7 53,0 0,0 63,9 24,0 80 100,0 0,0 

M077 ul. Sosnowa 25,0 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 63,3 7,7 231 100,0 100,0 

M078 ul. Leopolda Staffa 0,0 0,0 125,0 0,0 73,0 0,0 63,9 0,0 0 100,0 0,0 

M079 ul. Stare Miasto 2,9 0,0 47,6 0,0 0,0 57,9 61,0 23,2 214 100,0 0,0 

M080 ul. Stolarska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

M081 
ul. Henryka 
Sucharskiego 28,6 0,0 37,0 0,0 58,7 0,0 63,9 29,6 148 100,0 100,0 

M082 ul. Ślepa 0,0 0,0 166,7 0,0 0,0 0,0 63,3 16,7 0 100,0 100,0 

M083 ul. Ślusarska 0,0 0,0 333,3 0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 2333 100,0 100,0 

M084 ul. Świderska 2,9 21,7 36,2 21,7 70,0 0,0 61,0 20,1 174 100,0 0,0 

M085 ul. Torfy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 22,2 222 100,0 100,0 

M086 
ul. Romualda 
Traugutta 3,0 22,2 22,2 22,2 0,0 0,0 61,0 17,8 133 100,0 0,0 

M087 
ul. Ludwika i Jana 
Trzaskowskich 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M088 ul. Warszawska 2,4 19,4 21,5 12,9 89,0 69,6 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

M089 ul. Wąska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

M090 ul. Widok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 66,7 0 100,0 0,0 

M091 ul. Wierzbowa 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 13,2 75 100,0 0,0 

M092 
ul. Jakuba 
Winczakiewicza 0,0 10,3 15,4 0,0 0,0 0,0 61,0 24,6 108 100,0 0,0 

M093 ul. Wiślana 8,7 100,4 7,6 7,6 60,2 52,8 61,0 20,5 68 100,0 0,0 

M094 ul. Wschodnia 8,7 25,6 25,6 0,0 0,0 0,0 61,0 20,5 231 100,0 0,0 

M095 
ul. Piotra 
Wysockiego 0,0 15,7 9,4 0,0 0,0 36,5 63,3 10,4 66 100,0 0,0 

M096 
ul. Stanisława 
Wyspiańskiego 

3,7 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 29,3 49 100,0 100,0 

M097 
ul. Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

M098 ul. Zakątek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 91 100,0 100,0 

M099 ul. Zakolejkowa 0,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,0 10,7 36 100,0 100,0 
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M100 ul. Zatylna 11,2 41,9 8,7 5,2 0,0 53,3 63,3 19,9 63 100,0 100,0 

M101 ul. Zaułek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8 63,9 0,0 0 100,0 100,0 

M102 ul. Złotnicza 33,3 0,0 107,1 0,0 0,0 0,0 63,3 28,6 429 100,0 100,0 

M103 
ul. Ks. Władysława 
Żaboklickiego 

9,1 36,3 23,1 5,0 0,0 57,6 61,0 26,7 208 100,0 0,0 

M104 
ul. Stefana 
Żeromskiego 4,4 55,0 15,3 9,2 0,0 0,0 63,9 23,9 83 100,0 100,0 

M105 ul. Spokojna 0,0 0,0 166,7 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0 100,0 100,0 

W001 OTWOCK MAŁY 3,9 67,1 8,2 12,3 62,7 57,0 50,7 14,6 80 100,0 0,0 

W002 OTWOCK WIELKI 5,1 37,1 0,0 9,5 82,5 48,6 50,7 19,2 67 100,0 0,0 

W003 BRZEZINKA 3,0 15,9 0,0 4,3 71,1 0,0 50,3 21,7 83 100,0 100,0 

W004 CAŁOWANIE 2,7 55,6 19,7 5,9 72,3 64,2 50,3 17,6 59 100,0 100,0 

W005 GLINKI 2,5 22,6 14,2 4,7 72,3 65,5 49,2 18,5 51 100,0 100,0 

W006 JANÓW 6,0 44,3 12,2 3,3 78,3 46,8 50,3 16,9 50 100,0 0,0 

W007 
KĘPA 
NADBRZESKA 6,1 110,4 12,5 12,5 71,7 51,4 50,7 20,0 63 100,0 100,0 

W008 KOSUMCE 5,5 46,2 11,5 7,7 0,0 0,0 49,2 20,8 23 100,0 100,0 

W009 ŁUKÓWIEC 3,0 33,5 11,2 7,2 37,7 50,4 50,3 14,8 45 100,0 100,0 

W010 NADBRZEŻ 5,6 60,3 7,6 8,1 89,5 62,0 50,7 19,7 57 100,0 100,0 

W011 OSTRÓWEK 5,7 74,9 33,7 5,6 60,8 61,1 49,2 16,9 45 100,0 100,0 

W012 OSTRÓWIEC 3,1 28,7 5,7 5,7 59,0 48,0 50,3 22,9 57 100,0 100,0 

W013 PIOTROWICE 1,9 9,9 24,8 2,5 77,0 0,0 50,3 15,6 57 100,0 100,0 

W014 SOBIEKURSK 3,7 44,5 21,8 3,0 88,7 33,3 50,3 15,4 113 100,0 0,0 

W015 WYGODA  3,0 106,5 24,1 0,0 77,0 0,0 50,7 13,4 103 100,0 100,0 

W016 WŁADYSŁAWÓW 0,0 0,0 30,3 0,0 0,0 67,8 50,7 21,2 61 100,0 100,0 


