
UCHWAŁA NR 22.XXXVI.2017
RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016- 2026

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1777 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016 - 2026 w brzmieniu stanowiącym 
Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Irena Nowak
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Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Wiązowna powstał przy szerokim udziale miesz- 

kańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców i innych intere- 

sariuszy rewitalizacji. Przekazany dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na 

lata 2016 – 2026 został przygotowany i opracowany zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 paź- 

dziernika 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 

Program stanowi rezultat prac i analiz służących wytyczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji w gminie Wiązowna oraz tworzy ramy prowadzenia działań rewitalizacyjnych w 

odowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, wyznacza kierunki i opisuje przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Analiza dostępnych danych, opracowań, w tym dokumentów strategicznych została przygotowana 

pod kątem wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Podstawą do analizy były 

dane faktograficzne (statystyczne) przygotowane przez odpowiednie Wydziały Urzędu Gminy oraz 

przez m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, policję, szkoły, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 

Powiatowy Urząd Pracy. W celu poszerzenia perspektywy poza zagregowane dane uzyskane z Urzędu 

Gminy, Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych Lokalnych przeprowadzono badania 

ankietowe oraz zorganizowano diagnostyczne spotkania warsztatowe i spotkania o charakterze wy- 

wiadów grupowych i indywidualnych z przedstawicielami interesariuszy.  
 

Kryteria wyboru obszarów oraz wyniki diagnozy przedstawiono w trakcie konsultacji społecznych. 
 

Przygotowaną diagnozę służącą wytyczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji po- 

szerzono o opis potencjałów i potrzeb dla wybranych obszarów rewitalizacji. 

Do Programu dołączone są podsumowania z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów 

uchwał, zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 

2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz z przeprowadzonych badań ankietowych w czasie 

konsultacji społecznych – załączniki nr 1 i nr 2. 

 
 
 

CZEŚĆ WPROWADZAJĄCA 

 
 

Na opracowanie GPR składa się kilka etapów od przygotowania diagnozy, wyznaczenia obszarów, 

przygotowania listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych do przygotowania części programo- 

wej i wdrożeniowej. W trakcie prac na każdym z etapów zostali włączeni przedstawiciele interesariu- 

szy, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, grup nieformalnych oraz 

przedstawiciele jednostek samorządu. Udział interesariuszy był kluczowy w przygotowaniu propozycji 

wytyczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz w późniejszym przygotowaniu 

listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 

 

 

 

WSTĘP 
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Dokument składa się z czterech zasadniczych części: części wprowadzającej, zawierającej charaktery- 

stykę gminy w zakresie pięciu kluczowych, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, obszarów tematycznych: 

społecznego, gospodarczego, przestrzenno- funkcjonalnego, technicznego, środowiskowego; części 

analityczno- diagnostycznej, części programowej oraz wdrożeniowej. 

Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania dokumentu, a 

także jego uwarunkowania zewnętrzne, tj. strategiczno- programowe, wskazujące na powiązanie re- 

witalizacji z całościową wizją rozwoju gminy. 
 

Część diagnostyczno- analityczna obejmuje metodologię delimitacji obszaru zdegradowanego i ob- 

szaru rewitalizacji oraz określenie ich zasięgów przestrzennych poprzez wskazanie przebiegu granic 

na terenie gminy. Ponadto zawiera szczegółową diagnozę wyznaczonego obszaru rewitalizacji w sfe- 

rach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w celu 

przedstawienia skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych. 

Część programowa przedstawia najważniejsze założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obsza- 

rze Gminy Wiązowna, tj. wizję wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów rewitalizacji, cele 

rewitalizacji wraz z kierunkami działań mającymi na celu eliminację lub ograniczenie zidentyfikowa- 

nych negatywnych zjawisk i wykorzystanie lokalnych potencjałów. W części programowej zostały 

przedstawione projekty główne oraz projekty towarzyszące o charakterze uzupełniającym. Strategicz- 

nym założeniem Programu jest powiązanie ze sobą projektów wspólnie oddziałujących na obszar re- 

witalizacji. W części tej znajdują się również szacunkowe ramy finansowe projektów wraz ze wskaza- 

niem różnych źródeł ich finansowania. 

Część wdrożeniowa składa się z systemu realizacji (wdrażania) dokumentu, a także systemu monito- 

ringu, oceny i wprowadzania zmian do programu w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu wewnętrznym 

i zewnętrznym. Istotną rolę w procesie wdrażania Programu będzie odgrywał Komitet Rewitalizacji. 
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czącego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitaliz 

 
REWITALIZACJA 

 

stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowa- 
nych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane teryto- 
rialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 
programu rewitalizacji.” (Art. 2.1. Ustawy z 9.10.2015). 

 
 
 

 

 STAN KRYZYSOWY  

stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szcze- 
gólności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 
kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu pu- 
blicznym i kulturowym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co 
najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonal- 
nej, technicznej i środowiskowej 

 
 
 

Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 7



S t r o n a  | 7  

 

OBSZAR 
ZDEGRADOWANY
  

jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału 

społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym, 

 
 

 
ponadto, gdy na wskazanym obszarze występuje, co najmniej jedno z 

następujących ne- gatywnych zjawisk: 

 Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia 
przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub 

 Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów 
jakości środo- wiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie 
dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

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

 Technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów bu- 
dowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochronyśro- 
dowiska. 

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 9 ) 
 
 

OBSZAR REWITALIZACJI 
 

 
To obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowa- 

nego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zja- 

wisk (w tym zjawisk społecznych oraz gospodarczych lub środo- 

wiskowych lub przestrzenno- funkcjonalnych lub technicznych), 

na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako ob- 

szar rewitalizacji. 

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 10 ) 
 

Udana rewitalizacja jest możliwa tylko w wyniku skoncentrowanych terytorialnie działań, podjętych 

przez różne instytucje, organizacje i mieszkańców wokół wspólnego celu – poprawy warunków miesz- 

kania, pracy oraz warunków sprzyjających integracji i aktywizacji kulturalnej, społecznej, gospodar- 

czej i zawodowej. Do podstawowych celów rewitalizacji, a tym samym opracowywania gminnego 

programu rewitalizacji(GPR), należy przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom występującym w kilku 

sferach na danym obszarze. 
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Najważniejszym czynnikiem sprawczym w procesie rewitalizacji są ludzie, mieszkańcy danej społecz- 

ności, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Od ich inicja- 

tywy i współuczestnictwa zależy zakres działań i stopień powiązań między sferą problemów społecz- 

nych a pozostałymi, czyli na przykład z funkcjonalnością rozwiązań urbanistycznych, technicznych, 

ochroną środowiska oraz ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego, wzmocnieniem lokalnej 

tożsamości. Ważne w związku z tym są również działania związane z rewitalizacją przestrzeni i miejsc 

publicznych. 

 
 

 
 

 
 

Gmina Wiązowna położona jest na Nizinie Środkowomazowieckiej w obrębie dwóch mezoregionów: 

Równiny Garwolińskiej, która obejmuje swym zasięgiem większą część powierzchni gminy oraz Doliny 

Środkowej Wisły – w części zachodniej gminy. Granicę między regionami wyznacza krawędź doliny 

Wisły. Gmina Wiązowna położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w północnej 

części powiatu otwockiego, w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej. Od zachodu Gmina 

graniczy z powiatem warszawskim, od północy i wschodu z powiatem mińskim (gminami Halinów i 

Dębe Wielkie). Południową granicę Gminy Wiązowna stanowi granica z gminami: Celestynów i Kołbiel 

oraz miastami Józefów i Otwock. Obszar Gminy jest rozciągnięty w kierunku północ-południe. Funkcjo- 

nalność Gminy zmienia się, co jest wynikiem sąsiedztwa z Aglomeracją Warszawską. Obecnie Gmina 

pełni funkcję zaplecza mieszkaniowego i rekreacyjno- turystycznego – powstają nowe osiedla domów 

jednorodzinnych. Na terenie Gminy brak jest obszarów skoncentrowanego przemysłu. 

Poniższe mapy przedstawiają usytuowanie Gminy Wiązowna w Powiecie Otwockim i w Województwie 

Mazowieckim. 

 
 
 

 
Źródło: Urząd Gminy Wiązowna 

 
 

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY  

1.1 PRZESTRZEŃ 

Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 9



S t r o n a  | 9  

 

 

Przez obszar gminy przechodzą drogi o znaczeniu międzynarodowym: Warszawa-Terespol, Warszawa-

Lu- blin. Wiązowna jest położona w niedalekiej odległości od Warszawy – 25 km, od Siedlec – 75 km, a 

od Garwolina – 40 km. Gmina Wiązowna jest jedną z 8 gmin Powiatu Otwockiego. 

 
 
 

Źródło: Urząd Gminy Wiązowna 

 

Pod względem powierzchni Wiązowna jest drugą co do wielkości gminą wiejską w powiecie (po gminie 

Kołbiel). Powierzchnia gminy wynosi 102 km2 i zajmuje ok. 33% powierzchni powiatu. Gminę 

zamieszkuje ok. 12 243 osoby  i pod względem liczebności mieszkańców jest drugą co do wielkości 

gminą wiejską w powiecie. Ludność Gminy stanowi 9,3% ludności powiatu. Gęstość zaludnienia w 

gminie wynosi 110 osób/1km2 i jest to jeden z wyższych wskaźników w powiecie (drugi w kolejności 

wśród gmin wiejskich). 

Na terenie gminy funkcjonuje 30 jednostek pomocniczych: 26 sołectw i 4 osiedla mieszkaniowe. Są to: 

Bolesławów, Boryszew, Czarnówka, Duchnów, Dziechciniec, Glinianka I, Glinianka II, Góraszka, Izabela, 

Kąck, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Majdan, Malcanów, Michałówek, Pęclin, Poręby, Rzakta, Stefanówka, 

Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt, Żanęcin, Osiedle 

Emów, Osiedle Parkowe, Osiedle Radiówek, Osiedle Rudka.  

Równina Garwolińska obejmująca swoim zasięgiem większość terenu gminy została uformowana w 

okresie recesji zlodowacenia środkowopolskiego oraz Doliny Środkowej Wisły, którą wyróżniono na 

niewielkim obszarze w części zachodniej terenu gminy. Powstała ona w plejstocenie w wyniku powta- 

rzających się cyklicznie procesów erozji i akumulacji rzecznej. Utworzyły się wówczas tarasy nadzale- 

wowe: otwocki, falenicki i praski. 

 

Gmina Wiązowna charakteryzuje się średnio urozmaiconą powierzchnią terenu. Tereny szczególnie 

atrakcyjne pod względem geomorfologicznym i krajobrazowym związane są z dolinami Świdra i Mieni. 

Obszar gminy Wiązowna położony jest w obrębie Niecki Mazowieckiej, stanowiącej środkową część 

mezozoicznej jednostki strukturalnej – Niecki Brzeżnej, zbudowanej z osadów kredy i wypełnionej 

utworami trzeciorzędu i czwartorzędu. 
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Na tle województwa mazowieckiego, w gminie Wiązowna bardzo korzystnie przedstawia się udział la- 

sów i gruntów leśnych (3.193 ha) w stosunku do ogólnej powierzchni Gminy wg stanu na 31.12.2015 

rok. Wskaźnik lesistości dla Gminy wynosi 35% i jest znacznie wyższy od średniej wartości dla woje- 

wództwa mazowieckiego (22,7 %). Większość lasów na terenie Gminy ma charakter lasów ochronnych, 

głównie ze względu na bliskość warszawskiej aglomeracji miejskiej. Lasy ochronne pełnią funkcję gle- 

bochronną, wodochronną lub też stanowią ostoję zwierząt chronionych. Do większych kompleksów 

Lasów Państwowych zaliczyć należy uroczysko Aleksandrów i uroczysko Gródek w części zachodniej 

Gminy oraz uroczysko Gołobórz – Glinianka w części wschodniej. 

Gmina Wiązowna położona jest w dorzeczu Wisły, na skraju tzw. Obszaru Środkowej Wisły. Oś hydro- 

graficzną terenu stanowi rzeka Świder wraz ze swoim prawobrzeżnym dopływem: Mienią oraz Jędrzej- 

nicą. Świder w większej części płynie w otoczeniu rozległych łąk i pastwisk przedzielonych licznymi kę- 

pami zadrzewień olszowych i wierzbowych. Głębokość rzeki jest zróżnicowana i to bez względu na 

odległość od ujścia. Świder posiada bardzo oryginalny, jak na warunki niżowe, charakter wartkiej rzeki 

podgórskiej. Najbardziej atrakcyjne odcinki to: Dobrzyniec – Glinianka, gdzie rzeka płynie mean- drując 

w rozległej dolinie oraz odcinek Wola Karczewska – Wólka Mlądzka, gdzie ma charakter prze- łomu o 

wciętym głęboko korycie. Rzeka Świder objęta jest ochroną rezerwatową. 

Dolina Mieni (prawy dopływ Świdra o długości 50 km, a powierzchnia zlewni wynosi około 280 km2) 

jest stosunkowo szeroka i dość płaska. Rzeka Mienia odwadnia centralną część gminy Wiązowna. Prze- 

pływa przez Kąck, Duchnów, Boryszew, Wiązownę i Emów, łącząc się ze Świdrem przed Józefowem i 

Otwockiem. Mienia płynie w głębokim jarze utrwalonym roślinnością drzewiastą i krzewiastą. Powyżej 

Wiązowny przepływa przez krajobraz polny, a poniżej, aż do ujścia, poprzez kompleks leśny. Ostatni 

odcinek jest rezerwatem przyrody. 

Jakość wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego na terenie gminy jest na ogół 

średnia i wymaga prostego uzdatniania ze względu na podwyższone wartości żelaza i manganu w sto- 

sunku do przepisów sanitarnych dla wód do picia i celów komunalnych. Jest to sytuacja powszechna w 

skali regionu mazowieckiego. 

 

Tereny i obiekty przyrodnicze chronione 
 

 
Obszar położony w granicach Gminy Wiązowna, a szczególnie jego centralna i południowa część, cha- 

rakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Bogactwem przyrodniczym są przede 

wszystkim kompleksy leśne, tereny łąkowe oraz doliny rzek, z licznymi fragmentami naturalnych zbio- 

rowisk roślinnych i ostojami fauny. Ochroną prawną objęto obszary najcenniejsze, które zajmują łączną 

powierzchnię 6.926,9 ha, co stanowi 67,8% ogólnej powierzchni Gminy. Zalicza się do nich: 

-Mazowiecki Park Krajobrazowy z otuliną dla którego obowiązuje Rozporządzenie Nr 13 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. 

-Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązuje Rozporządzenie Nr 3 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. 

-Rezerwat przyrody „Świder“ dla którego obowiązują przepisy art. 15 ustawy z dnia 16  kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody. 

-Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowego Świdra” (kod ostoi PLH140025), dla 

którego obowiązują przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Na terenie Gminy Wiązowna zarejestrowano 27 pomników przyrody, w tym 22 pojedyncze drzewa, 4 

grupy drzew i 1 aleja, dla których obowiązują przepisy art. 45 ustawy o ochronie przyrody. 

 

1.2 ŚRODOWISKO 
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Stan i zagrożenia środowiska 
 

 
Badania jakości wód rzecznych w gminie Wiązowna prowadzone są w ramach sieci regionalnego mo- 

nitoringu wód powierzchniowych przez WIOŚ w Warszawie. Jakość wód w badanych punktach pomiaru 

nie dotrzymuje parametrów zakładanych klas, zarówno pod względem bakteriologicznym, jak i fizyko- 

chemicznym (związki azotu i fosforu). Na jakość wód rzeki Świder mają wpływ ścieki odprowadzane do 

rowów melioracyjnych i rzeki Mieni. Na całej długości rzeki Świder wymagana jest II klasa czystości, 

jednak wyniki monitoringu (na odcinku do ujścia Mieni) wskazują na III klasę i na znacznych odcinkach 

na II klasę czystości pod względem fizyko-chemicznym. Pozaklasowy charakter wody występuje tylko 

sporadycznie i dotyczy stanu sanitarnego rzeki. Świder jest na całej długości zanieczyszczony bakte- 

riologicznie. Poniżej dopływu Mieni stwierdzono przekroczenia w zawartości niektórych pierwiastków, 

w tym w szczególności azotu azotynowego i fosforu ogólnego oraz pozaklasowe miano coli. Bezpośred- 

nim źródłem zanieczyszczeń rzeki są oczyszczone ścieki z Mińska Mazowieckiego, odprowadzane do 

Świdra za pośrednictwem Mieni oraz ze Stoczka Łukowskiego, a więc spoza obrębu gminy Wiązowna i 

województwa. Pomimo oczyszczania biologicznego, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Miń- 

sku Mazowieckim dość często odprowadza ścieki o ponadnormatywnym stężeniu azotu i fosforu oraz 

innych zanieczyszczeń. 
 

Głównym źródłem zanieczyszczeń rzeki Mieni jest rzeka Srebrna – bezpośredni odbiornik ścieków z 

Mińska Mazowieckiego. Rzeka Mienia nie odpowiada normom na całej długości. Parametry biogenne, 

azot azotynowy, fosforany i fosfor ogólny znacznie przekraczają normy ustalone dla III klasy czystości 

wód, a w ponadnormatywnych stężeniach występują w ponad połowie pobranych próbek. Prawie każ- 

dorazowo występuje również pozaklasowe miano coli. 

 

Problem gospodarki wodno-ściekowej (brak kanalizacji sanitarnej) występuje właściwie na całym ob- 

szarze Gminy, poza miejscowością Wiązowna i Radiówek. Ścieki powstające w gospodarstwach domo- 

wych i gospodarce rolnej zrzucane są do szamb, częstokroć o wątpliwym stanie technicznym. Nieczy- 

stości płynne z nieszczelnych szamb przenikają do środowiska gruntowo-wodnego, zanieczyszczając 

wody podziemne, o czym świadczy podwyższona zawartość chlorków, azotanów oraz związków żelaza 

w studniach gospodarczych. 

 

Zanieczyszczenie wód podziemnych 
 

 
Wody podziemne występujące na obszarze wysoczyzny (północna część Równiny Garwolińskiej), z 

uwagi na ich poziom wodonośny charakteryzujący się na ogół średnią odpornością na zanieczyszczenia 

antropogeniczne, są zagrożone zwiększonym stężeniem związków amonowych w strefie przypo- 

wierzchniowej wód gruntowych, a powodem tego stanu rzeczy jest z powszechny brak systemów ka- 

nalizacyjnych na terenie Gminy. 

 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 
 

 
Gminę Wiązowna charakteryzuje stosunkowo mały udział emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Poza 

niewielkimi wytwórniami i zakładami rzemieślniczymi, na terenie Gminy brak jest większych zakładów 

usługowo-przemysłowych. 
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Największa emisja zanieczyszczeń powietrza powstaje w wyniku ruchu pojazdów na drogach, w tym na 

drodze krajowej S 17, przechodzącej przez teren gminy. Jest to emisja spalin i produktów 

ropopochodnych – węglowodorów, tlenków azotu, tlenku węgla, związków ołowiu, tlenków siarki, a w 

przypadku lokalnych jezdni nieutwardzonych – pyłu zawieszonego. Na terenie Gminy Wiązowna 

powstają głównie odpady bytowe. W Gminie wprowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
 

Duża ilość odpadów trafia na nielegalne wysypiska śmieci w lasach, co wiąże się z brakiem świadomości 

i postaw proekologicznych u części mieszkańców, a także turystów. 

Poziom hałasu wywoływanego ruchem pojazdów, głównie w północnej i zachodniej części gminy na 

przestrzeni ostatnich lat nasila się, z uwagi na coraz większą liczbę użytkowników dróg, w tym tranzytu. 

Poziom hałasu przekracza normatywne wartości 60 dB(A) w porze dziennej i 50 dB(A) nocą. W strefie 

przekroczeń przyjętych norm pod względem hałasu, znajdują się budynki mieszkalne i usługowe zloka- 

lizowane w bezpośredniej bliskości jezdni. 

Występujące okresowo zagrożenia środowiskowe związane z niebezpieczeństwem powodzi dotyczą- 

cych w szczególności obszarów leżących w pobliżu koryt rzek oraz licznych terenów lokalnych podto- 

pień. Na obszarze gminy nie występują urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, chociaż do obszarów 

 
 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zaliczane są użytkowane rolniczo łąki i pastwiska w dolinie 

Świdra i Mieni. 

 

Zasoby kulturowe – zabytki kultury materialnej 
 

 
Na terenie gminy Wiązowna znajduje się 28 zabytków nieruchomych. 10 z nich figuruje w rejestrze 

konserwatora zabytków. Bardzo ważnym obiektem jest kościół św. Wojciecha w Wiązownie. Jest to 

ciekawy przykład jednej z pierwszych świątyń wzniesionych w kręgu klasycyzmu warszawskiego. W 

kościele znajdują się liczne malowidła ścienne. Innym ważnym zabytkiem sakralnym jest drewniany 

Kościół w Gliniance pochodzący z XVIIIw. Kościół ten został wzniesiony przez szlacheckie rody 

Komierowskich i Bielińskich. Jest świadectwem staropolskiego budownictwa sakralnego. 

Najważniejszą rezydencją na terenie gminy Wiązowna jest Pałac Lubomirskich (Nojmanów). Zbudowana 

na wzgórzu przy wjeździe do Wiązowny barokowa magnacka rezydencja została przebudowana 1870 

roku, a jej dzisiejszy kształt nadali na początku XX wieku Nojmanowie. Pałac ten jest, niestety, w złym 

stanie technicznym. Obok pałacu w roku ok. 1880r. Jan Karol Schlenkier na prośbę żony wybudował willę 

znaną obecnie jako Willa Karolin Marianów. Obie budowle otoczone są parkami poprzecinanymi kanałami 

wodnymi. Stan ich jest zróżnicowany. 

 

Na terenie Gminy Wiązowna znajduje się również 166 stanowisk archeologicznych, objętych wykazem 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Przez teren gminy prowadzą bardzo malownicze szlaki turystyczne, biegnące wzdłuż rzeki Świder i Mie- 

nia, poprzez kompleksy leśne, wydmy wysokie, tereny moreny czołowej i torfowiska. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 13



S t r o n a  | 13  

 

 

 

 

Zgodnie z danymi GUS w dniu 31 grudnia 2015 roku teren Gminy Wiązowna zamieszkiwało 12243 osób, 

co stanowiło 9,3 % ludności Powiatu Otwockiego i 0,21% ludności Województwa Mazowieckiego. 

Pod względem liczby ludności Gmina zajmuje piątą lokatę w powiecie, przy czym wśród gmin wiejskich 

– drugą. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi w Gminie Wiązowna 110 osób i jest znacznie niższa niż 

w Powiecie Otwockim (198 osób), Podregionie Warszawskim Wschodnim (155 osób) i Województwie 

Mazowieckim (149 osób). 

 

W okresie lat 2006 – 2012 zmiany w liczbie ludności Gminy Wiązowna były znaczące. W porównaniu 

do roku 2006 liczba ludności Gminy wg faktycznego miejsca zamieszkania zwiększyła się o 1532 osoby, 

tj. o 15,3%. W większym stopniu uległa zmianie liczba mężczyzn – wzrost o 16,6% (809 osób). Liczba 

kobiet w analizowanym okresie zwiększyła się o 14,1% (723 osoby) i wyniosła w 2012 roku 5821 osób.  

W Gminie Wiązowna obserwujemy niewielkie zróżnicowanie ludności pod względem płci. Liczba męż- 

czyzn wg stanu na 31.12.2015 rok stanowiła 49,2% ogółu ludności Gminy. Ich udział w strukturze lud- 

ności nieznacznie zwiększył się w porównaniu do roku 2013. 

Saldo migracji w latach 2006 – 2012 w Gminie było dodatnie i charakteryzowało się dużą zmiennością. 

Najwyższy wskaźnik został osiągnięty w roku 2010 i wyniósł +383 osoby, zaś najniższy w 2012 roku: 

+182 osoby. Na uwagę zasługują również wskaźniki przyrostu rzeczywistego ludności, rozumianego 

jako przyrost naturalny powiększony o saldo migracji. Analizując te dane na przestrzeni lat 2006–2012 

można zauważyć, ze wskaźniki te dla Gminy są jeszcze bardziej korzystne i świadczą o dużej atrakcyj- 

ności Gminy Wiązowna pod względem miejsca zamieszkania 

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2006 – 2012 wzrosła w gminie o 18,2%, tj. o 399 

osób i wynosiła w 2012 roku 2.591 osób, zaś w wieku poprodukcyjnym – wzrost w stosunku do roku 

bazowego był wyraźnie niższy i wyniósł 13,3% (wzrost o 187 osób). Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym w omawianym okresie wzrosła o 946 osób (z 6.393 osób w 2006 roku do 7.339 osób w 

roku 2012 (wzrost o 14,8%). 

W gminie Wiązowna dominują gospodarstwa wieloosobowe. Gospodarstwa o liczbie czterech osób i 

więcej stanowiły prawie połowę gospodarstw domowych w Gminie. W gminie Wiązowna, wg stanu na 

31.12.2012 rok zatrudnionych było 4.289 osób, z tego 1.705 kobiet (39,8%). Liczba pracujących, w po- 

równaniu do roku 2006, zwiększyła się o 49,9%, przy czym wzrost ten w większym stopniu dotyczy 

mężczyzn (54,4%) niż kobiet (43,5%). Pracujący w Gminie stanowią 58% ludności w wieku produkcyj- 

nym i jest to wskaźnik wyższy od uzyskanego dla roku 2006 o 13 %. 

 

Bezrobocie 
 

 
Według stanu na 31.12.2015 rok bezrobociem objętych było 296 mieszkańców Gminy Wiązowna.  

W porównaniu do roku 2013, liczba osób bezrobotnych była niższa o 54, tj. o 15,5%. W omawianym 

okresie bezrobocie wśród mężczyzn zmniejszyło się również w grupie kobiet. 

Analizując Gminę Wiązowna na tle powiatu, podregionu i województwa pod względem udziału osób 

bezrobotnych (bezrobocie zarejestrowane) w liczbie osób w wieku produkcyjnym należy stwierdzić, że  

 

1.3 MIESZKAŃCY – WYMIAR SPOŁECZNY 
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w gminie wskaźnik ten osiągnął najniższą wartość, co świadczy o lepszej sytuacji w gminie w porów- 

naniu do otoczenia. 

 

Edukacja – wychowanie przedszkolne 
 

 
W gminie Wiązowna program edukacji przedszkolnej realizowany jest przez trzy przedszkola publiczne 

z 349 miejscami dla dzieci. Wychowanie przedszkolne realizowane jest również w dwóch szkołach: 

Szkole Podstawowej w Gliniance oraz w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie z oddziałami 

przedszkolnymi i klasami integracyjnymi. 

Ofertę dla najmłodszych uzupełniają placówki przedszkolne niepubliczne: „ Zabawny Kącik”, „Karolek” 

w Gliniance oraz „OUR PRESCHOOL” w Zakręcie. Przedszkola te dysponują łącznie 79 miejscami. Po- 

nadto na terenie gminy zlokalizowane są przedszkola i żłobki nie korzystające z dotacji gminnych: „Li- 

powy Dworek” – Glinianka, „Lipowy Dworek’’ – Wiązowna, Klub Kangurek – Wiązowna. 

 

Na przestrzeni lat 2006–2012 liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym we wszystkich pla- 

cówkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Wiązowna wzrosła o 

prawie dwukrotnie i według stanu na koniec 2012 roku wyniosła 480, co stanowiło 68% dzieci w wieku 

od trzech do sześciu lat. Poważnym problemem w gminie (podobnie jak w całym kraju) jest ograni- 

czona liczba miejsc w przedszkolach. 

Pod względem liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w stosunku do liczby dzieci ogółem 

w wieku 3–6 lat, gmina Wiązowna wypada niekorzystnie na tle otoczenia. Potwierdzają to dane za rok 

2012, które wskazują że odsetek ten ukształtował się na poziomie 68% (powiat otwocki: 82%). Sytuacja 

ta wynika m.in. z charakterystycznej dla całego kraju niższej dostępności przedszkoli na obszarach wiej- 

skich w porównaniu do miast. 

 

Edukacja – szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe 
 

 

W Gminie Wiązowna funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja. Wg stanu na dzień 31.12.2012 

roku do szkół podstawowych uczęszcza 787 uczniów, w tym 380 dziewcząt i 407 chłopców, natomiast 

w gimnazjach uczy się 338 uczniów: 153 dziewczynki i 185 chłopców. 

Wskaźnik skolaryzacji w Gminie Wiązowna – jeden z dwóch podstawowych wskaźników stosowanych 

do badania poziomu edukacji (liczony jako relacja liczby osób uczących się wg stanu na początku roku 

szkolnego, na danym poziomie kształcenia w danej grupie wieku, do liczby ludności wg stanu w dniu 

31 XII w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania) wynosi, w przypadku 

dzieci w wieku 7-12 lat – 96,89 % i jest niższy niż w powiecie, podregionie i województwie odpowiednio 

o: 0,19 p.proc, 0,96 p.proc. i 1,34 p.proc. Dużo bardziej niekorzystna sytuacja jest w przypadku uczniów 

gimnazjów (dzieci w wieku 13 – 17 lat). Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 86,70%, a różnice 

wynoszą: w porównaniu z powiatem – 8,81 p.proc, z podregionem – 7,8 p.proc, a z województwem – 

9,43 p.proc. 
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Kultura i sport 
 

Realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Wiązowna zajmuje się Gminny 

Ośrodek Kultury z siedzibą w Wiązownie, w którego skład wchodzi Izba Regionalna w Gliniance oraz 13 

świetlic. Praca Gminnego Ośrodka Kultury skupia się na prowadzeniu zespołów amatorskich różnych 

form, kół zainteresowań i sekcji. Ważnym elementem tożsamości lokalnej jest potencjał ludzki, który 

uczestniczy w tworzeniu kultury lokalnej, a stanowią go mieszkańcy gminy. Najważniejszą rolę odgry- 

wają tu animatorzy kultury, lokalni twórcy, nauczyciele i zespoły artystyczne. Na terenie gminy działa 

13 zespołów artystycznych, w tym: 1 teatralny, 5 muzycznych, 1 wokalny, 6 tanecznych oraz 1 Klub 

Seniora. Jednym z wiodących zespołów artystycznych jest Wiązowski Teatr Muzyczny od września 2016 

poszerzył swoją aktywność włączając dzieci. 

Oferta kulturalna dla mieszkańców Gminy wydaje się być niewystarczająca i/lub niedostatecznie do- 

pasowana do potrzeb, co zgłaszali uczestnicy warsztatów i spotkań w trakcie przygotowywania diagnozy 

służącej wytyczeniu obszarów. Porównując do innych ośrodków kultury zlokalizowanych na obszarach 

wiejskich zauważyć należy stosunkowo małą liczbę organizowanych cyklicznie imprez oraz stosunkowo 

niską frekwencję. Brak jest również ofert spędzenia wolnego czasu dla dorosłych mieszkańców gminy, 

jak i dzieci oraz młodzieży. 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna tworzy sieć biblioteczną składającą się z Biblioteki Głównej oraz 

dwóch Filii: w Duchnowie i Gliniance. Obecnie Biblioteka posiada, łącznie z filiami, księgozbiór liczący 

32 tys. woluminów. Jest to drugi co do wielkości księgozbiór w powiecie wśród gmin wiejskich. 

Ze zbiorów bibliotek w Wiązownie, Duchnowie i Gliniance w 2015 skorzystało 1748 czytelników łącznie. 

Statystyki wypożyczeń wskazują na wzrost liczby wypożyczeń książek rocznie w ostatnich latach (25830 

w 2015) oraz wzrost liczby osób korzystających ze zbiorów biblioteki.. 

Dotychczasowa baza sportu i rekreacji to siedem boisk sportowych jedenaście funkcjonujących klubów 

sportowych. 

 

Ochrona zdrowia 
 

 
Podstawową opiekę zdrowotną na terenie Gminy Wiązowna wykonują dwie Praktyki Lekarza Rodzin- 

nego: w Wiązownie i w Gliniance. Opieką zdrowotną objętych jest łącznie ok. 8500 osób. Łącznie w 

2015 roku udzielono 4287 porad ambulatoryjnych mieszkańcom Gminy. Zespół lekarsko-pielęgniarski 

składa się z lekarzy rodzinnych, pediatrów, ginekologów, pielęgniarek środowiskowych, rodzinnych i 

położnych. Oprócz podstawowej opieki ambulatoryjnej świadczone są specjalistyczne usługi medyczne 

oraz opieka domowa. W Gminie funkcjonują trzy apteki. 

 

Pomoc społeczna 
 

 
W 2015 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 430 gospodarstw domowych, tj. 955 osób i liczba 

ta zmniejszyła się w stosunku do roku 2014 o 105 osób a w stosunku do roku 2013 o 49 osób.. Z zasił- 

ków rodzinnych w ostatnim roku skorzystało 330 rodzin (668 dzieci, w tym 621 do 17-tego roku życia), 

tj. 24,5% dzieci i młodzieży do 17 roku życia zamieszkujących gminę. Kwota wypłaconych zasiłków ro- 

dzinnych z dodatkami wyniosła w ub. roku ok. 1,16 mln zł, zaś pielęgnacyjnych ok. 244 tys. zł. 
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W Gminie funkcjonuje sześć placówek wsparcia dziennego, które dysponują 180 miejscami. Na terenie 

Gminy Wiązowna szereg organizacji prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz dzieci, 

osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i ich rodzin, osób starszych, chorych, ubogich. 

Od 2015 r. GOPS realizuje program Karta Dużej Rodziny. W ramach programu w 2015 r. przyjęto 118 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano łącznie 652 Karty. 

Czynnikami sprzyjającymi ubóstwu są głównie bezrobocie, wielodzietność i niskie kwalifikacje zawo- 

dowe. Ubóstwo odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki materialne kulturowe i so- 

cjalne są ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum w 

kraju zamieszkania. 

Organizacje pozarządowe 
 

 
Obecnie w Gminie Wiązowna funkcjonuje ponad 30 organizacji pozarządowych, ok. 12 z nich działa 

aktywnie. Gmina Wiązowna, prowadząc działalność w sferze zadań publicznych, podejmuje współ- 

pracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie i na 

zasadach określonych corocznie przez Radę Gminy Wiązowna w programach współpracy 

 
 

 

Przeważająca liczba wiązowskich firm (1462 firmy) działa w sektorze prywatnym (98,3%), w tym naj- 

większy odsetek stanowią osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (73,2%). 

Status spółki prawa handlowego posiada 179 podmiotów (12,2%), spółdzielni – 7 podmiotów (0,48%), 

zaś fundacje i stowarzyszenia stanowiły 2,6% wszystkich podmiotów sektora prywatnego (38 organi- 

zacji). 

Analiza liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Wiązowna w latach 2006–2012 

w kontekście danych dla powiatu, podregionu i województwa wykazuje, że dynamika wzrostu liczby 

wiązowskich firm jest ponad dwukrotnie wyższa niż w otoczeniu gospodarczym gminy. Przy wzroście 

firm zarejestrowanych w gminie Wiązowna na poziomie 34%, wzrost firm w powiecie otwockim wy- 

niósł jedynie 16,3%, Podregionie Warszawskim Wschodnim 18,3% oraz województwie mazowieckim 

na poziomie 14,7%. 

W latach 2006–2012 liczba zarejestrowanych firm w gminie Wiązowna zwiększyła się o 381 podmio- 

tów (wzrost o 34%), co związane jest z notowanym od dłuższego czasu stałym wzrostem liczby miesz- 

kańców, wynikającym nie tylko z dodatniego przyrostu naturalnego ale i utrzymującego się dodatniego 

salda migracji. Wzrost ten świadczy o bardzo dynamicznym rozwoju sektora przedsiębiorczości w Gmi- 

nie. Największą dynamiką wzrostu charakteryzują się fundacje i stowarzyszenia (81% wzrostu) oraz 

spółki prawa handlowego, których liczba zwiększyła się o 55,7%. 

Usługi agroturystyczne świadczą trzy gospodarstwa w miejscowościach Dziechciniec, Wola Ducka i Gli- 

nianka. W 2015 roku w gminie Wiązowna z usługi noclegu skorzystało 2472 turystów z Polski i 934 

zagranicznych. Największą grupę stanowili Rosjanie -oraz Ukraińcy. Turystom polskim udzielono 2948 

noclegów, a zagranicznym – 885, co świadczy o krótkookresowych pobytach – głównie jednodniowych. 

Oznacza to, że gmina pomimo niewątpliwych walorów przyrodniczych nie wykorzystuje tego poten- 

cjału, a pobyty gości związane są z raczej z chęcią krótkiej rekreacji, wyjazdami w celach biznesowych 

bądź odpoczynkiem w trakcie podróży.  

  
 
 

1.4 WYMIAR GOSPODARCZY 
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Gminny Program Rewitalizacji gminy Wiązowna. wyznaczając cele rewitalizacji na nadchodzące lata, 

jest spójny zarówno z dokumentami europejskimi, krajowymi, regionalnymi, jak i ze Strategią Rozwoju, 

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2020 oraz innymi programami doty- 

czącymi rozwoju Gminy. Przygotowując GPR, wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z polityk i 

programów, które będą komplementarne do programu rewitalizacji gminy Wiązowna. Poniżej przed- 

stawiony został kontekst tych uwarunkowań. 

 

Dokumenty europejskie 
 

 
Większość dokumentów stanowi podstawę dla wypracowania priorytetów rozwojowych obszarów 

zurbanizowanych, o tyle dotyczących Gminy Wiązowna, iż jest ona położona w Warszawskim Obszarze 

Metropolitalnym. W toku analiz możliwych powiązań z dokumentami wyższej rangi, starano się wydo- 

być z nich wskazania mogące ukierunkować  rozwój gminy. 

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich1. Karta Lipska podkreśla potrzebę 

opracowania strategii zintegrowanego rozwoju miejskiego, przy uwzględnieniu aspektu ekonomicz- 

nego, społecznego i ekologicznego, a także wymiaru zdrowotnego i kulturowego oraz zdolności insty- 

tucjonalnych państwa. Zarządzanie rozwojem obszarów powinno uwzględniać warunki i potrzeby lo- 

kalne oraz zasadę pomocniczości. Karta opisuje narzędzia wykorzystywane do wdrażania programów 

zintegrowanego rozwoju oraz podaje główne zalecenia dotyczące krajowych polityk miejskich. GPR 

uwzględnia szeroki wymiar zintegrowanego rozwoju gminy zarówno w aspekcie społecznym, ekono- 

micznym, jak również zwraca uwagę na warunki i potrzeby lokalne, co oznacza, że mimo tego iż gmina 

Wiązowna jest gminą wiejską, spełnia na etapie opracowywania GPR zalecenia Karty Lipskiej na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu2
 

Unijna strategia rozwoju na najbliższe dziesięciolecie, stanowiąca najwyższy poziom odniesienia przy 

programowaniu strategicznym każdego poziomu programowania  państw Unii Europejskiej. 

 

   Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 
Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy innowacji; 

Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaz- 

nej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 
 

1 Karta Lipska została przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w 

dniach 24–25 maja 2007 r 

2 Komunikat Komisji Europejskiej z 3 marca 2010 r. 

 

2. POWIAZANIE GPR Z  DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

2.1 ZGODNOŚĆ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI EUROPEJSKIMI, KRAJOWYMI, 
REGIONALNYMI ORAZ POLITYKAMI MIEJSKIMI 
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Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 

zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Szczególnie ważny jest dla GPR Priorytet III. Rozwój 

sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 

zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Ponadto, wpływa on na osiągnięcie trzech z pięciu 

celów głównych: 

 

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 

lata. 

CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób 

zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 40% osób w 

wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne. 

CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wy- 

dźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli. 

Opracowany projekt GPR priorytetowo traktuje takie zagadnienia, jak rynek pracy, zatrudnienie, roz- 

wój wiedzy i innowacji oraz walkę z ubóstwem. 

 

Dokumenty krajowe 
 

 
Gminny Program Rewitalizacji odnosząc się w swych założeniach do zidentyfikowanych problemów 

mieszkańców na zdegradowanych obszarach gminy, uwzględnia kontekst innych dokumentów strate- 

gicznych na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej wizji rozwoju jednostki oraz spo- 

łeczności lokalnej), a także dokumentów regulujących działania w przedmiotowym obszarze na szcze- 

blu subregionalnym, regionalnym oraz krajowym. W związku z tym, komplementarność z innymi dzia- 

łaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. Zestawienie tych 

dokumentów wraz z nawiązaniem do ich założeń przedstawiono poniższej. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020–Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne   pań- 

stwo3 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Celem głównym strategii 

średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonal- 

nych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia 

ludności. Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne: 

Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3 Wzmocnienie warunków sprzyjających reali- 

zacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli, kierunek interwencji: rozwój kapitału społecz- 

nego. 

Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: 

zwiększenie aktywności zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1 Integracja społeczna, kierunki interwencji: 

zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejsze- 

nie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych. 

 
 

3 Strategia Rozwoju Kraju 2020 czyli Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Uchwała Rady Ministrów nr 157 z 25 
    września 2012r. 
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Na tych obszarach koncentrują się główne działania. Strategia określa interwencje niezbędne do prze- 

prowadzenia w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych oraz 

wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych, w tym słabości polskiej gospodarki, 

ujawnionych przez kryzys gospodarczy. Strategia wskazuje również potencjały społeczno-gospodarcze 

i przestrzenne, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój. Program 

Rewitalizacji gminy Wiązowna (GPR) wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju 2020 poprzez dążenie do 

osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 20304. Trzecia Fala Nowoczesności. 
 

Założenia i cele Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna korespondują także                                           

z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju(DSRK)4. DSRK jest dokumentem o charakterze strategicznym, 

stanowiącym opis nowego paradygmatu cywilizacyjnego, w perspektywie do 2030 roku. Główne wy- 

zwanie dla długookresowej polityki rozwoju, wobec wzrastających dysproporcji zarówno między ob- 

szarami wiejskimi, jak i miejskimi, między zachodem a wschodem kraju, a także coraz wyraźniejszych 

kontrastów jakości życia wewnątrz poszczególnych obszarów dużych miast, dotyczy wspierania najbar- 

dziej dynamicznych obszarów oraz wyrównywania szans rozwojowych obszarów słabszych. DSRK jest 

również  dokumentem  wyższego  szczebla  o  charakterze  analityczno-rekomendacyjnym,  który za 

główny cel obiera poprawę jakości życia Polaków, w powiązaniu z modernizacją i rosnącą jakością go- 

spodarki. W DSRK Wymienione są następujące obszary związane z programem rewitalizacji: 

 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: Innowacyjność gospodarki i kreatywność indy- 

widualna: 

Cel 3 Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjno- 

ści nauki; 

Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki (zwiększenie dostępności powszechnych pro- 

gramów kształtowania postaw przedsiębiorczych i wspierania przedsiębiorczości opartej o postawy 

proinnowacyjne, kreatywne, umiejętność współpracy). 
 

  Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”.  
 

Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny: 

Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wy- 

korzystania potencjałów regionalnych; 

Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny: 
 

Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju, kierunki interwencji: Promocja partycypacji społecznej                

i obywatelskiej (poprzez docenianie ludzi zaangażowanych w działalność społeczną, kampanie spo- 

łeczne, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie nowych technik głosowań i komu- 

nikowania się administracji z obywatelami) oraz uproszczenie mechanizmów zrzeszania ludzi (poprzez 

ograniczenie procedur i obciążeń dla stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw obywatelskich). Gminny Pro- 

gram Rewitalizacji odpowiada na wyzwanie wspierania obszarów słabszych poprzez rozwijanie I kreo- 

wanie  ich potencjałów. 

 

 
 

4 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 – Uchwała Rady Ministrów z 5 lutego 2013 r. 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)5
 

 

KPZK 2030 to najważniejszy dokument dotyczący zagospodarowania przestrzennego Polski. Celem 

strategicznym dokumentu jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych poten- 

cjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej spraw- ności 

państwa oraz spójności  społecznej,  gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. Doku-  ment 

akcentuje konieczność współpracy miast i ich obszarów funkcjonalnych, podkreślając dużą rolę 

zarówno ośrodków dużych miast, jak i ośrodków subregionalnych. Wskazuje na elementy decydujące 

o mobilności mieszkańców i wpływające na decyzje o wyborze miejsca zamieszkania i pracy. Są to 

zarówno rozwiązania w zakresie transportu publicznego oraz dostępność infrastruktury społecznej,                

w tym budownictwa mieszkaniowego  i pozostałej infrastruktury, oraz działania związane                                         

z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju, 

stanowiąc integralny element polityki rozwoju, aktywnie wspomaga osiąganie celów rozwojowych oraz 

rozwiązywanie kon- fliktów i kolizji przestrzennych dzięki uwzględnieniu uwarunkowań i wymagań 

wynikających z cech poszczególnych elementów przestrzeni: systemu gospodarczego i społecznego, 

infrastruktury, struk- tury osadniczej, środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Program Rewitalizacji uwzględnia KPZK 2030 w szczególności w zakresie budowania potencjału mobil- 

ności mieszkańców. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)6
 

 

Konkurencyjność regionów w znacznym stopniu kreowana jest przez ich główne ośrodki miejskie. 

Wspieranie  stolic  regionów   przyczynia   się   więc   do   wzmacniania   siły  i konkurencyjności   całych 

regionów. W ostatnich latach obserwuje się jednak wzrost liczby obszarów koncentrujących ne- 

gatywne zjawiska społeczno-gospodarcze. KSRR podkreśla, że jednym z głównych wyzwań polityki re- 

gionalnej w odniesieniu do tego typu skoncentrowanych problemów rozwojowych jest znalezienie 

odpowiednich instrumentów wspomagania kompleksowej rewitalizacji i restrukturyzacji oraz 

uwzględnienie, w zakresie polityki regionalnej, działań dotychczas utożsamianych z polityką miejską. 

Dokument podkreśla, że dobrze prowadzona rewitalizacja jest szansą rozwojową zarówno dla miast, 

jak i całych regionów. 

Do najważniejszych zagadnień, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu i realizacji 

działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych, należą: 

Działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego, 

 Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy, 

 Działania w zakresie infrastruktury technicznej, 

 Działania wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej o znaczeniu 

subregionalnym, 

 Wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych. 
 

Dla przygotowania programu rewitalizacji istotne są poniższe cele: 
 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencja- 

łów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 

długookresowym. 

 
 

5 Koncepcja  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju   2030 – Uchwała   Rady   Ministrów   nr   239/2011   z 13 grudnia 2011r. 

6 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) – Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 lipca 
2010 r. 
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Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(„spójność”). 

Priorytety ujęte w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020 Regiony, Miasta, Obszary wiej- 

skie (KSRR) zostały uwzględnione przy opracowaniu Programu Rewitalizacji. 

 

Krajowa  Polityka Miejska 2023 (KPM)7
 

 

KPM została przyjęta przez rząd 20 października 2015 r. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju Krajowa Polityka Miejska (KPM) jest dokumentem określającym planowane działania 

administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone w 

średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego (art. 21b). Służy 

ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz zrównoważonego roz- woju 

miast i ich obszarów funkcjonalnych8 oraz wykorzystaniu ich potencjałów w procesach rozwoju kraju. 

Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego roz- woju i 

tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców jest podstawowym celem Krajowej 

Polityki Miejskiej (KPM). 

Głównymi podmiotami i adresatami Krajowej Polityki Miejskiej są: instytucje rządowe, jednostki samo- 

rządu terytorialnego, mieszkańcy miast i organizacje ich zrzeszające, podmioty należące do sfery biz- 

nesu, nauki oraz sfery pozarządowej oraz korporacje samorządowe i podmioty reprezentujące obszary 

funkcjonalne miast (związki, stowarzyszenia itp.). 

Krajowa Polityka Miejska proponuje rozwiązania służące zapewnieniu kompleksowości działań różnych 

podmiotów. Tylko kompleksowe i komplementarne działanie pozwoli na osiągnięcie optymalnego 

efektu w niwelowaniu negatywnych zjawisk na wyznaczonych obiektywnymi kryteriami obszarach, co 

jest spójne z celami GPR. 

Program Rewitalizacji nawiązuje w swoich założeniach do celów KPM. Program zakłada realizację kom- 

pleksowych i komplementarnych przedsięwzięć interesariuszy wzmacniających publiczną interwencję 

na obszarach rewitalizacji. 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (NPR)9
 

 

NPR jest dokumentem rządowym, który tworzy warunki dla prowadzenia procesów rewitalizacji w Pol- 

sce. Poprzez zmiany w prawie, stworzenie spójnego systemu i określenie źródeł finansowania rewi- 

talizacji, promowanie dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą czy wypracowanie wzorcowych dokumen- 

tów programów, jest wykładnią polityki rządu w tym zakresie. NPR skierowany jest przede wszystkim 

do struktur samorządowych, ale również do społeczności lokalnych, osób prywatnych, przedsiębior- 

ców, organizacji samorządowych. NPR  jest  odpowiedzią  na niekorzystne  procesy, które zachodzą  na 

obszarach zdegradowanych. Niekorzystne procesy i ich skutki to m.in. problemy społeczne, ekono- 

miczne, niszczejąca infrastruktura (np. budynki, ulice), osłabienie relacji społecznych. Skala potrzeb jest 

bardzo duża, jak wynika z opracowania Instytutu Rozwoju Miast „Skala degradacji miast w Polsce”, 

nawet 20% obszarów miejskich wymaga rewitalizacji. 

NPR to także odpowiedź na negatywne zjawiska i tendencje w miastach, w tym chaotyczne rozprasza- 

nie zabudowy miejskiej – tzw. Urban sprawl (przypadek gminy Wiązowna) wyludnianie się ich centrów, 

spadek liczby mieszkańców w ośrodkach miejskich, dominacja indywidualnego transportu samocho 

dowego nad transportem publicznym, zanieczyszczenie powietrza. 
 

7 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/polityka-miejska/ 
8 Według KPZK obszar funkcjonalny jest to zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiąza- nych terenów, charakteryzujący 
się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywaniami, jednolitymi celami rozwoju 
9 https://www.mr.gov.pl/media/22315/NarodowyPlanRewitalizacji_Zalozenia_062014.pdf 
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NPR promuje ideę „powrotu do miast” – zwartych w zabudowie, ograniczających emisyjność, charak- 

teryzujących się dbałością o zieloną infrastrukturę i jednocześnie przyjaznych mieszkańcom. Horyzont 

czasowy dokumentu to 2022 rok. Wyznaczenie tego terminu związane jest z jednej strony ze środkami 

dostępnymi dla Polski z budżetu UE na lata 2014–2020 (przewiduje się, że na szeroko rozumianą rewi- 

talizację będzie to nie mniej niż 25 mld zł), a z drugiej - umożliwia zbudowanie mocnych podstaw dla 

krajowych instrumentów po jego zakończeniu. 

Program Rewitalizacji Gminy Wiązowna uwzględnia wszystkie zalecenia dotyczące programów rewita- 

lizacji, określone w NPR, poprzez realizację kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.(projekty 

główne i projekty towarzyszące). 

Ustawa o rewitalizacji10
 

 

Ustawowe rozwiązania wynikają ze strategicznych dokumentów Ministerstwa Rozwoju na rzecz rewi- 

talizacji, jak np. KPM czy Narodowego Planu Rewitalizacji, omówionych wyżej oraz stanowią wraz z 

Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zaktualizowanymi 

2 sierpnia 2016 r. 11 ujednolicenie warunków i procedur opracowywania i wdrażania programów re- 

witalizacji w obecnej perspektywie finansowej EU. 

Ustawa o rewitalizacji została wybrana przez władze Gminy Wiązowna jako podstawa procedury opra- 

cowania niniejszego programu. Ustawa o rewitalizacji wprowadza regulacje prawne dotyczące zagad- 

nień związanych z opracowaniem i prowadzeniem skutecznego programu rewitalizacji. Stanowi ona, iż 

warunkiem udanej rewitalizacji jest kompleksowe uwzględnienie czynników społecznych, gospodar- 

czych, infrastrukturalnych, kulturowych oraz środowiskowych. Dzięki przyjętej ustawie skuteczniejsze 

jest przeciwdziałanie i niwelowanie skoncentrowanych terytorialnie zjawisk kryzysowych, prowadze- 

nie efektywnych działań rewitalizacyjnych, czemu sprzyja uznanie rewitalizacji jako zadania wła- snego 

gminy, wprowadzenie narzędzi planistycznych i z zakresu gospodarowania nieruchomościami 

(stosowanie zachęt  do  włączenia  się  w proces rewitalizacji wszystkich interesariuszy). 

 

Oczekiwanym efektem regulacji ustawowych jest także bardziej kompleksowe i lepiej zaplanowane i  

skuteczniejsze wdrażanie rewitalizacji, jako procesu prowadzącego do trwałego wyprowadzenia 

obszarów kryzysowych i ich mieszkańców  ze  stanu  degradacji i wykluczenia. Ustawa ma się przyczynić 

również do likwidacji zidentyfikowanych barier organizacyjnych procesów rewitalizacji, wprowadzając 

ściśle określone procedury - wskazuje rodzaje aktów prawa miejscowego, które mogą być 

wykorzystywane w zależności od indywidualnej sytuacji  gminy i jej specyficznych potrzeb. 

Władze gminy Wiązowna przyjęły do opracowania GPR ustawę jako podstawę wszystkich wymaganych 

prawem procedur. 

 

Dokumenty regionalne 
 

 
Wiodącą rolę w wyznaczeniu ram organizacyjnych i finansowych opracowania i wdrażania programu 

rewitalizacji przypisano Urzędom Marszałkowskim. Stąd podstawą ich formułowania a potem aplikacji  

 
 

10 Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777). 
11http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-
operacyjnych-na-lata-2014-2020/ 
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o środki unijne są wytyczne i zasady opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO Województwa Ma- 
zowieckiego z 2016 r. zawarte w Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów rewitalizacyjnych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenia ładu przestrzennego. 

 

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 znacznie więcej funduszy jest zarządzanych na pozio- 

mie regionu (co oznacza realny wzrost odpowiedzialności samorządów województw za prowadzoną 

politykę rozwoju), stąd należy szukać też możliwości finansowania projektów, przede wszystkim w ra- 

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lub w ramach Kontraktu 

Terytorialnego woj. Mazowieckiego, funduszy na rozwój Obszaru Metropolitalnego, bądź w ramach 

programu Jessica dla woj. Mazowieckiego (którego celem głównym jest wsparcie rozwoju obszarów 

miejskich poprzez realizację projektów umożliwiających ich trwały rozwój, a zarazem przyczyniających 

się do wzrostu ich atrakcyjności). 

W ramach RPO WM przewiduje się wspieranie projektów rewitalizacyjnych w działaniach jak: 3.1, 4.2, 

4.3, 5.3, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 9.3. Jednakże nie wyklucza się wsparcia obszarów rewitalizacyjnych również 

w innych działaniach, głównie współfinansowanych z EFS w ramach CT 8 i 10. 

 
 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze12
 

 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego rewitalizacja to kompleksowy, skoordy- 

nowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych 

prowadzony na obszarze zdegradowanym w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, 

w szczególności przez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego roz- 

woju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Strategia Rozwoju Wojewódz- 

twa Mazowieckiego wskazuje dwa Obszary Strategicznej Interwencji, tj.: 
 

 problemowe (ostrołęcko-siedlecki, płocko-ciechanowski, radomski), 

 bieguny wzrostu (Obszar Metropolitalny Warszawy), 
 

Do najważniejszych kierunków działań, skierowanych do Obszaru Metropolitalnego Warszawy, w ob- 

rębie którego gmina Wiązowna została ujęta należą: 

 Wzmocnienie funkcji metropolitalnej Warszawy, 

 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej, 

 Uporządkowanie gospodarki przestrzennej i przywrócenie ładu przestrzennego w OMW, 

 Rewitalizacja i regeneracja (odnowa) istniejącej zabudowy w miastach OMW, w tym szczególnie 
w prawobrzeżnej Warszawie, 

 Równoważenie rozwoju OMW w sferze środowiska i energetyki, Rozwój specjalizacji w obszarze 

innowacyjnej gospodarki  

 Rozwój cyfryzacji oraz systemu e-usług publicznych dla mieszkańców,  

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów o najsilniejszych powiązaniach 

funkcjonalnych z m.st. Warszawą, przy wykorzystaniu m.in. instrumentów zintegrowanych 

inwestycji terytorialnych (ZIT).  

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego jest wzrost zdolności konkurencyjnej 

przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie 

 
 

12 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 
października 2013 r. Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 24
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aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów 
 

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku to: 
 

 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności produkcyjnej oraz transfer i 

wykorzystanie nowych technologii, 

 Trwały i zrównoważony rozwój regionu oparty o endogeniczne czynniki rozwoju oraz wzrost 

dostępności, 

 Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia 

nowoczesnej gospodarki, 

 Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy 

zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska, 

 Wykorzystanie kultury i dziedzictwa kulturowego do rozwoju przemysłów kreatywnych. 

 
 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Podwarszawskiego Obszaru (ZIT) 
 

ZIT to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne, przede wszystkim do- 

tyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przez stowarzyszenia jst. 

Gminny Program Rewitalizacji nawiązuje do  najważniejszych   kierunków   działań    SRWM    poprzez 

włączenie w przedsięwzięcia ZIT. Gmina Wiązowna w ramach ZIT podwarszawskiego obszaru, 

obejmującego 40 gmin, ubiega się o dofinansowanie kilku projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dotyczących m.in. promocji 

przedsiębiorczości, której celem jest poszerzenie rynków sprzedaży w Europie, czy budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 721. 

 

Opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy 
 

 
Gminny Program Rewitalizacji jest elementem systemu planowania rozwoju gminy, obejmującego 

opracowanie zestawu podstawowych dokumentów, służących władzom do podejmowania decyzji, 

oraz uzyskania dofinansowania z pozabudżetowych środków (w tym UE). Dla uzyskania spójności usta- 

leń tych dokumentów i ich zintegrowania pożądane jest, by w procesie ich sporządzania dysponować 

kompleksowo opracowaną aktualną diagnozą stanu gminy, obejmującą łącznie zagadnienia społeczno- 

gospodarcze i przestrzenne oraz stanowiącą wspólną podstawę dla sporządzenia tych dokumentów. 

Będzie to także możliwe dzięki dążeniu do uzyskania równorzędnych relacji planowania społeczno-go- 

spodarczego i przestrzennego przy formułowaniu celów i kierunków rozwoju gminy w ww. dokumen- 

tach oraz przy ich opracowywaniu przy ścisłej współpracy zespołów autorskich oraz głębokiej partycy- 

pacji społecznej. 

Ustawa w rozdz. 4 art.15 ustanawia zakres zawartości GPR, a w nim wymagany opis powiązań pro- 

gramu z dokumentami strategicznymi gminy, omówiony poniżej. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna (SRGW) 
 

Zapisy Strategii nie odnoszą się w sposób bezpośredni do rewitalizacji. 
 

Uchwałą Nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r., przyjęto Strategię Roz- 

woju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021. 
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Dokument opracowany przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego z Lublina wymaga aktualizacji i 

dostosowania do zapisów wprowadzonej w 2015 r. ustawy o rewitalizacji i wynikających z niej długo- 

falowych zamierzeń gminy. 

Zgodnie z treścią ustawy o rewitalizacji nastąpiło wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru re- 

witalizacji zapewniające możliwość opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który to stanowić 

będzie podstawowe narzędzie prowadzenia procesu rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz 

możliwość podejmowania działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną i sięgania po uzupeł- 

niające środki finansowe z funduszy europejskich. 

Wymogi rewitalizacji powiązać by można z kilkoma wybranymi celami: 
 

Cel strategiczny I.2. Rozwój turystyki i poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez wykorzysta- 

nie zasobów i dziedzictwa kulturowego 
 

Cel strategiczny I.4. Wzrost kompetencji, wiedzy i kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności 

Cel strategiczny I.6. Promocja i rozwój odnawialnych źródeł energii. 

Cel strategiczny I.8. Promocja innowacji i nowoczesnych technologii 
 

Cel strategiczny II.5. Rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawa jakości dziedzictwa kulturowego i hi- 

storycznego 

Cel strategiczny III.1. Rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla społeczności lokalnej 
 

Cel strategiczny III.2. Zwiększenie aktywności społecznej oraz wykorzystanie potencjału lokalnej spo- 

łeczności 

Cel strategiczny III.6. Rozwój oferty edukacyjnej i poprawa jakości kształcenia 

Cel strategiczny III.7. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

Wysoki poziom ogólności zapisów strategii nie pozwala na bardziej dogłębną ocenę postępów jej rea- 

lizacji. Aktualizację uwzględniać powinna ocenę stanu realizacji dotychczas obowiązującej strategii, uj- 

mującej zbyt wiele celów, nie możliwej jednakże do prawidłowego wdrożenia wobec braku wskazania 

podziału wskaźników (jako podstawy do pomiaru ich osiągania) rozdzielonych na mierniki (jedna z cech 

charakterystycznych celu) oddziaływania, produktu i rezultatu (rozdz. X strategii). 
 

Zweryfikowania i uporządkowania metodologicznego wymaga także: 
- wizja 
- misja (tożsama z celem generalnym) , 
- 3 priorytety 
- lista 23 celów strategicznych, 
- lista 89 celów operacyjnych. 

 
Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Studium)13

 

 

Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego gminy powinna odpowiedzieć na pytanie, jakie zajdą 

relacje przestrzenne pomiędzy wyodrębnionymi w studium obszarami rozwojowymi a wyznaczonym 

przez Radę Gminy obszarami zdegradowanymi i rewitalizacji. Studium jest dokumentem planistycznym 

określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy dla jej całego obszaru. Studium było 

kilkakrotnie aktualizowane w minionych latach, począwszy od 2000 r., głównie ze względu na 

konieczność dostosowania jego ustaleń do zmian w prawie, ale też w związku ze zmieniającą się  
 

13 tekst STUDIUM i załączniki: http://bip.wiazowna.pl/public/?id=153543 
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polityką władz samorządowych odnośnie priorytetów kształtowania przestrzeni gminy. 

Studium zostało przyjęte uchwałą nr 85.XVI.2011 z dnia 26.10.2011 r. – odnoszącą się głównie do pro- 

blemów lokalnego i ponadlokalnego układu dróg (w związku z modernizacją dróg nr 17, nr 2 i A-2), 

obszarów chronionych (w tym obszaru „Natura 2000”), jak również do problemów dotyczących 

okresowych powodzi oraz stanu zapotrzebowania zaopatrzenia gminy w wodę użytkową. Możliwość 

realizacji inwestycji infrastrukturalnych ograniczona jest położeniem na terenie gminy lasów 3808 ha –

stanowiących ponad 35%  powierzchni gminy (z czego połowa to lasy prywatne) oraz występowaniem 

form ochrony przyrody obejmujących ok. 67,8% ogólnej powierzchni Gminy. 

 
Zmiany studium przyjętego w 2011 r., wprowadzone zostały w 2012, 2014, 2015 i 2016 roku. Najważ- 

niejsze z nich przyjęte zostały Uchwałą nr 127.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 

2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 i 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa- 

nia przestrzennego gminy Wiązowna. 

W następnym kroku dokonano gruntownej oceny zmian. Rada Gminy Wiązowna podjęła Uchwałę nr 

12.XIX.2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. ws. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospoda- 

rowania przestrzennego gminy Wiązowna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzen- 

nego. W uchwale stwierdzono konieczność zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierun- 

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna przyjętego uchwałą Nr 85.XVI.2011 Rady 

Gminy Wiązowna z dnia 26.10.2011 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr 66.LIV.2014 z dnia 

28.05.2014 r. i uchwałą Nr 127.XVI.2015 z dnia 30.10.2015 r. 

Ponadto stwierdzono konieczność zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie wynikającym z opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania prze- 

strzennego gminy Wiązowna stosownie do art.32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze- 

strzennym”. 

Położenie w dorzeczu Wisły, na Obszarze Metropolitalnym i działania podejmowane pod presją inwe- 

storów (szczególnie na terenach zalewowych rzek Świdra i Mieni)– charakteryzują kierunki dotychcza- 

sowego gospodarowania przestrzenią Gminy Wiązowna. Stan ładu przestrzennego gminy został oce- 

niony na niskim poziomie. Natomiast jako wielki potencjał gminy wskazano obszary chronione, otocze- 

nie rzek i zabytki. Rozbudowa dróg krajowych na terenie gminy stymuluje rozwój handlu i produkcji w 

miejscowości Zakręt i Duchnów (DK nr 2) oraz we wsiach Majdan , Góraszka i Wola Ducka (DK nr17), w 

niewielkim stopniu dotyczy to trzech obszarów rewitalizacji. 

Zarówno obowiązujące studium jak i plany miejscowe powinny uwzględniać w większym stopniu wy- 

mogi ustawy krajobrazowej i ustawy o rewitalizacji, na podstawie której prowadzony jest obecnie pro- 

ces wyprowadzania obszarów  rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

Znaczenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji dla rozwoju poszczególnych części gminy jest udoku- 

mentowane, natomiast w diagnozie opracowanej na potrzeby programu rewitalizacji wzięto pod uwagę 

także wyniki ankiet przeprowadzonych od maja do lipca br. Oba dokumenty służą za podstawę 

wprowadzanych zmian do studium. 

 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) 
 

Wiązowna dysponuje miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obejmującymi nie- 

wielki procent powierzchni gminy, co wynika z uwarunkowań historycznych, stąd większość inwestycji 

jest realizowanych na bazie decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ) oraz decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego (LICP) . Powstały one w latach 1998 – 2015. 
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W Uchwale nr 12.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016 r. uznano za wskazane spo- 

rządzenie planów miejscowych w miejsce obowiązujących, które zawierały ustalenia nieaktualne w 

świetle obowiązujących przepisów oraz dla obszarów nieobjętych dotychczas planami miejscowymi, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały. Uznano za wskazane objęcie planami 

obszarów, dla których nie obowiązują plany miejscowe, a których zabudowa w trybie decyzji o warun- 

kach zabudowy będzie niezgodna z obowiązującym studium. 

Przedmiotem oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w okresie od 2005 r. do 2015 r. doko- 

nanej na podstawie analizy decyzji WZ, o pozwoleniu na budowę, LICP oraz wniosków o sporządzenie 

i zmianę planów obowiązujących było oprócz studium – było 15 mpzp ( z 1998 r.,1999 r., 2001 r., 2003 

r., 2004 r., 2011 r., 2012 r., 2014 r. i 2015 r.). Głównie dotyczyły one zintensyfikowanej urbanizacji 

obszarów już częściowo zainwestowanych. Najwięcej decyzji dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jed- 

norodzinnej, z czego tylko nieliczne na obszarach zdegradowanych i obszarach rewitalizacji. 

Ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych oraz istotne znaczenie dla rozwoju lo- 

kalnego spośród obszarów zdegradowanych Rada Gminy wyznaczyła następujące obszary rewitalizacji: 

Centrum miejscowości Wiązowna (dz. nr nr 212/17, 222/5, 222/4, 222/3, 301/1, 212/16, 212/13, 

221/14, 216/27, 216/28, 214, 213/11, 213/12, 213/6, 213/9, 213/8, 213/7, 213/5, 213/4, 213/2, 

212/13, 212/15, 212/14, 212/12, 212/11, 212/10, 212/4, 209/1, 210/1, 211/8, 300/1, 83/1, 182/7, 508, 

507, 305, 182/6, 189/17, 306, 505, 501, 502/2, 502/1, 504/1, 503, 509, 504/2, 504/4, 504/5, 510, 306, 

189/3, 187, 188/7, 188/8, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 307, cz. dz. nr 308, 189/7, 189/8, 189/9, 189/18, 

189/19, 189/1, 189/10, 189/3, 1089/2, 189/11, 189/20, 189/5, 189/6, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16, 

192, 191/1, 191/3, 191/5, 191/6, 195, 193/1, 194/1, 418/1, 198, 197, 196, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4) 

 

Centrum miejscowości Rzakta (dz. nr nr 272, 229, 192, 193, 194, 195, 163/3, 196/4, 196/2, 197,  198, 

199/1, 199/2, 200, 201, 202/1, 202/2, 204/1, 204/2, 205, 206, 207, część dz nr 156) 
 

Centrum miejscowości Glinianka (dz. nr nr332, 125/4, 131/3, 132, 130, 125/2, 126/2, 126/4, 125/12, 

125/15, 126/5, 325, 125/1, 111/5, 365/1, 365/3, 123, 654, 118/2, 111/1, 122, 121, 117, 116, 120, 115, 

119, 114, 118/1, 118/2, 113/1, 113/2, 112/1, 112/2, 176, część dz. nr nr 326, 298, 319/2) 
 

Analiza mpzp wskazuje, iż ich ustalenia nie miały wcześniej związku z rewitalizacją. Wiązowna Gminna- 

wszystkie plany obowiązujące i opracowywane znajdują się poza obszarem rewitalizacji, a także zde- 

gradowanym, z wyjątkiem części północnej. Rzakta – obowiązujący plan znajduje się poza obszarem 

rewitalizacji i zajmuje niewielką zachodnią część obszaru zdegradowanego. Glinianka I – 3 mpzp znaj- 

dują się poza obszarem zdegradowanym i rewitalizacji. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że zainteresowanie inwestorów przekracza liczbę terenów przewi- 

dzianych pod zabudowę produkcyjno – usługową w otoczeniu planowanej autostrady i dróg ekspreso- 

wych oraz wokół węzłów komunikacyjnych dróg ponadlokalnych. Mając na uwadze siłę oddziaływania 

na zagospodarowanie przestrzenne dróg ponadlokalnych i planowanych dwóch centrów handlowych, 

z całą pewnością można stwierdzić, iż będą wyznaczały one główne kierunki rozwoju gminy na najbliż- 

sze lata. Budowa centrów handlowych w polityce przestrzennej władz gminy ma służyć przekształceniu 

dawnych terenów wiejskich w nowoczesną miejscowość podwarszawską. Bez dysponowania prawidło- 

wymi narzędziami kształtowania tej polityki, grozi gminie Wiązowna niekontrolowany chaotyczny roz- 

wój funkcji mieszkaniowej, upadku lokalnej przedsiębiorczości, i usług możliwy do zaobserwowania na 

obszarach gmin podwarszawskich o analogicznych cechach rozwojowych. 

Dysponowanie planami będzie istotne na obszarach rewitalizacji, obecnie nie objętych mpzp. Ustawo- 

dawca przewidział możliwość zastosowania miejscowego planu rewitalizacji (stanowiącego akt prawa 

miejscowego o specjalnej, rozszerzonej formie w stosunku do obecnego miejscowego planu zagospo-  
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darowania przestrzennego;), szczególnie gdyby zamierzano powołać Specjalną Strefę Rewitalizacji 

(jako dodatkowy akt prawa miejscowego). 

GPR to spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej 

zdegradowane obszary rewitalizacji gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe, skoncentrowane te- 

rytorialnie i prowadzone w sposób partnerski i zintegrowany. Niezwykle istotne jest jak na tych obsza- 

rach będzie prowadzona polityka przestrzenna, poprzez  narzędzia takie jak mpzp. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-202014
 

 

Nie mniej ważnym niż studium dokumentem przy tworzeniu programu rewitalizacji jest Gminna Stra- 

tegia Rozwiązywania Problemów Społecznych, wobec obecnych wymogów ustawy. Program rewitali- 

zacji jest jej rozszerzeniem. 

Uchwałą Nr 72.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015 roku przyjęto Strategię Rozwiązy- 

wania Problemów Społecznych w Gminie Wiązowna na lata 2015-2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 

art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2015r. poz.163 z 

późn. zm.) uchwalono dokument, obejmujący stosowane lokalnie instrumenty w zakresie rozwiązy- 

wania problemów społecznych, przyjęte uchwałami Rady Gminy w Wiązowna, w tym: 

1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Gminy Wią- 

zowna na lata 2014-2017, przyjęty uchwałą nr 3.LIV.2014 Rady Gminy w Wiązowna z dnia 28 maja 2014 

r. 

2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar- 

komanii w Gminie Wiązowna na rok 2015– przyjęty uchwałą nr 134.LXI.2014 Rady Gminy w Wiązownie 

z dnia 29 października 2014 r. 

3) Wieloletni Program Osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminie w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020 – przyjęty uchwałą nr 12.L.2014 Rady Gminy w Wiązownie z dnia 29 stycznia 2014 r. 

4) Szczegółowe zasady przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej 

przez Gminę Wiązowna i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz całościowego lub częściowego zwolnie- 

nia od opłat i tryb ich pobierania – przyjęte uchwałą nr 301/XXXI/06 Rady Gminy w Wiązownie z dnia 

26 stycznia 2006 r. 

5) Program współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 uchwalony 

uchwałą 151.LXII.2014 Rady Gminy w Wiązownie z dnia 12 listopada 2014 r. 

6) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Wiązowna – przyjęty uchwałą 331/XXXVII/09 Rady Gminy Wiązowna dnia 30 czerwca 

2009 r. 

 
Głównym celem SRPS było stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki spo- 
łecznej, poprzez wypracowanie i przetestowanie w samorządzie innowacyjnego modelu do prowadze- nia 
aktywnej polityki społecznej. Zamierzeniem głównym było stworzenie modelu nastawionego na 
wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązy- 
waniu problemów. Było to możliwe dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych grup klientów z 
podziałem na działania interwencyjne, aktywizujące i prewencyjne. Istotną rolę w prowadzeniu aktywnej 
polityki społecznej odgrywają takie formy jak: poradnictwo, terapia, profilaktyka, prowadzenie 
wyspecjalizowanej pracy socjalnej, działania partnerskie. 

 

14 Strategia powstała w oparciu o innowacyjny projekt „Kalkulator Kosztów Zaniechania, wprowadzenie innowacyjnych roz- wiązań na 
Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco - wspierających”, 
realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
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Wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodaro- 

wania przestrzennego. 

Po analizie studium warto zauważyć, że studium nie jest w pełni aktualne i zgodne z wymaganiami 

obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ze 

zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz ustawą z dnia 24 

kwietnia 2015 r. tzw. krajobrazową, nakładającymi dodatkowe obowiązki i kryteria do stosowania przy 

ich sporządzaniu. W obecnie sporządzanych dokumentach planistycznych należy uwzględnić rekomen- 

dacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym; potrzeby i możliwości rozwoju gminy, uwzględnia- 

jące w szczególności analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne; prognozy demograficzne, możli- 

wości finansowania przez gminę wykonania infrastruktury technicznej i społecznej służącej realizacji 

zadań własnych gminy. 

W związku obserwowanym dynamicznym, stabilnym trendem wzrostowym intensywności zainwesto- 

wania, który jest głównie uwarunkowany wysokimi cenami gruntów i przybliżającą się do Wiązowny 

infrastrukturą komunikacyjną miasta Warszawy (szczególnie w części północnej gminy, w odróżnieniu 

od części południowej, stanowiącej jej najcenniejsze przyrodniczo i najatrakcyjniejsze turystycznie ob- 

szary - Mazowiecki Park Krajobrazowy, rezerwat rzeki Świder, obszar Natura 2000, z urozmaiconą 

rzeźbą terenu, zwartym kompleksem leśnym i otwartym krajobrazem rolniczym) oraz istniejącymi bar- 

dzo dużymi różnicami rozwoju zabudowy w poszczególnych jednostkach przestrzennych studium, na- 

leży w nim uwzględnić ustalenia dotyczące obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. 

Polityka przestrzenna powinna selektywnie promować tereny i wiązać je z rozwojem infrastruktury, 

dążyć do efektywnego ich zagospodarowywania poprzez skupianie zabudowy i koncentrację interwen- 

cji służących niwelowaniu zjawisk kryzysowych.  Potencjał rozwojowy gminy wymaga podjęcia kwestii 

zagwarantowania usług publicznych dla znacznie większej niż obecnie liczby mieszkańców, zabezpie- 

czenie terenów gminnych pod inwestycje celu publicznego, podobnie należy potraktować zagadnienie 

lokalizacji dużych, komercyjnych obiektów handlowych i usługowych. Prowadzona obecnie przez 

gminę polityka przestrzenna opiera się głównie na systemie decyzji o warunkach zabudowy, co przy 

obowiązującym porządku prawnym daje bardzo niewielką kontrolę nad rozwojem zabudowy i utrudnia 

skuteczną interwencję w przypadku procesów niepożądanych. 

Warta rozważenia jest potrzeba odwrócenia trendu rozwojowego – innego wykorzystania sąsiedztwa 

m. st. Warszawy, która obecnie jest miejscem pracy i korzystania z szeroko pojętych usług (edukacja, 

ochrona zdrowia, kultura, sport) dla sporej części mieszkańców, przez co gmina staje się tylko „sypial- 

nią”, z jednorodzinną zabudową. Wymaga to nadrobienia zaległości w wyposażeniu terenów, poprawie 

dostępności komunikacyjnej, stworzenia wykształconego centrum gminy, skupienia terenów gminnych 

niezbędnych do zaspokojenia potrzeb w zakresie inwestycji celu publicznego, co w konsekwencji po- 

zwoli na zatrzymanie na miejscu podmiotów gospodarczych i płatników PIT oraz umotywuje mieszkań- 

ców (użytkowników ) gminy do deklaracji opłacania podatków lokalnie, poprzez różne formy zachęt. 

Wyraźnie widać, że dotychczasowe zmiany w studium były podporządkowane celowi głównemu, jakim 

jest odrolnienie i zurbanizowanie terenów. Obecne planowane zmiany wynikają w większym stopniu z 

racjonalnego stosowania wiedzy urbanistycznej, kształtowania polityki przestrzennej w odpowiedzi na 

potrzeby społeczności lokalnej zwłaszcza na obszarach rewitalizacji. 

Pożądanym kierunkiem działań jest kontynuowanie prac w gminie nad miejscowymi planami zagospo- 

darowania przestrzennego, szczególnie dla obszarów interwencji publicznej (rewitalizacji),ale w taki 

sposób, aby prace nad zmianami w studium nie wstrzymywały prac nas miejscowymi planami zagospo- 

darowania przestrzennego. Prostą konsekwencją ich braku byłaby kontynuacja procesu chaotycznej 

zabudowy gminy w oparciu o decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, wynikającymi z obo- 

wiązującego obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
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Gmina powinna zdecydowanie dążyć do rozszerzenia terenów objętych planami, w szczególności na 

obszarach rewitalizowanych, a także do opracowania mpzp dla obszarów rewitalizacji przyjętych 

Uchwałą Rady. Ustawodawca przewidział możliwość uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji 

(szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), który ma być podstawą re- 

alizacji przekształceń urbanistycznych oraz prac inwestycyjno-budowlanych ujętych w GPR. 
 

Regulacje cechujące tę specjalną postać planu miejscowego to np. możliwość zawarcia w planie miej- 

scowym koncepcji urbanistycznych czy przypisania do nieruchomości szczegółowych warunków reali- 

zacji inwestycji przewidzianych w planie. 

Podsumowując należy uznać, że wobec wielu zmian zgłaszanych do obowiązującego studium, 

nowa/aktualizowana jego wersja musi spełniać pokładane w nim oczekiwania, jako stabilnej podstawy 

polityki przestrzennej, na miarę potrzeb mieszkańców. 

 

CZĘŚĆ ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNA 

 

 

 
 

Celem przeprowadzonych badań i analiz było przygotowanie podstaw do wytyczenia obszarów zdegra- 
dowanych i obszarów rewitalizacji, poszerzonych o wyniki konsultacji społecznych umożliwiających 
uwzględnienie uwag i wniosków uczestników procesu konsultacji prowadzonych od 24.05 do 
26.07.2016. 

Zbieranie danych obejmowało wiele aspektów związanych ze wskaźnikami kryzysowości w pięciu ob- 

szarach: społecznym, gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, środowiskowym, technicznym. 

Przyjęto na wstępie, że jednostkami funkcjonalnymi będą sołectwa i osiedla, razem 31 jednostek. 
 

Układ przestrzenny przyjętych do analizy jednostek funkcjonalnych przedstawiony został poniżej. 

 

Mapa 1. Sołectwa i osiedla 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: dane Urzędu Gminy Wiązowna 

3 METODOLOGIA 
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Przed podjęciem analiz, badań oraz spotkań z przedstawicielami interesariuszy przyjęto następujące 

opisy obszarów do identyfikacji problemów: 

Obszar społeczny – koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubó- 

stwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub/i kapitału społecznego, a także niski, niewystar- 

czający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niewielka liczba lub brak inicjatyw spo- 

łecznych, niewielka aktywność lub brak aktywności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

osłabione więzi społeczne, niski poziom integracji społecznej. 

Obszar gospodarczy – szczególnie niski stopień przedsiębiorczości, mała liczba podmiotów gospodar- 

czych, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, znacząca liczba wyrejestrowanych i zawieszonych 

działalności gospodarczych w ostatnich latach, długotrwałe bezrobocie, znacząca liczba osób bezrobot- 

nych bez kwalifikacji, znacząca liczba lokali z zaległościami czynszowymi, niewielka aktywność inwesty- 

cyjna i remontowo-budowlana. 

Obszar środowiskowy – tam, gdzie dochodzi do przekroczenia standardów jakości środowiska, obec- 

ności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, np. znacząca 

liczba budynków z pokryciem dachowym z udziałem azbestu, z ogrzewaniem piecami na węgiel, wy- 

magających termoizolacji; występowanie dzikich wysypisk śmieci, występowanie przeciążonego układu 

komunikacyjnego (korki, hałas, spaliny), tereny wymagające rekultywacji. 

Obszar przestrzenno-funkcjonalny – niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i spo- 

łeczną lub zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub usługi niskiej jakości, niedo- 

stosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi ko- 

munikacyjnej lub ograniczony dostęp do usług komunikacyjnych, niedobór dostępnych terenów pu- 

blicznych, znacząca liczba nieruchomości, w tym "zabytków" w złym stanie technicznym, znacząca 

liczba budynków i gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Obszar techniczny – degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym oraz niefunkcjonalność rozwiązań technicznych utrudniających efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska, brak 

instalacji kanalizacyjnej, brak sieci wodociągowej, znacząca liczba lokali, w tym lokali mieszkalnych 

gminy bez WC i/ lub łazienki, brak oświetlenia elektrycznego ulic. 

W związku z tym, że obszary wiejskie w wymiarach społecznym, gospodarczym i pozostałych trzech 

branych pod uwagę w analizach są znacznie mniej zróżnicowane w porównaniu do miast, przyjęto, że 

wykazanie różnic między jednostkami funkcjonalnymi w gminie Wiązowna wymaga użycia większej 

liczby wskaźników przy jednoczesnym poszerzeniu zakresu wartości wskaźników koncentracji bada- 

nych cech uznanych za przejaw kryzysowości. Dodatkowym powodem poszerzenia liczby wskaźników 

oraz zakresu wartości wskaźników uznanych za przejaw kryzysowości było duże zróżnicowanie w liczbie 

mieszkańców oraz w wielkości powierzchni poszczególnych jednostek funkcjonalnych. 

Przyjęty do analiz zestaw wskaźników wynikał po pierwsze z dostępności danych do analiz. W gminie 

znaczna część danych zagregowanych została specjalnie przygotowana z podziałem na przyjęte jed- 

nostki funkcjonalne pod kątem wymagań programu rewitalizacji. Po drugie, w zestawieniach wybrano 

te wskaźniki, które wskazywały na zróżnicowanie pomiędzy jednostkami funkcjonalnymi,    pominięto 

natomiast wskaźniki, niedające podstaw do wskazania różnic pomiędzy sołectwami i osiedlami na te- 

renie gminy. Na przykład wskaźniki opisujące udział w wyborach samorządowych i prezydenckich, czy 

wskaźniki opisujące procentowy udział mieszkańców w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców 

danego sołectwa lub osiedla nie różnicowały jednostek funkcjonalnych między sobą. 
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Badania i analizy obejmowały: zebranie i uporządkowanie danych faktograficznych (statystycznych), 

przygotowanych na potrzeby zaplanowanych analiz, przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych, 

spotkań, wywiadów indywidualnych i wywiadów w formule FGI(grupa fokusowa), badań ankietowych 

warsztatów, tj. spotkań z udziałem przedstawicieli interesariuszy, w tym mieszkańców, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników Urzędu Gminy i jednostek gminnych 

(Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji). Po- 

szczególne etapy prac zakładały: 

 przygotowanie szczegółowej analizy w 5 obszarach w układzie wydzielonych 30 jednostek 

funkcjonalnych: sołectw i osiedli, bazującej na 33 wskaźnikach opisujących koncentrację zja- 

wisk negatywnych w układzie przestrzennym 

 przeprowadzenie badania ankietowego, którego celem było zidentyfikowanie głównych pro- 

blemów 

 przeprowadzenie warsztatu diagnostycznego, którego celem było zidentyfikowanie proble- 

mów ze wskazaniem lokalizacji poprzedzonych analizą SWOT w 5 obszarach 

 przeprowadzenie spotkań, wywiadów indywidualnych i grupowych z udziałem przedstawicieli 

interesariuszy 

 przeprowadzenie analiz z prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały 

dotyczącej wytyczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 
W trakcie konsultacji społecznych od 24.05.2016 r. do 26.07.2016 r. poddano dyskusji dwa projekty 

uchwał dotyczących wytyczenia obszarów, którym towarzyszyły odpowiednio dwie ankiety (ankieta 2 

i ankieta 3) oraz spotkania konsultacyjne i warsztatowe. Zmiana pierwszego projektu uchwały dotyczą- 

cej wytyczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji nastąpiła w oparciu o poszerzone 

dane (włączono miedzy innymi dane o przestępczości), zwiększenie liczby wskaźników zjawisk nega- 

tywnych, wyniki ankiet oraz uwzględniono wnioski z pierwszego spotkania konsultacyjnego w dniu 

24.05.2016 r. Wniosek, by włączyć Wolę Ducką do obszarów zdegradowanych, został złożony w czasie 

spotkania konsultacyjnego w dniu 24.05.2016 r., zyskując poparcie większości uczestników spotkania. 

Szersza informacja o przebiegu konsultacji społecznych w formie spotkań znajduje się w załączniku nr 

1. 

 

 

 
 
 

Założenia 
 

 
Podstawą do wstępnego wyodrębnienia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji są wyniki 
analiz koncentracji wskaźników w obszarze społecznym i gospodarczym oraz uzupełniająco w pozosta- 
łych trzech obszarach. Zbiorcze dane przedstawiono w tabelach Załącznika Nr 1 w tekście opracowania 
przy końcu każdego z pięciu obszarów. Opracowanie obejmuje swoim zakresem zestawienie 
wskaźników dla wszystkich 31 jednostek podziału, jaki został przyjęty na wstępie analiz.  

 
Wartości standardowych wskaźników koncentracji liczone były w następujący sposób: badana cecha, 
np. bezrobotni długookresowo/liczbę mieszkańców sołectwa/badana cecha w skali gminy/liczbę 
mieszkańców gminy. 

 
Przyjęto następującą interpretację wskaźników koncentracji: 
 
 

 

3.1  WSKAŹNIKI ZJAWISK NEGATYWNYCH 
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wartość od 1,25 w górę oznacza bardzo wysoką koncentrację danej cechy 
wartość od 1,00 do 1,24 oznacza wysoką koncentrację danej cechy 
wartość od 0,75 do 0,99 oznacza niską koncentrację danej cechy 
wartość od 0,74 w dół oznacza bardzo niską koncentrację danej cechy. 

 
W pewnych przypadkach (np. depopulacji) wartości ujemne świadczą o występowaniu koncentracji 
danej cechy. W przypadku depopulacji przejęto wskaźniki od 0,75 w dół świadczące o niskiej koncen- 
tracji zjawiska zwiększania się liczby mieszańców (co jest ogólną tendencją skali gminy). Podobną in- 
terpretację wartości koncentracji wskaźników przyjęto przy następujących kategoriach badanych zja- 
wisk i cech: aktywne podmioty gospodarcze, podmioty zatrudniające do 50 pracowników, podatek od 
nieruchomości (im niższa wartość poniżej 0,75 tym niższa koncentracja danej cechy, co świadczy o kry- 
zysowości). 

 

Dane faktograficzne z obszarów funkcjonalno-przestrzennego, środowiskowego i technicznego przy- 
jęto jako uzupełniające. W tych obszarach użyte zostały wskaźniki, których wartości odnoszą się do 
każdego sołectwa, odpowiednio np. do liczby mieszkańców, liczby budynków, procentu powierzchni 
zalewowej itd. W przypadku części wskaźników posłużono się rozróżnieniem: tak, nie (zaznaczone w 
tabelach przez x lub przez 1) lub wartościami średnimi (średnia odległość od ośrodka zdrowia, poczty, 
UG). 

 
Przyjęte podejście metodologiczne wyodrębnienia obszarów polegało na włączeniu wstępnie do ob- 
szaru zdegradowanego tych sołectw/osiedli, które mają wyższą lub równą z przyjętym kryterium liczbę 
wskazań (punktów) w kategoriach badanych cech ze względu na wartości wskaźników koncentracji 
zjawisk negatywnych. Do obszarów rewitalizacji zostały włączone te sołectwa/osiedla, które po pierw- 
sze mają najwyższe wartości wskaźników koncentracji cech kryzysowości łącznie w ramach badanych 
wymiarów w pięciu obszarach. Po drugie, wybór obszarów nawiązuje do wniosków uzyskanych w ra- 
mach konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji przy 

zachowaniu zasady, że posiadają odpowiednio wysokie wartości wskaźników cech kryzysowych. Po 
trzecie, wspierającą rolę w wyborze obszarów miały wyniki ankiety wskazujące główne problemy oraz 
lokalizację problemów w pięciu obszarach (na podstawie 253 odpowiedzi) oraz rezultaty warsztatu 
diagnostycznego. Na dalszych stronach znajdują się zestawienia zbiorcze koncentracji wskaźników i 
wskaźników uzupełniających w odniesieniu do 31 jednostek funkcjonalnych, przyjętych do przeprowa- 
dzenia analiz. 

 
 

Wybór wskaźników na podstawie danych w tabelach faktograficznych w 

pięciu obszarach 
 

 

 
Obszar społeczny S1 - (1) depopulacja, (2) starzenie się mieszkańców, (3) mieszkańcy 75+, (4) objęci 
pomocą społeczną, (5) korzystający z pomocy społecznej ponad 5 lat, (6) wyniki egzaminów 6. klas 
szkoła podstawowa poniżej średniej w gminie, (7) wyniki egzaminów gimnazjalnych poniżej średniej 
w gminie. 

 
Obszar społeczny S2 - powody korzystania z pomocy społecznej (8)ubóstwo, (9) bezrobocie, (10) alko- 
holizm, (11) niepełnosprawność, (12) przestępczość. 

 
Obszar gospodarczy G1 - (13) aktywne podmioty gospodarcze (prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą), (14) podmioty zatrudniające do 50 pracowników, (15) podatek od 
nieruchomości. 

 

Obszar gospodarczy G2 – (16) bezrobotni, (17) bezrobotne kobiety, (18) bezrobotni do 25 lat, (19) 
bezrobotni bez doświadczenia i bez kwalifikacji, (20) bezrobotni długookresowo. 
 
Obszar techniczny – (21) brak dostępu do wodociągu, (22) brak kanalizacji, (23) znaczny udział budyn- 
ków wybudowanych przed 1970 r., (24) budynki komunalne wymagające pilnych remontów. 
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Obszar środowiskowy – (25) 120m2 i więcej m2 azbestu na budynek mieszkalny, (26) 20% i więcej 
powierzchni zalewowej do powierzchni sołectwa, (27) budynki publiczne wymagające    termoizolacji, 
(28) występowanie przeciążonego układu komunikacyjnego. 

 

Obszar funkcjonalno-przestrzenny - (29) nieruchomości – zabytki w złym stanie technicznym, (30) bu- 
dynki wartościowe dla gminy spoza listy zabytków w złym stanie technicznym, (31) średnia odległość 
od poczty, UG, ośrodka zdrowia powyżej 7 km (szacunkowo od środka sołectwa), (32) brak lub ograni- 
czona dostępność komunikacji zbiorowej (liczba przystanków - 0 w odległości 1000 m szacunkowo od 
środka sołectwa), (33) brak instytucji kultury, świetlic. 

 
Łącznie wybrano 33 wskaźniki badanych cech kryzysowości, w tym zgodnie z zaleceniami ustawy o 
rewitalizacji najwięcej wskaźników przyjęto ze sfery społecznej – 17, łącznie ze wskaźnikami 
bezrobocia przypisanymi do obszaru gospodarczego. 

 
Przed zmianą projektu uchwały dotyczącej wytyczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitali- 
zacji dokonano weryfikacji wskaźników faktograficznych w oparciu o poszerzone dane. 

 

 

 
 

 
 

Depopulacja 
Depopulacja mierzona wskaźnikiem koncentracji, obrazująca skalę zjawiska w poszczególnych jednost- 
kach funkcjonalnych, wskazuje na cztery sołectwa i dwa osiedla, w których nastąpił spadek liczby 
mieszkańców: Bolesławów (-1,40), Boryszew (-0,20), Poręby (-0,42), Osiedle Radiówek (-0,10), Osiedle 
Parkowe(-0,41) i Zagórze (-1,66). Skala zjawiska depopulacji na obszarze gminy jest nieduża. W związku 
z charakterem gminy położonej w pobliżu aglomeracji warszawskiej tendencja w skali gminy jest raczej 
odwrotna do depopulacji – przybywa z roku na rok mieszkańców osiedlających się na terenie gminy 
Wiązowna. Podobna sytuacja jest w większości gmin położonych w pobliżu Warszawy. W związku z tym 
przyjęto za wskaźniki kryzysowości wartości wskaźników koncentracji poniżej 0,75 wskazujące na 
bardzo niski wzrost liczby mieszkańców lub nieznaczny spadek mieszkańców (wartości ujemne wskaź- 
nika). 

 

Starzenie się mieszkańców 
W analizie procesu starzenia się mieszkańców posłużono się dwoma wskaźnikami koncentracji badanej 
cechy. Pierwszy wskaźnik, to liczba kobiet w wieku 60 lat i więcej plus liczba mężczyzn w wieku 65 lat i 
więcej do liczby mieszkańców w wieku 0-18 lat. Referencyjnym odniesieniem była wartość dla gminy 
ogółem. Wyniki powyżej średniej dla gminy wskazywały na proces starzenia się mieszkańców w danej 
jednostce funkcjonalnej. Nie różnicowano w punktacji wielkości odchylenia powyżej wartości dla gminy 
ogółem. Przyjęto skalę nominalną (0-1). Wpisywano 1, jeśli wynik był powyżej wartości dla całej gminy, 
w każdym innym przypadku nie wpisywano żadnego punktu (kryzysowości). Starzenie się miesz- kańców 
w stosunkowo wysokim stopniu występuje w następujących sołectwach i osiedlach: Zagórze15, Poręby, 
Osiedle Rudka, Osiedle Parkowe16, Kruszówiec. 

 
Drugim wskaźnikiem była koncentracja mieszkańców w wieku 75+ (liczba osób powyżej 75 lat/liczba 
mieszkańców danego sołectwa lub osiedla/liczba osób w wieku 75 i więcej w gminie ogółem/liczba 
mieszkańców gminy). Podwyższona koncentracja mieszkańców w wieku 75 lat i więcej występuje w 
następujących sołectwach i osiedlach: Poręby, Bolesławów, Kruszówiec, Osiedle Radiówek, Osiedle 
Rudka, Wola Karczewska, Boryszew, Rzakta. 

 
Objęci pomocą społeczną 
Przyjęto dwa wskaźniki koncentracji: liczba osób objętych pomocą społeczną oraz korzystający z po- 
mocy społecznej od pięciu i więcej lat. Wskaźniki podwyższonej koncentracji korzystających z pomocy  
 
 

3.2 ANALIZA WSKAŹNIKÓW ZJAWISK  NEGATYWNYCH 

3.2.1  OBSZAR SPOŁECZNY 
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społecznej odnotowano w następujących sołectwach i osiedlach: Kruszówiec, Pęclin, Lipowo, Michałó- 
wek, Kąck, Osiedle Emów, Rzakta, Wiązowna Gminna i Wola Karczewska. 

 
Podwyższona koncentracja korzystających z pomocy społecznej długoterminowo (powyżej pięciu lat) 
występuje na terenach: Pęclin, Rzakta, Kruszówiec, Lipowo, Żanęcin, Osiedle Radiówek i Osiedle Emów. 

 

Powody korzystania z pomocy społecznej 
Na podstawie danych z GOPS policzono wskaźniki koncentracji badanych cech w sposób przyjęty w 
przeprowadzonych analizach w odniesieniu do powodów korzystania z pomocy społecznej: ubóstwo, 
bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność. Wskaźniki podwyższonej koncentracji odnotowano w na- 
stępujących sołectwach i osiedlach: 

 
Ubóstwo – Lipowo, Zagórze, Pęclin, Kąck, Glinianka, Michałówek, Stefanówka, Osiedle Radiówek. 
Bezrobocie – Wiązowna Gminna, Bolesławów, Kopki, Osiedle Radiówek, Osiedle Emów, Glinianka I. 
Alkoholizm – Zagórze, Kruszówiec, Glinianka I, Kopki, Glinianka II, Stefanówka, Czarnówka, Wiązowna 
Gminna. 
 
Niepełnosprawność – Michałówek, Pęclin, Bolesławów, Glinianka I, Stefanówka, Boryszew, Osiedle 
Emów, Wola Karczewska, Wiązowna Gminna, Rzakta. 

 
Przestępczość 
Na podstawie danych z policji przyjęto zbiorczy wskaźnik koncentracji przestępczości, ponieważ nie 
uzyskano danych z rozbiciem na rodzaje przestępstw w odniesieniu do poszczególnych jednostek funk- 
cjonalnych. Podwyższoną przestępczość odnotowano w następujących sołectwach i obszarach: Zagórze, 
Wola Ducka, Glinianka II, Osiedle Emów, Kopki, Wiązowna Gminna, Kruszówiec. 
 
Poziom edukacji, wyniki egzaminów 
W analizie poziomu edukacji przyjęto dwa wskaźniki: wyniki egzaminów w klasach szóstych w szkole 
podstawowej oraz wyniki egzaminów w gimnazjum. Za referencyjną wartość w przypadku obu wskaź- 
ników przyjęto średnią wyników egzaminów dla gminy. Wyniki poniżej średniej wskazywały na tenden- 
cję negatywną w danej jednostce funkcjonalnej. Nie różnicowano w punktacji wielkości odchylenia po- 
niżej średniej egzaminów w gminie. Przyjęto skalę nominalną (0-1). Wpisywano 1, jeśli wynik egzaminu 
był poniżej średniej, w każdym innym przypadku nie wpisywano żadnego punktu (kryzysowości). Wy- 
niki egzaminów poniżej średniej szóstoklasistów w szkołach podstawowych odnotowano w następują- 
cych sołectwach i osiedlach: Stefanówka, Boryszew i na poziomie niewiele poniżej średniej: Osiedle 
Emów, Góraszka i Majdan. 
Wyniki egzaminów w gimnazjum poniżej średniej w gminie: Kruszówiec, Poręby, Osiedle Emów, 
Żanęcin. 
 
Wskaźniki bezrobocia, istotne dla obszaru społecznego, włączono do obszaru gospodarczego. Poniżej 
zaprezentowano w dwóch tabelach wskaźniki zbiorcze z obszaru społecznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 Zagórze ze względu na bardzo niewielka liczbę mieszkańców, najmniejszą ze wszystkich wydzielonych jednostek funkcjonalnych, 

powinno być potraktowane w sposób uwzględniający tę specyfikę przy interpretowaniu danych na temat tego sołectwa. 

16 Osiedle Parkowe ze względu na swój rezydencyjny charakter powinno być potraktowane inaczej niż pozostałe jednostki funkcjonalne. 
Na Osiedlu Parkowym w przewadze mieszkają byli pracownicy Centrum Badań Jądrowych. 
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Tab. 1. Obszar społeczny – wskaźniki koncentracji (s1) 
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Jednostka podziału 

 

 
Depo- 
pulacja 

 
 

Starzenie 
mieszkań- 
ców 

 
 

Miesz- 
kańcy 
75+ 

 
 

Objęci po- 
mocą. spo- 
łeczną 

 
 

Korzysta- 
jący z po- 
mocy 5+ 

 
 

Suma 
zaznacz. 

Wyniki 
egza- 
minu 6 
kl. szk. 
podst. 

Wyniki 
eg- 
zaminu. 
gimnazju
m. 

S1 Suma 
zazn plus 
egz. 

1. Bolesławów -1,40 93,33 2,47 0,94 0,00 3 76,22 61,00 3 

2. Boryszew -0,20 78,38 1,32 0,85 0,78 3 17,80 49,80 4 

3. Czarnówka 2,23 50,65 1,09 1,20 0,00 2 89,35 65,00 2 

4. Duchnów 1,19 55,10 0,63 0,57 0,90  65,17 69,50 - 

5. Dziechciniec 0,89 53,91 0,93 1,04 0,66 1 48,72 55,95 1 

6. Osiedle Emów 0,15 110,91 1,37 1,79 1,69 5 44,85 43,00 7 

7. Glinianka I 0,77 63,31 0,74 1,20 1,09 1 75,70 67,0
0 

3 

8. Glinianka II 1,24 20,37 0,34 0,48 0,80  - - - 

9. Góraszka 0,91 76,04 1,22 0,51 0,32 2 43,98 64,7
5 

3 

10. Izabela 1,63 62,50 1,31 0,37 0,52 1 85,45 76,9
1 

2 

11. Kąck 0,59 62,30 0,58 1,98 3,07 4 50,85 58,4
0 

4 

12. Kopki 2,09 46,94 1,48 0,32 0,88 1 76,60 49,7
6 

1 

13. Kruszówiec 0,33 138,46 2,44 3,49 1,93 5 - 33,0
0 

6 

14. Lipowo 2,56 34,00 0,60 2,10 1,88 2 24,00 54,0
0 

3 

15. Majdan 1,53 49,50 0,69 0,45 0,20 0 43,20 62,1
5 

1 

16. Malcanów 1,42 50,00 1,28 0,92 0,73 1 78,10 71,6
0 

1 

17. Michałówek 2,41 26,09 0,31 1,97 1,09 2 - - 2 

18. Pęclin 0,81 55,34 1,08 2,23 2,44 3 56,11 53,1
0 

3 

19. Poręby -0,42 191,67 3,30 0,00 0,00 3 - 37,0
0 

4 

20. Osiedle Radiówek -0,10 128,95 2,27 1,01 1,79 5 - - 5 

21. Osiedle Rudka 0,60 150,00 1,85 0,00 0,00 3 47,33 - 3 

22. Rzakta 0,29 63,96 1,27 1,31 2,17 5 63,40 39,0
0 

6 

23. Stefanówka 2,31 27,63 0,33 0,79 0,59 0 20,20 54,3
0 

1 

24. Wiązowna K 1,43 44,65 0,58 0,64 0,48 0 56,85 64,4
0 

- 

25. Wiązowna G 0,30 101,95 1,14 1,27 1,10 5 55,75 73,8
2 

5 

26. Osiedle Parkowe -0,41 148,15 1,19 0,10 0,00 3 56,20 59,1
5 

3 

27. Wola Ducka 0,59 65,71 1,27 1,01 0,67 4 71,35 55,0
0 

4 

28. Wola Karczewska 0,39 78,87 1,84 1,24 0,93 4 54,00 - 4 

29. Zakręt 1,28 50,35 0,84 0,92 1,08 1 76,00 51,0
8 

1 

30. Żanęcin 1,06 72,86 0,91 0,51 1,86 2 53,30 44,7
5 

3 

31. Zagórze -1,66 566,67 1,52 0,44 0,00 3   3 

32. Ogółem gmina 1,00 61,08 1,00 1,00 1,00  46,14 45,5
9 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W pierwszej kolumnie wartości ujemne oznaczają depopulację. 
 
 

Tab. 2. Obszar społeczny – powody korzystania z pomocy społecznej oraz przestępczość – wskaźniki koncentracji zjawisk 
ne- gatywnych(s2) 

 
 

Lp. 

 

Jednostka pomocnicza 
Ubó- 
stwo 
(146) 

Bezrobo- 
cie 
(83) 

Alkoho- 
lizm 
(71) 

 
Niepełnospraw- 

ność (77) 

 
Suma zazna- 

czeń 

Koncentra- 
cja   
przestęp- 
czości 

S2 razem z 
przestęp. 

Razem 
społ. 
S1+S2 

1. Bolesławów 0,00 1,88 0,00 2,03 2 0,83 2  5 

2. Boryszew 0,86 0,76 0,88 1,63 1 0,33 1  5 

3. Czarnówka 0,61 1,07 1,25 0,00 2 0,24 2  4 

4. Duchnów 0,49 0,87 0,76 0,70 0 0,86 0  - 

5. Dziechciniec 0,73 0,96 1,12 0,34 1 0,71 1  2 
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6. Osiedle Emów 1,16 1,63 0,95 1,75 3 2,16 4  11 

7. Glinianka I 1,78 1,40 2,04 1,88 4 0,69 4  7 

8. Glinianka II 0,87 0,77 1,80 0,83 1 2,38 2  - 

9. Góraszka 0,88 0,62 0,36 1,00 1 1,09 2  5 

10. Izabela 0,85 0,99 1,16 0,54 1 0,88 1  3 

11. Kąck 1,96 0,99 1,15 1,06 3 1,31 4  8 

12. Kopki 0,96 1,69 1,97 0,91 2 1,86 3  4 

13. Kruszówiec 0,00 0,00 2,17 2,00 2 1,64 3  9 

14. Lipowo 2,58 3,63 2,12 0,98 3 1,20 4  7 

15. Majdan 0,54 0,57 0,67 0,41 0 1,00 1  2 

16. Malcanów 0,80 1,05 0,82 0,38 1 0,77 1  2 

17. Michałówek 1,78 0,00 0,00 2,26 2 0,92 2  4 

18. Pęclin 1,91 1,01 0,79 2,17 3 0,59 3  6 

19. Poręby 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0  4 

20. Osiedle Radiówek 1,31 1,73 1,34 0,62 3 0,25 3  8 

21. Osiedle Rudka 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0  3 

22. Rzakta 0,85 0,90 1,05 1,29 2 0,79 2  8 

23. Stefanówka 1,63 0,57 1,34 1,85 3 1,52 4  5 

24. Wiązowna Kościelna 0,66 0,35 0,41 0,50 0 0,20 0  - 

25. Wiązowna Gminna 0,81 1,95 1,24 1,34 3 1,72 4  9 

26. Osiedle Parkowe 0,46 0,00 0,00 0,00  0,36 0  3 

27. Wola Ducka 1,10 0,97 0,76 0,70 1 2,57 2  6 

28. Wola Karczewska 1,02 0,00 1,05 1,46 3 1,19 4  8 

29. Zakręt 0,96 1,04 0,92 1,27 2 1,04 3  4 

30. Żanęcin 0,76 0,90 1,05 0,48 1 0,99 2  5 

31. Zagórze 1,98 0,00 4,07 0,00 2 3,07 3  6 

32. Ogółem gmina 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00   
 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Zestawienie wyników z obszaru społecznego z obu tabel wskazuje na podobny profil wyników w przy- 
padku Osiedla Emów, Kruszówca, Osiedla Radiówek, Rzakty i Wiązowny Gminnej. Wymienione sołec- 
twa i Osiedle Emów mają najwyższe wartości wskaźników zjawisk negatywnych w obu wydzielonych 
zestawach wskaźników (s1 i s2). W podsumowaniu natomiast łącznej sumy wskazań kryzysowości 
najwyższy poziom koncentracji zjawisk negatywnych jest na Osiedlu Emów (11), w Kruszówcu (9), 
Wią- zownie Gminnej(9) oraz w Kącku(8), Rzakcie (8), na Osiedlu Radiówek(8) i w Woli 
Karczewskiej(8). 

 
 
 

Podmioty gospodarcze 
Do analiz włączono dwa wskaźniki koncentracji dotyczące liczby mieszkańców prowadzących jednoo- 
sobową działalność gospodarczą oraz liczbę podmiotów zatrudniających do 50 pracowników. Do 
analiz nie włączono liczby podmiotów według klasyfikacji Regon, ponieważ dostępne dane według 
Regon w Urzędzie Gminy, jak się okazało, są danymi nie w pełni aktualnymi. Zawierają dane 
podmiotów, które dawno  nie  funkcjonują, a nie  zostały  usunięte  z ewidencji  Regon.  Dodatkowo 
do  analiz  włączono wskaźnik podatku od nieruchomości. Wartości koncentracji trzech wskaźników 
wymienionych powyżej interpretowano w sposób następujący: im niższa wartość poniżej 0,75, tym 
niższa koncentracja danej cechy, tym np. mniej podmiotów zatrudniających do 50 pracowników, tym 
niższy podatek od nieruchomości, co świadczy o niskim poziomie przedsiębiorczości (wskaźnik 
kryzysowości). Przyjęto, że każ- demu wynikowi w przedziale 0,75 – 0,00 będzie przypisany punkt  
 
 
 
 

3.2.2  OBSZAR GOSPODARCZY 
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kryzysowości. Innych wyników nie brano pod uwagę w zestawieniach wskazań kryzysowości w 
ramach trzech wymienionych wskaźników17. 

 
Bardzo niskie wskaźniki koncentracji mieszkańców prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą odnotowano w następujących sołectwach i osiedlach: Poręby, Bolesławów, 
Kruszówiec, Kąck, Rzakta, Pęclin, Osiedle Radiówek, Osiedle Parkowe, Wola Karczewska, Glinianka. 

 
Bardzo niskie wskaźniki koncentracji podmiotów zatrudniających do 50 pracowników odnotowano 
w sołectwach/osiedlach: Osiedle Rudka, Osiedle Parkowe, Kruszówiec, Glinianka II, Czarnówka, 
Osiedle Radiówek, Kąck, Osiedle Emów. 

 
Rynek pracy – bezrobocie 
W analizie przyjęto pięć wskaźników bezrobocia: liczba bezrobotnych, bezrobotne kobiety, 
bezrobotni do 25 lat, bezrobotni bez doświadczenia i bez kwalifikacji, bezrobotni długookresowo. W 
zestawieniach zbiorczych posłużono się wskaźnikami koncentracji badanych cech bezrobocia. 
Przyjęto, że każdemu wynikowi w przedziale od 1,00 w górę przypisany będzie punkt kryzysowości. 
Wyników poniżej 1,00 nie brano pod uwagę w zestawieniach sumarycznych (wskazań 
kryzysowości), ponieważ odnosiły się do niskiego poziomu cech bezrobocia. Podwyższone wskaźniki 
koncentracji bezrobocia stwierdzono w następujących sołectwach i osiedlach: 

 
Liczba bezrobotnych – Żanęcin, Osiedle Radiówek, Kąck, Osiedle Emów, Kopki, Rzakta, Wiązowna 
Ko- ścielna. 
 
Bezrobotne kobiety – Stefanówka, Poręby, Żanęcin, Kopki, Zagórze, Osiedle Emów, Góraszka, 
Rzakta. Bezrobotni do 25 lat – Kruszówiec, Osiedle Emów, Żanęcin, Osiedle Radiówek, Czarnówka, 
Duchnów, Pęclin, Wola Ducka. 
 
Bezrobotni bez doświadczenia i bez kwalifikacji – Zagórze, Kruszówiec, Osiedle Emów, Osiedle 
Rudka, Żanęcin. 
 
Bezrobotni długookresowo – Zagórze, Kopki, Wiązowna Gminna, Dziechciniec, Boryszew, Żanęcin, 
Wola Ducka. 

 
Tabela poniżej przedstawia zbiorcze wyniki z obszaru gospodarczego i rynku pracy 

 
Tab.3. Obszar gospodarczy- przedsiębiorczość – wskaźniki koncentracji zjawisk negatywnych 

 
 

lp. 

 
Jednostka pomoc- 

nicza 

Ak- 
tywne 
pod- 
mioty 
gosp. 

Podmioty 
zatrudnia- 
jące do 50 
pracowni- 
ków 

 

Podatek od 
nieruchomo- 
ści 

Bezro- 
botni 

Bezro- 
botne ko- 
biety 

Bezro- 
botni do 
25 lat 

Bezrobotni bez 
doświadczenia 
I bez kwalifikacji 

Bezro- 
botni 
długoo- 
kresowo 

Suma 
zazna- 
czeń 

1. Bolesławów 0,33 0,00 0,58 1,05 0,00 0,00 0,00 1,37 5 

2. Boryszew 0,74 0,42 0,46 1,27 1,39 0,00 0,43 2,20 6 

3. Czarnówka 0,52 0,10 0,55 0,45 0,33 1,81 0,90 0,39 4 

4. Duchnów 1,10 1,51 1,59 1,04 1,19 1,84 0,86 0,47 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Wskaźniki koncentracji policzono jak poprzednio [badana cecha w danej jednostce funkcjonalnej/liczba mieszkańców sołectwa lub 

osiedla]/ [badana cecha gminie Wiązowna/liczba mieszkańców ogółem w gminie Wiązowna]. 
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lp. 

 

Jednostka pomoc- 
nicza 

Ak- 
tywne 
pod- 
mioty 
gosp. 

Podmioty 
zatrudnia- 
jące do 50 
pracowni- 
ków 

 

Podatek od 
nieruchomo- 
ści 

Bezro- 
botni 

Bezro- 
botne ko- 
biety 

Bezro- 
botni do 
25 lat 

Bezrobotni bez 
doświadczenia 
I bez kwalifikacji 

Bezro- 
botni 
długoo- 
kresowo 

Suma 
zazna- 
czeń 

5. Dziechciniec 0,85 1,41 0,81 1,26 0,98 1,08 0,54 2,33 3 

6. Osiedle Emów 0,76 0,37 1,40 1,60 1,99 2,76 2,30 0,59 5 

7. Glinianka I 0,74 0,93 0,38 0,96 0,96 1,18 1,67 1,27 5 

8. Glinianka II 0,82 0,28 0,69 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

9. Góraszka 1,10 1,31 1,52 0,28 1,51 1,05 1,23 1,58 4 

10 Izabela 1,55 0,55 0,45 0,97 0,30 0,00 0,00 0,36 2 

11 Kąck 0,48 0,18 0,30 1,89 0,90 0,00 0,84 1,08 5 

12 Kopki 1,12 0,46 1,10 1,56 2,06 0,00 0,95 2,46 4 

13 Kruszówiec 0,33 0,00 0,71 1,02 1,13 9,43 5,24 1,35 8 

14 Lipowo 1,13 0,58 0,67 0,96 0,55 0,77 0,26 0,33 2 

15 Majdan 1,04 1,71 1,40 0,49 1,27 0,32 0,64 1,38 2 

16 Malcanów 0,96 0,77 0,44 0,29 0,21 0,00 0,20 0,76 1 

17 Michałówek 1,30 0,58 0,31 1,13 0,00 0,00 0,59 0,00 3 

18 Pęclin 0,45 0,43 0,56 0,98 0,82 1,71 0,95 0,73 4 

19 Poręby 0,00 0,00 0,45 1,13 2,12 0,00 0,00 1,27 6 

20 Osiedle Radiówek 0,56 0,11 0,28 2,13 0,70 1,95 1,30 0,84 6 

21 Osiedle Rudka 1,12 0,00 0,31 0,92 1,54 0,00 4,29 1,84 5 

22 Rzakta 0,40 0,11 0,43 1,45 1,46 1,52 0,68 0,44 6 

23 Stefanówka 1,07 0,42 0,76 0,83 2,45 0,97 1,62 0,42 3 

24 Wiązowna K 1,12 1,25 0,99 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

25 Wiązowna G 2,12 2,21 1,55 0,51 2,05 1,20 1,50 2,32 4 

26 Osiedle Parkowe 0,65 0,00 0,21 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

27 Wola Ducka 0,89 1,12 2,35 1,05 1,38 1,64 1,46 1,65 5 

28 Wola Karczewska 0,64 0,66 1,64 1,27 0,27 0,00 0,51 0,66 3 

29 Zakręt 1,32 1,51 1,35 0,45 0,88 1,33 1,40 0,76 2 

30 Żanęcin 0,80 0,98 0,71 13,66 1,91 2,27 3,03 1,96 6 

31 Zagórze - - - 0,38 2,12 0 5,89 5,07 3 

32 Ogółem gmina 1 1 1 1 1 1 1 1  

Źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc pod uwagę bezrobocie (łącznie liczba wskazań na podstawie wartości wskaźników 
koncentracji bezrobocia), najwyższe bezrobocie jest w Woli Duckiej(5), Żanęcinie(5), Kruszówcu(5), 
Wiązownie Gminnej(4), Góraszce (4) i na Osiedlu Emów (4). Dodając wskaźniki bezrobocia do 
łącznej sumy wska- zań w obszarze społecznym najwyższe nasilenie zjawisk negatywnych, 
świadczących o kryzysowości jest w Osiedlu Emów (15), Kruszówcu (14), Wiązownie Gminnej (13), 
Rzakcie (11), Woli Duckiej (11), Osiedlu Radiówek (11), Zagórzu(10), Kącku (10) i Gliniance (10). 
Uwzględniając natomiast wskaźniki bezrobocia łącznie z pozostałymi wskaźnikami zjawisk 
negatywnych w obszarze gospodarczym najwyż- szy poziom kryzysowości jest w Kruszówcu(8), 
Porębach(6), Osiedlu Radiówek(6), Rzakcie (6), Boryszewie(6) i Żanęcinie(6). 

 
 

 
 
 

Przyjęte wskaźniki: nieruchomości, zabytki w złym stanie technicznym, budynki wartościowe dla 
gminy spoza listy zabytków w złym stanie technicznym, odległość od ośrodka zdrowia, poczty, UG 
(średnia dla trzech powyżej 7 km), liczba przystanków komunikacji zbiorowej do 1000 m od środka 
sołectwa ( 0-przystanków → wskaźnik kryzysowości), brak instytucji kultury, świetlic. W przypadku 
każdego ze wskaźników z obszaru technicznego przyjęto, że przy spełnieniu kryterium opisowego 
dodawano punkt kryzysowości danej jednostce funkcjonalnej. 
 
 

3.2.3 OBSZAR FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY 
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Tab. 4. Obszar Funkcjonalno-przestrzenny – wskaźniki koncentracji zjawisk negatywnych 

 

 

 
lp. 

 

 
Jednostka pomocnicza 

liczba nierucho- 
mości "zabytków" 
w złym stanie 
technicznym 

liczba budynków warto- 
ściowych dla gminy spoza 
listy zabytków w złym 
stanie technicznym 

Odległość od ośr. 
zdrowia, poczty, 
UG (średnia dla 
3) 
powyżej 7 km 

Liczba przystanków 
komunikacji zbioro- 
wej do 1000m od 
środka sołectwa 

Brak insty- 
tucji kul- 
tury, świe- 
tlic 

 
Liczba 
zazna- 
czeń 

1. Bolesławów    2 X 1 

2. Boryszew    2   
3. Czarnówka    2 X 1 

4. Duchnów    7   
5. Dziechciniec 1 1  6  2 

6. Osiedle Emów 1   2 X 2 

7. Glinianka I 1 1  6  2 

8. Glinianka II 2 1  2 x 3 

9. Góraszka    4   
10. Izabela    0 x 2 

11. Kąck 1  8,4 2  2 

12. Kopki   8,0 2 X 2 

13. Kruszówiec    2 X 1 

14. Lipowo  1  4 x 2 

15. Majdan 3   10  1 

16. Malcanów   7,2 4 X 2 

17. Michałówek   11,5 0 X 3 

18. Pęclin   7,3 3 X 3 

19. Poręby   8,0 2 X 2 

20. Osiedle Radiówek    5   
21. Osiedle Rudka    2 X 1 

22. Rzakta   7,1 3  1 

23. Stefanówka    2   
24. Wiązowna Kościelna 2 2  4  2 

25. Wiązowna Gminna 4 1  7 X 3 

26. Osiedle Parkowe    0 X 2 

27. Wola Ducka   7,5 2  1 

28. Wola Karczewska 1 1  7  3 

29. Zakręt   7,2 1 x 2 

30. Żanęcin    4  1 

31. Zagórze 2   1  2 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Z analizy wskaźników w obszarze przestrzenno - funkcjonalnym wynika, że łączna suma wskazań na 
podstawie wartości wskaźników nie różnicuje znacząco sołectw i osiedli (wartości miedzy 1-3). Zróżni- 
cowanie widoczne jest w przypadku dostępu do komunikacji publicznej i pod względem odległości do 
ośrodka zdrowia, poczty, czy urzędu gminy. Najtrudniejsza pod tym względem jest sytuacja mieszkań- 
ców w Michałówku, Kącku, Porębach i w Kopkach. 

 

 

 
 

Przyjęte wskaźniki: powierzchnia powyżej 120 m2 azbestu na budynek mieszkalny, powyżej 20% po- 
wierzchni zalewowej do powierzchni gminy, budynki publiczne wymagające termoizolacji, występowa- 
nie przeciążonego układu komunikacyjnego. W przypadku wszystkich wymienionych wskaźników przy- 
jęto punktowy wskaźnik kryzysowości w przypadku przekroczenia przyjętego kryterium, wskazanej 
wartości, od której jest liczony punk kryzysowości. 

 
 
 
 

3.2.4  OBSZAR ŚRODOWISKOWY 
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Tab. 5 Obszar środowiskowy – wskaźniki koncentracji zjawisk negatywnych 

 
 

lp. 

 

Jednostka pomocnicza 

>120m2 
azbestu na 
budynek 
mieszkalny 

>20% pow. 
zalewowej 
do pow. so- 
łectwa 

Budynki publ. 
wymagające 
termoizolacji 

Występowanie prze- 
ciążonego ukł. komu- 
nikacyjnego 

Suma za- 
znaczeń 

1. Bolesławów 124 10   1 

2. Boryszew 148 3 1 X 3 

3. Czarnówka 152 14   1 

4. Duchnów 156 18 1 X 3 

5. Dziechciniec 112 0 1 X 2 

6. Osiedle Emów 86 0   - 

7. Glinianka I 232 11 3 X 3 

8. Glinianka II - 0   - 

9. Góraszka 156 0 1  2 

10. Izabela 127 0   1 

11. Kąck 121 26   2 

12. Kopki 73 26   1 

13. Kruszówiec 121 13 1  2 

14. Lipowo 83 17  X 1 

15. Majdan 134 0  X 2 

16. Malcanów 106 0  X 1 

17. Michałówek 76 0   - 

18. Pęclin 105 0 1  1 

19. Poręby 78 0   - 

20. Osiedle Radiówek 64 0   - 

21. Osiedle Rudka 99 0   - 

22. Rzakta 160 0 1 X 3 

23. Stefanówka 112 0  X 1 

24. Wiązowna Kościelna 112 35 2 X 3 

25. Wiązowna Gminna - 6 2  1 

26. Osiedle Parkowe - 0 1  1 

27. Wola Ducka 130 0 1 X 3 

28. Wola Karczewska 106 15  X 1 

29. Zakręt 119 0 1 X 2 

30. Żanęcin 90 2 1 X 2 

31. Zagórze  -   - 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
Analiza łącznych wskazań na podstawie wskaźników kryzysowości podobnie jak w przypadku wskaźni- 
ków z obszaru przestrzenno funkcjonalnego w niewielkim stopniu różnicuje sołectwa i osiedla. Sołec- 
twa i osiedla różnią się natomiast dość znacząco pod względem powierzchni azbestu na dachach bu- 
dynków mieszkalnych. Najtrudniejsza pod tym względem jest sytuacja w Gliniance, gdzie powierzchnia 

azbestu na dachach budynków mieszkalnych jest znacznie większa od przeciętnej w gminie. Zróżnico- 
wanie między sołectwami i osiedlami dotyczy również powierzchni zalewowej do powierzchni sołec- 
twa. Pod tym względem w najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy Wiązowny Kościelnej, Kącka i Kopek. 

 
 

 

 
 

Przyjęte wskaźniki: brak instalacji wodociągowej, brak kanalizacji, znaczny udział budynków wybudo- 
wanych przed 1970 r., budynki komunalne wymagające pilnych remontów. W przypadku dwóch 
pierw- szych policzono wskaźniki koncentracji analizowanych cech w taki sam sposób jak wcześniej 
przy wskaźnikach z obszaru społecznego czy gospodarczego. W przypadku dwóch wskaźników 
opisujących nieruchomości przyjęto punktowy wskaźnik kryzysowości na skali nominalnej (tak, nie) 
niezależnie od liczby budynków wymagających pilnych remontów, czy od procentu lub liczby 
budynków wybudowa- nych przed 1970 rokiem. 

 

 

 

3.2.5  OBSZAR TECHNICZNY 
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Tab. 6. Obszar techniczny – wskaźniki koncentracji 
 

 

 
lp. 

 

 
Jednostka pomocnicza 

 

Brak insta- 
lacji wodo- 
ciągowej - 
liczba osób 

Koncentracja 

braku dostępu 

do wodociągu 

 
 

Brak kanalizacji 
liczba osób 

Koncentra- 
cja braku 
kanalizacji 

 
Budynki wy- 
budowane 
przed 1970 

Budynki ko- 
munalne 
wymagające 
pilnych re- 
montów 

Suma 
zazna- 
czeń 

1. Bolesławów 4 0,54 74 1,25   1 

2. Boryszew 36 1,96 104 0,71   1 

3. Czarnówka 49 1,88 261 1,25   2 

4. Duchnów 25 0,39 481 0,94   - 

5. Dziechciniec 53 1,22 435 1,25   2 

6. Osiedle Emów 167 4,89 339 1,24   2 

7. Glinianka I 31 0,39 900 (dla I i II) G2) 1,53   1 

8. Glinianka II  0,00 jw. 0,00   - 

9. Góraszka 9 0,20 449 1,25   1 

10. Izabela 0 0,00 280 1,25   1 

11. Kąck 30 1,07 282 1,25   2 

12. Kopki 5 0,30 165 1,25   1 

13. Kruszówiec 0 0,00 75 1,25   1 

14. Lipowo 4 0,13 307 1,25   1 

15. Majdan 14 0,18 774 1,25   1 

16. Malcanów 8 0,20 398 1,25   1 

17. Michałówek 0 0,00 133 1,25   1 

18. Pęclin 0 0,00 414 1,25 X X 3 

19. Poręby 29 3,63 80 1,25   2 

20. Osiedle Radiówek 0 0,00 0 0,00   - 

21. Osiedle Rudka 6 1,09 55 1,25   2 

22. Rzakta 24 0,52 465 1,25 X X 3 

23. Stefanówka 23 0,95 51 0,26    
24. Wiązowna Kościelna 20 0,17 415 0,43 X X 2 

25. Wiązowna Gminna 46 0,59 127 0,20 x X 2 

26. Osiedle Parkowe 0 0,00 14 0,10   - 

27. Wola Ducka 21 0,49 431 1,25   1 

28. Wola Karczewska 0 0,00 309 1,25   1 

29. Zakręt 549 5,16 1067 1,25   2 

30. Żanęcin 0 0,00 273 1,10   1 

31. Zagórze - - - -   - 

32. Ogółem gmina  1,00 9237 1,00    

Źródło: opracowanie własne 

 

Łączna suma wskazań (na podstawie wartości wskaźników koncentracji), podobnie jak w przypadku 
wskaźników z obszaru środowiskowego i z obszaru przestrzenno-funkcjonalnego nie różnicuje sołectw 
i osiedli znacząco, jak ma to miejsce w przypadku wskaźników z obszaru społecznego czy gospodar- 
czego. Różnice występują w dostępie mieszkańców do sieci wodociągowej. Pod tym względem w naj- 
trudniejszej sytuacji są mieszkańcy w Osiedlu Emów, w Porębach i Zakręcie. Z punktu widzenia pro- 
gramu rewitalizacji istotny jest znaczący udział budynków zbudowanych przed 1970 rokiem oraz liczba 
budynków komunalnych wymagających pilnych remontów. W skali gminy jest kilka budynków komu- 
nalnych. Ze względu na społeczne znaczenie standardu technicznego tych budynków za wskaźnik kry- 
zysowości uznano występowanie budynków komunalnych wymagających remontu niezależnie od ich 
liczby w danym sołectwie/osiedlu. Przy tak zdefiniowanym kryterium kryzysowości przedmiotem uwagi 
są Wiązowna Gminna, Wiązowna Kościelna, Rzakta i Pęclin. W tych sołectwach znajdują się oba rodzaje 
nieruchomości. 

 

 

W tabeli 7. zmieszczono zestawienie zbiorcze dotyczące liczby wskazań w oparciu o wskaźniki zjawisk 
negatywnych (kryzysowości) w 31 jednostkach funkcjonalnych. Zestawienie podsumowania dla 31 
jednostek funkcjonalnych – składa się z: 

 

 

 

3.3   PODSUMOWANIE ZESTAWIEŃ WSKAŹNIKÓW ZJAWISK NEGATYWNYCH 
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a. liczby wskazań na podstawie koncentracji wskaźników, których wysoka wartość (od 1,00 do 1,24) 
lub bardzo wysoką (1,25 – rosnąco) oznacza nasilenie występowania danej cechy lub zjawiska, 

b. liczby wskazań na podstawie wskaźników uzupełniających, których wartości poniżej lub powyżej 
średniej w gminie świadczą o nasileniu zjawisk negatywnych, 

c. liczby wskazań na podstawie wskaźników uzupełniających o charakterze 0-1 (występowanie danej 
cechy lub zjawiska lub nie). 

 
 

Tab.7. Zestawienie liczby wskazań zjawisk negatywnych według jednostek funkcjonalnych – podsumowanie 
 

 

lp. 
 

Jednostka pomocnicza 
 

Społeczny 
 

Gospodarczy 
 

Przestrz-Funk- 
cjon. 

 

Środowiskowy 
 

Techniczny 
 

Suma 5 obsz. 

1. Bolesławów 5 5 1 1 1 13 

2. Boryszew 5 6  3 1 15 

3. Czarnówka 4 4 1 1 2 12 

4. Duchnów - 3  3 - 6 

5. Dziechciniec 2 3 2 2 2 11 

6. Osiedle Emów 11 5 2 - 2 20 

7. Glinianka I 7 5 2 3 1 18 

8. Glinianka II - 3 3 - - 6 

9. Góraszka 5 4  2 1 12 

10. Izabela 3 2 2 1 1 9 

11. Kąck 8 5 2 2 2 19 

12. Kopki 4 4 2 1 1 12 

13. Kruszówiec 9 8 1 2 1 21 

14. Lipowo 7 2 2 1 1 13 

15. Majdan 2 2 1 2 1 8 

16. Malcanów 2 1 2 1 1 7 

17. Michałówek 4 3 3 - 1 11 

18. Pęclin 6 4 2 1 3 16 

19. Poręby 4 6 2 - 2 14 

20. Osiedle Radiówek 8 6  - - 14 

21. Osiedle Rudka 3 5 1 - 2 11 

22. Rzakta 8 6 1 3 3 21 

23. Stefanówka 5 3  1  9 

24. Wiązowna Kościelna - 1 2 3 2 7 

25. Wiązowna Gminna 9 4 3 1 2 19 

26. Osiedle Parkowe 3 3 2 1 - 9 

27. Wola Ducka 6 5 1 3 1 16 

28. Wola Karczewska 8 3 2 1 1 15 

29. Zakręt 4 2 2 2 2 12 

30. Żanęcin 5 6  2 1 14 

31. Zagórze 6 3 2 - - 11 

Źródło: opracowanie własne 

 

Najwyższe wartości wskaźników cech i zjawisk negatywnych (od 16 w górę) stwierdzono w następują- 

cych sołectwach i osiedlach: Kruszówiec (21), Rzakta (21), Kąck (19), Osiedle Emów (20), Wiązowna 

Gminna(19), Glinianka I (18), Wola Ducka (16), Pęclin (16). Na poziomie nieco niższym ze względu na 

wartości wskaźników zjawisk negatywnych są Wola Karczewska(15), Boryszew (15), Żanęcin (14), Osie- 

dle Radiówek (14) i Poręby (14). 

Porównanie łącznego podsumowania cech kryzysowych z wcześniej zaprezentowanym zestawieniem 

wyników z obszaru społecznego z uwzględnieniem bezrobocia wskazuje na to, że w obu zestawieniach 

najwięcej cech zjawisk negatywnych występuje na Osiedlu Emów, w sołectwach Kruszówiec, Wią- 

zowna Gminna, Rzakta, Wola Ducka, Kąck, na Osiedlu Radiówek oraz w sołectwach Glinianka i Zagórze. 

Na wstępny wybór ośmiu sołectw i osiedli (zaznaczone w tabeli 7) złożyło się nasilenie zjawisk nega- 

tywnych - w obszarze społecznym, gospodarczym i w pozostałych trzech obszarach uzupełniających - 

mierzonych i opisanych przez przyjęte wskaźniki. 
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Za poszerzeniem listy wskaźników z obszarów uzupełniających (funkcjonalno-przestrzenny, środowi- 
skowy i techniczny) przemawiały zarówno rezultaty warsztatu diagnostycznego, jak i badania ankieto- 
wego (ankieta 1). 

Przed podjęciem badań ankietowych w ramach konsultacji społecznych (ankieta 2 i ankieta 3) przepro- 

wadzono badania ankietowe dotyczące głównych problemów w gminie (ankieta 1). Badanie dotyczące 

głównych problemów gminy nie było formą konsultacji społecznych, służyło podobnie jak warsztat dia- 

gnostyczny przygotowaniu diagnozy. 

W badaniu ankietowym (ankieta 1) wzięły udział 253 osoby z gminy Wiązowna. Większość ankiet zo- 

stała wypełniona w trybie online. Wśród badanych było 61% kobiet, 39% mężczyzn, w wieku 35-44 lata 

 
 

było 35%, w wieku 25-34 lata 25%, w wieku 45-54, 14% badanych, w pozostałych kategoriach  wieko- 

wych było mniej badanych (55-64 lata- 7%, 18-24 lata 5%, 65 lat i więcej – 2%, 17 lat i mniej 2%). 

Większość badanych to osoby zatrudnione 58%, prowadzące własną działalność 17%, uczniowie/stu- 

denci 17%, bezrobotni 5%, emeryci/renciści 3%. Większość badanych to osoby mieszkające na terenie 

gminy od urodzenia 33% lub mieszkający powyżej 15 lat 20%. Wykształcenie badanych, to w przewa- 

żającej liczbie osoby z wykształceniem wyższym 55% lub z wykształceniem średnim 24%. 

Do najważniejszych problemów gminy spośród 23 wymienionych w ankiecie badani zaliczyli przede 

wszystkim drogi, kanalizację, niski standard infrastruktury technicznej, dzikie wysypiska śmieci, komu- 

nikację publiczną, niską jakość usług medycznych, brak dostępu do internetu, jakość edukacji, brak in- 

frastruktury użyteczności publicznej oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego. 
 

Tab. 8. Główne problemy w gminie według opinii badanych (na podstawie wyników ankiety 1) 
 

Lp. Kolejność ze względu na 
proc. odpowiedzi 

Rodzaje problemów % bada- 
nych 

1 2 Kanalizacja 60 

2 1 Drogi 84 

3 9 Brak infrastruktury użyteczności publicznej (parki, skwery, place zabaw, itd.) 46 

4 10 Brak planów zagospodarowania przestrzennego 43 

5 11 Degradacja środowiska 41 

6 4 Dzikie wysypiska śmieci 57 

7 6 Niska jakość usług medycznych 49 

8 5 Komunikacja publiczna 50 

9 7 Brak dostępu do Internetu 48 

10 3 Niski standard lub braki w infrastrukturze technicznej (budynki, drogi, sieci) 58 

11 23 Ubóstwo 18 

12 18 Bezrobocie 24 

13 19 Alkoholizm 23 

14 22 Inne uzależnienia 18 

15 17 Przestępczość 29 

16 8 Jakość edukacji 47 

17 20 Niepełnosprawność 23 

18 14 Mała aktywność społeczna 30 

19 13 Brak miejsc na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej 34 

20 15 Niski poziom integracji mieszkańców 29 

21 16 Niski poziom zaufania społecznego 29 

22 21 Brak pomocy osobom starszym 20 

23 12 Brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 34 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

3.4   PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY I  WARSZTATU DIAGNOSTYCZNEGO 
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Typowe problemy społeczne, takie jak bezrobocie, alkoholizm, inne uzależnienia, niepełnosprawność, 

brak pomocy osobom starszym, niska aktywność społeczna znalazły się na dalszych miejscach. 

Wykres 1 Główne problemy gminy 

 
 

 
  
  
  
     
          
              
                   
                        
                        

 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Przed problemami społecznymi jest degradacja środowiska (41%). W nieco mniejszym procencie ba- 

dani zaliczyli do puli najważniejszych problemów brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu 

(34%), brak miejsc na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej (34%), niski poziom integracji 

mieszkańców (29%), niski poziom zaufania społecznego (29%) oraz przestępczość (29%). Na końcu listy 

problemów znalazły się inne uzależnienia ( 18%) oraz ubóstwo (18%). 

Podobny do pewnego stopnia profil wyników wskazujący na bardzo dużą wagę problemów związanych 

z infrastrukturą i usługami publicznym, ochroną środowiska uzyskano w trakcie warsztatu diagnostycz- 

nego zorganizowanego 21.04.2016 r., w którym udział wzięło 27 przedstawicieli interesariuszy. Za naj- 

ważniejsze w gminie uznano w trakcie warsztatu następujące problemy: 
 

1. Kanalizacja 12 

2. Drogi 24 
3. Mała aktywność społeczna 10 
4. Brak infrastruktury użyteczności publicznej 10 
5. Brak planów przestrzennego zagospodarowania przestrzeni (PZP) 7 
6. Degradacja środowiska 7 
7. Opieka zdrowotna niska jakość usług 5 
8. Nieuregulowany stan prawny gruntów 5 
9. Komunikacja publiczna 1 
10. Jakość edukacji 1 

11. Brak dostępu do WIFI 1 
12. Rozproszenie zabudowy 1 
13. Brak centrum kultury 
14. Alkoholizm uzależnienia 
15. Dzikie wysypiska śmieci 
16. Bezrobocie 
17. Ubóstwo 
18. Niepełnosprawność 
19. Niski poziom zaufania społecznego 

 

Uczestnicy warsztatu dokonując wyboru spośród zidentyfikowanych problemów dysponowali ograni- 

czoną liczbą trzech głosów. Wybrali za najważniejsze problemy drogi (24 głosy), kanalizację (12), brak 

infrastruktury użyteczności publicznej (10), niską aktywność społeczną (10) i brak planów zagospoda- 

rowania przestrzennego (7). Następnymi w kolejności uznano degradację środowiska, niski poziom 

usług opieki zdrowotnej oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości. 
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Wśród najważniejszych problemów są drogi i kanalizacja. Trzy ostatnie wybrane problemy, to komuni- 
kacja społeczna, brak dostępu do Wi-Fi oraz rozproszenie zabudowy. 

 
 

Wykres 2 Wybór najważniejszych problemów według uczestników warsztatu diagnostycznego 
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Źródło: opracowanie własne 

 

W czasie warsztatu diagnostycznego poza identyfikacją głównych problemów i przeprowadzeniem 

analizy SWOT jednym z kluczowych zadań była analiza zjawisk negatywnych na terenie gminy w od- 

niesieniu do przyjętych 31 jednostek funkcjonalnych z podziałem na pięć obszarów tematycznych. 

Najczęściej wymieniane lokalizacje zjawisk negatywnych w ramach pięciu obszarów były następujące: 

Obszar społeczny: w znacznym stopniu problemy dotyczą całej gminy z pewną specyfiką problemów 

w poszczególnych sołectwach i osiedlach, Majdan, Góraszka, Wiązowna Centrum, Kąck, Zakręt oraz 

koncentracja części problemów wzdłuż drogi 17. 
 

Obszar gospodarczy: Zakręt, Glinianka, Wiązowna, Rzakta. 
 

Obszar przestrzenno - funkcjonalny: Kąck, Pęclin, Glinianka Rzakta, Wola Karczewska, Kopki, Wią- 

zowna Gminna. 

Obszar środowiskowy: Wola Ducka, Wola Karczewska, strefa wzdłuż planowanej autostrady. 
 

Obszar techniczny: Kąck, Pęclin, Rzakta, Poręby, Glinianka, Czarnówka. 
 

Kilka lokalizacji było wymienianych przez każdą z grup. Należały do nich: Zakręt, Kąck, Pęclin, Czar- 

nówka, Glinianka oraz Rzakta. 

 

Z badań ankietowych prowadzonych w czasie konsultacji społecznych (ankieta 3) wynika, że respon- 

denci byli za włączeniem do obszarów zdegradowanych przede wszystkim Wiązowny Gminnej i Gli- 

nianki oraz Woli Duckiej i Rzakty. 
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Tab. 9. Włączenie obszarów do obszarów zdegradowanych (na podstawie wyników ankiety 3) 
 

LP Obszary zdegradowane Tak Nie Nie wiem 

1 Osiedle Emów 47% 21% 33% 

2 Glinianka 71% 6% 24% 

3 Wiązowna Gminna 78% 4% 18% 

4 Kąck 48% 16% 37% 

5 Kruszówiec 41% 19% 40% 

6 Rzakta 59% 7% 35% 

7 Wola Ducka 62% 11% 27% 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Za włączeniem do obszarów zdegradowanych Wiązowny Gminnej było 78% badanych, Glinianki - 71%, 

Woli Duckiej - 62% i Rzakty - 59%. Za włączeniem pozostałych wymienionych sołectw do obszarów 

zdegradowanych badani byli mniej przekonani. Za włączeniem do obszarów zdegradowanych Kącka 

było 48% badanych, Osiedla Emów było 47%, Kruszówca - 41%. W przypadku Kruszówca badani mieli 

najwięcej wątpliwości lub opinii przeciwnych, biorąc pod uwagę odpowiedzi „Nie” i „Nie wiem” (razem 

59%). Najmniej wątpliwości oraz najmniej odpowiedzi przeciwnych, biorąc pod uwagę odpowiedzi „Nie 

wiem” i „Nie” mieli badani wobec włączenia Wiązowny Gminnej (22%), Glinianki 30% i Woli Duckiej 

(38%). 

Zestawienie głównych problemów zidentyfikowanych na warsztacie diagnostycznym z wynikami bada- 

nia ankietowego (ankieta1) wskazuje na dużą wagę problemów z obszaru infrastruktury i usług publicz- 

nych. Problemy z obszaru technicznego, środowiskowego, przestrzenno-funkcjonalnego, a zwłaszcza 

związane z drogami, kanalizacją, brakiem infrastruktury użyteczności publicznej, ochroną środowiska 

są zarówno w opinii badanych, jaki i w opinii uczestników warsztatu, dominujące na tle innych proble- 

mów. O ile przedwczesnym wnioskiem byłoby pomniejszanie znaczenia problemów społecznych, ta- 

kich jak bezrobocie, alkoholizm, niepełnosprawność, to umieszczenie problemów społecznych w zesta- 

wieniu z innymi problemami wydaje się zasadne. Specyfika prowadzonych spotkań, warsztatów, analiz 

i badań w kontekście programu rewitalizacji a także potoczne znaczenie procesu rewitalizacji miało 

istotny wpływ na sposób spostrzegania problemów przez uczestników badań i spotkań. 

Jak wynika z badań problemów społecznych przeprowadzonych w 2014 roku w ramach aktualizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do najważniejszych problemów społecznych rodzin 

mieszkańców Gminy Wiązowna należy alkoholizm lub narkomania, niepełnosprawność, przemoc w ro- 

dzinie, ubóstwo i długotrwała choroba. Za najważniejsze problemy do rozwiązania uznano w tych ba- 

daniach bezrobocie, alkoholizm lub narkomanię, przemoc w rodzinie i niepełnosprawność. 
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Wykres 3 Najważniejsze problemy społeczne do rozwiązania 

 

 
 

Źródło: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wiązowna 
na lata 2015-2020 

 

 
Poziom bezrobocia w gminie w czasie realizacji badań w 2014 r. był niższy (4,4%) od poziomu bezrobo- 

cia w powiecie (4,9%) i niższy od poziomu bezrobocia w województwie i w Polsce (według danych 

Banku Danych Lokalnych na rok 2014) i miał tendencję spadkową na przestrzeni kolejnych lat, co należy 

wziąć pod uwagę w interpretacji wyników. Szersza perspektywa identyfikacji problemów, czyli umiesz- 

czenie problemów społecznych w kontekście innych problemów diagnozowanych w gminie wydaje się 

zasadna nie tylko z punktu widzenia programu rewitalizacji. 

 
 

Zaprezentowane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w takcie konsultacji społecznych 

oraz rezultaty warsztatu diagnostycznego uzasadniają rozszerzenie liczby i zakresu wskaźników z ob- 

szarów uzupełniających do przygotowania podstaw dla wytyczenia obszarów zdegradowanych i obsza- 

rów rewitalizacji. 

 

 

 
 

Założenia dotyczące wyboru obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 
 

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych gminy Wiązowna polegało na przeprowadzeniu syntezy wy- 

ników analiz z pięciu obszarów (społeczny, gospodarczy, funkcjonalno-przestrzenny, środowiskowy, 

techniczny) w układzie przyjętych na wstępie do porównań 31 jednostek funkcjonalnych(sołec- 

twa/osiedla). Synteza doprowadziła do wyznaczenia sześciu sołectw i jednego osiedla z przyjętych jed- 

nostek funkcjonalnych, w których stopień koncentracji negatywnych zjawisk analizowanych w przyję- 

tych do analizy wymiarach był wysoki(por. tabele 1-7). 

 
 
 
 
 

 
Bezrobocie 

Alkoholizm lub narkomania 

Ubóstwo 

Przemoc w rodzinie 

Niepełnosprawność 

Długotrwała lub ciężka choroba 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-… 

Bezdomność 

Braki w ochronie macierzyństwa lub… 

Sieroctwo 

Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 

Trudności w przystosowaniu do… 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 

Handel ludźmi 

Trudności w integracji cudzoziemców 

Inne (jakie?) 

0,00    0,50    1,00    1,50    2,00    2,50    3,00 

3.5  WYZNACZENIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH 
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Mapa poniżej prezentuje w ujęciu przestrzennym wyznaczone obszary zdegradowane i obszary rewi- 
talizacji. 

 
 

Mapa 2 Obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji gminy Wiązowna 

 

 

Źródło: opracowanie UG Wiązowna 

 

Z obszarów zdegradowanych w końcowej wersji opracowań, zgodnie z projektem uchwały, zostały wy- 
łączone lasy. 

Przyjęte podejście metodologiczne wyodrębnienia obszarów polegało na włączeniu wstępnie do ob- 

szaru zdegradowanego tych sołectw/osiedli, które mają co najmniej 12 wskazań (punktów) w katego- 

riach badanych cech ze względu na wysokie wartości wskaźników koncentracji zjawisk negatywnych, a 

następnie wybrano te sołectwa i osiedla, które miały co najmniej 16 punktów. Po drugie, wybór 

obszarów nawiązuje do wniosków w ramach konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszarów 

zde- gradowanych i rewitalizacji przy zachowaniu zasady, że posiadają odpowiednio wysokie wartości 

wskaźników cech negatywnych. Po trzecie, wspierającą rolę w wyborze obszarów miały wyniki ankiety 

wskazujące główne problemy oraz lokalizację problemów w pięciu obszarach oraz rezultaty warsztatu 

diagnostycznego. 

 

 
Tab. 10. Podsumowanie liczby wskazań zjawisk negatywnych dla wytypowanych obszarów zdegradowanych 

 
 

lp. 
 

Jednostka funkcjonalna 
 

Społeczny (S1) 
 
Gospodarczy 

 
Przestrzenno-funkcjonalny 

 

Środowiskowy 
 
Techniczny 

 

Suma 

1 Osiedle Emów 11 5 2 - 2 20 

2 Glinianka I 7 5 2 3 1 18 

3 Kąck 8 5 2 2 2 19 

4 Kruszówiec 9 8 1 2 1 21 

5 Rzakta 8 6 1 3 3 21 

6 Wiązowna Gminna 9 4 3 1 2 19 

7 Wola Ducka 6 5 1 3 1 16 

Źródło: opracowanie własne 
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Potwierdzeniem trafności wskazania obszarów zdegradowanych na podstawie danych faktograficz- 
nych były wyniki ankiety 1, dotyczącej głównych problemów gminy oraz wskazania lokalizacji proble- 
mów. 

 
W przypadku Glinianki, Wiązowny Gminnej, Rzakty i Woli Duckiej wysokie wartości wskaźników kryzy- 
sowości były skorelowane ze stosunkowo częstymi wskazaniami tych lokalizacji jako nasilenia zjawisk 
negatywnych. W analizach przyjęto wskazanie danego sołectwa/osiedla jako lokalizację problemów, 
jeśli co najmniej 4 proc. respondentów wyraziło taką opinię. W przypadku Kruszówca i Osiedla Emów 
nie uzyskano wskazań przez co najmniej 4 proc. respondentów z powodu, między innymi, bardzo ni- 
skiej liczby wypełnień ankiety przez respondentów z tych dwóch obszarów. 

 
Przebieg konsultacji społecznych również potwierdza zasadność wyboru obszarów zdegradowanych. 
Podsumowanie konsultacji społecznych oraz podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w 
czasie konsultacji zamieszczone są w załącznikach nr 1 i 2. 

 
 

 

 
 

Założenia dotyczące wyboru obszarów rewitalizacji 
 

Przy wyznaczeniu obszarów rewitalizacji przyjęto następujące założenia: 

 
 identyfikacja obszarów rewitalizacji została dokonana wyłącznie w obrębie obszarów zdegra- 

dowanych, wskazanych jako kryzysowe, charakteryzujące się najwyższą koncentracją wskaźni- 

ków opisujących wymiary kryzysowości w pięciu obszarach: społecznym, gospodarczym, prze- 

strzenno-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym; 

 
 obszary rewitalizacji obejmują te części obszarów zdegradowanych, które posiadają stosun- 

kowo wysoki poziom zurbanizowania, także w wymiarze liczby mieszkańców w stosunku do 

populacji wybranych jednostek funkcjonalnych. Taki dobór był uzasadniony – jak wynika z 

przeprowadzonych konsultacji społecznych i wykonanych analiz – z punktu widzenia oczeki- 

wań, które dotyczą poprawy sytuacji mieszkańców w co najmniej kilku obszarach z wyróżnie- 

niem obszaru społecznego; 

 
 analizę danych faktograficznych, rezultatów spotkań i warsztatów oraz badań ankietowych 

przeprowadzono w powiązaniu z planowanymi inwestycjami przez gminę na terenach wstęp- 

nie wyznaczonych jako obszary rewitalizacji. 

 

 

W celu wyodrębnienia obszarów rewitalizacji zastosowano analogiczną procedurę jak w przypadku wy- 

odrębnienia obszarów zdegradowanych z jedną różnicą. Do obszarów rewitalizacji włączono te sołec- 

twa/osiedla, które po pierwsze mają odpowiednio wyższe wartości wskaźników koncentracji (od 18 w 

górę) łącznie, w ramach wszystkich badanych wymiarów w pięciu obszarach. Po drugie, tak jak w przy- 

padku obszarów zdegradowanych, wybór obszarów nawiązuje do wniosków w ramach konsultacji spo- 

łecznych w sprawie wyznaczania obszarów rewitalizacji przy zachowaniu zasady, że posiadają odpo- 

wiednio wysokie wartości wskaźników cech kryzysowych. Po trzecie, również jak w przypadku obsza- 

rów zdegradowanych, wspierającą rolę w wyborze obszarów miały wyniki ankiety wskazujące główne 

problemy oraz lokalizację problemów w pięciu obszarach oraz rezultaty warsztatu diagnostycznego. 

 

 

 

 

3.6 WYZNACZENIE OBSZARÓW REWITALIZACJI 
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Tab. 11. Podsumowanie wartości koncentracji wskaźników zjawisk negatywnych 

 
 

lp. 
 

Jednostka funkcjonalna 
 

Społeczny 
 
Gosp. 

 
Przestrz-Funkcj. 

 

Środowiskowy 
 
Techniczny 

 

Suma 

1 Glinianka I 7 5 2 3 1 18 

2 Rzakta 8 6 1 3 3 21 

3 Wiązowna Gminna 9 4 3 1 2 19 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
 

Poniżej zamieszczono mapy poglądowe każdego z trzech wybranych obszarów rewitalizacji. 
 
 
 

Mapa 3 Wiązowna centrum 

 
Źródło: opracowanie UG Wiązowna 
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Mapa 4 Glinianka I 

 
 

 
Źródło: opracowanie UG Wiązowna 
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Mapa 5 Rzakta 

 

Źródło: opracowanie UG Wiązowna 
 
 

Na etapie wytyczania obszarów rewitalizacji dokonano weryfikacji powierzchni i liczby mieszkańców 
na terenach rewitalizacji w celu spełnienia w tym zakresie wymogów Ustawy. Poniżej zamieszczono 
zestawienia powierzchni i liczby mieszkańców na obszarach rewitalizacji. 

 
Tab. 12 Liczba osób zamieszkałych na obszarach rewitalizacji 

 

Lp. Obszary rewitalizacji Liczba osób zamieszkałych w nieruchomościach 

1 Centrum miejscowości Wiązowna 43 osoby (z 13 nieruchomości) 

2 Centrum miejscowości Rzakta 57 osób (z 11 nieruchomości) 

3 Centrum miejscowości Glinianka 12 osób (z 12 nieruchomości) 

    
 Tab. 13 Powierzchnia obszarów rewitalizacji 

 

Lp. Obszary rewitalizacji Powierzchnia 

1 centrum miejscowości Wiązowna 32,91 ha 

2 centrum miejscowości Rzakta 5,84 ha 

3 centrum miejscowości Glinianka 10,26 ha 

 Razem 49,01 ha 0,48% pow. gminy ( 102 km.kw) 

Źródło: UG Wiązowna 
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Powierzchnia obszarów rewitalizacji i liczba mieszkańców na obszarach rewitalizacji wskazują, że kry- 

teria określone w Ustawie (art 10.1 ust 2 uor) są spełnione. 

Badania ankietowe i warsztaty 
 

W trakcie konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowa- 

nych i obszarów rewitalizacji uczestnicy spotkania warsztatowego 26.07.2016 r. dokonali wyboru 

dwóch priorytetowych obszarów rewitalizacji spośród trzech. Centrum Wiązowna - 13 głosów oraz 

Centrum Glinianka - 9 głosów. Centrum Rzakta otrzymała nieco mniej głosów - 4. Taką samą kolejność 

priorytetowych obszarów do rewitalizacji uzyskano po analizie 108 wypełnionych ankiet służących ze- 

braniu opinii na temat obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji. 

 

 

Tab. 12. Wybór najważniejszych obszarów do rewitalizacji (wyniki ankiety 3) 
 

Lp. Obszary do rewitalizacji Procent odpowiedzi Liczba badanych 

1 Centrum miejscowości Wiązowna Gminna 75,36% 84 

2 Centrum miejscowości Glinianka 60,91% 67 

3 Centrum miejscowości Rzakta 14,55% 16 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

 
Badani najliczniej byli za uznaniem jako obszarów rewitalizacji: centrum miejscowości Wiązowna ( 

75%), centrum miejscowości Glinianka (67%) oraz wyraźnie mniej licznie za włączeniem centrum miej- 

scowości Rzakta ( 15%). 

W trakcie warsztatu diagnostycznego przeprowadzonego w dniu 21.04.2016 r., jak wspomniano wcze- 

śniej, Glinianka, Rzakta i Wiązowna Gmina były wśród najczęściej wymienianych obszarów wymagają- 

cych rewitalizacji. 

 

 

 

Trzy wyznaczone obszary rewitalizacji mają istotne znacznie dla rozwoju gminy. 
 

Glinianka I 
 

 
Glinianka I – wieś położna jest w dolinie dolnego biegu rzeki Świder, około 20 km od ujścia Świdra do 

Wisły. Na odcinku, gdzie leży Glinianka, rzeka Świder objęta jest ochroną rezerwatu. Centrum Glinianki 

I, obszar ścisłego centrum kształtuje się wokół zabytkowego kościoła i placu przykościelnego. Struktura 

przestrzenna nie jest wyraźnie zaznaczona, brak pierzei ze zwartą zabudową wyznaczającą ścisłe cen- 

trum. W najbliższym otoczeniu terenu kościoła od strony północnej i wschodniej teren jest otwarty – 

punktem odniesienia jest kościół, a najważniejsza, z punktu widzenia mieszkańców, zabudowa (szkoły, 

sklepy itp.) rozlokowana jest wzdłuż głównej ulicy Napoleońskiej. Zabytkowy kompleks (kościół, pleba- 

nia, parafia św. Wawrzyńca), parking przy kościele oraz Izba Regionalna stanowią największe walory 

 

 

 

 

3.6.1 ROLA WYZNACZONYCH OBSZARÓW REWITALIZACJI W ROZWOJU   GMINY 
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 nie tylko turystyczne w Gliniance18. Wolna przestrzeń przy kościele nie jest dostatecznie wykorzystana, 

ale przez to stwarza możliwości rozwojowe ścisłego centrum wsi. Życie społeczno-kulturalne w Gli- 

niance w dużej mierze wypełniane jest przez Koło Gospodyń Wiejskich z powodzeniem podtrzymujące  

nie tylko tradycje ludowe, ale również angażujące się w życie społeczne. Z inicjatywy Koła Gospodyń 

Wiejskich powstał zespół folklorystyczny „Wawrzynioki” odnoszący sukcesy na deskach scen miejsco- 

wych, powiatowych i wojewódzkich19. 

Glinianka na przestrzeni ostatniej dekady zmienia stopniowo swój charakter na skutek rozwoju budow- 

nictwa mieszkaniowego. Zainteresowanie budową domów jednorodzinnych w Gliniance i w okolicach 

oraz napływ mieszkańców wynika z dostrzegania walorów krajobrazowych i atrakcyjności terenów w 

pobliżu Warszawy. Sprzyja temu uruchomiona miejska linia autobusowa. 
 

Obecnie w porównaniu do Wiązowny czy Zakrętu, Glinianka wolniej się rozwija, straciła swoją, wyraź- 

nej widoczną w przeszłości, rolę centrotwórczą w odniesieniu zwłaszcza do poziomu przedsiębiorczości 

i liczby mieszkańców. Glinianka była od dawna związana z ziemią czerską, jest ośrodkiem kultury koł- 

bielskiej (gwara, wycinanki, obyczaje, kulturowa tożsamość), natomiast Wiązowna jest bardziej zwią- 

zana ziemią warszawską. W przeszłości Glinianka długo rozwijała się jako samodzielna jednostka admi- 

nistracyjna, była gminą, reforma administracyjna z połowy lat 70-tych ubiegłego wieku włączyła Gli- 

niankę w granice Wiązowny. Ma to wpływ na poczucie odrębnej tożsamości lokalnej mieszkańców. 

Działania rewitalizacyjne dadzą szansę na wzmocnienie tradycji kulturowej w połączeniu z rozwojem 

aktywności społecznej i gospodarczej. 

Planowane działania obejmują modernizację i rozbudowę szkoły podstawowej w ramach formuły 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Dalej to zabytkowy kompleks (kościół, plebania, parafia św. 

Wawrzyńca), parking przy kościele, była mleczarnia, Izba Regionalna. W obszarze funkcjonalnym 

centrum wsi planowanych jest wiele działań w ramach projektów rewitalizacyjnych odnoszących się w 

szczególności do aktywizacji społecznej. 

 

 

Rzakta 
 

 
Rzakta - zabudowa kształtuje się wzdłuż drogi powiatowej, zwarta zabudowa jest po stronie północnej 

drogi (w widełkach między drogą powiatową a gminną), natomiast południowa strona wsi to rozrzu- 

cona na dużym obszarze, luźna zabudowa siedliskowa. Rzaktę charakteryzuje falujące ukształtowanie 

terenu wynikające z położenia na polodowcowych wzgórzach morenowych, co jest walorem krajobra- 

zowym. Nowe połączenia autobusowe uruchomione od kilku lat (linia 720 i wewnętrzna L-20) znacząco 

poprawiły komunikację z Warszawą oraz na trasie Otwock-Glinianka-Rzakta. To w połączniu z niedaw- 

nym remontem drogi powiatowej (w 2015 r.) i położeniem nawierzchni asfaltowej na drodze łączącej 

Gliniankę z Rzaktą (w 2016 r.) odmienia wieś przez lata oddaloną od szlaków drogowych i daje pod- 

stawy dla dalszego ożywienia aktynowości społeczno-kulturalnej i gospodarczej. 

 

 

 

 

 

 

 

18 Por. Krzysztof Oktabiński (2007) Zapomniane miasto i gmina Glinianka. Wyd. Ośrodek BABEL Placówka Oświaty Pozasz- kolnej w 
Warszawie, Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji i Sportu w Wiązownie. Krzysztof Oktabiński (2005) Nad Mienią i Świdrem. Monografia 
geograficzno-historyczna Wiązowny i okolic. Wyd. Agencja Wydawniczo Reklamowa Besco Sp. Z o.o. 
19  Na podstawie: Ryszard Szczęsny (2009) Gmina Wiązowna. Przeszłość i teraźniejszość. Wyd. KF Partner Grzegorz Kosior. 
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Rzakta na przestrzeni ostatniej dekady, podobnie jak Glinianka z powodu atrakcyjności terenu i bliskiej 

odległości od Warszawy, zmienia stopniowo swój charakter ze wsi typowo rolniczej na podwarszawski 

teren z coraz większym udziałem i rozwojem budownictwa mieszkaniowego. W Rzakcie rozwija się 

aktywność sportowa, która służy integracji mieszkańców. Boisko sportowe i klub sportowy L.U.K.S są 

jednymi z ważniejszych znaków rozpoznawczych Rzakty20. Poza tym w Rzakcie zbudowano w oparciu o 

wcześniej realizowane programy i projekty dobre podstawy utrwalonych postaw współpracy i 

gotowości do działań prospołecznych. 
 

Planowane działania obejmują m.in. miejsce, gdzie obecnie jest stara hydrofornia, gmina planuje tam 

zaplecze i rozbudowę boiska sportowego, poza tym do wykorzystania jest stara mleczarnia, która może 

być zagospodarowana na cele społeczne jako świetlica. Na bazie istniejącej działki wspólnoty grunto- 

wej jest możliwość zbudowania podwarszawskiego miejsca rekreacyjnego. Ponadto planowane są 

działania zmierzające do utworzenia mieszkań komunalnych i mieszkań wspomaganych. Na potrzeby 

gminy jest potrzebnych ok. 20 mieszkań komunalnych i trzech mieszkań wspomaganych. Kolejka po 

mieszkania komunalne liczy kilkanaście osób i jest niezmienna od kilku lat. Dobre doświadczenia w 

działaniach społecznych w Rzakcie ma Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Społeczna infrastruktura 

(kapitał społeczny) zbudowana na bazie dobrych doświadczeń współpracy miedzy grupami formalnymi 

i nieformalnymi, jako rezultat wcześniejszych projektów realizowanych przez GOPS z organizacjami 

pozarządowymi, daje dobre podstawy do zaplanowania szeregu działań związanych z prowadzeniem 

usług społecznych. Rozwój nowych usług społecznych będzie skoncentrowany między innymi na 

Rzakcie, Wiązownie i Gliniance. Wymiana doświadczeń, współpraca Rzakty z Glinianką wynika między 

innymi z częstych kontaktów mieszkańców obu sołectw. Dzieci i młodzież z Rzakty uczęszczają do szkoły 

podstawowej i gimnazjum w Gliniance. Planowane jest wsparcie w zakresie projektów społecznych 

skierowanych do dzieci i młodzieży. 

 

 

Wiązowna Gminna 
 

 
Wiązowna Gminna – centrum to formalne centrum gminy, z wyraźnie zaznaczonym, w układzie zbli- 

żonym do kwadratu, miejscem centralnym. Znaczenie Wiązowny centrum wynika przede wszystkim z 

obecności urzędu gminy, poczty, banku, przystanku i sklepu wielobranżowego w środku placu. Histo- 

ryczne serce gminy (a przynajmniej jej centralnej części) bije wzdłuż ulicy Kościelnej, a szczególnie wo- 

kół zabytkowego kościoła pw. św. Wojciecha z również zabytkowym cmentarzem. Plac przy urzędzie 

wyrósł jako centralne miejsce dzięki funkcji obiektów, które w jego obrębie zostały ulokowane. Teren 

wymaga rewitalizacji, na co zwracali licznymi uwagami mieszkańcy w czasie konsultacji społecznych.  

 

Sytuacja ostatnio uległa widocznej poprawie, ponieważ teren wokół urzędu (zamykający plac gminny 

od strony północnej) został uporządkowany i estetycznie zagospodarowany, ale potrzebne są dalsze 

działania w tym zakresie. Wiązowna posiada duży potencjał: krajobrazowy, historyczny i prze- strzenny. 

Za składem złomu rozciąga się pas leśny stanowiący szeroką barierę akustyczną dla drogi krajowej nr 

17 okrążającej Wiązownę, a jego najcenniejszym elementem są pozostałości umocnień wojskowych z 

lat 1914-1939 tzw. Przedmoście Warszawy. Ponadto, przez centrum Wiązowny poprowadzony jest 

kanał ulgi rzeki Mienia (przekopany w okresie świetności pałacu), płynący obecnie na tym odcinku w 

głębokim, zarośniętym jarze i od strony centrum właściwie niedostępny. 

 

 

 
 

20   Informacja pochodzi ze strony http://wiazowna.info.pl/poznaj/rzakta/ 
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Jest kopiec – pozostałość fortyfikacji wojennych od północnej strony placu, jest też pałac Lubomirskich 

wraz z parkiem, zamykający plac gminny od strony wschodniej na jego całej szerokości21. Idea spójnego 

centrum gminy to właściwe zagospodarowanie nie tylko placu gminnego, jego najbliższego otoczenia, 

ale również otwarcie pałacu i parku pałacowego na ten plac. To również stworzenie atrakcyjnej 

przestrzeni wzdłuż ul. Lubelskiej, pomiędzy placem, a ul. Kościelną, na końcu której znajduje się kościół, 

a po drodze m.in. skatepark, planowane targowisko czy Gminny Ośrodek Kultury. Spójność 

funkcjonalno-przestrzenną warto budować również w oparciu o rzekę Mienię, która płynąc wzdłuż ul. 

Kościelnej otacza jednocześnie teren przypałacowego parku powyżej, a wraz z otaczającym centrum 

kanałem podnosi walory przyrodnicze i krajobrazowe centrum wsi i daje możliwość atrakcyjnego 

wykorzystania jako miejsce rekreacji i wypoczynku. 

Planowane działania. Projekt w centrum Wiązowny Gminnej, gdzie gmina zamierza wykreować nową 

przestrzeń publiczną, w tym doprowadzić do utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej  w ramach 

którego przewidziane jest funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej, Klubu Seniora, Centrum Wolontariatu 

oraz filia GOK- w oparciu o odremontowanie dzisiejszego pawilonu handlowego. Planowane działania 

mają objąć obszar zajmowany przez GS, sklep, pocztę, drogę wewnętrzną, parkingi, zieleń, działkę m.in. 

nr 508, teren rekreacyjny, mieszkania komu- nalne przy ul Leśnej, ul. Ogrodową, pętlę autobusową, 

starą hydrofornie, park Nojmanów, ośrodek zdrowia, park w centrum i działkę łącząca z ul. Kościelną, 

teren rekreacyjny za Osiedlem Parkowym, utworzenie targowiska w centrum i stworzenie nowej 

siedziby GOK. Wiązowna gminna – centrum, to najważniejszy teren do rewitalizacji z punktu widzenia 

władz gminy i społeczności lokalnej, bo inwestując i realizując projekty rewitalizacyjne w centrum 

gminy, będzie można zlokalizować infrastrukturę społeczną i kulturalną, która będzie służyła całej 

społeczności. 

 

 
Podsumowanie 

 

Przeprowadzona analiza badań, danych faktograficznych, dostępnych opracowań, w tym dokumentów 

strategicznych, poszerzona o badania ankietowe, spotkania warsztatowe i przebieg konsultacji spo- 

łecznych zgodnie z wymogami ustawy, uzasadnia wybór obszarów zdegradowanych i obszarów prze- 

znaczonych do rewitalizacji. Zgodnie z Ustawą przyjęto za wiodące w analizach obiektywne i weryfiko- 

walne wskaźniki koncentracji zjawisk negatywnych (art. 4.1 ust. 3 Ustawy). 

 
 

 
 

 

 

POTENCJAŁY RZAKTY 

Usytuowanie –Rzakta graniczy z Czarnówką i Bolesławowem oraz gminą Kołbiel i Dębe Wielkie. 

Sołec- two znajduje się na niedużym wzniesieniu. Charakteryzuje je falujące ukształtowanie terenu. 

Jedna z nieoficjalnych „dzielnic” Rzakty nosi nazwę Rzakta Góry. Wieś od wschodu otoczona jest 

lasami a od zachodu młodymi zagajnikami i lasami sosnowymi. 

 

 

21 600 lat Wiązowny 1414-2014. „Nasza Przeszłość”. Sesja popularnonaukowa w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym. Wiązowna 
2014. 

 

3.7 POTENCJAŁY, ZASOBY OBSZARÓW  REWITALIZACJI 

3.7.1 PODOBSZAR RZAKTA 
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Posiadanie miejsca pełniącego funkcję centrum Rzakty- w centrum Rzakty, w budynku 

komunalnym będącym własnością Gminy Wiązowna część pomieszczeń wykorzystywana jest na 

cele prowadzenia świetlicy wiejskiej oraz jako zaplecze klubu sportowego. 
 

Zabytkowa zabudowa - brak 
 

Infrastruktura sportowa – We wsi znajduje się pełnowymiarowe boisko klubu LUKS Rzakta 
 

Zasoby edukacyjno-kulturalne – brak 
 

Zasoby instytucjonalne –  Świetlica wiejska zlokalizowana w budynku komunalnym. 
 

Zasoby gospodarcze – Na terenie Rzakty funkcjonuje ok. 15 podmiotów gospodarczych w 

większości są to jednoosobowe podmioty. Największym zakładem funkcjonującym na terenie 

Rzakty jest firma Marcato Sp. z o.o. 
 

Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców – Sołectwo Rzakta zamieszkują w głównej mierze rdzenni 

mieszkańcy Rzakty. W ostatnich latach widoczny jest napływ nowych mieszkańców osiedlających 

się wzdłuż drogi powiatowej. 
 

Poniżej przedstawiamy zestawienie podmiotów i miejsc służących mieszkańcom oraz stanowiących 

możliwy do wykorzystania potencjał Rzakty. 
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brak 
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Na terenie Rzakty istnieje niesformalizowana grupa osób działających jako chór wiejski. 
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Najbliższy ośrodek zdrowia zlokalizowany jest w msc. Glinianka 
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We wsi znajduje się pełnowymiarowe boisko klubu LUKS Rzakta. Obiekt malowniczo usytuow- 

any w centrum wraz z tzw. ”Hydrofornią” jest znakiem rozpoznawczym wsi. 
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Obszar jest obsługiwany przez OSP w Gliniance. 

 

Obszar obsługiwany przez posterunek policji w Wiązownie. 

R
e
li

g
ia

 

 

 

Rzakta jest częścią parafii św. Wawrzyńca w Gliniance. 
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Główne podmioty zlokalizowane w Rzakcie: firma Marcato Sp. z o.o.  

 

Sklep spożywczy zlokalizowany przy drodze powiatowej w centrum miejscowości Rzakta 
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Luks Rzakta 

Ś
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Rzakta położona jest poza granicami obszarów chronionych. Wieś od wschodu otoczona jest 

lasami a od zachodu młodymi zagajnikami i lasami sosnowymi. 

 

 

 POTENCJAŁY 

GLINIANKI

  

Usytuowanie – Wieś Glinianka położna jest w dolinie dolnego biegu rzeki Świder, około 20 km od 

ujścia Świdra do Wisły. Na odcinku, gdzie leży Glinianka, rzeka Świder objęta jest ochroną w 

postaci Rezer- watu Doliny Świdra. Wokół Glinianki rozciągają się tereny rolnicze oraz lasy. 

Glinianka jest jedną z nie- licznych podwarszawskich miejscowości, która obok nadzwyczajnych 

walorów przyrodniczo – krajobrazowych praktycznie nie posiada przemysłu. Dzięki kultywowaniu 

proekologicznych postaw miesz- kańców w ostatnich latach nad brzegami rzeki Świder 

zadomowiły się bobry, wydry i żurawie. 
 

Miejsce pełniące funkcję centrum Glinianki- Kościół pw. Św. Wawrzyńca oraz teren wokół 

kościoła pełni funkcję centrum wsi Glinianka 
 

Zabytkowa zabudowa - We wsi zlokalizowany jest jeden z najważniejszych zabytków w gminie 

Wią- zowna– drewniany kościół pw. Św. Wawrzyńca, wzniesiony w II połowie XVIII w. 

prawdopodobnie w roku 1763. Jest budowlą jednonawową z wyodrębnionym na zewnątrz 

prezbiterium. W kościele glinia- neckim od kilku lat ekipa serialu „Ojciec Mateusz” realizuje 

zdjęcia niektórych scen, także filmowcy „Plebanii” kręcili sceny wnętrz świątyni oraz plenery na 

zewnątrz. Obok kościoła znajduje się zabyt- kowa drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej z 

XVIII wiecznym dzwonem: św. Wawrzyńcem. 

 

 
 

3.7.2  PODOBSZAR GLINIANKA 
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Infrastruktura sportowa – Infrastruktura sportowa zlokalizowana przy Szkole Podstawowej w 

Gliniance – boisko wielofunkcyjne, oraz sale gimnastyczne znajdujące się w Szkole Podstawowej 

oraz Gimnazjum. 
 

Zasoby edukacyjno-kulturalne – Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance, Niepubliczne przedszkole 

językowo-spor- towe w Gliniance, Przedszkole Niepubliczne „Zabawny Kącik”, Izba Regionalna w 

Gliniance pełniące funkcję świetlicy. 
 

Zasoby instytucjonalne – Izba Regionalna w Gliniance pełniąca funkcję świetlicy, Filia Banku 

Spółdzielczego, OSP, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Filia Biblioteki Publicznej, Poczta, 

Apteka, Kościół św. Wawrzyńca 
 

Zasoby gospodarcze – Na terenie miejscowości Glinianka funkcjonuje kilka sklepów spożywczych 

oraz kwiaciarnia. 

 
 

Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców – Wieś Glinianka zamieszkują w głównej mierze rdzenni 

mieszkańcy Glinianki. W ostatnich latach widoczny jest napływ nowych mieszkańców osiedlających 

się w północnej części wsi. 
 

Poniżej przedstawiamy zestawienie podmiotów i miejsc służących mieszkańcom oraz 

stanowiących możliwy do wykorzystania potencjał Glinianki. 
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Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycz- 

nymi im. Jana Pawła II w Gliniance, Niepubliczne przedszkole językowo-sportowe w Gliniance, 

Przedszkole Niepubliczne „Zabawny Kącik” 
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Izba Regionalna w Gliniance pełniąca funkcję świetlicy, Filia Publicznej Biblioteki w Gliniance 
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Ośrodek Zdrowia znajdujący się w odległości ok. 1 km od centrum miejscowości Glinianka 
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Infrastruktura sportowa zlokalizowana przy Szkole Podstawowej w Gliniance – boisko wielo- 

funkcyjne, oraz sale gimnastyczne znajdujące się w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum. 

Na terenie Glinianki funkcjonuje kilka klubów sportowych: KS Glinianka, KS Smoki 
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Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniance 

 

Obszar obsługiwany przez posterunek policji w Wiązownie 
R
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Parafia św. Wawrzyńca w Gliniance 
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Główne podmioty zlokalizowane w Gliniance: 

 

Filia Banku Spółdzielczego, Poczta, sklepy spożywcze, kwiaciarnia 
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KS Glinianka , KS Smoki, OSP Glinianka, Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej 

„Wawrzynioki” 
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Wieś Glinianka położna jest w dolinie dolnego biegu rzeki Świder, około 20 km od ujścia Świdra 

do Wisły. Na odcinku, gdzie leży Glinianka, rzeka Świder objęta jest ochroną w postaci Rezer- 

watu przyrody Świder. Podobszar Glinianki położny jest w granicach Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra. Wokół Glinianki 

rozciągają się tereny rolnicze oraz lasy. Na terenie Glinianki występuje wiele form ochrony 

przyrody. 
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 POTENCJAŁY 

WIĄZOWNY

  
 

Usytuowanie– Wiązowna to duża wieś, siedziba władz gminy, położona nad Mienią, przy trakcie 

z Warszawy do Lublina, na wschodnim skraju Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 25 km od 

centrum stolicy. Dojazd do miejscowości jest bardzo dobry zarówno z Warszawy, jak i Otwocka – 

siedziby powiatu, od którego dzieli Wiązownę 12 km. Połączenia te obsługuje kilka linii 

autobusowych, w tym „czerwone” autobusy miejskie. Ważne ze względów ekologicznych i 

bezpieczeństwa jest istnienie obwodnicy Wią- zowny – drogi nr 17. 
 

Miejsce pełniące funkcję centrum Wiązowny - teren na którym jest zlokalizowany urząd gminy, 

poczta, bank, przystanek autobusowy, sklep wielobranżowy(pawilon) i pasaż usługowo-

handlowy, w którym obecnie prowadzona jest m.in. apteka i biuro księgowo-rachunkowe. Obszar 

centrum administracyjno- usługowego uzupełniony jest od zachodu terenami składowo-

magazynowymi, na których prowadzony jest skup materiałów wtórnych (przede wszystkim 

metale) oraz skład opału (głównie węgiel). Tereny składowe w sposób istotny samą funkcją oraz 

estetyka obiektów zakłócają ład przestrzenno funkcjo- nalny. 
 

Zabytkowa zabudowa - Na wydmach położonych na zachód od wsi odnajdziemy szczątki 

hitlerowskiej linii obronnej. W samej wsi wart zwrócenia nań uwagi jest otoczony parkiem 

krajobrazowym pałac neobarokowy Lubomirskich z I połowy XIX w. Na północ od niego, na 

głównej ulicy – kopiec z 1859 r., a u jego podnóża – bunkry niemieckie z 1915 r.  

 

 
 
 

 

3.7.3 PODOBSZAR WIĄZOWNA 
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Nie sposób nie wspomnieć o klasycystycznym kościele z 1788 r. projektu Szymona Bogumiła Zuga, 

fun- dacji Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej. Według legendy wybudowano go w miejscu, w 

którym za- trzymały się woły ciągnące materiał na budowę. Wewnątrz odnajdziemy obrazy „Św. 

Wojciech” pędzla Wojciecha Gersona z 1855 r. oraz „Ukrzyżowanie” prawdopodobnie autorstwa 

Antoniego Brodow- skiego. 
 

Infrastruktura sportowa – Główną infrastrukturą pełniącą funkcję infrastruktury sportowej jest 

boisko pełnowymiarowe zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz Skatepark zlokalizowany przy ul. 

Lubelskiej, pełniący również funkcje rekreacyjne. 
 

Zasoby edukacyjno-kulturalne - Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie, Gminne Przedszkole 

im. Misia Uszatka w Wiązownie, Przedszkole Niepubliczne i Żłobek „Małe stópki”, Przedszkole 

Niepu- bliczne „Kangurek”, Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury, 
 

Zasoby instytucjonalne – Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury, OSP 

Wią- zowna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Urząd Gminy, Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji, Ap- teka, Filia Banku Spółdzielczego, Poczta, Kościół Św. Wojciecha 
 

Zasoby gospodarcze – Główne podmioty zlokalizowane w Wiązownie: Huta Szkła Gospodarczego, Tabit, 

Novum, Jarton, ATS Display, Mera Bellows, Koperty NC, Mazowsze, Hotel Wiktoria 

 

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie podmiotów i miejsc służących mieszkańcom oraz 

stanowiących możliwy do wykorzystania potencjał Rzakty. 

 

 
 

 

SFERA ZASOBY 

E
d

u
k

a
c
ja

  

- Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie, Gminne Przedszkole im. Misia Uszatka w Wią- 

zownie, Przedszkole Niepubliczne i Żłobek „Małe stópki”, Przedszkole Niepubliczne „Kangurek” 

K
u

lt
u

ra
 

 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, Gminny Ośrodek Kultury, 

Z
d

ro
w

ie
  

Jak daleko do ośrodka zdrowia od centrum Wiązowny. Najbliższy ośrodek zdrowia….. 
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Główną infrastrukturą pełniącą funkcję infrastruktury sportowej jest boisko pełnowymiarowe 

zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz Skatepark zlokalizowany przy ul. Lubelskiej, pełniący rów- 

nież funkcje rekreacyjne. 

 

 
Kluby sportowe: KS ADVIT, Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz”, Gminny Klub Tenisa Stołowego 

B
e
z
p
ie
c
z
e
ń

- 

st
w

o
 

OSP w Wiązownie 

 

Obszar obsługiwany przez posterunek policji w Wiązownie 

R
e
li

g
ia

 

 

 
Parafia św. Wojciecha w Wiązownie 

G
o

sp
o

d
a

rk
a
 

Główne podmioty zlokalizowane w Wiązownie: Huta Szkła Gospodarczego, Tabit, Novum, Jar- 

ton, ATS Display, Merla Bellows, Koperty NC, Mazowsze, Hotel Wiktoria 

 

Punkty usługowe : poczta, sklepy spożywcze, wielobranżowe i inne, kwiaciarnie, Filia Banku 

Spółdzielczego 

O
R

G
 P

O
Z

A
R

Z
Ą

- 

D
O

W
E
 

 

Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna, KS ADVIT, Uczniowski Klub Sportowy „Wiąz”, 

Gminny Klub Tenisa Stołowego, OSP Wiązowna, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”, Stowarzysze- 

nie „Krokus-Wiązowna”, Stowarzyszenie ‘Więzy”, 

Ś
ro

d
o

w
is

k
o

 

Położona wśród lasów i pól, w granicach otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wiązownę przecina kilka szlaków 

turystycznych, cieszących się dużym zainteresowaniem rowerzystów i piechurów przez cały rok. 

Okoliczne lasy cieszą się również powodzeniem grzybiarzy ze stolicy. Ciekawym urozmaiceniem 

turystycznym Wiązowny jest dolina rzeki Mieni – prawobrzeżnego dopływu Świdra. 
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Obecnie w gminie Wiązowna obowiązuje studium przyjęte uchwałą nr 127.XVI.2015 z dnia 30.10.2015 

r. Według zapisów studium obszar rewitalizacji wskazany w miejscowości Wiązowna znajduje się w 

następujących terenach funkcjonalnych określonych w studium: 

a)    21.07 MU 

b)    21.08.MU 

c) 21.08b.MU 

d)    21.10 MN 

Ponadto przez obszar ten przebiega droga zbiorcza stanowiąca drogę wojewódzką nr 721 oraz tereny 

rzeki Mieni i Kanału Boryszewskiego. Teren rewitalizacji miejscowości Wiązowna obejmuj wy- 

mienione w wcześniejszym rozdziale usługi publiczne. Obszar rewitalizacji w części pokrywa się z ob- 

szarami szczególnego zdrożenia powodzią (wschodnia cześć obszaru). Zgodnie z zapisami studium na 

ww. terenach możliwa jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i bliźniaczej oraz zabu- 

dowa usługowa, ich realizacja powinna nastąpić przy utrzymaniu istniejącego parku podworskiego w 

terenie 21.08MU. Minimalna powierzchnia działki powinna wynosić dla zabudowy mieszkaniowej wol- 

nostojącej 1000 m2, bliźniaczej – 600 m2 a dal zabudowy usługowej 2000 m2. Wysokość budynków 

mieszkalnych powinna być nie większa niż 10 m. Nie ustalono limitu wysokości dla budynków usługo- 

wych. 

 

3.9 POWIĄZANIE GPR-U ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWA- NIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY 

3.8 OBSZARY REWITALIZACJI A  DOKUMENTY PLANISTYCZNE 
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Teren rewitalizacji położony w miejscowości Glinianka obejmuje następujące tereny funkcjo- 

nale w studium: 

a)   8.05.MN, 

b)   8.06.MN, 

c)   8.03.MN 

Przez obszar rewitalizacji przebiegają dwie drogi zbiorcze stanowiące ulice Napoleońską i Waw- 

rzyniecką. Zapisy studium dla wymienionych wyżej terenów wskazują możliwość realizacji mieszkanio- 

wej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej przy minimalnej powierzchni działki 1500m2 . Wysokość 

budynków nie powinna przekraczać 10 m przy maksymalnie dwóch kondygnacjach. 

Teren rewitalizacji położony w miejscowości Rzakta obejmuje następujące tereny funkcjonalne 

określone w studium: 

a)   20.02.MN, 

b)   20.04.MN. 

Przez obszar rewitalizacji przebiega droga zbiorcza stanowiąca ulicę Mazowiecką. Zapisy stu- 

dium dla wymienionych wyżej terenów wskazują możliwość realizacji mieszkaniowej jednorodzinnej i 

siedliskowej. Możliwa jest również realizacja usług z przy zachowaniu norm hałasu jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki powinny mieć minimalną powierzchnię 1500m2 dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i 2000m2 dla zabudowy siedliskowej. Wysokość budynków nie powinna 

przekraczać 10 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 12 m dla zabudowy usługowej. 

 
 

Oprócz zapisów odnoszących się ścisłe do przeznaczenia ww. terenów w studium znajdują się 

ustalenia ogólne, nieodnoszące się do poszczególnych terenów ale mające wpływ na wyznaczone kie- 

runki zagospodarowania przestrzennego. Z ustaleń tych wynika m. in. możliwość realizacji na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN realizacji usług nieuciążliwych, 

mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek sporządzenia raportu oddziały- 

wania przedsięwzięcia na środowisko nie został stwierdzony. Ponadto ustalenia ogólne wskazują iż pod 

usługi publiczne można przeznaczać grunty występujące na wszystkich obszarach inwestycyjnych , po 

uprzednim ich pozyskaniu do zasobów komunalnych. 

Studium wskazuje także obszary wymagające przekształceń rehabilitacji lub rekultywacji nie 

określając ściśle ich granic ale wskazując na przyczynę ich degradacji. Do terenów tych zostały zali- 

czone: 

a) miejsca poboru piasku i żwiru, które nie poddano dotychczas rekultywacji, 

b) miejsca występowania dzikich wysypisk, 

c) tereny o złym stanie infrastruktury komunikacyjnej, 

d) niezabudowane zabytkowe parki i dawna zabudowa dworska, 

e) tereny nadrzeczne na których dotychczas nie zapewniono odpowiednej ochrony. 

Po przyjęciu GPR-u wymagane jest doprecyzowanie zapisów dotyczących obszarów zdegradowanych, 

tak aby jednoznacznie, w sposób niebudzący wątpliwości, wskazać w studium obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji czy remediacji, wynikające z niniejszego Gminnego Programu 

Rewitalizacji oraz uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 117.XXVII.2016 z 30.08.2016 roku. 
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Weryfikacji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wią- 

zowna, po przyjęciu GPR-u powinny podlegać również wytyczne dotyczące możliwości realizacji zabu- 

dowy usługowej na terenach objętych obszarem rewitalizacji. Należy doprecyzować we wszystkich ob- 

szarach rewitalizacji zasady i możliwość realizacji zabudowy usługowej a w szczególności usług publicz- 

nych. Weryfikacji należy poddać również parametry i wskaźniki zabudowy zarówno mieszkaniowej jak 

i usługowej w tym przede wszystkim zapisy odnoszące się do wysokości zabudowy. Przyjęcie z jednej 

strony elastycznych zapisów dotyczących parametrów zabudowy a z drogiej strony precyzyjne okre- 

ślenie zasad kształtowania zabudowy usługowej w terenach oznaczonych symbolem MN wraz z okre- 

śleniem katalogu możliwych usług ograniczy problemy w przypadku gdyby doszło do konieczności spo- 

rządzenia miejscowych planów rewitalizacji. 

 
 
 

Wskazanie miejscowych planów do uchwalenia w formie miejscowego planu 
rewitalizacji 

 

 
 

Miejscowy plan rewitalizacji jest jednym z narzędzi mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji 

działań rewitalizacyjnych. To szczególna forma planu miejscowego, która opracowywana na obszarze 

rewitalizacji. Miejscowy plan rewitalizacji nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierun- 

ków zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu rewitalizacji. W każdym przypadku 

opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze rewitalizacji opra- 

cowuje się go w formie miejscowego planu rewitalizacji. Oprócz obligatoryjnych elementów tradycyj- 

nego planu miejscowego w planie rewitalizacji określa w zależności od potrzeb m.in. 

a) zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej i usługowej. 

b) sposób wkomponowania i zharmonizowania nowej zabudowy z zabudowa już istniejącą, 

c) charakterystyczne cechy elewacji budynków, 

d) maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych wraz z wyznaczeniem obszaru na 

których te obiekty mogą powstać, a także ich liczbę, 

e) zasady dotyczące wyposażenia terenów publicznie dostępnych, 

f) koncepcje organizacji ruchu na drogach publicznych i przekroje ulic, 

g) zakres niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej i społecznej. 
 

W odniesieniu do nieruchomości niezabudowanych gmina może wymóc na inwestorze realizację 

na swój koszt inwestycji uzupełniających oraz podejmować inne działania ograniczające swobodę dys- 

ponowania gruntem, wskazane w ustawie o rewitalizacji. Ważne jest, aby wymiar ewentualnych zobo- 

wiązań inwestora powinien być proporcjonalny do wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwa- 

lenia miejscowego planu rewitalizacji. 

W wyznaczonych w gminie Wiązowna obszarach rewitalizacji nie obowiązuje żaden miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Natomiast na obszarze rewitalizacji w miejscowości Wiązowna 

sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Wiązowna – Centrum. Plan te 

opracowywany jest na podstawie uchwały nr 80/XI/07 z 26.06.2007 roku.  

 

 

3.9.1 ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W   STUDIUM 
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W przypadku kontynuacji prac nad konieczne będzie sporządzenie tego planu w formie 

miejscowego planu rewitalizacji. Jed- nakże obszar rewitalizacji w Gminie Wiązowna został wyznaczony 

w miejscach, gdzie uwarunkowania przestrzenne nie są na tyle ograniczające, aby koniecznym było 

wprowadzenie tak restrykcyjnego na- rzędzia jakim jest miejscowy plan rewitalizacji dla osiągnięcia 

zakładanych celów gminnego programu rewitalizacji. Dlatego nie wskazuje się terenów dla których 

należy opracować miejscowy plan rewitali- zacji. 

 
 
 

 
 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje około 32,9 ha. Teren ten jest bardzo zróżnicowany przestrzennie, co jest 

charakterystyczne dla centrum gmin wiejskich. Kręgosłup stanowi droga wojewódzka – ulica Lubelska, 

dzieląca obszar rewitalizacji niemal na dwie równe części. To wokół tej ulicy znajdują się wszystkie 

punkty usługowe zlokalizowane w obszarze. W miejscu tworzącym centrum administracyjno-usłu- 

gowe, położonym po zachodniej stronie ulicy Lubelskiej znajduje się urząd gminy, poczta, bank, przy- 

stanek autobusowy, sklep wielobranżowy(pawilon) i pasaż usługowo-handlowy, w którym obecnie 

prowadzona jest m.in. apteka i biuro księgowo-rachunkowe. Obszar centrum administracyjno-usługo- 

wego uzupełniony jest od zachodu terenami składowo-magazynowymi, na których prowadzony jest 

skup materiałów wtórnych (przede wszystkim metale) oraz skład opału (głównie węgiel). Tereny skła- 

dowe w sposób istotny samą funkcją oraz estetyka obiektów zakłócają ład przestrzenno funkcjonalny. 

Za składem dalej w kierunku zachodnim rozciąga się pas leśny stanowiący szeroką barierę akustyczną 

dla drogi krajowej nr 17 okrążającej Wiązownę. 

Po przeciwnej stronie drogi, vis a vis centrum administracyjno-usługowego znajduje się Pałac 

Lubomirskich (Nojmanów) wraz z parkiem. Obiekt ten jest najważniejszym zabytkiem w gminie. Zbu- 

dowany został w stylu barokowym na wzgórzu przy wjeździe do Wiązowny. Rezydencja została prze- 

budowana 1870 roku a jej dzisiejszy kształt nadali na początku XX wieku Nojmanowie. Pałac ten jest 

niestety w złym stanie technicznym. W obrębie parku zlokalizowany został budynek Zakładu Podsta- 

wowej Opieki Zdrowotnej. Dalej w kierunku południowym znajdują się sklep spożywczo-przemysłowy 

oraz skatepark wraz z siłownią terenową. Teren od południa domyka kanał ulgi rzeki Mieni. Obszar 

rewitalizacji w miejscowości Wiązowna uzupełniony jest kilkunastoma budynkami mieszkalnymi jed- 

norodzinnymi. Budynki te w większości odznaczają się dobrym stanem technicznym ale przeciętną lub 

złą kompozycją przestrzenną z otoczeniem. Wśród budynków usługowych złym stanem technicznym 

odznacza się budynek sklepu wielobranżowego. Budynek ten ze względu na bryłę architektoniczną i 

stan elewacji wpływa bardzo negatywnie na odczucia estetyczne przestrzeni. Dodatkowo sytuację po- 

garsza jego lokalizacja, jako głównego punktu miejscowości, stanowiącego środek centralnego placu. 

Obiekt ten, ze względu na przytoczone cechy, dominuje nad pozostałymi budynkami w najbliższym 

otoczeniu, w tym na budynkiem urzędu gminy, który odznacza się dobrym stanem technicznym oraz 

estetycznym wkomponowaniem bryły w otaczający go dobrze urządzony skwer. Za budynkiem sklepu 

wielobranżowego znajduje się budynek poczty i banku, który jest typowym przykładem architektury lat 

70 i 80 ubiegłego wieku. Na zły odbiór krajobrazu wpływa tu także wymieniony wcześniej skład metali 

i opałów. Budynki w obrębie terenu składowego są w złym stanie technicznym i pozbawione są 

walorów estetycznych. Najbardziej zdewastowanym i zaniedbanym budynkiem w obszarze rewitaliza- 

cji jest pałac Lubomirskich. Budynek ten jest jednak mniej widoczny z ulicy Lubelskiej przez co pomimo 

ewidentnego złego stanu estetycznego i technicznego nie wpływa tak istotnie na kompozycje prze- 

strzenno-krajobrazową obszaru rewitalizacji jak budynek sklepu wielobranżowego.  

 

3.10 OPIS OBSZARÓW  REWITALIZACJI 

3.10.1 WIĄZOWNA GMINNA 
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Obszar rewitalizacji w miejscowości Wiązowna charakteryzuje się także złym stanem infrastruktury 

komunikacyjnej, w szczególności komunikacji pieszej. Wyjątkiem jest tu droga wojewódzka oraz 

chodniki wokół urzędu gminy. Na obszarze tym nie występują ścieżki rowerowe czy ciągi pieszo-

rowerowe. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Obszar rewitalizacji obejmuje około 10,2 ha. Teren ten kształtuje się wokół zabytkowego kościoła i 

placu przykościelnego. W stronę zachodnią zlokalizowane są pasaż handlowo-usługowy zawierający 

sklep spożywczo-przemysłowy bibliotekę, placówkę poczty polskiej i aptekę, Obok znajduje się budy- 

nek ochotniczej straży pożarnej i dwa kolejne sklepy spożywczo-przemysłowe. W kierunku wschodnim 

od kościoła zlokalizowany jest budynek izby regionalnej i punkt sprzedaży materiałów przemysłowych. 

Dalej w kierunku wschodnim zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obszar rewi- 

talizacji domyka budynek szkoły podstawowej jako jedyny obiekt objęty obszarem rewitalizacji poło- 

żony na południe od drogi zbiorczej. Zabudowa w tym obszarze odznacza się na ogół dobrym stanem 

technicznym. Działań mających na celu poprawę wyglądu wymaga pasaż usługowo-handlowy. Przed 

kościołem od strony ulicy Napoleońskiej znajduje się nieurządzony plac służący jako parking podczas 

nabożeństw w kościele. Teren ten wpływa negatywnie na strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru 

i wymaga całościowego urządzenia i zagospodarowania. Działania te powinny być wykonane z zacho- 

waniem odpowiedniej rangi dla budynku kościoła jako zabytku. Niezwłocznych działań dla poprawy 

estetyki obszaru wymaga teren położony się przy ulicy Napoleońskiej na wschód ok kościoła. Znajduje 

się tu stodoła w złym stanie technicznym oraz niewielki zdewastowany, nieużytkowany budynek daw- 

nej mleczarni. Teren ten stanowi ciągłość opisanego wcześniej placu przedkościelnego i może być pod- 

dany działaniom rewitalizacyjnym w ramach skoordynowanego projektu. Infrastruktura komunika- 

cyjna w obszarze rewitalizacji ogranicza się do ulicy Napoleońskiej która jest w złym stanie technicznym 

i wyposażona jest w chodnik jednostronny. 

Obszar rewitalizacji obejmuje prawomocnie wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią tj. 

tereny zalewowe rzeki Mieni i rzeki Świder. Obszary te zostały wyznaczone opracowanym przez 

Dyrektora RZGW w Warszawie 2005 i 2006 roku „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – 

ETAPI- rzeka Świder” oraz „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – ETAPII- rzeka Mienia”.  

 

 

3.10.2 GLINIANKA 
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Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy określone w art. 40 ust. 1 pkt 3 

art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne(w tym zakaz wykonywania urządzeń wodnych, budowy obiektów 

budowlanych, zmiany ukształtowania terenu), od których może w drodze decyzji zwolnić Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Realizacja robót na rzeczonych obszarach wymaga 

uprzedniego uzyskania w/w decyzji. 

 

 

 
 
 

Obszar rewitalizacji obejmuje około 5,8 ha Obszar przeznaczony do rewitalizacji w sołectwie Rzakta 

położony jest wzdłuż drogi powiatowej 2711W. Drogą jeździ autobus komunikacji miejskiej Rzakta – 

Warszawa. Od wschodu w obszarze znajduje się boisko sportowe, które nie posiada podstawowego 

zaplecza i infrastruktury. Obok boiska zlokalizowany jest budynek dawnej hydroforni w złym stanie 

technicznym. Po przeciwnej stronie drogi położone są budynki właściwej wsi Rzakta, w większej części 

zaniedbane budynki gospodarcze, inwentarskie, drewniane nie nadające się do użytku. Budynki 

murowane mieszkalne, gospodarcze i garażowe często nie są wykończone, w stanie surowym, pokryte 

eternitem. Stan zabudowań wskazuje, że rolnictwo w Rzakcie nie stanowi już pod- stawowego źródła 

utrzymania mieszkańców. Wśród zabudowy mieszkaniowo - siedliskowej zlokalizo- wano bazę 

transportową. 

Od wschodu obszar rewitalizacji ograniczony jest terenem stanowiący własność gminy, z pętlą autobu- 

sową, budynkiem dawnej zlewni mleka i budynkiem mieszkalno – usługowym. Stan obiektów wybudo- 

wanych w latach 70-tych można określić jako zły, forma architektoniczna nie odpowiada dzisiejszym 

standardom, elewacje i wyposażenie są zdewastowane. Infrastruktura drogowa na placu jest bardzo 

zniszczona i zaniedbana. 

Podsumowując położenie wsi Rzakta w odległości niespełna 3 km drogą powiatową od drogi krajowej 

Nr 50, połączenie komunikacją miejską z Warszawą można oczekiwać wyższych standardów zabudowy 

mieszkaniowej, gospodarczej i obiektów służących społeczności Rzakty, jak miejsca spotkań dorosłych 

i młodzieży. Restauracji wymaga infrastruktura drogowa w zakresie m.in. placu w centrum miejscowo- 

ści, wprowadzenie ładu przestrzennego w chaotycznym zagospodarowaniu ogólnodostępnej prze- 

strzeni. 

 
 

CZĘŚĆ PROGRAMOWA 

 

 

 

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w ramach diagnozy przed wytyczeniem obszarów zdegra- 

dowanych i obszarów rewitalizacji oraz w oparciu o pogłębioną diagnozę na trzech obszarach rewitali- 

zacji(Gliniaka, Rzakta, Wiązowna Centrum) sformułowono misję, wizję, cele strategiczne i kierunki dzia- 

łań. Całość działań ma służyć eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, zdiagnozowanych na 

wcześniejszych etapach procesu opracowywania GPR. Cel nadrzędny(wizja): Zrównoważony rozwój 

obszarów kryzysowych, zaniedbanych sformułowany został na trzech poziomach: 

 
 

3.10.3  RZAKTA 

4   CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 
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 MISJA: 
 

 Misja - sposób w jaki zrealizujemy wizję: 
 

 Polepszamy jakość życia, przyciągamy inwestorów i turystów poprzez realizację poniższych celów 

 strategicznych 
 
 
 

 CELE STRATEGICZNE: 
 
 
 

 

Kierunki działań: w ramach celu 1 planowane są następujące działania: wspieranie lokalnych inicjatyw, 

współpraca organizacji, instytucji. przedsiębiorców i liderów lokalnych na rzecz osób pozostających w 

trudniejszych warunkach życiowych, narażonych na wykluczenie społeczne lub wykluczonych, 

wspieranie i rozwijanie form współpracy i współdziałania, wzmacnianie kapitału społecznego poprzez 

wspieranie inicjatyw opartych na i prowadzących do współpracy różnych grup lokalnych, integracji 

społeczności wokół konkretnych zadań/wizji i wzrostu zaufania, pobudzanie aktywności i skłonności do 

współdziałania różnych grup m.in. poprzez ich włączanie w przedsięwzięcia realizowane w obszarach 

kryzysowych. 
 

 

Kierunki działań: cel 2 skupia działania ukierunkowane na: podnoszenie kompetencji społecznych i 

zawodowych, wspieranie współpracy miedzy organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w 

perspektywie dostosowania kompetencji poszukujących pracy do specyfiki lokalnego rynku pracy, 

poszerzanie udziału przedsiębiorców we wspieraniu rodzin z obszarów rewitalizowanych, promowanie  

 

Zrónoważony rozwój 
obszarów 

kryzysowych, 
 

Wiązowna gminą, w 
której żyje się lepiej 

Wiązowna gminą w 
której inwestują
przedsiębiorcy 

Wiązowna 
miejscem, do 

którego przyjeżdżają 
turyści 

Cel 1 
 

Ożywione rewitalizowane obszary => zwiększamy aktywność lokalnych środowisk, pobudzamy 

współpracę organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, władz samorządowych 

Cel 2 
 

Rozwinięta współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego => stymulujemy współpracę 

przedstawicieli lokalnej społeczności, przeciwdziałamy wykluczeniu, aktywizujemy społecznie i 

zawodowo 
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i poszerzanie partnerstw publiczno-prywatnych, wspieraniu rozwoju spółdzielni socjalnych i wspieraniu 

przedsiębiorczości mieszkańców, m.in. poprzez utworzenie targowiska gminnego, rozwój 

przedsiębiorczości społecznej / wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (działanie zarówno 

o charakterze społecznym, jak również gospodarczym) – wparcie tworzenia podmiotów ekonomii 

społecznej, tworzeniu oferty spędzania wolnego czasu, poprawie warunków i poziomu kształcenia 

 
 
 

 

Kierunki działań: cel 3 określa realizację działań skupionych na dostosowaniu warunków życia 

mieszkańców do możliwości korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicznych, funkcjonalno- 

przestrzennych, rozwój zakresu, zwiększenie dostępności i poprawy jakości usług publicznych, 

sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i całej społeczności; odnowę i termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej, zmniejszanie i likwidację pow. azbestu na dachach budynków mieszkalnych, 

zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych i mieszkań chronionych, realizacji drobnych 

przedsięwzięć poprawiających jakość przestrzeni wspólnych, budowę ścieżek rowerowych, budowę 

małej architektury, modernizację dróg, ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego, poprawę   jakości 

 
 

drobnej infrastruktury publicznej, uzupełnianie i modernizacja oświetlenia, odnowę i utrzymanie 

terenów zielonych i rekreacyjnych, poprawę jakości komunikacji publicznej, odnowę zdegradowanych 

przestrzeni publicznych, dostosowanie obiektów do pełnienia nowych funkcji społecznych, 

kulturalnych, edukacyjnych, realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Cel 3 
 

Lepszy ład przestrzenny wyższy standard infrastruktury=> poprawiamy zagospodarowanie 

terenów, nadajemy im nowe funkcje, poprawiamy atrakcyjność terenów 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 

realizujący 
Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 

obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

1 Modernizacja budynku w 
Rzakcie (pętla autobu- 
sowa) na cele świetlicy 
wiejskiej. 

UG Wiązowna – Wydział 
Inwestycji we współ- 
pracy z GOK 

Poszerzenie oferty 
oświatowo-kulturalnej 

Zwiększenie po- 
wierzchni infrastruk- 
tury kultury, liczba 
przeprowadzonych 
zajęć w świetlicy, 
liczba osób korzysta- 
jących z ulepszonej in- 
frastruktury 

Rzakta dz. 207 Rzakta 50 000 2017-2026 Budżet Gminy Wią- 
zowna 

2 Adaptacja budynku zlokali- 
zowanego przy ul. Leśnej w 
miejscowości Wiązowna 

UG Wiązowna, GOPS Zwiększenie dostępno- 
ści mieszkań komunal- 
nych, socjalnych, chro- 
nionych 

Zwiększenie po- 
wierzchni użytkowej 
mieszkań komunal- 
nych, socjalnych, 
chronionych. Liczba 
osób, którym zostanie 
zapewnione mieszka- 
nie 

Wiązowna 
Gminna dz. 
187 

Wiązowna 5 000 000 2017-2026 Budżet Gminy Wią- 
zowna, ewentualne 
dofinansowanie w ra- 
mach RPO WM 

3 Aktywizacja społeczno-za- 
wodowa osób wykluczo- 
nych i przeciwdziałanie wy- 
kluczeniu społecznemu 

GOPS w Wiązownie, 
partner - Stowarzyszenie 
„Krokus-Wiązowna” 

Zwiększenie szans na 
zatrudnienie osób wy- 
kluczonych i zagrożo- 
nych wykluczeniem 
społecznym 

Warsztaty kompeten- 
cji społecznych, po- 
radnictwo specjali- 
styczne, zawodowe 
indywidualne konsul- 
tacje, kursy szkolenia, 
staże, prace społecz- 
nie-użyteczne. Liczba 
zatrudnionych/włą- 
czonych do działań 
społecznych 

Glinianka, 
Wiązowna 
Rzakta 

Glinianka 
Rzakta 
Wiązowna 

259 200 
Dofinansowa- 
nie UE - 207 
360 
Wkład własny 
gminy – 51 

840 

2017-2018 Budżet Gminy Wią- 
zowna, dofinansowa- 
nie w ramach RPO WM 
2014-2020. IX Wspie- 
ranie włączenia spo- 
łecznego i walka z ubó- 
stwem 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa 
osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wy- 
kluczeniu społecznemu 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1   PROJEKTY GŁÓWNE   -  ZESTAWIENIE PROJEKTÓW 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 
realizujący 

Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 
obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

4 „Aktywna Gmina”- Cykl 
szkoleń dla liderów spo- 
łeczności lokalnych i orga- 
nizacji pozarządowych z te- 
renu gminy Wiązowna 

UG Wiązowna – Wydział 
Spraw Społecznych przy 
wsparciu Międzynarodo- 
wego Centrum Partner- 
stwa Partners Network 

Zwiększenie kompe- 
tencji liderów, liczby 
oddolnych inicjatyw na 
rzecz lokalnej społecz- 
ności 

zwiększenie liczby 
działań NGOs, liczby 
członków lub wolon- 
tariuszy oraz efek- 
tywne pozyskiwanych 
środków zewnętrz- 
nych 

Cała gmina, 
priorytet - po- 
łudniową 
część gminy 

Rzakta, Gli- 
nianka, Wią- 
zowna 

50 000 2017-2026 Budżet gminy , LGD 

5 Budowa targowiska w 
miejscowości Wiązowna w 
celu promocji produktów 
lokalnych 

UG Wiązowna Promocja produktów 
lokalnych 

Liczba rolników, lokal- 
nych przedsiębiorców 
i osób niepełnospraw- 
nych korzystających z 
infrastruktury handlo- 
wej. 

Wiązowna 
Gminna dz. 
200/3 

Rzakta, Gli- 
nianka, Wią- 
zowna 

1.450 000 2017-2018 Budżet gminy i 63,63% 
dofinansowania w ra- 
mach PROW 

6 Dzień Ziemi UG Wiązowna Promowanie proekolo- 
gicznych postaw w 
społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej 
odpowiedzialności za 
Ziemię. 

Liczba osób biorących 
udział w akcji. 

Glinianka, 
Wiązowna, 
Rzakta. 

Glinianka, 
Wiązowna, 
Rzakta. 

2 000 rocznie 2017-2026 Budżet Gminy Wią- 
zowna 

7 Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w m. Wiązowna 
poprzez utworzenie Cen- 
trum Aktywności Lokalnej 

Urząd Gminy Wiązowna, 
Gminny Ośrodek Kultury 
Gminny Ośrodek Po- 
mocy Społecznej, 

zwiększenie dostępno- 
ści do usług społecz- 
nych oraz stworzenie 
warunków na rzecz 
opieki środowiskowej, 
zwiększenie zatrudnie- 
nia, udostępnienie 
przestrzeni pod działal- 
ność, stworzenie Wie- 
lobranżowej Spół- 
dzielni Socjalnej 

Liczba wspartych 
obiektów infrastruk- 
tury 

Wiązowna ul. 
Lubelska 57 
wraz z otacza- 
jącą przestrze- 
nią 

Wiązowna Ok. 10 mln zł 2017-2026 Budżet Gminy, ewen- 
tualne dofinansowanie 
w ramach RPOWM 
Działanie 6.2 – 5 mln zł 

8 „Termomodernizacja bu- 
dynku Publicznego Gimna- 
zjum im. Jana Pawła II w 
Gliniance przy ul. Napole- 

Urząd Gminy Wiązowna zmniejszenie zapotrze- 
bowania i zużycia ener- 
gii cieplnej w dwóch 
obiektach budowla- 

Rezultatem projektu 
będzie, poza zmniej- 
szeniem emisji gazów 
cieplarnianych, 
zmniejszenie kosztów 

Gimnazjum 
im.  Jana 
Pawła II w Gli- 
niance przy ul. 
Napoleońskiej 

Wiązowna, 
Glinianka, 

Ok. 6,3 mln 2017-2019 Budżet Gminy, dofi- 
nansowanie w ramach 
Działania 4.2 RPOWM 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 
realizujący 

Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 
obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

 ońskiej 53 oraz Termomo- 
dernizacja budynku Ze- 
społu Szkolno-Gimnazjal- 
nego w Wiązownie przy ul. 
Kościelnej 20” 

 nym, poprzez komplek- 
sowe poprawianie 
sprawności energe- 
tycznej elementów bu- 
dynków 

ponoszonych z bu- 
dżetu Gminy na 
ogrzewania budynku 
w skutek zaoszczę- 
dzonej energii. 

53, Zespół 
Szkolno-Gim- 
nazjalny w 
Wiązownie 
przy ul. Ko- 
ścielnej 20 

    

9 Utworzenie ośrodka kulty- 
wowania kultury i tradycji 
ludowej poprzez adaptację 
budynku Izby Regionalnej 
w Gliniance 

Gmina Wiązowna, 
Gminny Ośrodek Kul- 
tury, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Sto- 
warzyszenie Miłośników 
Tradycji i Kultury Ludo- 
wej „Wawrzynioki”, Koło 
Gospodyń Wiejskich, re- 
gionalni przedsiębiorcy, 
gospodarstwa domowe, 
rada sołecka, sołtys 

Celem projektu jest 
utworzenie ośrodka 
kultywowanie tradycji i 
kultury ludowej po- 
przez adaptację bu- 
dynku Izby Regionalnej 
w Gliniance 

Podniesienie świado- 
mości społeczności lo- 
kalnej, Zaangażowa- 
nie ludzi w realizację 
projektu, Szeroka 
oferta edukacyjno- 
kulturowa Izby Regio- 
nalnej w Gliniance 
podnosząca atrakcyj- 
ność miejsca i miej- 
scowości, Aktywacja i 
zaangażowanie spo- 
łeczności wiejskiej. 

Glinianka, ul. 
Napoleońsk
a 36 

Glinianka, 
Rzakta 

Ok. 1 mln 2017-2026 Budżet Gminy, ewen- 
tualne dofinansowanie 

10 Konkurs ekologiczny orga- 
nizowany w ramach reali- 
zacji zadania Edukacja Eko- 
logiczna w Gminie Wią- 
zowna 

Gmina Wiązowna, Szkoły 
Publiczne w Wiązownie 
oraz w Gliniance 

Aktywizacja i podno- 
szenie świadomości 
ekologicznej społe- 
czeństwa, budowanie i 
kształtowanie postaw 
proekologicznych, roz- 
wijanie zainteresowań 
ekologicznych. 

Poprzez organizację 
konkursu, szkoły włą- 
czą się aktywnie w 
ochronę lokalnego 
środowiska, a dzieci i 
młodzież będą po- 
strzegać ochronę 
przyrody jako spój- 
ność z otaczającym 
nas światem i odpo- 
wiedzialność dbania o 
otoczenie i nie tylko. 

Szkoły w Wią- 
zownie oraz w 
Gliniance 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

16 000 corocznie Budżet Gminy, środki 
pozyskane z WFOŚIGW 

11 Modernizacja i budowa za- 
plecza sportowo - rekrea- 
cyjnego w Rzakcie (boisko 

Urząd Gminy Wiązowna 
możliwość współpracy 
gminy z zewnętrznymi 
beneficjentami, ośrod- 

Głównym celem pro- 
jektu jest pozyskanie i 
modernizacja nowej in- 
frastruktury na cele 
społeczne związane ze 

Stworzenie co naj- 
mniej 3 miejsc pracy 
związanych z utrzy- 
maniem kompleksu. 

Dz. 272 w 
Rzakcie 

Rzakta ok. 800 000 2017-2026 Budżet Gminy, ewen- 
tualne dofinansowanie 
lub realizacja w for- 
mule PPP 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 
realizujący 

Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 
obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

 sportowe) na cele gmin- 
nego klubu sportowo – re- 
kreacyjnego 

kami zdrowia, stowarzy- 
szeniami i prywatnymi 
przedsiębiorcami. 

sportem i zdrowiem 
publicznym. Drugim 
celem jest aktywizacja 
społeczności lokalnej 
do podejmowania 
działań na rzecz roz- 
woju gminy Wiązowna 
i budowanie własnej 
wartości społecznej. 

Stworzenie minimum 
4 miejsc pracy dla 
osób prowadzących 
zajęcia oraz umożli- 
wienie działalności 
wolontariuszy. 
Zapobieganie wyklu- 
czeniu społecznemu 
osób, które ze wzglę- 
dów zawodowych, fi- 
nansowych i kulturo- 
wych nie uczestniczą 
w żadnych formach 
promujących zdrowie 
oraz nie mogą dziś 
wysyłać dzieci na za- 
jęcia do innych miej- 
scowości. 
Zwiększenie dostęp- 
ności usług społecz- 
nych dla środowiska 
lokalnego. 

     

12 Modernizacja budynku ko- 
munalnego w Rzakcie 

Gmina Wiązowna Zapewnienie mieszkań 
socjalnych oraz komu- 
nalnych osobom po- 
trzebującym 

Powierzchnia użyt- 
kowa mieszkań komu- 
nalnych 
Powierzchnia użyt- 
kowa mieszkań socjal- 
nych 
Liczba osób, którym 
zostanie zapewnione 
mieszkanie 6 osób 

Rzakta ul. 
Wiejska 31 

Rzakta Ok. 5 mln 2017-2026 Budżet Gminy, ewen- 
tualne dofinansowanie 
lub realizacja w formu- 
le PPP 

13 Pielęgnacja pomników 
przyrody 

Gmina Wiązowna Utrzymanie wartości 
przyrodniczych- eduka- 
cja ekologiczna 

Liczba utrzymanych 
form ochrony przy- 
rody 

Wiązowna, 
Glinianka 

Wiązowna, 
Glinianka 

15 000 2017-2026 
corocznie 

Budżet Gminy, dofi- 
nansowanie z 
WFOŚIGW 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 
realizujący 

Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 
obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

14 PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO - utworzenie 
Świetlicy Środowiskowej w 
Gliniance oraz wsparcie już 
istniejących Świetlic 

Gmina Wiązowna, 
Gminny Ośrodek Po- 
mocy Społecznej, 
Gminna Komisja Rozwią- 
zywania Problemów Al- 
koholowych, Szkoły dzia- 
łające na terenie Gminy 

Utworzenie Świetlicy 
Środowiskowej w Gli- 
niance, rozszerzenie 
działalności Świetlicy 
Środowiskowej w Wią- 
zownie o formę pracy 
podwórkowej 

Zostanie utworzona 1 
i wsparte 3 Świetlice 
Środowiskowe w pro- 
gramie, istniejące po 
zakończeniu projektu. 
95 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wyklu- 
czeniem społecznym 
zostanie objętych 
usługami społecznymi 
świadczonymi w inte- 
resie ogólnym w pro- 
gramie. 

Szkoła Podsta- 
wowa w Gli- 
niance, Zespół 
Szkolno – 
Gimnazjalny w 
Wiązownie, 
Zespół 
Szkolno – 
Gimnazjalny w 
Zakręcie, 
Szkoła Podsta- 
wowa w Mal- 
canowie 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

ok. 257 000 2017-2020 Budżet Gminy, ewen- 
tualne dofinansowanie 

15 Promocja gospodarcza 
Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (WOF 
Expo) 

Gmina Wiązowna Promocja gospodarcza 
oraz zwiększenie po- 
wiązań międzynarodo- 
wych Małych i Śred- 
nich Przedsiębior- 
stwach działających na 
terenie Gminy 

Przygotowanie firm 
do rozpoczęcia/rozwi- 
nięcia działań ekspor- 
towych na określo- 
nych rynkach, udział 
MŚP w przedsięwzię- 
ciach informacyjno- 
promocyjnych o cha- 
rakterze międzynaro- 
dowym, możliwość 
nawiązania lub roz- 
szerzenia kontaktów 
gospodarczych i tym 
samym zwiększenia 
poziomu eksportu. 

Cały teren 
Gminy Wią- 
zowna 

Wiązowna, 
Rzakta, Gli- 
nianka 

7 100 757,50 
EUR 

2017-2026 Środki zewnętrzne UE- 
brak udziału środków 
Gminy Wiązowna 

16 Przedsiębiorczość w prak- 
tyce 

Oświata Gminna w Wią- 
zownie; gimnazja pu- 
bliczne w: Gliniance, 
Wiązownie i Zakręcie; 
przedsiębiorcy z terenu 
gminy Wiązowna 

Zainteresowanie mło- 
dych ludzi przedsię- 
biorczością i lokalnym 
rynkiem pracy; dia- 
gnoza potrzeb przed- 
siębiorców w zakresie 
pozyskania pracowni- 
ków; 

Nawiązanie współ- 
pracy między szko- 
łami (uczniami) a pra- 
codawcami, zwiększe- 
nie liczby zatrudnio- 
nych  młodocianych 
na lokalnym rynku 
pracy 

SP Glinianka, 
ZSG Wią- 
zowna, Gim- 
nazjum w Gli- 
niance 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

10 000 2017-2026 Budżet Gminy Wią- 
zowna 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 
realizujący 

Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 
obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

          
17 Rewitalizacja Parku oraz 

Pałacu Nojmanów 
Właściciel nieruchomo- 
ści we współpracy z 
partnerem, organiza- 
cjami pozarządowymi, 
przy wsparciu Urzędu 
Gminy Wiązowna 

Istotnym jest podnie- 
sienie ogólnej świado- 
mości regionalnej i 
umiejętności dostrze- 
gania wartości i poten- 
cjału w lokalnym dzie- 
dzictwie. 

wspieranie turystyki 
kulturowej i kultu- 
rowo-przyrodniczej 
oraz łączenia elemen- 
tów edukacji regional- 
nej z rozwijająca się 
lokalną „agrotury- 
styką” 

Wiązowna, ul. 
Lubelska 34 

Wiązowna Ok. 33 mln 2017-2026 Właściciel nierucho- 
mości we współpracy z 
partnerem- potencjal- 
nym inwestorem, orga- 
nizacjami pozarządo- 
wymi, ewentualnie z 
udziałem dofinansowa- 
nia z UE 

18 Rewitalizacja środowiska 
naturalnego na rzecz bu- 
dowy gminnego kom- 
pleksu rekreacyjnego z ką- 
pieliskiem wodnym wraz z 
konieczną infrastrukturą 

Gmina Wiązowna, pro- 
jekt zgłoszony przez 
mieszkańców m. Rzakta 

Stworzenie przestrzeni 
do rekreacji, spotkań 
społecznych, integracji 
społecznej oraz wypo- 
czynku w środowisku 
naturalnym 

Aktywizacja społecz- 
ności lokalnej 

Obszar poło- 
żony pomię- 
dzy ul. Prze- 
mysłową a Ja- 
godową w m. 
Rzakta 

Rzakta ok. 3.000 000 2017-2026 Budżet Gminy, ewen- 
tualne dofinansowanie 
lub realizacja w formu- 
le PPP 

19 Usuwanie azbestu z terenu 
gminy Wiązowna 

Gmina Wiązowna Spowodowanie oczysz- 
czenia obszaru gminy z 
azbestu oraz usuniecie 
stosowanych od wielu 
lat wyrobów zawierają- 
cych azbest, wyelimi- 
nowanie negatywnych 
skutków zdrowotnych 
u mieszkańców gminy 
spowodowanych azbe- 
stem oraz ustalenie ko- 
niecznych do tego 
uwarunkowań, 

Sukcesywna likwida- 
cja oddziaływania 
azbestu na środowi- 
sko i doprowadzenie, 
w określonym hory- 
zoncie czasowym, do 
spełnienia wymogów 
ochrony środowiska, 
Pomoc mieszkańcom 
gminy w realizacji 
kosztownej wymiany 
płyt cementowo – 
azbestowych zgodnie 
z przepisami prawa. 

Teren Gminy 
Wiązowna- 
nieruchomo- 
ści zgłoszone 
przez właści- 
cieli 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

13 000 2017-2026 
corocznie 

Budżet Gminy, dofnan- 
sowanie z WFOŚIGW 

20 Wiązowskie Centrum 
Usług Społecznych 

Gmina Wiązowna, 
Gminny Ośrodek Po- 
mocy Społecznej w Wią- 
zownie. Partnerzy – 3 or- 
ganizacje pozarządowe – 
Stowarzyszenie Rodzin i 

Zwiększenie dostępno- 
ści osób niesamodziel- 
nych z terenu gminy 
Wiązowna do usług 
społecznych poprzez 
zwiększenie liczby 

Kompleksowy system 
usług społecznych na 
terenie gminy Wią- 
zowna dostosowa- 
nych do potrzeb od- 
biorców. Usługi będą 

Projekt skie- 
rowany jest 
do 60 osób 
niesamodziel- 
nych, miesz- 
kańców gminy 
Wiązowna ze 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

1 659 955,25 2017-2018 Budżet Gminy, Dofi- 
nansowanie w ramach 
RPO WM 2014-2020 
IX Wspieranie włącze- 
nia społecznego i 
walka z ubóstwem 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 
realizujący 

Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 
obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

  Przyjaciół Osób Niepeł- 
nosprawnych Intelektu- 
alnie „Jesteśmy!”, Sto- 
warzyszenie „Bądźmy 
Razem”, Stowarzyszenie 
„Krokus-Wiązowna”. 

miejsc i form świadcze- 
nia w/w usług na ob- 
szarze objętym realiza- 
cją projektu 

realizowane w opar- 
ciu o indywidualną 
ścieżkę wsparcia i 
przyczynią się do de- 
instytucjonalizacji 
opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. 

szczególnym 
uwzględnie- 
niem osób za- 
mieszkujących 
na obszarach 
objętych rewi- 
talizacją. 

   9.2.1 Zwiększenie do- 
stępności usług spo- 
łecznych 

21 Wybierzmy rower - Part- 
nerstwo dla rozwoju ko- 
munikacji niskoemisyjnej 
WOF - Budowa ciągu pie- 
szo-rowerowego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 721 
na terenie Gminy Wią- 
zowna od granicy miasta 
Józefów do granicy Gminy 
Halinów w ramach Zinte- 
growanych Inwestycji Tery- 
torialnych - pomoc rze- 
czowa. 

Gmina Wiązowna Celem jest szersze wy- 
korzystanie transportu 
niezmotoryzowanego 
indywidualnego, 
zmniejszenie wykorzy- 
stania samochodów 
osobowych, ogranicze- 
nie emisji zanieczysz- 
czeń powietrza i ha- 
łasu, poprawa bezpie- 
czeństwa w ruchu dro- 
gowym. 

W efekcie realizacji 
projektu powstanie 
10,3 km ogólnodo- 
stępnej infrastruktury 
rowerowej, zmniejszy 
się emisja zanieczysz- 
czeń do powietrza, 
poprawie ulegną po- 
łączenia komunika- 
cyjne. 

Droga 721 
przebiegająca 
przez obszar 
rewitalizacji w 
Wiązownie 

Wiązowna 7 215 505,89 2017-2018 Budżet Gminy, dofi- 
nansowanie w ramach 
Działania 4.3.2 
RPOWM 

22 Zagospodarowanie funk- 
cjonalno-przestrzenne cen- 
trum wsi Glinianka 

Gmina Wiązowna, para- 
fia w Gliniance, lokalni 
przedsiębiorcy, rada so- 
łecka, sołtys 

Celem projektu jest 
stworzenie infrastruk- 
tury umożliwiającej ak- 
tywizację społeczną, 
edukacyjną oraz kultu- 
ralną. 

Poprawa funkcjo- 
nalno-przestrzenna 
terenu będącego cen- 
trum miejscowości 
Glinianka. Zwiększe- 
nie dostępności miej- 
sca dla społeczności 
wiejskiej pod kątem 
rekreacyjnym, kultu- 
rowym, edukacyjnym, 
wyznaniowym, środo- 
wiskowym, turystycz- 
nym. 

Tereny zlokali- 
zowane przy 
ul. Napoleoń- 
skiej oraz ul. 
Kościelnej w 
m. Glinianka 

Glinianka Ok. 1 mln 2017-2026 Budżet Gminy Wią- 
zowna, ewentualne 
dofinansowanie, środki 
sołeckie 
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Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający, 
realizujący 

Cele projektu Produkty rezultaty Lokalizacja – 
obszar ob- 
jęty 

Obszar re- 
witalizacji 

Szacunkowa 
wartość pro- 
jektu 

Okres 
realizacji 

Źródła finansowa- 
nia 

23 „Złote Wiązy” – konkurs 
dla najlepszych przedsię- 
biorców w gminie Wią- 
zowna 

Gmina Wiązowna, lo- 
kalni przedsiębiorcy 

Celem projektu jest 
zwiększenie konkuren- 
cyjności firm na rynku, 
prezentacja dobrych 
praktyk w sferze go- 
spodarczej gminy, a 
przez to rozwój biz- 
nesu lokalnego. 

Pomoc przedsiębior- 
com w promocji ich 
działań, ustalenie za- 
sobów lokalnego 
rynku gospodarczego 
oraz nawiązanie kon- 
taktów między przed- 
siębiorcami 

Teren Gminy 
Wiązowna 

Wiązowna, 
Glinianka, 
Rzakta 

30 000 2017-2026 
corocznie 

Budżet Gminy Wią- 
zowna 
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1. Modernizacja budynku w Rzakcie (pętla autobusowa) na cele świetlicy wiejskiej 
 

 

Lokalizacja: Miejscowość Rzakta dz. nr ew. 207 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji przy współpracy z GOK 

Opis: Gmina posiada pewną ilość budynków komunalnych, a w szczególności: kilka świetlic, szkoły, stare 

zlewnie mleka, kilka budynków mieszkalnych. Infrastruktura społeczno- usługowa jest jednak niewystar- 

czająca dla planowanego rozwoju i winna być uzupełniana i modernizowana. W przypadku rozwoju w 

Gminie niezbędne będzie poszerzenie oferty oświatowej i kulturalnej w związku ze znaczącym wzrostem 

zapotrzebowania. Zakład Usług Komunalnych Gminy Wiązowna administruje 14 budynkami komunalnymi 

o charakterze mieszkalnym, użytkowym lub mieszanym co daje 15 lokali użytkowych i 19 lokali mieszkal- 

nych. Wymienione budynki w większości wymagają remontów pokryć dachów, rynien, kominów, instalacji 

elektrycznych, a w części konieczna jest wymiana okien i remont. Istnieje potrzeba zinwentaryzowania 

zasobów komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz analiza potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 

Modernizacja budynku w Rzakcie (pętla autobusowa) na cele oświatowo-kulturalne, zagospodarowanie 

w celu prowadzenia świetlicy wiejskiej. 

Głównym celem projektu jest pozyskanie i modernizacja nowej infrastruktury na cele społeczne. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, brak infrastruktury, możliwość przebudo- 

wania istniejącego nie wykorzystanego budynku na pętli autobusowej. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r. 

Wartość projektu: ok. 50 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z Gminnym Ośrod- 

kiem Kultury. Gmina realizując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych 

ze środków pomocowych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji 

zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad 

inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi 

z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wieloletnie do- 

świadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, 

procedura zamówień publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych 

środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki or- 

ganizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi 

komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, 

zabezpieczenie środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 

 
 
 

4.2 PROJEKTY GŁÓWNE -OPISY 
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2. Adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Leśnej w miejscowości Wiązowna 
 

 

Lokalizacja: Miejscowość Wiązowna dz. nr ew. 187 

Obecny właściciel nieruchomości: Katolicki Uniwersytet Lubelski – Gmina Wiązowna planuje zakup w/w 

nieruchomości 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz- 

nej 

Opis: W przypadku rozwoju funkcji mieszkaniowej w Gminie niezbędne będzie poszerzenie oferty oświa- 

towej i kulturalnej w związku ze znaczącym wzrostem zapotrzebowania. Zakład Usług Komunalnych Gminy 

Wiązowna administruje 14 budynkami komunalnymi o charakterze mieszkalnym, użytkowym lub miesza- 

nym co daje 15 lokali użytkowych i 19 lokali mieszkalnych. Powyższe budynki w większości wymagają re- 

montów pokryć dachów, rynien, kominów, instalacji elektrycznych, a w części konieczna jest wymiana 

okien i remont elewacji. 

Lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu gminy mogą być oddawane w najem osobom, 

które kwalifikują się do wynajmu takiego lokalu z uwagi na trudne warunki zamieszkiwania i niskie do- 

chody. Z analizy danych GOPS wynika, iż istnieje potrzeba adaptowania kilku mieszkań socjalnych. W ra- 

mach projektu planuje się adaptację pomieszczeń na mieszkania chronione. Zwiększenie ilości usług 

świadczonych w lokalnej społeczności – poprzez zaadoptowanie 3 mieszkań w budynkach rewitalizowa- 

nych, w których w ramach GPR planowane jest utworzenie mieszkań komunalnych, na mieszkania chro- 

nione. Usługi społeczne w postaci mieszkań chronionych umożliwią osobom zagrożonym umieszczeniem 

w instytucjach całodobowych, w tym osobom chorującym psychicznie, niepełnosprawnym, osobom nie- 

pełnosprawnym w wieku senioralnym, osobom opuszczającym pieczę zastępczą, bezdomnym, niezależne 

życie w środowisku lokalnym. Zapewnią warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i 

rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Ponadto spójnie z tym pla- 

nowany jest rozwój usług asystenckich i opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, dla których 

Gmina Wiązowna w latach 2017 – 2018 będzie realizowała projekt pn. „Wiązowskie Centrum Usług Spo- 

łecznych” dofinansowywany z EFS w ramach RPOWM. Istnieje również potrzeba przeznaczenia jednego 

mieszkania chronionego (być może okresowo) na potrzeby osób opuszczających pieczę zastępczą, dla ro- 

dzin przeżywających kryzysy oraz borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi z dziećmi, 

zagrożonymi umieszczeniem w pieczy zastępczej a połączonymi z usługami wsparcia rodziny tj.: asystent 

rodziny, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, mediacje rodzinne. 

W przypadku mieszkań chronionych prowadzonych na gruncie ustawy o pomocy społecznej, minimalna 

powierzchnia użytkowa na jedną osobę jest równa lub wyższa 12 m²; w przypadku gdy mieszkańcem jest 

osoba (osoby) poruszająca się na wózku inwalidzkim niezbędne jest by mieszkanie pozbawione było barier 

architektonicznych, mieszkanie powinno być przeznaczone dla nie mniej niż trzech osób. Rekomenduje 

się natomiast, aby maksymalna liczba mieszkańców nie przekraczała pięciu osób. Mieszkania mogą mieć 

charakter koedukacyjny, jednakże w jednym pokoju wieloosobowym nie powinny mieszkać osoby różnej 

płci, z wyjątkiem rodzin. 

Projekt będzie realizowany przy współpracy: 
 

- Stowarzyszeń, prowadzących Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie mieszkanie chronione będzie stanowiło bardzo ważny element wspar- 

cia środowiskowego, 

- Praktyk Lekarskich gdzie na podstawie porozumienia o współpracy realizowane będzie wsparcie me- 
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dyczne dla osób przebywających w tych mieszkaniach, a także pomoc środowiskowa pielęgniarska. 

Mieszkania te będą działały na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie 

mieszkań chronionych jak również będą uwzględniały zasady wynikające z „Wytycznych w zakresie reali- 

zacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020”. 

Rezultatem bezpośrednim oraz wskaźnikiem produktu będzie: 

- liczba utworzonych miejsc w mieszkaniach chronionych oraz powierzchnia użytkowa mieszkań chronio- 

nych ( trzy mieszkania po minimum 36 m² każde, łącznie 108 m²) 

- liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym którym z różnych powodów zostanie przyznane na 

podstawie decyzji administracyjnej korzystanie z usług i wsparcia w formie mieszkania chronionego. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – Potrzeba realizacji projektu wynika ze diagnozowanych problemów spo- 

łecznych w gminie Wiązowna – brak mieszkań socjalnych, komunalnych i wspieranych. Diagnoza oparta 

została o dane zgromadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Środowiskowy Dom 

Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, które pracując bezpośrednio z klientem widzą jak często brak 

mieszkania i bezpiecznego, spokojnego miejsca pobytu uniemożliwia proces integracji społecznej i zawo- 

dowej osoby skazanej na przebywanie w trudnych warunkach. Jest źródłem konfliktów i nawrotu choroby 

nawet zaraz po zakończonym procesie terapeutycznym. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 rProjekt nawiązuje do: Uchwały Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r., ws. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Wiązowna na lata 2014-2021. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020, Cel 

strategiczny 2 Zmniejszenie sfery ubóstwa mieszkańców w Gminie Wiązowna, Rozwój budownictwa so- 

cjalnego. 

 
Wartość projektu: ok. 5 000 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie w ramach RPOWM 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z Gminnym Ośrod- 

kiem Pomocy Społecznej. Gmina realizując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfi- 

nansowanych ze środków pomocowych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne 

do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właści- 

cielskiego nad inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zada- 

niami związanymi z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają 

wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowa- 

nie inwestycji, procedura zamówień publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie 

pozyskanych środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej 

 

 

komórki organizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpra- 

cuje z innymi komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowa- 

nych projektów, zabezpieczenie środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 
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3. 3. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wyklu- czeniu społecznemu 

 

 

Lokalizacja: Projekt skierowany jest do 24 mieszkańców gminy Wiązowna ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących na obszarach objętych rewitalizacją – Glinianka, Wiązowna Rzakta. 

Obecny właściciel nieruchomości: Dom Społeczny w Radiówku – umowa użyczenia pomiędzy gminą Wią- 

zowna a właścicielem nieruchomości. Umowa zawarta do 2020 r. 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna, Realizator – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wią- 

zownie, Partner – Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna”. Stowarzyszenie zostało wyłonione w wyniku kon- 

kursu o naborze przeprowadzonym na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w za- 

kresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020. 

Opis: Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia i ubóstwa na obszarze objętym reali- 

zacją projektu (gm. Wiązowna). 

GOPS planuje realizację usług aktywnej integracji o charakterze: 

- społecznym – warsztaty kompetencji społecznych, autoprezentacji, grupowe poradnictwo specjali- 

styczne, indywidualne konsultacje. 

- zawodowym – warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne poradnictwo zawodowe, kursy, szkole- 

nia, staże, prace społecznie-użyteczne. 

Nabycie i/lub zwiększenie umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, podniesienie/nabycie kwa- 

lifikacji zawodowych, nabycie kompetencji zawodowych i społecznych uczestników bezpośrednio przy- 

czyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników i zmniejszy skalę zjawiska wykluczenia spo- 

łecznego na terenie realizacji projektu. 

Rekrutacja do projektu uwzględni zasadę równości płci i niedyskryminacji ze względu na niepełnospraw- 

ność. 

Wnioskodawca zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej uczestników na 

poziomie min. 56% oraz wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22%. 

Obowiązek monitorowania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej do 3 miesięcy od daty zakończenia 

projektu. 

Trwałość projektu – 3 lata 

Przyczyna realizacji projektu – Potrzeba realizacji projektu wynika ze diagnozowanych problemów spo- 

łecznych w gminie Wiązowna – bezrobocie, wykluczenie społeczne . Diagnoza oparta została o dane zgro- 

madzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie i Powiatowy Urząd Pracy, badanie an- 

kietowe przeprowadzone przez GOPS w Wiązownie dot. problemów, barier, potrzeb osób bezrobotnych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także diagnozę problemów społecznych zawartą w Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wiązowna na lata 2015–2020. 

Odniesienie do dokumentów strategicznych: 
 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015–2020, Cel strategiczny 2: Zmniejszenie 

sfery ubóstwa mieszkańców w gminie Wiązowna poprzez prowadzenie działań aktywizacji zawodowej i 

społecznej 

2. Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 Cel strategiczny 1.4 Wzrost kompetencji, wiedzy 

i kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności 

3. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Natura i Kultura” na lata 2016-2023, Cel ogólny nr 2 Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości wpływający na aktywność gospodarczą obszaru i stymulujący włączenie społeczne grup 

defaworyzowanych. 

Wartość projektu: ok. 259 200 zł 
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Czas realizacji projektu: lata 2017–2018 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020, IX Wspie- 

ranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczo- 

nych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 
Zarządzanie projektem: 

Realizatorem projektu będzie GOPS. GOPS zapewni obsługę administracyjną i księgową projektu, zatrud- 

nienie personelu specjalistycznego, zamówienia publiczne, realizację umowy partnerskiej z organizacją 

pozarządowa. 

 
4. „Aktywna Gmina” Cykl szkoleń dla liderów społeczności lokalnych i organizacji poza- 
rządowych z terenu gminy Wiązowna Wiązowna 

 

 

Lokalizacja: Teren Gminy 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Spraw Społecznych przy wsparciu Międzynaro- 

dowego Centrum Partnerstwa Partners Network 

Opis: Cykl 3 szkoleń kierowany jest do liderów społeczności lokalnych (radnych, sołtysów, kół gospodyń 

wiej- skich) i przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy 

Wią- zowna. Szkolenia będą zawierać informacje teoretyczne oraz prezentować ogólnopolskie praktyki w 

za- kresie m.in. integracji społecznej, przygotowywania diagnozy potrzeb i potencjału społecznego, 

motywacji do pracy i współpracy na rzecz lokalnych społeczności oraz budowanie efektywnej grupy 

zadaniowej, szczególnie w południowej części gminy, na obszarach sołectwa Glinianka, Rzakta, Wola Ducka 

i innych, w których zidentyfikowane zostały problemy w w/w zakresie. Na terenie gminy Wiązowna 

zarejestrowanych jest 58 podmiotów trzeciego sektora, z czego aktywność wykazuje zaledwie 9 z nich. 

Podczas cyklicznych spotkań otwartych i grup roboczych z NGO przedstawiciele tychże zgłaszają problemy 

z zamieraniem ak- tywności członków powstałych przed laty organizacji, brakiem wsparcia finansowego dla 

ich działań lub niewystarczającymi środkami budżetowych na realizację celów statutowych. W wyniku 

ankiet skierowa- nych w I połowie 2015 r. do trzeciego sektora ustalono, że większość organizacji pozyskuje 

środki jedynie z budżetu gminy (ok. 800 000 zł rocznie dla NGO), część zbiera składki członkowskie, część 

otrzymuje da- rowizny od darczyńców na konkretny cel (np. piknik czy zawody). Członkowie NGO nie wiedzą 

gdzie lub nie potrafią aplikować o inne fundusze, tak krajowe, jak i europejskie. Problem braku aktywności 

społecz- nej dotyka też liderów sołectw / osiedli oraz grup nieformalnych (np. koła gospodyń wiejskich), 

którzy stając przed koniecznością realizacji danego zadania posiłkują się pomocą osób z rodziny czy 

znajomych, spotykając się z biernością mieszkańców, dla których realizowane jest dane działanie. Ten 

problem doty- czy szczególnie południowej części gminy – miejscowości o długiej historii, którego 

społeczeństwo szybko się starzeje, a zainteresowanie problemami społecznymi jest coraz mniejsze.  

 
Celem projektu jest: 
1) diagnoza potrzeb społeczności lokalnej i potencjału, drzemiącego w liderach i społeczeństwie; 

2) wyposażenie liderów lokalnej społeczności w narzędzia pozwalające na skutecznie realizowanie zadań 

na rzecz danej społeczności oraz wyszukiwania pozagminnych środków budżetowych na ten cel; 

3) wzmocnienie działających grup oraz organizacji pozarządowych poprzez zwiększenie liczby członków 

lub wolontariuszy oraz efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

4) zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem 

południowej części gminy Wiązowna. 

Trwałość projektu– Projekt będzie realizowany w 2017 r., zachowanie realizacji celów nastąpi co naj- 

mniej do 2025 r. (program wieloletni dla NGo do 2025 r.) 
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Przyczyna realizacji projektu– Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego społeczeństwa, zgłaszane 

podczas spotkań otwartych, grup roboczych i zebrań sołeckich. 

Projekt nawiązuje do: 

1) Uchwały z dnia 23 października 2014 r. rady Powiatu w Otwocku w sprawie przyjęcia „Strategii Roz- 

woju Powiatu Otwockiego na lata 2014 – 2020”; 

2) Uchwały Nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r., ws. przyjęcia Strategii 

Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021(cz. 4 Sfera Gospodarcza); 

3) Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Natura i Kultura” na lata 2016 – 2023 z grudnia 2015 r. 

Wartość projektu: ok. 50 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, LGD 

 
Zarządzanie projektem: 

Planowanie, tworzenie harmonogramu działań oraz ich realizacja odbywa się w Wydziale Spraw Społecz- 

nych, na podstawie ustalanego do końca roku kalendarza imprez gminnych. Kontrola realizacji zadania 

należy do nadzorującego wydział Sekretarza Gminy. Czas trwania projektu to ok. 10 miesięcy, w tym: 1 

miesiąc na wyłonienie uczestników szkolenia (ok. 30 osób), 3 szkolenia co 2 miesiące, 1 spotkanie podsu- 

mowujące z prezentacją wniosków w ramach konsultacji programu NGO na 2018r. Koordynacją zadań 

zajmuje się pracownik wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 
 

5. Budowa targowiska w miejscowości Wiązowna w celu promocji produktów lokal- 
nych 

 

 

Lokalizacja: Miejscowość Wiązowna dz. nr ew. 200/3 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji 

Opis: 

Podmioty w rejestrze REGON w Gminie Wiązowna to; 11 podmiotów o charakterze rolniczym, 238 prze- 

mysłowym, 204 budowlanym, zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą to liczba 1000. Na prze- 

strzeni ostatnich lat widać duża dynamikę wzrostu w zakresie pomiotów gospodarczych na terenie Gminy 

Wiązowna. Biorąc pod uwagę wielkość firm, w Gminie Wiązowna przeważają mikroprzedsiębiorstwa, tj. 

podmioty zatrudniające do 9 osób. Wśród branż dominuje handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo 

przemysłowe oraz budownictwo. Zwraca uwagę także dość wysoki odsetek firm prowadzących działalność 

profesjonalną, naukową i techniczną. Na terenie Gminy Wiązowna brak jest jednak infrastruktury handlo- 

wej umożliwiającej sprzedaż lokalnych produktów. Handel w gminie jest realizowany na bazie małych, 

prywatnych punktów handlowych o niewystarczającym asortymencie towarów. Obecnie lokalni produ- 

cenci prowadzą handel na targowiskach w innych Gminach. Zagospodarowanie terenu poprzez stworze- 

nie infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty 

wytworzone w gospodarstwie. 

Budowa infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać pro- 

dukty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycja w konsekwencji prowadzi do skrócenia łańcucha żywno- 

ściowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowiska ułatwi dystrybucję pro- 

duktów rolnych. Plany inwestycyjne obejmują również zagospodarowanie stoiska, na którym osoby 

niepełnosprawne będą mogły wystawiać swoje działa. Ponadto realizacja inwestycji umożliwi zatrudnienie 

osób bezrobotnych z terenu objętego rewitalizacją do wykonywania prac porządkowych i nadzorujących, 

związanych z utrzymaniem targowiska. 
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Rezultaty: Poprawa zbytu produktów rolnych i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, 

Zapewnienie dostępu do lokalnych produktów, Stworzenie miejsca gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać 

produkty wytworzone w gospodarstwie, Skrócenie łańcucha żywnościowego. Zatrudnienie osób bezro- 

botnych do utrzymania czystości i porządku na terenie targowiska. Zagospodarowanie powierzchni na cele 

promocji dzieł artystycznych osób niepełnosprawnych oraz artystów. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, potrzeby lokalnych producentów, brak 

infrastruktury handlowej 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 1 450 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2018 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, dofinansowanie w ramach PROW 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z Gminnym Ośrod- 

kiem Kultury. Gmina, realizując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowa- 

nych ze środków pomocowych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do reali- 

zacji zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właściciel- 

skiego nad inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami 

związanymi z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wielo- 

letnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie in- 

westycji, procedura zamówień publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie  pozy-

skanych środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej ko- 

mórki organizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje 

z innymi komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowanych 

projektów, zabezpieczenie środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 

 

 

6.   Dzień Ziemi 
 

 

Lokalizacja: Teren Gminy Wiązowna – miejscowości Glinianka, Wiązowna, Rzakta 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska 

Opis: 

Dzień Ziemi jest największym świętem ekologicznym obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia 

Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku. Celem projektu jest promowanie proekologicznych postaw w 

społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Dzień Ziemi polega na sprzątaniu 

terenu Gminy Wiązowna przez sołectwa Glinianka, Wiązowna, Rzakta oraz organizację pikniku promują- 

cego postawy proekologiczne. 

Trwałość projektu – projekt realizowany corocznie 

Przyczyna realizacji projektu – Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gminy 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014–2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r. oraz cele Planu Gospodarki Niskoemi- 

syjnej  

Wartość projektu: ok. 2 000 zł rocznie 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna 
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Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym projekt będzie Gmina Wiązowna. Gmina organizując w ostatnich latach akcje pn. 

Dzień Ziemi posiada zdolności administracyjne oraz organizacyjne umożliwiające realizację zadania. Pod- 

miotem realizującym projekt będzie Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska. 

 
 

 
1. 7. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum 
2. Aktywności Lokalnej 

 

 

Lokalizacja: Miejscowość Wiązowna ul. Lubelska 57 oraz tereny przyległe zlokalizowane w centrum miej- 

scowości. 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna, GSSCH – w trakcie procedury przejęcia nierucho- 

mości 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 

Opis: 

Z przeprowadzonego badania ankietowego w ramach konsultacji społecznych wynika, że zdaniem miesz- 

kańców jednym z największych problemów jest brak infrastruktury kultury umożliwiającej zagospodaro- 

wanie czasu wolnego. Ponadto większość ankietowych wskazała potrzebę rewitalizacji centrum Wią- 

zowny, jako miejsca, które od wielu lat jest zaniedbane, a powinno stanowić wizytówkę Gminy. Istnieje 

zatem potrzeba zapewnienia mieszkańcom warunków do rekreacji wraz z połączeniem promocji zdro- 

wego stylu życia. 

Centrum Aktywności Lokalnej ma być miejscem dla prężnie działającego ośrodka spełniającego w gminie 

cele kulturalne, edukacyjne, społeczne. Realizacja zadania polega w szczególności na dostosowaniu 

obiektu kubaturowego do możliwości prowadzenia w/w działań oraz odnowę infrastruktury w celu za- 

pewnienia przyjaznego dla mieszkańców miejsca. Ma być to ośrodek reprezentacyjny dla gminy, lubiany i 

chętnie odwiedzany przez mieszkańców, otwarty dla rodzin, chętnie odwiedzany przez dzieci. 
 

Głównym celem realizacji inwestycji jest zwiększenie dostępności do usług społecznych oraz stworzenie 

warunków na rzecz opieki środowiskowej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia 

osób zamieszkujących obszar rewitalizacji wskazany w programie rewitalizacji. Planuje się również udo- 

stępnienie przestrzeni do działalności gospodarczej o charakterze usługowo-handlowym w tym sprzedaży 

produktów lokalnych i regionalnych. 

Cele kulturalne mają być realizowane min. poprzez organizację wystaw i wernisaży artystów związanych z 

gminą, a także z regionem. W ramach realizacji inwestycji planowane jest zagospodarowanie pomiesz- 

czeń umożliwiających prowadzenie zajęć profilaktyki zdrowotnej, w tym uzależnień. Uboga oferta zwią- 

zana z dostępnością miejsc kultury wskazuje również na potrzebę zagospodarowania pomieszczeń umoż- 

liwiających rozwój fizyczny i umysłowy dzieci młodzieży i seniorów. Miejsce ma być chętnie i często od- 

wiedzane przez mieszkańców poprzez zagospodarowanie infrastruktury i zieleni, w tym poprzez stworze- 

nie ścieżek edukacyjnych w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej. 
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W budynku planuje się adaptację pomieszczeń na rzecz realizacji działań, tj.: 
 

1. Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia i 

ubóstwa na obszarze objętym realizacją projektu (gm. Wiązowna). Projekt skierowany jest do osób, które 

mają trudności z podjęciem zatrudnienia na otwartym rynku pracy, należących do grup określonych w art. 

4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Projekt obejmie dwa moduły działań: I - 

blok zajęć z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej przygotowujący uczestników do prowadzenia dzia- 

łalności w formie spółdzielni socjalnej. Warsztaty psychologiczne (umiejętność pracy w grupie, rozwiązy- 

wania sytuacji konfliktowych, przyjmowanie i wyrażanie krytyki, definiowania słabych i mocnych stron), 

indywidualne konsultacje psychologiczne, warsztaty autoprezentacji, warsztaty eksperckie (przygotowa- 

nie biznesplanu, podstawy marketingu), kursy zawodowe, kurs komputerowy, kursy kadrowo-księgowe, 

kursy prawa jazdy, wizyta studyjna. Blok ten realizowany będzie w Klubie Integracji Społecznej prowadzo- 

nym przez GOPS w Wiązownie. Zakłada się, że w I module projektu weźmie udział 12 osób. Zgodnie                          

z ustawą o spółdzielniach socjalnych, zostanie zatrudnionych w ciągu 6 mies. co najmniej 5 osób wskaza- 

nych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Zakłada się, że do udziału w działaniach w II module przystąpi 

min. 10 osób, które uzyskały wsparcie w I module projektu, w tym co najmniej 5 osób wskazanych w 

ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Planowane działania – opracowanie dokumentów statutowych, bizne- 

splanu, rejestracja spółdzielni, pozyskanie dotacji z PUP (Fundusz Pracy), PRFON, zakup sprzętu i wyposa- 

żenia niezbędnych do prowadzenia poszczególnych profili działalności spółdzielni 

Planowane profile działalności spółdzielni: 

- prowadzenie klubo-kawiarni przez osoby niepełnosprawne w centrum Wiązowny, na splocie szlaków 

komunikacyjnych łączących różne części Gminy, w pobliżu Urzędu Gminy Wiązowna, Ośrodka Zdrowia, 

Gminnego Ośrodka Kultury, Wiązowskiego Centrum Zdrowej Rodziny oraz Centrum Aktywności Lokalnej 

daje szanse rozwojowe tej działalności (uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy jak wy- 

nika z rozeznania środowiskowego oraz pracującej z nimi kadry mają dobre przygotowanie do prowadze- 

nia tego typu działalności, łącznie z małą gastronomią), 

- prowadzenie sklepiku „Prezent na każdą okazję” na terenie targowiska w Wiązownie, 

- usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania, 

- pielęgnacja terenów zielonych. 

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników i zmniej- 

szy skalę zjawiska wykluczenia społecznego na terenie realizacji projektu. 

Rekrutacja do projektu uwzględni zasadę równości płci i niedyskryminacji ze względu na niepełnospraw- 

ność. 

Potrzeba realizacji projektu wynika ze diagnozowanych problemów społecznych w gminie Wiązowna – 

bezrobocie, wykluczenie społeczne. Diagnoza oparta została o dane zgromadzone przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wiązownie i Powiatowy Urząd Pracy, badanie ankietowe przeprowadzone przez 

GOPS w Wiązownie dot. problemów, barier, potrzeb osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem spo- 

łecznym, a także diagnozę problemów społecznych zawartą w Strategii Rozwiązywania Problemów Spo- 

łecznych w gminie Wiązowna na lata 2015-2020. 

 
2. Wiązowskie Centrum Kulturalnego Wolontariatu 

Cele: pozyskanie mieszkańców gminy do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym gminy. 

Aktywizacja osób bezrobotnych, wspieranie inicjatyw oddolnych. GOK planuje przy współpracy z organi- 

zacjami pozarządowymi utworzenie centrum kulturalnego wolontariatu, który ma na celu integrację, 

wpieranie i motywowanie do działania na rzecz potrzebujących, oraz na rzecz rozwoju kultury na terenie 

gminy. Centrum będzie pełniło również miejsce szkoleń i rozwoju animatorów kultury. Gminny Ośrodek 

Kultury od lat obserwuje tendencje rozwoju i potencjał mieszkańców na podstawie uczestników zajęć 

GOK. Gmina Wiązowna ma duży wzrost liczby mieszkańców napływowych. Istnieje zatem potrzeba inte- 
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gracji. Mamy ogromny potencjał zdolnej młodzieży, która szuka przestrzeni dla siebie. Widzimy w Centrum 

Kulturalnego Wolontariatu miejsce na wypełnienie tej przestrzeni. Mieszkańcy będą mogli nie tylko dać 

coś od siebie, ale również dostaną możliwość korzystania z wykładów, szkoleń, spotkań ze znanymi i ce- 

nionymi ludźmi. 

 
3. Centrum Promocji Zdrowej Rodziny 

Cel: rozwój zdrowej rodziny, promocja zdrowej rodziny 

Strefy oddziaływania: Zdrowie fizyczne: profilaktyka chorób cywilizacyjnych: otyłość, choroby układu krą- 

żenia, cukrzyca 

a/ akcje związane z promocją aktywności fizycznej: sport dzieci i młodzieży, promocje aktywności fizycznej 

dorosłych: „Biegajmy razem”, Piłkarska Liga Sołecka itp., Rowerowe Sobotnie Poranki z Tatusiami 

b/ porady dietetyka 

c/ akcje mierzenia ciśnienia i pomiarów cukru przy okazji różnych wydarzeń społeczno – rekreacyjno – 

kulturalnych na terenie Gminy 

Zdrowie psychiczne: poradnictwo psychologiczne dla: 

a/ rodzin: terapia par, terapia rodzin, poradnictwo związane z trudnościami wychowawczymi dzieci i mło- 

dzieży 

b/ poradnictwo związane z uzależnieniami 

c/ ośrodek interwencji kryzysowej: poradnictwo związane z kryzysem w rodzinie: strata pracy, śmierć bli- 

skich, rozwód, syndrom „opuszczonego gniazda”, przejście na emeryturę, wypadek, nieoczekiwane inwa- 

lidztwo 

d/ aktywizacja społeczna niepełnosprawnych: kawiarenka, sklepik /obsługiwane przez osoby niepełno- 

sprawne psychicznie, mentalnie/ 

e/Klub Zdrowej Rodziny: czynny 5dni w tygodniu od godz. 12 – 20 

Zdrowie etyczno – moralne Cykl 12 spotkań w ciągu roku /1 x w miesiącu/ z autorytetami z obszaru etyki, 

teologii moralnej, prawa, socjologii ew. dietetyki, psychologii wychowawczej 

Grupa docelowa: każda rodzina w gminie Wiązowna 

Zdrowa rodzina to taka która bierze odpowiedzialność za siebie jak też za innych, za otoczenie, to taka, 

która zachowuje się prospołecznie, nie pozostaje bierna w obliczu zdarzeń, które dzieją się wokół niej, to 

rodzina która interweniuje wobec nieprawidłowości wokół niej. Dzięki temu istnieje duże prawdopodo- 

bieństwo zmniejszania się patologii wokół zdrowej rodziny. 

Projekt rozwija dotychczasowe działania prospołeczne: profilaktyki uzależnień i zapobiegania przemocy w 

rodzinie, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Idzie w kie- 

runku promocji zdrowia a nie tylko pracy z patologią. 

 
Działania ściśle związane z realizacją projektu: 

Adaptacja pomieszczeń na cele prowadzenia Biura sportu – brak infrastruktury umożliwiającej właściwe 

zarządzenie klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy. 

Powierzchnie udostępnione pod działalność usługową 

Zagospodarowanie oraz przebudowa infrastruktury towarzyszącej 

Adaptacja pomieszczeń budynku gospodarczego (poprzemysłowego) zlokalizowanego na rewitalizowa- 

nym terenie na cele związane z prowadzeniem działań oświatowych. 

 
Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, brak infrastruktury- szczegółowo zawarte 

w opisie projektu. 

Odniesienie do dokumentów strategicznych: 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020, Cel strategiczny 2: Zmniejsze- 
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nie sfery ubóstwa mieszkańców w gminie Wiązowna poprzez 

- wsparcie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej, 

- prowadzenie działań aktywizacji zawodowej i społecznej. 

2. Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 Cel strategiczny 1.4 Wzrost kompetencji, wie- 

dzy i kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności 

3. Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Natura i Kultura” na lata 2016-2023, Cel ogólny nr 2 Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości wpływający na aktywność gospodarczą obszaru i stymulujący włączenie społeczne 

grup defaworyzowanych. 

 

Wartość projektu: ok. 10 000 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie w ramach RPOWM Dzia- 

łanie 6.2 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z Gminnym Ośrod- 

kiem Kultury, GOPS. Gmina realizując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinan- 

sowanych ze środków pomocowych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do 

realizacji zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właściciel- 

skiego nad inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami 

związanymi z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wielo- 

letnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie in- 

westycji, procedura zamówień publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozy- 

skanych środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej ko- 

mórki organizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje 

z innymi komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowanych 

projektów, zabezpieczenie środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 

 

 
8. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance 

oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Wiązownie 
 

 

Lokalizacja: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 Zespół Szkolno- Gimna- 

zjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji 

Opis: 

Zadaniem gminy, oprócz oczywiście działania na korzyść poprawy stanu ochrony środowiska – w tym stanu 

powietrza atmosferycznego – jest promowanie energooszczędności oraz prowadzenie edukacji eko- 

logicznej. 

Wykonywanie termomodernizacji, czyli przedsięwzięcia mającego na celu zmniejszenie zapotrzebowania 

i zużycia energii cieplnej w dwóch obiektach budowlanym, poprzez kompleksowe poprawianie sprawności 

energetycznej elementów budynków, zarówno poprzez ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, da- 

chów) jak i poprzez wymianę źródeł ciepła i instalacji grzewczych, montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz 

wymiana oświetlenia na energooszczędne powinno być, zatem nie tylko dostrzegane, jako wypełnienie 

obowiązków prawnych nałożonych na gminę, ale głównie, jako potencjalne korzyści wynikające z nastę- 

pujących efektów: 
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• Ekologicznych, prowadzących w gminie do poprawy jakości powietrza, szczególnie w ograniczaniu 

emisji zanieczyszczeń z tzw. „niskich źródeł emisji”, obniżenie zużycia energii. 

• Gospodarczych, z tytułu powstawania lokalnej produkcji, przetwarzania i wykorzystania materia- 

łów proekologicznych – rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 

• Społecznych, tworzących nowe miejsca pracy, zarówno w produkcji i wykorzystaniu energoosz- 

czędnych substancji, jak i w produkcji urządzeń i usług. 

• Edukacyjnych, prowadzących do wzrostu świadomości mieszkańców z zakresu ochrony środowi- 

ska, racjonalnego wykorzystania i poszanowania energii, a także promocji OZE, 

• Promocyjnych, poprzez promocję gminy i jej mieszkańców, jako innowacyjnych i proekologicznych 

członków wspólnoty. 

Poprawa stanu infrastruktury energetycznej w Gminie Wiązowna jest także niezbędna dla zapewnienia 

właściwego poziomu usług dla lokalnej społeczności, jak również dla zwiększenia konkurencyjności Gminy 

i przyciągnięcia nowych mieszkańców, turystów i inwestorów zewnętrznych. Zasadniczym kierunkiem re- 

alizacji projektu jest wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszenie 

zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynku użyteczności publicz- 

nej. Rezultatem projektu będzie, poza zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie kosztów 

ponoszonych z budżetu Gminy na ogrzewania budynku w skutek zaoszczędzonej energii. Realizacja 

inwestycji uzyskała stosowne zezwolenia, w tym w zakresie ochrony środowiska. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, ograniczenie emisji zanieczyszczeń Projekt 

nawiązuje do: Uchwały Nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r., ws. przyjęcia 

Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Wiązowna 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Wiązowna nr 118.XVI.2015 z dnia 30.10.2015 r. 

Wartość projektu: 6,3 mln zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2019 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, Dofinansowanie w ramach RPOWM Działanie 4.2 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z Gminnym Ośrod- 

kiem Kultury. Gmina realizując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych 

ze środków pomocowych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji 

zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad 

inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi 

z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wieloletnie do- 

świadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, 

procedura zamówień publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych 

środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki or- 

ganizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi 

komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, 

zabezpieczenie środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 

 

 

1. 9. Utworzenie ośrodka kultywowania kultury i tradycji ludowej poprzez adaptację bu- 
dynku Izby Regionalnej w Gliniance 

 

 

Lokalizacja: Miejscowość Glinianka ul. Napoleońska 36 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 93



S t r o n a  | 93  

 

 
 

 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki”, Koło 

Gospodyń Wiejskich, regionalni przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe, rada sołecka, sołtys 

Opis: 

Izba Regionalna na terenie Gminy Wiązowna jest jedynym ośrodkiem kultywującym tradycje regionalne 

terenu. W budynku znajduje się ogromny zbiór eksponatów i narzędzi codziennego użytku, funkcjonowa- 

nia dawnych gospodarstw wiejskich (krosna, naczynia, przędzalnie, maglownica, obrazy, meble, warsztat 

stolarski, stroje ludowe. Jedno z pomieszczeń stylizowane jest na wzór dawnej izby wiejskiej. 

Izba Regionalna bierze udział w akcji „Noc Muzeów”. Ponadto prowadzone zajęcia tematyczne z dziećmi i 

młodzieżą szkolną obejmujące tematykę dawnego życia ludzi na wsi. 

Budynek został wybudowany w XIX wieku z konstrukcji drewnianej, posadowiony na fundamencie z ka- 

mienia, pokryty blachą ocynkowaną. Posiada tradycyjną, drewnianą stolarkę. Strop i podłogi są drewniane 

zaś ściany pokryte tynkiem na trzcinie. 

Budynek Izby Regionalnej nie jest w pełni wykorzystany. Istnieje potrzeba rozwinięcia działalności na te- 

renie Izby Regionalnej pod kątem szkoleń, wykładów, warsztatów, lekcji historycznych. 

 
Celem projektu jest utworzenie ośrodka kultywowania tradycji i kultury ludowej z adaptacją i 

modernizacją budynku, w której zakres wchodzi: 

• Modernizacja budynku Izby Regionalnej w Gliniance poprzez: 

• Wzmocnienie fundamentów 

• Rekonstrukcja werandy wejściowej i tylnej 

• Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej 

• Renowacja elewacji budynku 

• Wzmocnienie i ocieplenie stropu 

• Odnowienie podłóg 

• Wymiana pokrycia dachowego spójna z charakterem budynku 

• Zagospodarowanie terenu wokół budynku (wymiana kostki brukowej, ogrodzenie, oświetlenie ze- 

wnętrzne, budowa studni-żuraw, odbudowa piwnicy z kamienia, modernizacja budynku gospodarczego 

znajdującego się na terenie Izby Regionalnej, budowa altany do prowadzenia zajęć w sezonie wiosenno- 

letnim) 

• Prowadzenie warsztatów i szkoleń tematycznych zachęcających do zapoznania się z dawnymi, gi- 

nącymi zawodami/rzemiosłami. Prowadzone zajęcia i warsztaty będą miały za zadanie edukować, zachę- 

cać, zapoznawać. Warsztaty i szkolenia z zakresu zanikających zawodów czy też rzemiosł w głównej mierze 

będą aktywować społeczność do działania, poznawania nowych perspektyw na życie – motywowania ludzi 

dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Wykłady będą prowadzone w dużej 

mierze przez miejscowych ludzi ale też i ludzi z zewnątrz. 

• Rozszerzenie działalności Izby Regionalnej w Gliniance o formę zaprezentowania regionu wsi Gli- 

nianka jako miejsca oryginalnego, zachowującego dziedzictwo kulturowe. Prezentacja regionu poprzez 

edukację stanowić ma podwyższenie atrakcyjności turystycznej, podkreślenie charakteru miejscowości 

poprzez unikatowe zajęcia i warsztaty tematyczne. Prowadzone zajęcia i warsztaty będą miały za zadanie 

edukować, zachęcać, zapoznawać. 

• Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia i ubóstwa na obszarze objętym realizacją projektu (gm. Wią- 

zowna) – zatrudnienie do prac budowlanych i zagospodarowania terenu podczas realizacji projektu. 

• Rozszerzenie działalności Izby Regionalnej w Gliniance o formę działalności kulturowej, historycz- 
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nej gdzie dzieci, młodzież i dorośli z okolicy ale także spoza terenu gminy będą mogli atrakcyjnie spędzić 

czas, wzbogacić swą wiedzę o tradycji i kulturze ludowej regionu. 

• Warsztaty i szkolenia z zakresu zanikających zawodów czy też rzemiosł w głównej mierze będą 

aktywować społeczność do działania, poznawania nowych perspektyw na życie – motywowania ludzi do- 

tkniętych bezrobociem, ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Taka forma działalności pomoże wesprzeć 

środowiska o niskim wskaźniku aktywności oraz rodziny dotknięte zjawiskiem „dziedziczenia biedy”, po- 

kazując im nowe możliwości zostaną pobudzeni do działania. 

• Aktywowanie społeczeństwa do działań edukacyjnych, poznawczych, zawodowych poprzez udział 

w: 

warsztatach o tematyce historycznej wsi i okolicy, warsztatach i szkoleniach rzemieślniczych w szczegól- 

ności zapoznanie z ginącymi rzemiosłami (szewskim, tapicerskim, kowalskim, zegarmistrzowskim, kuśnier- 

skim itp.), warsztatach kultu i tradycji (zajęcia śpiewu piosenek ludowych, prezentacji tradycji regionu), 

warsztatach gastronomicznych (pieczenie tradycyjnej potrawy sójki Glinieckiej, chleba na podstawie tra- 

dycyjnych regionalnych przepisów itp., warsztaty rękodzielnicze – wycinanki, glina, wikliniarstwo, haft.) 

• Włączenie do projektu miejscowych mieszkańców celem utworzenia biuletynu informacyjnego 

oraz strony internetowej z bazą adresową gospodarstw domowych poprzez wyodrębnienie pokoi nocle- 

gowych i pól namiotowych dla turystów. Ponadto stworzenie bazy adresowej pobliskich gospodarstw do- 

mowych produkujących dobrodziejstwa wiejskie tj. mleko, ser, jaja, miód, owoce, warzywa, chleby, wę- 

dliny, ciasta. 

• Nabycie i pogłębienie umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, podniesienie/nabycie 

kwalifikacji zawodowych, nabycie kompetencji zawodowych i społecznych uczestników bezpośrednio 

przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników i zmniejszy skalę zjawiska wykluczenia 

społecznego na terenie realizacji projektu. Pobudzi społeczność do działania, do poszukiwania nowych 

perspektyw na życie. 

 
Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – 

Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu technicznego budynku. Modernizacja budynku pozwoli 

na realizację wielu różnorodnych projektów realizowanych przez gminę Wiązowna. Poprawa techniczna 

budynku zachęci inne instytucje oraz podmioty do nawiązania współpracy o charakterze promujących tra- 

dycje i kulturę ludową. Prowadzenie warsztatów i szkoleń, prezentacji regionu, wystaw spójnych z miej- 

scem jakim jest Izba Regionalna nada charakter miejscowości, pozwoli jej się wyróżnić na tle innych wsi, 

pogłębi świadomość historyczną społeczności wiejskiej ale też i przyciągnie turystów. Ożywienie dzia- 

łalności Izby Regionalnej znajdującej się niemalże w centrum wsi Glinianka (przy głównej drodze powiato- 

wej) w dużym stopniu pobudzi społeczeństwo do zaangażowania na rzecz promocji wsi, promocji kultu i 

tradycji regionalnej a przy tym do edukacji na ten temat. Mała świadomość społeczeństwa o bogactwie 

historycznym Glinianki i okolic sprawia, że zamiera w społeczeństwie zarówno tym miejscowym jak i od- 

wiedzającym wieś, że jest to bardzo atrakcyjne miejsce do odwiedzenia ale też do osiedlenia na tym tere- 

nie. Potrzeba wykorzystania potencjału budynku została zgłoszona przez społeczność wiejską, a też przez 

Stowarzyszenie „Wawrzynioki”, które mają siedzibę w w/w budynku i doskonale znają możliwości obiektu 

lecz samodzielnie nie są w stanie podjąć się przedsięwzięcia. Potrzeba realizacji projektu wynika również 

ze diagnozowanych problemów społecznych w gminie Wiązowna (największy wskaźnik osób dotkniętych 

alkoholizmem na terenie wsi względem całej gminy Wiązowna, duży wskaźnik bezrobocia i niskiej aktyw- 

ności społecznej; niski wskaźnik zaangażowania i świadomości ludzi w sprawy wsi). Pomysł na projekt zro- 

dził się z potrzeby rozwoju placówki, wykorzystania możliwości Izby Regionalnej w Gliniance. Popularyza- 

cja miejsca wzrasta jak i potrzeba do rozszerzenia oferty edukacyjnej pod względem historycznym, kultu- 

rowym oraz tradycji ludowej wsi. 

Odniesienie do dokumentów strategicznych: 
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Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020, Cel strategiczny 1: Zmniejszenie wy- 

stępowania uzależnień wśród mieszkańców Gminy, 1.1. Zmniejszenie rozmiaru szkód zdrowotnych i skut- 

ków społecznych spowodowanych nadużywaniem różnego rodzaju środków psychoaktywnych, w szcze- 

gólności alkoholu i narkotyków (Praca z rodziną ze zdiagnozowanym problemem uzależnienia – wsparcie 

terapeutyczne i socjoterapeutyczne) 1.2. Rozpowszechnianie działań profilaktycznych, realizacja projek- 

tów związanych ze środowiskową praca z młodzieżą (wsparcie młodzieżowych grup nieformalnych). Pro- 

jekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 1 mln zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z Gminnym Ośrod- 

kiem Kultury. Gmina realizując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych 

ze środków pomocowych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji 

zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad 

inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi 

z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wieloletnie do- 

świadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, 

procedura zamówień publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych 

środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki or- 

ganizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi 

komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, 

zabezpieczenie środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 

 

 

1. 10. Konkurs ekologiczny organizowany w ramach realizacji zadania Edukacja Ekolo- 
giczna w Gminie Wiązowna 

 

Lokalizacja: Miejscowość Wiązowna oraz Glinianka – Szkoły Podstawowe oraz Zespoły Szkolno- Gimna- 

zjalne 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska, Szkoły Publiczne w Wią- 

zownie oraz w Gliniance 

Opis: 

Głównymi celami zadania są aktywizacja i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, budo- 

wanie i kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań ekologicznych i wspieranie 

uzdolnień uczniów, przygotowywanie społeczeństwa do inicjowania i podejmowania działań mających na 

celu ochronę środowiska, kształtowanie postaw współpracy i zaangażowania. Realizacja zadań konkurso- 

wych wymaga od autorów poznania problemu zagrożeń środowiska, metod przeciwdziałania tym zagro- 

żeniom, jego ochrony. Poprzez organizację konkursu, szkoły włączą się aktywnie w ochronę lokalnego śro- 

dowiska, a dzieci i młodzież będą postrzegać ochronę przyrody jako spójność z otaczającym nas światem i 

odpowiedzialność dbania o otoczenie i nie tylko. Liczba adresatów działania to bezpośrednio uczniowie 

biorący udział w konkursie, a także nauczyciele, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i wszystkie osoby odwie- 

dzające stronę internetową Organizatora (www.wiazowna.pl) oraz profil Ochrony Środowiska w Gminie 

Wiązowna (na portalu społecznościowym Facebook), czytające prasę lokalną „Powiązania” a także będące 

uczestnikami spotkań, szkoleń, warsztatów i innych gminnych wydarzeń poświęconych ekologii, organizo- 
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wanych lub współorganizowanych przez Gminę Wiązowna, gdzie będą upubliczniane wyniki konkursu oraz 

prezentowane będą prace konkursowe. Edukacja ekologiczna podniesie świadomość i aktywność ekolo- 

giczną, pomoże w kształtowaniu postaw, szacunku i odpowiedzialności za stan środowiska oraz pobudzi 

dzieci i młodzież do aktywnego włączenia się w ochronę przyrody, rozbudzi potrzebę działania na rzecz 

zachowania jej ochrony. 

Trwałość projektu – projekt realizowany corocznie 

Przyczyna realizacji projektu – Konkursy ekologiczne na terenie gminy organizowane są corocznie z po- 

wodu potrzeb aktywizacji i podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Relacja do 

wcześniej realizowanych przez gminę projektów rewitalizacyjnych (w poprzednich okresach – komple- 

mentarność międzyokresowa). Konkursy organizowane od wielu lat odbywają się głównie w placówkach 

oświatowych ze względu na duże zainteresowanie uczestników. Z doświadczenia zaproszone placówki 

bardzo chętnie biorą czynny udział w konkursach związanych z ochroną środowiska. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 16 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026- corocznie 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, Dofinansowanie z WFOŚIGW 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym projekt będzie Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska. 
 

 
1. 11. Modernizacja i budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Rzakcie (boisko spor- 

towe) na cele gminnego klubu sportowo-rekreacyjnego 
 

Lokalizacja: Miejscowość Rzakta dz. nr ew. 272 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji, możliwość współpracy gminy z ze- 

wnętrznymi beneficjentami, z ośrodkami zdrowia, stowarzyszeniami i prywatnymi przedsiębiorcami. 

Opis: 

Gmina posiada na terenie działki niewielki budynek przeznaczony na lokalną działalność obecnego klubu, 

przestrzeń – powierzchnię płaską z możliwością rozbudowy, infrastrukturę oświetleniową. Infrastruktura 

jest jednak niewystarczająca dla planowanego rozwoju i powinna być uzupełniana i modernizowana; 

W związku z rozwojem gminy w zakresie liczebności, potrzeb i trendów społecznych wśród ludzi sprowa- 

dzających się i autochtonicznych mieszkańców, w Gminie Wiązowna niezbędne jest poszerzenie oferty 

rekreacyjno-sportowej.  W najbliższej  okolicy  nie  ma  infrastruktury umożliwiającej  zagospodarowanie 

czasu wolnego w weekendy lub popołudniami dla szerszej ilości odbiorców. Ponadto jest to miejsce za- 

niedbane od strony sportowej i lokalowej (brak toalet, zaplecza socjalnego, pryszniców, niewystarczająca 

ilość oświetlenia całego terenu, miejsc do parkowania, zniszczona płyta boiskowa, brak zabezpieczenia 

terenu ogrodzeniem).  

Głównym celem projektu jest pozyskanie i modernizacja nowej infrastruktury na cele społeczne związane 

ze sportem i zdrowiem publicznym. Drugim celem jest aktywizacja społeczności lokalnej do podejmowania 

działań na rzecz rozwoju gminy Wiązowna i budowanie własnej wartości społecznej. 

W szczególności: wybudowanie infrastruktury lokalowej potrzebnej do stworzenia warunków do prowa- 

dzenia zajęć, wybudowania zamkniętej siłowni, boiska do piłki siatkowej, utwardzonego boiska do piłki 

koszykowej, naprawę powierzchni płyty boiskowej, stworzenie miejsc parkingowych, plac zabaw dla 

dzieci. Te działania pozwolą na zwiększenie atrakcyjności oferty gminy w zakresie dostępności ofert spor- 

towych i rekreacyjnych dla wszystkich grup społecznych i wiekowych. Obecnie w Rzakcie nie ma żadnego 
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dostępu do dóbr społecznych. 

Stworzenie co najmniej 3 miejsc pracy związanych z utrzymaniem kompleksu. 

Stworzenie minimum 4 miejsc pracy dla osób prowadzących zajęcia oraz umożliwienie działalności wolon- 

tariuszy. 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób, które ze względów zawodowych, finansowych i kulturo- 

wych nie uczestniczą w żadnych formach promujących zdrowie oraz nie mogą dziś wysyłać dzieci na zaję- 

cia do innych miejscowości. 

Zwiększenie dostępności usług społecznych dla środowiska lokalnego. 

W połączeniu z warunkami zagospodarowania przestrzennego stworzenie realnej szansy na aktywizację 

osób starszych i w średnim wieku – możliwość wyznaczenia jako miejsce startu i mety trasy nordic-wal- 

king, trasy rowerowej. Stworzenia miejsca do promowania sportów modnych i nowych dla dzieci i ich 

rodziców (utwardzona nawierzchnia to możliwość prowadzenia na przykład zajęć nauki jazdy na rolkach, 

która skupiała by dużą ilość osób z terenów przyległych i spoza granic gminy). Atrakcyjność oferty przy- 

czynia się do zwiększenia atrakcyjności całej gminy oraz jej odbioru – jako gminy promującej zdrowy styl 

życia. Takie działania mogą również zwiększyć bezpieczeństwo (zmniejszenie ilości osób jeżdżących po 

drodze powiatowej na rolkach). 

Możliwość wybudowania siłowni zamkniętej z prawdziwego zdarzenia, może ograniczyć udział domowych 

siłowni (adaptowanych piwnic), tym samym zmniejszyć możliwość występowania patologii społecznych z 

tym związanych zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, społecznego i ewentualnej przestępczości. 

Miejsce takie może być wspaniałym miejscem do rozwijania zdrowego stylu życia poprzez możliwość pro- 

mowania działań i stworzenie możliwości korzystania z zajęć i oferty przez wszystkie grupy społeczne jed- 

nocześnie. Rodzice , czy dziadkowie, który przyjdą z dzieckiem mogą uczestniczyć w tym czasie w innych 

formach aktywności. Ponadto zatrudnienie dietetyka, stworzenie poradni żywieniowej, treningu perso- 

nalnego w klubie sportowym nie tworzy wizerunku osób korzystających z takich usług, jako osób chorych, 

ale prowadzących jedynie niewłaściwy tryb życia. To z kolei może zwiększyć ilość osób korzystających z 

takich usług i przyczyni się do ich atrakcyjności. Promowanie sportu dla każdego stwarza realne szanse na 

budowanie społeczeństwa aktywnego społecznie na każdym poziomie wieku, umiejętności, sprawności 

oraz statusu społecznego i finansowego. Tym samym będzie bardzo otwarty dla rodzin i chętnie odwie- 

dzany przez dzieci. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, doświadczenie zawodowe osób prowadzą- 

cych działalność sportową i rekreacyjną, strategia rozwoju gminy – powstawanie coraz większych skupisk 

mieszkańców w ramach sołectw, którzy: zwracają uwagę na dużą powierzchnię gminy, na ich potrzeby w 

zakresie stwarzania swoim dzieciom co raz większej ilości możliwości rozwoju, (dzisiaj widoczna jest 

ucieczka dzieci i młodzieży do klubów spoza terenu gminy), oraz na brak infrastruktury umożliwiający ko- 

rzystanie z miejsc przeznaczonych do rozwijania potrzeb społecznych. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014–2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 800 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie lub realizacja w formule 

PPP 

 
Zarządzanie projektem: Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współ- 

pracy z LUKS Rzakta, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Ośrodkami Zdrowia, lokalnymi Uczniowskimi Klubami 

Sportowymi. Gmina zapewni obsługę administracyjną i księgową projektu, zatrudnienie personelu spe- 

cjalistycznego zapewni Klub Sportowy oraz GOPS w ramach współpracy partnerskiej. 
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12. Modernizacja budynku komunalnego w Rzakcie 
 

 

Lokalizacja: Miejscowość Rzakta ul. Wiejska 31 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji 

Opis: 

Gmina posiada pewną ilość budynków komunalnych, a w szczególności: kilka świetlic, szkoły, stare zlewnie 

mleka, kilka budynków mieszkalnych. Infrastruktura społeczno- usługowa jest jednak niewystarczająca dla 

planowanego rozwoju i winna być uzupełniana i modernizowana; 

W przypadku rozwoju funkcji mieszkaniowej w Gminie niezbędne będzie poszerzenie oferty oświatowej i 

kulturalnej w związku ze znaczącym wzrostem zapotrzebowania. Zakład Usług Komunalnych Gminy Wią- 

zowna administruje 14 budynkami komunalnymi o charakterze mieszkalnym, użytkowym lub mieszanym 

co daje 15 lokali użytkowych i 19 lokali mieszkalnych. Powyższe budynki w większości wymagają remon- 

tów pokryć dachów, rynien, kominów, instalacji elektrycznych, a w części konieczna jest wymiana okien i 

remont elewacji. Istnieje potrzeba zinwentaryzowania zasobów komunalnego budownictwa mieszkanio- 

wego oraz analiza potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 

Lokale mieszkalne należące do mieszkaniowego zasobu gminy mogą być oddawane w najem osobom, 

które kwalifikują się do wynajmu takiego lokalu z uwagi na trudne warunki zamieszkiwania i niskie do- 

chody. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, brak infrastruktury mieszkaniowej Projekt 

wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014–2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 5 000 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie lub realizacja w formule 

PPP 

 

Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z GOPS. Gmina reali- 

zując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pomoco- 

wych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji zadań inwestycyjnych, 

w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad inwestycją oraz jej 

odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi z realizacją inwe- 

stycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakre- 

sie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, procedura zamówień 

publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych, 

monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki organizacyjnej: Wydziału 

Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi komórkami organiza- 

cyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, zabezpieczenie 

środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 

 
 
 
 
 

Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 99

http://bip.wiazowna.pl/public/get_file.php?id=275604
http://bip.wiazowna.pl/public/get_file.php?id=275604


S t r o n a  | 99  

 

 

 
13. Pielęgnacja pomników przyrody 

 

 

Lokalizacja: Miejscowość Wiązowna, Glinianka 

Obecny właściciel nieruchomości: Nieruchomości prywatne- prace wykonywane na podtawie zgód wła- 

ścicieli nieruchomości 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska 

Opis: Zadanie polega na przeprowadzeniu pielęgnacji drzew pomnikowych oraz cennych przyrodniczo. 

Zakres przedmiotu zadania obejmować będzie m.in. wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających 

na cięciach sanitarnych i cięciach poprawiających statykę drzew, redukcją koron. Oczyszczenie koron 

drzew z suszu drobnego i grubego oraz zabezpieczanie środkami dezynfekcyjnymi, zabezpieczenie ubyt- 

ków, zabranie, wywóz i utylizację powstałych odpadów związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyj- 

nych, oznakowanie i zabezpieczenie terenu w rejonie pielęgnowanych drzew na czas prowadzonych prac. 

Trwałość projektu – corocznie na podstawie wniosków właścicieli i przeprowadzonych opinii stanu zdro- 

wotności drzewa. 

Przyczyna realizacji projektu – Drzewa w obecnym stanie nie oddają w pełni swoich walorów este- 

tyczno-przyrodniczych a także stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r. oraz Program Ochrony Przyrody 

Gminy Wiązowna 

Wartość projektu: ok. 15 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026- corocznie 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, dofinansowanie z WFOŚIGW 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym projekt będzie Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska. 
 
 

14. PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – utworzenie Świetlicy Środowi-skowej w Gli- 
niance oraz wsparcie już istniejących świetlic 

 

 

Lokalizacja: Teren Gminy Wiązowna- Szkoła Podstawowa w Gliniance, Zespół Szkolno – Gimnazjalny w 

Wiązownie, Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zakręcie, Szkoła Podstawowa w Malcanowie 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły działające na terenie Gminy 

Opis: 

Na terenie Gminy Wiązowna działają trzy świetlice środowiskowe w: 

- Szkole Podstawowej w Malcanowie „Malcanów” dla 15 dzieci, 

- Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Wiązownie „Pod Wiązami” dla 30 dzieci, 

- Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zakręcie „Na Zakręcie” dla 25 dzieci. 

Świetlice są placówkami wsparcia dziennego działającymi na zasadach określonych w ustawie o wspiera- 

niu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wpisują się w system pomocy dziecku i rodzinie działający na 

terenie Gminy Wiązowna. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy mogą być prowadzone w różnych formach: 

opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę lub w formie połączo- 
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nej. Głównym celem działalności świetlic jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Świetlice, od lutego 2016r. prowadzone są w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie 

w formie opiekuńczej. Każda z nich ma swojego kierownika i wychowawców, zatrudnionych proporcjonal- 

nie do liczby dzieci. W odrabianiu lekcji pomagają również wolontariusze z Centrum Wolontariatu. Świe- 

tlice są czynne codziennie w godzinach popołudniowych oprócz wakacji i ferii zimowych. 

Po przeprowadzeniu rozeznania środowiskowego oraz informacji od pedagogów i wychowawców ze 

szkoły, pracowników socjalnych oraz środowiska rodziców widać wyraźną potrzebę utworzenia Świetlicy 

Środowiskowej w Gliniance obejmującej swoim zasięgiem dzieci i młodzież z Rzakty oraz Glinianki, dzieci 

uczęszczające do szkoły w Gliniance. Z analizy danych oraz informacji z wcześniejszych lat, gdy w Szkole 

Podstawowej w Gliniance działało Środowiskowe Ognisko Wychowawcze wynika, że Świetlica ta jest bar- 

dzo potrzebna zwłaszcza, że wśród klientów pomocy społecznej zamieszkujących w tamtym rejonie 

Gminy, są środowiska i rodziny, które borykają się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Celem projektu jest: 

1. utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Gliniance połączonej z formą pracy podwórkowej prowadzonej 

przez wychowawcę dla grupy 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się z problemami opiekuń- 

czo – wychowawczymi, 

2. rozszerzenie działalności Świetlicy Środowiskowej w Wiązownie o formę pracy podwórkowej w środo- 

wisku i miejscach gdzie najchętniej spotyka się młodzież zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecz- 

nym. Takie miejsca zlokalizowane są w rejonie parku w Wiązownie (teren zdegradowany przeznaczony do 

rewitalizacji) gdzie spotykają się grupki młodzieży, „wagarowiczów,, jest to miejsce spotkań z udziałem 

alkoholu, używek, dopalaczy, narkotyków, 

3. rozszerzenie oferty każdej ze świetlic o zajęcia rozwijające co najmniej cztery z poniższych ośmiu kom- 

petencji: 

a) porozumiewanie się w języku ojczystym, 

b) porozumiewanie się w językach obcych, 

c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

d) kompetencje informatyczne, 

e) umiejętność uczenia się, 

f) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

g) inicjatywność i przedsiębiorczość, 

h) świadomość i ekspresja kulturalna. 

Trwałość projektu – 3 lata 

Przyczyna realizacji projektu – Potrzeba realizacji projektu wynika ze diagnozowanych problemów spo- 

łecznych w gminie Wiązowna. Diagnoza oparta została o dane zgromadzone przez Gminny Ośrodek Po- 

mocy Społecznej w Wiązownie, Szkoły, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a 

także diagnozę problemów społecznych zawartą w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 

gminie Wiązowna na lata 2015-2020. 

Odniesienie do dokumentów strategicznych: 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020, Cel strategiczny 1: Zmniejszenie 

występowania uzależnień wśród mieszkańców Gminy, 1.1. Zmniejszenie rozmiaru szkód zdrowotnych i 

skutków społecznych spowodowanych nadużywaniem różnego rodzaju środków psychoaktywnych, w 

szczególności alkoholu i narkotyków (Praca z rodziną ze zdiagnozowanym problemem uzależnienia – 

wsparcie terapeutyczne i socjoterapeutyczne) 1.2. Rozpowszechnianie działań profilaktycznych, realiza- 

cja projektów związanych ze środowiskową praca z młodzieżą (wsparcie młodzieżowych grup nieformal- 

nych). Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą 

Nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 257 000 zł 
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Czas realizacji projektu: lata 2017–2020 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie 

 
Zarządzanie projektem: 

Realizatorem projektu będzie GOPS. GOPS zapewni obsługę administracyjną i księgową projektu, zatrud- 

nienie personelu specjalistycznego, zamówienia publiczne, realizację umów partnerskich. 

 
 

 
15.  Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 

 

Lokalizacja: 40 gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funk- 

cjonalnego, w tym cały teren Gminy Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji 

Opis: 

Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF) wyróżnia się na tle województwa mazowieckiego i Polski wyso- 

kim stopniem koncentracji potencjału gospodarczego. Na terenie WOF zarejestrowanych jest blisko 516 

tysięcy podmiotów gospodarczych – 71% potencjału województwa i 13% kraju. Wytwarzany produkt kra- 

jowy brutto (PKB) stanowi około 70% PKB regionu oraz około 15% PKB kraju. WOF cechuje się najnowo- 

cześniejszą w kraju strukturą gospodarki. Występuje tu koncentracja branż wiedzochłonnych i ukierunko-

wanych na wsparcie biznesu. Ponadto licznie występują firmy, funkcjonujące w ramach kluczowych tech- 

nologii wspomagających. WOF charakteryzuje się także koncentracją podmiotów gospodarczych w innych 

branżach wiodących w regionie, tj.: w medycznej, chemicznej i kreatywnej. 

Położenie geograficzne i koncentracja kapitału pozwalają aspirować WOF do miana najważniejszego 

ośrodka gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Jednocześnie istniejące powiązania handlowe z zagranicą nie są zrównoważone. Obszar charakteryzuje się 

ujemnym saldem w handlu zagranicznym, mimo że wartość eksportu w latach 2007-2013 wzrosła. Naj- 

większy udział w eksporcie mają towary elektromaszynowe (27%), rolno-spożywcze (19%) oraz chemiczne 

(13%). Za specjalizację eksportową można uznać produkty farmaceutyczne, które stanowiły w 2012 r. 31% 

eksportu kraju w tym zakresie. Bilans handlu zagranicznego dla towarów wysokiej techniki jest ujemny, 

podczas gdy dla produktów spożywczych dodatni. Kierunki geograficzne eksportu nie odbiegają znacząco 

od destynacji na poziomie krajowym. Kluczowym odbiorcą towarów wytwarzanych w OMW są Niemcy 

(21% eksportu w 2013 r.), w dalszej kolejności Czechy, Wielka Brytania, Francja . 

Z badań „Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw” przeprowadzonych w ramach projektu „ewa- 

luacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce” (PARP grudzień 2014) wynika, że działalność 

eksportową prowadzi zaledwie 21,76% firm z sektora MŚP w Polsce. Z badań tych wynika również, że 

spośród przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Mazowieckiego 25,5% przedsiębiorców 

deklarowało, że ich firma w ostatnich trzech latach prowadziła i zamierza prowadzić działalność między- 

narodową natomiast 12,25 deklarowało, że nie prowadzi, ale planuje rozpocząć taką działalność. Dla tej 

grupy najbardziej istotne są m.in. następujące bariery: 

- brak środków finansowych, aby rozpocząć działalność zagraniczną 

- niedostateczne wsparcie publiczne dla eksportu 

- brak informacji o rynku zagranicznym 

- brak informacji o możliwościach wsparcia finansowego 

- brak zaufania do partnerów zagranicznych 

 
Wyniki opracowania „Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza – identyfikacja po- 
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tencjału firm nie-eksporterów” zrealizowanego w 2014 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz- 

twa Mazowieckiego w Warszawie pokazują, że najefektywniejszymi instrumentami wsparcia eksportu, 

wskazanymi przez eksporterów jest dofinansowanie: 

- udziału w targach i wystawach za granicą. 

- kosztów uzyskania certyfikatów 

- udziału w szkoleniach związanych procesem internacjonalizacji 

- udziału w misjach zagranicznych 

 
Z badania ankietowego przeprowadzonego przez m.st. Warszawa w I połowie 2015 roku wśród 26 gmin 

WOF wynika, że żadna z 26 gmin nie dysponuje szczegółową bazą podmiotów gospodarczych sektora MŚP 

na swoim obszarze. Tym samym brakuje na poziomie samorządów szczegółowej wiedzy o potencjale pro- 

eksportowym sektora MŚP. 

Promocja gospodarcza gminy nie jest ujmowana w strategiach gmin WOF albo ma charakter bardzo ogól- 

nikowy. Zaledwie 13% gmin prowadzi działania mające na celu promocję lokalnych przedsiębiorców na 

rynkach zagranicznych. Jednocześnie 70% gmin WOF ocenia zaspokojenie potrzeb pod tym względem ne- 

gatywnie. Większość gmin (74%) prowadzi natomiast działania promujące podmioty gospodarcze na rynku 

lokalnym, co jednak nie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału miejscowych firm. 

 
 

Wzrost znaczenia międzynarodowego WOF wiąże się również z pozyskiwaniem inwestorów zagranicz- 

nych, Najczęściej wykorzystywanym przez gminy (63%) instrumentem promocji jest zamieszczanie oferty 

inwestycyjnej na stronie internetowej danej gminy. Niewiele jednostek zamieszcza oferty inwestycyjne w 

bazach danych Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera czy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagra- 

nicznych (odpowiednio 8 i 13% gmin). Równie rzadko gminy biorą udział w zagranicznych targach inwe- 

stycyjnych czy zamieszczają ogłoszenia w prasie zagranicznej (po 8% gmin), co jest m.in. skutkiem braku 

ujęcia problematyki promocji gospodarczej w strategiach rozwoju gmin. Prawie 2/3 gmin negatywnie oce- 

nia poziom zaspokojenia potrzeb w zakresie omówionych powyżej działań promocyjnych, ukierunkowa- 

nych na rynki zagraniczne. 

W celu zwiększenia powiązań międzynarodowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego niezbędne jest 

podjęcie kompleksowych działań, w tym przeprowadzenie diagnozy potencjału eksportowego MŚP, opra- 

cowanie Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych oraz ich przeprowadzenie w celu 

realizacji projektu WOF EXPO, którego głównym celem jest zwiększenie powiązań międzynarodowych 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) jest odpowiedzią na zidentyfikowany ograniczony zakres 

wsparcia MŚP w zakresie internacjonalizacji (rozpoczęcie lub rozwijanie działalności eksportowej przez 

MŚP) oraz brak skoordynowanej polityki promocyjnej WOF. 

Cechą charakterystyczną polskich firm są ambitne plany rozwoju, ale ich zamiana na rzeczywiste działania 

zakończone sukcesem wymaga wsparcia. To zadanie dla administracji rządowej i samorządowej, polskiej 

dyplomacji oraz organizacji branżowych (według badania Think tank Poland, Go Global! przeprowadzo- 

nego na przełomie maja i czerwca 2015 roku). Jak wskazuje badanie, wzrosła liczba polskich przedsię- 

biorstw uważających, że potencjał ekspansji w ich branży jest duży oraz takich, które uważają, iż ekspansja 

to ważny kierunek w rozwoju ich biznesu. Jednocześnie znacząco spadła liczba firm przekonanych, że są 

gotowe do wchodzenia na rynki zagraniczne. Co jednoznacznie wskazuje na konieczność intensyfikacji 

działań wspierających. 

Projekt koncentruje się na Małych i Średnich Przedsiębiorstwach działających w szczególności w obszarze 

inteligentnych specjalizacji Mazowsza. W projekcie będą mogły uczestniczyć wyłącznie MŚP z obszaru 

gmin partnerskich. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie gmin z całego WOF. Realizacja efektywnej i kompleksowej pro- 

mocji gospodarczej wymaga bowiem skoordynowanego działania, wykorzystującego potencjały poszcze- 

gólnych gmin tworzących WOF oraz firm gotowych na ekspansję na rynki zagraniczne. Umożliwi to uzy- 
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skanie wartości dodanej jaką jest rozwój powiązań między uczestnikami procesów gospodarczych (przed- 

siębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami badawczo-rozwojowymi, administracją) zlo- 

kalizowanych w różnych częściach WOF, co przełoży się na wzmocnienie potencjału WOF. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego wsparcie MŚP koncentrować będzie się w 

obszarze inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Dzięki kompleksowemu wsparciu MŚP, m.in. w postaci: 

- przygotowanie firm do rozpoczęcia/rozwinięcia działań eksportowych na określonych rynkach, 

- współfinansowania udziału MŚP w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charakterze między- 

narodowym- branżowych targach zagranicznych, misjach gospodarczych, wyjazdach studyjnych mających 

na celu stworzenie przedsiębiorstwom MŚP z WOF warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi. 

- wykorzystania potencjału informacyjno-promocyjnego Centrum Informacji Gospodarczej 

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość nawiązania lub rozszerzenia kontaktów gospodarczych i tym 

samym zwiększenia poziomu eksportu. 

 

W wyniku realizacji projektu, dzięki przeprowadzonej diagnozie potencjału MŚP z obszaru WOF w zakresie 

internacjonalizacji oraz opracowaniu Strategii realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, stwo- 

rzone zostaną narzędzia do efektywnego zarządzania promocją gospodarczą WOF, w tym zwiększenia 

umiędzynarodowienia MŚP. 

 
Realizacja projektu będzie wspierać inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną 

i terytorialną. Projekt będzie mieć też znaczenie stymulujące dla podnoszenia spójności WOF i osiągnięcia 

efektu synergii w zakresie działań podejmowanych dotychczas przez gminy indywidualnie, jak również 

będzie miał wpływ na zwiększenie kompetencji przedstawicieli gmin w zakresie promocji gospodarczej. 

Głównym celem projektu WOF Expo jest zwiększenie powiązań międzynarodowych Warszawskiego Ob- 

szaru Funkcjonalnego (WOF). Projekt WOF Expo w sposób bezpośredni odpowiada na wskazane w RPO 

typy projektów tj. internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług oraz 

wsparcie dotyczące działań wzmacniających pozycję oraz rangę regionalnej gospodarki poprzez promocję 

gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

Projekt wpisuje się w polityki horyzontalne UE: 

- politykę zrównoważonego rozwoju - poprzez dążenie do pogodzenia poprawy wyniku ekonomicznego z 

jednoczesnym ograniczeniem wykorzystania zasobów oraz zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na 

środowisko 

- politykę równości szans i niedyskryminacji - na każdym etapie wdrażania projektu zapewnione zostanie 

równe traktowanie kobiet i mężczyzn, jak również uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze 

względu na inne niż płeć czynniki, tj.: wiek, rasę i niepełnosprawność. 

- politykę równouprawnienia płci – poprzez równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sposób adekwatny do 

realizowanych zadań wspierania MŚP z WOF w ekspansji międzynarodowej. 

 
Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – Potrzeba przygotowania firm do rozpoczęcia/rozwinięcia działań ekspor- 

towych na określonych rynkach, udział MŚP w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o charak- 

terze międzynarodowym, możliwość nawiązania lub rozszerzenia kontaktów gospodarczych i tym sa- 

mym zwiększenia poziomu eksportu. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r. Projekt wpisuje się również w Strate- 

gię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020 + 

Załącznik do uchwały Nr 12 KS ZIT WOF z dnia 9 października 2015 r. 

Wartość projektu: ok. 7 100 757,50 euro 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2026 
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Źródło finansowania: Środki zewnętrze UE- brak wkładu pieniężnego Gminy Wiązowna 
 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna. Gmina realizując w ostatnich latach 

szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pomocowych: krajowych i UE, udo- 

wodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania 

dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do 

użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się 

Wydział Inwestycji. Pracownicy  posiadają wieloletnie  doświadczenie w zakresie  realizacji inwestycji,  w 

tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, procedura zamówień publicznych, aplikowanie 

o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór 

inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki organizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując po- 

wyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wy- 

działem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, zabezpieczenie środków w budżecie gminy, 

dokumentacja finansowa projektów). 

 
 

1. 16. Przedsiębiorczość w praktyce 
 

 

Lokalizacja: Projekt będzie realizowany dla szkół gimnazjalnych z terenu gminy Wiązowna, w tym dla 

gimnazjów w Gliniance i Wiązownie. 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Oświata Gminna w Wiązownie – koordynator projektu; gimnazja publiczne w: Gli- 

niance, Wiązownie i Zakręcie; przedsiębiorcy z terenu gminy Wiązowna. 

Opis: 

Bezrobociem zagrożeni są szczególnie mieszkańcy południowych miejscowości gminy, w tym Glinianki. 

Tradycje rolnicze i ogrodnicze wygasają, a młodzież często bezskutecznie szuka zatrudnienia na rynku 

pracy. By wesprzeć ich w pozyskaniu wiedzy o funkcjonowaniu rynku pracy, nakłonić do przedsiębiorczości 

i aktywności w sferze zawodowym, konieczna jest nauka przedsiębiorczości w praktyce, tj. u osób, które 

osiągnęły sukces prowadząc największe zakłady pracy na terenie gminy, w różnych dziedzinach gospo- 

darki. Przedsiębiorcy, którzy wskazują na trudności w dostępie do wykwalifikowanej kadry, mogą w przy- 

szłości rekrutować młodzież, biorącą udział w projekcie, do pracy, oferując praktyki, staże i inne formy 

pracy. 

Celem projektu jest: 

1) zainteresowanie młodych ludzi przedsiębiorczością i lokalnym rynkiem pracy; 

2) diagnoza potrzeb przedsiębiorców w zakresie pozyskania pracowników; 

3) nawiązanie współpracy między szkołami (uczniami) a pracodawcami 

4) zwiększenie liczby zatrudnionych młodocianych na lokalnym rynku pracy 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego społeczeństwa, zgłaszane 

podczas spotkań otwartych, narad z dyrektorami szkół i forum gospodarczych. 

Projekt nawiązuje do: 

Uchwały z dnia 23 października 2014 r. rady Powiatu w Otwocku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Powiatu Otwockiego na lata 2014 – 2020”; 

Uchwały Nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r., ws. przyjęcia Strategii Roz- 

woju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021(cz. 4 Sfera Gospodarcza); 
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Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Natura i Kultura” na lata 2016 – 2023 z grudnia 2015 r. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 10 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026 

 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, 

 
Zarządzanie projektem: 

Planowanie działań, ustalanie ich harmonogramu oraz realizacja odbywa się w Oświacie Gminnej w Wią- 

zownie, na podstawie ustaleń z narad z dyrektorami szkół. Kontrola realizacji zadania należy do nadzoru- 

jącego OG. Czas trwania przygotowań to ok. 6 miesięcy, w tym: 2 miesiące na wyłonienie uczestników 

projektu w szkołach (ok. 30 osób, podzielonych na grupy), 2 miesiące na rekrutację przedsiębiorców, 3 

miesiące na promocję wśród lokalnego społeczeństwa. 

 

1. 17. Rewitalizacja Parku oraz Pałacu Nojmanów 
 

 

Lokalizacja: Miejscowość Wiązowna, ul. Lubelska 34 

Obecny właściciel nieruchomości: Właściciel prywatny 

Realizatorzy projektu: Właściciel nieruchomości we współpracy z partnerem, organizacjami pozarządo- 

wymi, przy wsparciu Urzędu Gminy Wiązowna 

Opis: 

Pałac Nojmanów to miejsce wymarzone przez elity społeczne Rzeczypospolitej do roli wiejskich letnich 

rezydencji. Pałac często zmieniał właścicieli – od wielkich rodów Lubomirskich, Branickich, Potockich, Ra- 

dziwiłłów i wielu innych, znanych z historii postaci. Pełnił też rolę "letniego salonu" dla ludzi sztuki i nauki. 

Bywały w nim znane postaci jak choćby Książę Józef Poniatowski ogłaszając tu 6 maja 1809 roku  odezwę 

„Do Polaków w zaborze austriackim”. W XIX wieku pałac przeszedł w ręce nowych elit rodzącego się prze- 

mysłu – rodu Szlenkierów, Nejmanów. Walory zespołu pałacowo-dworskiego były inspiracją do opisów z 

powieści "Trędowata", a w latach 30. XX wieku kręcono tu sceny do znanych obrazów polskiego kina, 

takich jak "Ułan księcia Józefa" i "Trędowata". We wrześniu 1939 r. kwaterowała tu grupa operacyjna gen. 

W. Andersa. W czasie okupacji w pałacu urzędowali Niemcy budujący okoliczne fortyfikacje. W czasach 

PRL gościło w jego murach wiele instytucji, m.in. szkoła rolnicza, ośrodek szkolenia ZMP, ośrodek kolonijny 

Urzędu Rady Ministrów. Po 1981 r. obiekt przejął Urząd Gminy lokalizując tu ośrodek zdrowia i aptekę 

oraz młodsze klasy szkoły podstawowej. W okresie transformacji lat 90. zespół pałacowo-parkowy prze- 

chodził w kolejne prywatne władania, m.in. w posiadanie firmy "Polska Grupa Interim Sp. z o.o." (2002). 

Podjęto próbę renowacji parku, ale jest to wyzwanie na długie lata. Na przestrzeni wieków pałac przeisto- 

czył się od stylu barokowego w eklektyczną mieszaninę stylów. I choć stracił swój pierwotny wygląd nadal 

budzi podziw. Dziś ten niedostępny dla społeczeństwa zabytek straszy pustką i zaniedbaniem. Piękny park 

w stylu angielskim, projektowany przez Urszulę Branicką-Lubomirską, uległ zniszczeniu, przerzedził się 

drzewostan, rozebrano pawilony parkowe, wyschły stawy i kanały otaczające pałac, obniża się poziom 

wód gruntowych. Z przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców gminy Wiązowna wynika potrzeba 

interwencji na danym obszarze. Poprzez degradację centrum kulturowego gminy zakłócony jest ład 

przestrzenny i zrównoważony rozwój. Degradacja oraz brak przestrzeni publicznej sprzyja rozwijaniu 

patologii społecznych oraz zmniejsza poziomu bezpieczeństwa. Dostęp i wykorzystanie potencjału 

kulturowego odgrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu poczucia tożsamości, więzi lokalnych i relacji z 

innymi społecznościami, a także kulturami. W budowaniu i wzmacnianiu więzi społecznych oraz 

pozytywnej identyfikacji ze swoją społecznością ważne jest poznawanie wspólnego dziedzictwa i 
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rozwijanie wspólnych doświadczeń. Jednocześnie, co należy podkreślić, celem jest tworzenie sprzyjających 

warunków do aktywności obywateli, a nie odgórne narzucanie pewnego modelu. Podejmowane działania 

mają służyć wspieraniu oddolnych inicjatyw lokalnych i odpowiadać na potrzeby społeczności, 

wynikających z jednej strony z potrzeby odtworzenia i przywracania elementów kultury, które kiedyś 

współtworzyły tożsamość społeczności lokalnej, a z drugiej – z chęci dalszego budowania wspólnoty, 

reinterpretowania dziedzictwa i rozwijania wspólnej tożsamości. 

 
Istotnym celem jest podniesienie ogólnej świadomości regionalnej i umiejętności dostrzegania wartości i 

potencjału w lokalnym dziedzictwie. Tym samym wzrasta konieczność profesjonalnie prowadzonej edu- 

kacji regionalnej, a także zachęcanie społeczności do angażowania się w sprawy własnej lokalności i wła- 

snego dziedzictwa kulturowego, w tym do korzystania z zasobów kulturowych i przyrodniczych. 

Wzmacnianie lokalnej tożsamości wśród osób dorosłych jest ważne również z perspektywy ekonomicznej 

– pozwala m.in. na podnoszenie własnych kwalifikacji lub rozwój lokalnej przedsiębiorczości opartej na 

wiedzy o lokalnym dziedzictwie. Dotyczy to zarówno wydarzeń artystycznych, które wyłaniają „produkty” 

lub marki promujące współczesne wzornictwo polskie i rękodzieło, jak i odtwarzania dawnych tradycji. 

Istotnym działaniem w tym zakresie będzie także wspieranie turystyki kulturowej i kulturowo-przyrodni- 

czej oraz łączenia elementów edukacji regionalnej z rozwijająca się lokalną „agroturystyką” 

Projekt będzie realizowany etapami w miarę możliwości posiadania środków finansowych na realizację 

projektu: 

1. Rewitalizacja części założenia parkowego w Wiązownie na terenie działek 212/13, 212/15 212/16 

oraz 212/10, 212/11, 212/12, 212/14  wraz z terenem przylegającym do rzeki Mieni tj. dz.  212/17 

Grupa docelowa to społeczność lokalna, przyjezdni i korzystający z planowanych budynków 

opiekuńczo leczniczych. 

 Celem projektu jest: 

- podniesienie atrakcyjności otoczenia poprzez połączenie przejścia przy rzece Mieni z terenem parku aż 

do ulicy Lubelskiej 

- rozszerzenie oferty o charakterze turystycznym 

- utworzenie pieszego połączenia ul Lubelskiej i terenów przy rzece Mieni i osiedla Parkowego 

- podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców 

W ramach działań wykonane zostaną: 

- leczenie drzewostanu wraz z niezbędną wycinką 

- poprawa czytelności założenia parku i przywrócenie osi widokowych 

- nowe nasadzenia 

- remont terenu byłego boiska i remont terenu byłego kortu tenisowego 

- rewitalizacja skarpy pałacowej i terenu przy ośrodku zdrowia 

- odtworzenie układu wodnego poniżej pałacu 

- budowa nowy wjazdów na teren parku 

- przebudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury i sieci podziemnych budowa nowej infrastruktury 

- odbudowa historycznych obiektów 

- mała architektura, oświetlenie, mostki i nowe ogrodzenia od strony ul. Parkowej i Lubelskiej oraz kanału 

ulgi rzeki Mieni wraz z niezbędną infrastrukturą 

2. Odtworzenie pawilonu przy pałacu w Wiązownie z przebudową układu drogowego i budową no- 

wej / przebudową istniejącej infrastruktury. Odtworzenie pawilonu w jego historycznym miejscu.  

Planuje się budowę nowego budynku z nowymi instalacjami i niezbędną infrastrukturą. Mieszkańcy i osoby 

z zewnątrz będą miały możliwość korzystania z funkcji opiekuńczo leczniczej budynków położonych w 

parku. Przewiduje się że będzie możliwe prowadzenie działalności o charakterze ośrodka kultury. 

3. Remont zabytkowego pałacu w Wiązownie wraz z przebudową układu drogowego i budową no- 

wej i przebudową istniejącej infrastruktury obejmujący niżej wymienione działania: 
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-Remont zabytkowego pałacu z programem użytkowym dosto sowanym do funkcji głównego budynku 

założenia.  

-Przebudowa wjazdów i podjazdu do pałacu, budowa parkingu oraz niezbędnej infrastruktury. Mieszkańcy 

i osoby z zewnątrz będą miały możliwośc korzystania z funkcji opiekuńczo leczniczej planowanych do 

budowy budynków położonych w parku.  

4. Budowa budynków opiekuńczo leczniczych z ośrodkiem zdrowia i apteką, parkingiem, wjazdami i 

niezbędną infrastrukturą na terenie działki 212/16. Celem jest: 

-Udostępnienie społeczności lokalnej zespołu  planowanych do budowy 

- podniesienie poziomu opieki nad osobami starszymi z terenu gminy i spoza terenu gminy 

- polepszenie poziomu podstawowej opieki zdrowotnej. Koszt ok. 15 mln zł 

5. Rewitalizacja części założenia parkowego w Wiązownie na terenie działek 222/3 i 222/4 wraz z 

terenem przylegającym do rzeki Mieni tj. dz. 222/5.  

Celem jest:  

-udostępnienie społeczności lokalnej zrewitalizowanej części parku w Wiązownie  

- podniesienie atrakcyjności otoczenia poprzez połączenie przejścia przy rzece Mieni z terenem parku 

- rozszerzenie oferty o charakterze turystycznym 

- możliwość wybudowania pieszego połączenia z terenem rekreacyjnym przy ulicy Lubelskiej 

 
W ramach działań wykonane zostaną: 

- leczenie drzewostanu wraz z niezbędną wycinką 

- poprawa czytelności założeń parku i przywrócenie osi widokowych 

-nowe nasadzenia 

-zagospodarowanie otoczenia stawu z wyspą i mostkami 

-mała architektura, oświetlenie i nowe ogrodzenia od strony sąsiadów i ul. Kościelnej 

-modernizacja istniejącej infrastruktury w tym podziemnej oraz budowa nowej w tym wodnej, kanaliza- 

cyjnej, gazowej i energetycznej. 

 
6. Częściowe odtworzenie układu wodnego w parku Wiązowna wraz z oczyszczeniem i regulacją ka- 

nału ulgi rzeki Mieni  

Całoroczne zasilanie kanału ulgi rzeki Mieni poprzez realizację projektu odbudowy spiętrzenia na rzece 

Mieni daje możliwość częściowego odtworzenia układu wodnego w parku a tym samym uzyskanie: 

- zasilenie w wodę zabytkowego parku 

- zwiększenie retencji gruntowej 

- możliwość rewitalizacji parku i możliwość odtworzenia i zagospodarowania stawu z wyspą 

- możliwość oczyszczenia i regulacji kanału ulgi 

- ważne społecznie uregulowanie układu wodnego rzeka Mienia-kanał ulgi a tym samym obniżenie ryzyka 

powodzi 

- podniesienie atrakcyjności parku i jego otoczenia wraz z możliwością rozszerzenia oferty turystycznej 

- podniesienie atrakcyjności terenów położonych nad kanałem ulgi rzeki Mieni 

- podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców 

 
W ramach prac wykonane zostaną 

- odtworzenie młyna podnoszącego wodę do stawu i zimowników 

- budowę spiętrzenia utrzymującego wodę w parku 

- oczyszczenie i regulacja kanału ulgi 

- odtworzenie układu wodnego poniżej pałacu 

- mostki nad kanałem ulgi 

- przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury 
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7. Odbudowa spiętrzenia na rzece Mieni i regulacja kanału ulgi rzeki Mieni 

Całoroczne zasilanie kanału ulgi rzeki Mieni dające możliwość powiększenia przepustowości rzeki a tym 

samym uzyskanie : 

- rozwiązanie społecznie istotnego problemu poprzez zmniejszenie zagrożenia powodziowego 

- zasilenie w wodę zabytkowego parku pozwalające na częściowe odtworzenie układu wodnego w parku 

- zwiększenie retencji gruntowej 

- możliwość zagospodarowania turystycznego terenów powyżej spiętrzenia 

- możliwość przeniesienia części ruchu pieszego i rowerowego na nowy most nad rzeką Mieni 

- podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców 

 
Inne działania przewidziane w ramach realizacji projektu: 

- Odbudowa ekologicznego i przyjaznego rybom spiętrzenia wody w miejscu uszkodzonego 

oczyszczenie i regulacja kanału ulgi rzeki Mieni 

- Budowa mostu do obsługi ruchu pieszego i rowerowego nad rzeką 

Mienią  

- Modernizacja istniejącego mostu nad kanałem ulgi rzeki Mieni 

- Budowa dodatkowych mostków nad kanałem ulgi rzeki 

Mieni  

- Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury 

 
Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – 

a) Zgłoszenie projektu przez właściciela nieruchomości 

b) Potrzeby mieszkańców 

c) Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

d) Poprawa bezpieczeństwa 

e) Wskazania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

f) Realizacja zadań zgodnie z ustawą o zabytkach i opiece nad zabytkami 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014–2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 33 000 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2026 

Źródło finansowania: Właściciel nieruchomości we współpracy z partnerem- potencjalnym inwestorem, 

organizacjami pozarządowymi, ewentualnie z udziałem dofinansowania z UE 

 
 

18. Rewitalizacja środowiska naturalnego na rzecz budowy gminnego kompleksu re- 
kreacyjnego z kąpieliskiem wodnym wraz z konieczną infrastrukturą  

 

 

Lokalizacja: Obszar położony pomiędzy ul. Przemysłową a Jagodową w m. Rzakta 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji 

Opis: 

Cele projektu: 

Stworzenie przestrzeni do rekreacji, spotkań społecznych, integracji społecznej oraz wypoczynku w śro- 
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dowisku naturalnym, które nie będzie kojarzone jedynie z miejscem zniszczonym krajobrazowo. Obecnie 

nie ma miejsca na integrację społeczną. 

Zastąpienie miejsca zniszczonego przestrzenią ciekawą krajobrazowo – zbiornik wodny z plażą i przylega- 

jącym laskiem, w którym można stworzyć park linowy, wiatą do spotkań i integracji społecznej wraz z 

przylegającym miejscem na przebranie. Dookoła biegnąca ścieżka z ławeczkami do odpoczynku. 

Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców poprzez wybudowanie fragmentu chodnika w kie- 

runku kąpieliska od strony wsi oraz firmy marcato. Zdecydowanie zwiększy to bezpieczeństwo na drodze. 

Zastąpienie przemieszczania się samochodami innym środkiem komunikacji lub pieszo, co przyczyni się do 

aktywizacji społeczeństwa od strony promocji zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Miejsce rekreacji przyczyni się zdecydowanie do zwiększenia korzystania z komunikacji miejskiej. Aktywne 

spędzanie wolnego czasu – gmina powinna dążyć do zapewnienia infrastruktury umożliwiającej rozwijanie 

rekreacji i turystyki w celu poprawy jej wizerunku, co wynika z coraz większych potrzeb i inte- resów 

społeczności lokalnych w tym zakresie oraz przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców. 

Tworzenie pozytywnego wizerunku dla promowania pozytywnych wartości prospołecznych związanych z 

rodziną. Stwarza to realną szansę na zmniejszanie powstawania i utrzymywania się patologii społecznych 

w rodzinie. 

Aktywizacja społeczności lokalnej, która deklaruje chęć włączenia się w działania na rzecz powstania kom- 

pleksu rekreacyjnego z kąpieliskiem w tej lokalizacji. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, brak infrastruktury rekreacyjnej, brak 

miejsca do integracji. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 3 000 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie lub realizacja w formule 

PPP 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna. Gmina realizując w ostatnich latach 

szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pomocowych: krajowych i UE, udo- 

wodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania 

dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do 

użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się 

Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym 

ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, procedura zamówień publicznych, aplikowanie o 

środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór 

inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki organizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując po- 

wyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wy- 

działem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, zabezpieczenie środków w budżecie gminy, 

dokumentacja finansowa projektów). 

 

1. 19. Usuwanie azbestu z terenu gminy Wiązowna 
 

 

Lokalizacja: Teren Gminy Wiązowna- nieruchomości zgłoszone przez właścicieli 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska 

Opis: 
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Cele projektu: 

a) spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usuniecie stosowanych od wielu lat 

wyrobów zawierających azbest, 

b) wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych 

azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

c) spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko 

i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska, 

d) pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych 

zgodnie z przepisami prawa. 

 
Trwałość projektu – corocznie 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Powiązania z celami strategicznymi: Rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. 

U. z 2004 roku, Nr 3, poz. 20 z późn. zm.), Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Wojewódzki Plan Gospo- 

darki Odpadami, Potrzeby mieszkańców Gminy Wiązowna. 

Wartość projektu: ok. 13 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017-2026- corocznie 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, dofinansowanie z WFOŚIGW 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym projekt będzie Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Ochrony Środowiska. 
 
 

2. 20. Wiązowskie Centrum Usług Społecznych 
 

 

Lokalizacja: Projekt skierowany jest do 60 osób niesamodzielnych, mieszkańców gminy Wiązowna ze 

szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących na obszarach objętych rewitalizacją – Glinianka, 

Wiązowna Rzakta. Grupy docelowe: – osoby starsze (60+) – 30 osób, – osoby niepełnosprawne – 10 osób, 

– osoby chorujące psychicznie – 20 osób (dzieci niepełnosprawne z całościowym zaburzeniem roz- woju 

– 10 osób i osoby dorosłe – 10). 

Obecny właściciel nieruchomości: Dom Społeczny w Radiówku – umowa użyczenia pomiędzy gminą 

Wiązowna a właścicielem nieruchomości. Umowa zawarta do 2020 r. 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie, Part- 

nerzy – 3 organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelek- 

tualnie „Jesteśmy!”, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”, Stowarzyszenie „Krokus-Wiązowna”. Stowarzysze- 

nia zostały wyłonione w wyniku konkursu o naborze przeprowadzonym na podstawie art. 33 ustawy o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 -2020. 

Opis: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych z terenu gminy Wiązowna 

do usług społecznych poprzez zwiększenie liczby miejsc i form świadczenia w/w usług na obszarze objętym 

realizacją projektu (gm. Wiązowna). 

GOPS (lider partnerstwa) planuje przy współpracy z partnerami – organizacjami pozarządowymi działają- 

cymi w obszarze pomocy społecznej, zbudować kompleksowy system usług społecznych na terenie gminy 

Wiązowna dostosowanych do potrzeb w/w grup odbiorców. Usługi będą realizowane w oparciu o indywi- 
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dualną ścieżkę wsparcia i przyczynią się do deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi, co 

umożliwi osobom niesamodzielnym i ich rodzinom życie w społeczności na równych zasadach z innymi 

osobami. 

Głównym zadaniem w projekcie będzie realizacja usług opiekuńczych i asystenckich. Uzupełnieniem 

wsparcia dla uczestników projektu będzie utworzenie miejsc krótkookresowego pobytu z ofertą wsparcia 

dostosowaną do grup docelowych (w oparciu o bazę lokalową gminy i Partnerów) oraz wypożyczalni 

sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. 

Dodatkowym oddziaływaniem projektu będzie umożliwienie opiekunom faktycznym osób zależnych pod- 

jęcie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie usług społecznych. 

Trwałość projektu – 3 lata 

Przyczyna realizacji projektu – Działania w projekcie są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy spo- 

łeczne zdefiniowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 w gminie Wią- 

zowna. Do najważniejszych problemów zostały zaliczone niepełnosprawność i długotrwała choroba. W 

Strategii wskazuje się na zbyt mały zakres świadczenia usług opiekuńczych na terenie gminy. 

Zakres usług społecznych został zaplanowany w oparciu o dane zgromadzone przez Gminny Ośrodek Po- 

mocy Społecznej w Wiązownie 

Odniesienie do dokumentów strategicznych: 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020, Cel strategiczny 3: Poprawa jakości 

życia osób niepełnosprawnych i z długotrwałą, ciężką chorobą oraz ich rodzin. Projekt wpisuje się w cele 

 

 

Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy 

Wiązowna z dnia 16 września 2013 r. 

Wartość projektu: ok. 1 659 955,25 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2018 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, Dofinansowanie w ramach RPO WM 2014–2020, IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecz- 

nych 

 
Zarządzanie projektem: 

Realizatorem projektu będzie GOPS. GOPS zapewni obsługę administracyjną i księgową projektu, zatrud- 

nienie personelu specjalistycznego, zamówienia publiczne, realizację umowy partnerskiej z organizacjami 

pozarządowowymi. 

 
21. Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Bu- 

dowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy 
Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zinte- 
growanych Inwestycji Terytorialnych – pomoc rzeczowa 

 

 
 

Lokalizacja: Droga 721 przebiegająca przez obszar rewitalizacji w Wiązownie 

Obecny właściciel nieruchomości: Porozumienie (nr CRU/340/2015) z dnia 12.10.2015 roku pomiędzy 

Gminą Wiązowna, a Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Wójtowi Gminy 

Wiązowna zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 721 na terenie gminy Wiązowna. 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji 

Opis: 

W efekcie realizacji projektu powstanie 10,3 km ogólnodostępnej infrastruktury rowerowej. Wzrost 
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udziału transportu zmotoryzowanego w systemie transportowym ogółem powodujący zanieczyszczenia 

powietrza. Rosnąca skala aktywności człowieka, a przede wszystkim postępująca globalizacja powodują, 

że przemieszczanie się ludzi i ładunków jest procesem, który stale przybiera na sile. Jednocześnie transport 

zmotoryzowany jest tą formą aktywności człowieka, która powoduje znaczące straty w środowisku. Przede 

wszystkim emisja zanieczyszczeń transportowych powoduje negatywne konsekwencje dla powie- trza 

atmosferycznego . Jest to problem szczególnie istotny dla terenu objętego projektem, bowiem należy on 

do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, a więc tej części kraju, w której procesy rozwojowe są 

najbardziej dynamiczne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wzmożonym ruchu samochodowym na 

terenie całego obszaru. Pogarszający się stan ochrony środowiska naturalnego, niekorzystny klimat aku- 

styczny. Wśród wielu różnych aktywności człowieka, to właśnie transport zmotoryzowany jest jednym z 

głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska. Ze względu na wysoką gęstość zaludnienia, poziom urbani- 

zacji, koncentrację firm i zakładów produkcyjnych, rozbudowaną sieć drogową, obszar WOF cechuje wy- 

soki poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska. Istotnym problemem w aglomeracji warszawskiej jest 

zanieczyszczenie powietrza, którego główną przyczyną jest ruch drogowy. Według wyników oceny jakości 

powietrza za 2013 rok standardy emisyjne pyłów (zarówno PM2,5, jak i PM10) oraz dwutlenku azotu były 

przekroczone w całej aglomeracji warszawskiej. W tej sytuacji antidotum jest rozwój transportu niskoe- 

misyjnego i promowanie zrównoważonej mobilności na terenie miasta i całego obszaru funkcjonalnego. 

Zanieczyszczenia powietrza nie tylko wnikają głęboko do płuc, ale również przedostają się do krwiobiegu, 

podobnie jak tlen. Długotrwała ekspozycja na pył zawieszony może wywoływać miażdżycę, negatywnie 

wpływać na poród oraz choroby układu oddechowego u dzieci. Możliwy jest także negatywny wpływ na 

rozwój układu nerwowego, funkcję poznawczą i cukrzycę, choroby układu krążenia i oddechowego. Można 

zatem powiązać rosnący udział transportu zmotoryzowanego z chorobami cywilizacyjnymi. Rów- nie 

istotnym problemem w Warszawie i otoczeniu jest niekorzystny klimat akustyczny, powodowany 

zwłaszcza przez hałas komunikacyjny. Około 80% wszystkich zagrożeń akustycznych w środowisku stanowi 

zagrożenie hałasem drogowym, które w obszarach zurbanizowanych stało się zjawiskiem powszechnym. 

W wielu rejonach miast poziom ten osiągnął już 70 dB(A). Wzrost udziału samochodów osobowych w 

systemie transportowym WOF jest ośrodkiem pełniącym funkcje metropolitalne, największym w kraju 

rynkiem pracy, a także obszarem oferującym szeroki wachlarz usług podstawowych i wyższego rzędu. Wy- 

różnia się na tle województwa mazowieckiego i Polski wysokim stopniem koncentracji potencjału gospo- 

darczego. Na terenie WOF zarejestrowanych jest blisko 516 tysięcy podmiotów gospodarczych – 71% po- 

tencjału województwa i 13% kraju – prawie 200 podmiotów na 1000 mieszkańców . Przy takiej koncen- 

tracji zamieszkania i stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego, również system transportowy rozwija się, 

w tym stale zwiększa się ruch pojazdów zmotoryzowanych (głownie samochodów). Systematyczne obni- 

żanie się bezpieczeństwa w ruchu drogowym Słabość sieci dróg rowerowych wpływa na liczbę zdarzeń 

drogowych z udziałem rowerzystów. Rocznie odnotowuje się ponad 300 takich zdarzeń (nie licząc War- 

szawy). Wartość ta utrzymuje się w ostatnich latach, co może świadczyć o braku poprawy bezpieczeństwa 

poruszania się rowerzystów po omawianym obszarze. Niedostatecznie rozwinięta sieć ścieżek rowero- 

wych powoduje, że przemieszczanie się rowerem nie stanowi dogodnej alternatywy dla ruchu zmotory- 

zowanego, szczególnie samochodowego. Rowerzyści korzystając w dróg są zagrożeni kolizją z pojazdem 

mechanicznym, a jednocześnie sami stanowią zagrożenie dla innych pojazdów. Wydłużający się czas prze- 

mieszczania się w wyniku zatorów drogowych. Wzrost ilości samochodów na drogach powoduje także 

powstawanie zatorów drogowych. Jest to zjawisko uciążliwe dla osób poruszających się na drogach, bo- 

wiem powoduje straty w czasie. Jedną z ważniejszych konsekwencji powstawania zatorów na drogach jest 

brak możliwości realnego oszacowania czasu przemieszczania się. Ponadto samochody stojące w korkach 

pracują, powodują zatem emisję gazów i zanieczyszczenie środowiska. Brak dostatecznie rozwiniętej in- 

frastruktury umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego oraz niewykorzystany potencjał rozwojowy 

w obszarze turystyki. Rower jest jedną z najbardziej popularnych form spędzania wolnego czasu. Żeby 

jednak rowerzyści mieli zapewnione dogodne warunki przemieszczania się, system ścieżek rowerowych 
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musi być dobrze rozwinięty. Za popularnością roweru jako środka komunikacji nie nadąża podaż infra- 

struktury – na obszarze WOF znajduje się 550 km dróg rowerowych. Ponadto istotny udział wśród istnie- 

jących dróg rowerowych stanowią te o charakterze rekreacyjnym, a nie komunikacyjnym. Ścieżki rowe- 

rowe są atrakcją turystyczną bowiem umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu oraz dotarcie do in- 

teresujących miejsc. Brak dobrze rozwiniętego systemu ścieżek powoduje zatem niepełne wykorzystanie 

potencjału rozwojowego. Realizacja inwestycji uzyskała stosowne zezwolenia, w tym w zakresie ochrony 

środowiska. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – 

Poniżej przedstawiono potrzeby, z których wynika konieczność realizacji inwestycji: 

Egzystencja w środowisku naturalnym, które nie będzie powodowało ujemnych konsekwencji zdrowot- 

nych obecnie oraz w przyszłości. Zanieczyszczone środowisko obniża walory estetyczne otoczenia czło- 

wieka. Jednakże dużo bardziej poważne jest oddziaływanie zanieczyszczonego środowiska na zdrowie,  a 

nawet i życie ludzi. Stąd też wynika naturalna potrzeba człowieka od przebywania w estetycznym i czystym 

środowisku, a przede wszystkim w otoczeniu, które nie będzie miało negatywnego oddziaływania na zdro- 

wie i życie. Zastąpienie przemieszczania się samochodami innym środkiem komunikacji. Społeczeństwo 

coraz chętniej przesiada się na rower. Staje się on istotnym środkiem komunikacji służącym dotarciu do 

generatorów ruchu. Istotny udział wśród istniejących dróg rowerowych stanowią te o charakterze rekre- 

acyjnym, a nie komunikacyjnym – w 44% gmin WOF drogi komunikacyjne stanowią nie więcej niż 1/4 

długości wszystkich odcinków, a w 24% gmin infrastruktury o takim charakterze nie ma wcale (wszystkie 

istniejące odcinki mają charakter turystyczno-rekreacyjny). Dodatkowym mankamentem systemu dróg 

rowerowych jest brak ciągłości jego elementów, a także niedobór połączeń, prowadzących do lokalnych 

centrów aktywności i węzłów przesiadkowych. W większości gmin istnieją również znaczne braki w zakre- 

sie rowerowej infrastruktury towarzyszącej. Słabość sieci dróg rowerowych wpływa na liczbę zdarzeń dro- 

gowych z udziałem rowerzystów – rocznie ponad 300 (nie licząc Warszawy). Wartość ta utrzymuje się w 

ostatnich latach, co może świadczyć o braku poprawy bezpieczeństwa poruszania się rowerzystów po 

omawianym obszarze . Bezpieczne poruszanie się po drogach. Każdy użytkownik drogi/uczestnik ruchu 

ma potrzebę bezpiecznego przemieszczania się po drogach. Rowerzyści powinni mieć zapewnione takie 

warunki, które umożliwią im bezpieczne poruszanie się po ścieżkach. Wydzielenie ruchu rowerowego jest 

istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa. Możliwość oszacowania realnego czasu podróży, zapew- 

nienie szybkiej komunikacji między kluczowymi generatorami ruchu (dom-praca/szkoła-dom), Rosnący 

ruch na drogach powoduje powstawanie zatorów drogowych. W tym kontekście każdy uczestnik ruchu 

drogowego ma potrzebę realnego oszacowania czasu podróży. Aktywne spędzanie wolnego czasu – gmina 

powinna dążyć do zapewnienia infrastruktury umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu w tych 

obszarach, które należą do jej zadań własnych. Ponadto rośnie potrzeba w zakresie rozwoju turystyki, 

poprawa wizerunku gmin, poprawa warunków życia przez zintensyfikowanie procesów rozwojowych. Ro- 

śnie zapotrzebowanie na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Ponadto coraz powszechniejszym 

wśród mieszkańców WOF środkiem komunikacji staje się rower. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na 

taki system ścieżek rowerowych, które zaspokoją zapotrzebowanie społeczeństwa na przemieszczenia się 

rowerem. Celem działalności władz samorządowych jest ciągły rozwój jednostek samorządu terytorial- 

nego. Jest to interes jak najbardziej zbieżny z interesem mieszkańców. Zintensyfikowanie procesów roz- 

wojowych ma korzystny wpływ na zatrudnienie, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości 

życia. Zapewnienie sprawności przemieszczania się – możliwość realnego oszacowania czasu podróży, Re- 

alizacja niniejszego przedsięwzięcia umożliwi zintegrowanie ścieżek rowerowych w sześciu gminach/mia- 

stach. Dzięki temu rowerzyści będą mogli swobodnie poruszać się po terenie realizacji projektu – każdy 

zainteresowany będzie mógł zamienić samochód na rower. 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r. oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
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Wartość projektu: ok. 7 215 505,89 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2018 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, dofinansowanie w ramach RPOWM 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna. Gmina realizując w ostatnich latach 

szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pomocowych: krajowych i UE, udo- 

wodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym do przygotowania 

dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad inwestycją oraz jej odbioru i przekazania do 

użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi z realizacją inwestycji gminnych zajmuje się 

Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji, w tym 

ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, procedura zamówień publicznych, aplikowanie o 

środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych, monitorowanie i odbiór 

inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki organizacyjnej: Wydziału Inwestycji. Realizując po- 

wyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi, najczęściej z Wy- 

działem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, zabezpieczenie środków w budżecie gminy, 

dokumentacja finansowa projektów). 

 

 
22. Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne centrum wsi Glinianka 

 

 

Lokalizacja: Tereny zlokalizowane przy ul. Napoleońskiej oraz ul. Kościelnej w m. Glinianka 

Obecny właściciel nieruchomości: Gmina Wiązowna 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Inwestycji, parafia w Gliniance, lokalni przed- 

siębiorcy, rada sołecka, sołtys 

Opis: 

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu będącego centrum miejscowo- 

ści Glinianka. Zwiększenie dostępności miejsca dla społeczności wiejskiej pod kątem rekreacyjnym, kultu- 

rowym, edukacyjnym, wyznaniowym, środowiskowym, turystycznym. 

Wzmocnienie atrakcyjności wsi poprzez 

1. zagospodarowanie terenu wokół kościoła: 

• Urządzenie terenów zielonych 

• Budowa ścieżek spacerowych i rowerowych 

• Usytuowanie ławeczek i placu zabaw dla dzieci 

• Utworzenie tzw. Ścieżki historycznej wkomponowanej w pas spacerowy poprzez: utwo- 

rzenie stałej wystawy fotograficznej odnoszącej się do historycznych faktów wsi Glinianka a także 

bloków tekstowych mówiących o historii kościoła, wsi, tradycji miejscowości, obrzędów niegdyś 

obchodzonych na terenach Glinianki, historii wsi z czasów przed i w czasie II wojny światowej 

• Budowa oświetlenia ścieżek spacerowych wraz z oświetleniem głównego wejścia do ko- 

ścioła 

• Wymiana kostki znajdującej się przy wejściu głównym do kościoła na kostkę granitową z 

zachowaniem spójności i charakteru miejsca 

• Modernizacja – renowacja ogrodzenia kościoła 

• Połączenie całego pasa spacerowo-historycznego mostkiem (pas zielony uwzględniony do 

zagospodarowania podzielony jest strugą) 

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 

4. Modernizacja ulic 
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Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia i ubóstwa na obszarze objętym realizacją projektu 

(gm. Wiązowna) – zatrudnienie do prac budowlanych, remontowych i zagospodarowania terenu podczas 

realizacji projektu. Celem edukacyjnym tego projektu jest budowa świetlicy wiejskiej na terenie objętym 

projektem. Generalna renowacja budynku po starej zlewni będzie stanowić miejsce spotkań zarówno spo- 

łeczności wiejskiej jak i dzieci i młodzieży. W świetlicy wiejskiej prowadzone będą warsztaty  edukacyjnej 

tj. nauka gry na gitarze, śpiew – chór, pomoc w odrabianiu lekcji, odbieranie dzieci ze szkoły i oferowanie 

atrakcyjnego spędzenia czasu po szkole tak aby ten czas był atrakcyjny, twórczy i odciągał dzieci od gier 

komputerowych czy telewizora. Podczas pracy świetlicy dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje umie- 

jętności, edukować się, spędzać czas aktywnie. Świetlica wiejska przewiduje współpracę z Izbą Regionalną 

znajdującą się we wsi Glinianka. 

Trwałość projektu – 5lat 

Przyczyna realizacji projektu – potrzeby mieszkańców Gminy, brak infrastruktury edukacyjne, rekreacyj- 

nej, kulturalnej, technicznej 

Projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014–2021 przyjętej Uchwałą Nr 

102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r.  

Wartość projektu: ok. 1 000 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2026 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna, ewentualne dofinansowanie, środki sołeckie 

 
Zarządzanie projektem: 

Podmiotem realizującym inwestycje będzie Urząd Gminy Wiązowna we współpracy z GOPS. Gmina reali- 

zując w ostatnich latach szereg prac inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pomoco- 

wych: krajowych i UE, udowodniła, iż posiada zdolności organizacyjne do realizacji zadań inwestycyjnych, 

w tym do przygotowania dokumentacji przetargowej, nadzoru właścicielskiego nad inwestycją oraz jej 

odbioru i przekazania do użytku. W Urzędzie Gminy Wiązowna zadaniami związanymi z realizacją inwe- 

stycji gminnych zajmuje się Wydział Inwestycji. Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakre- 

sie realizacji inwestycji, w tym ze środków zewnętrznych. Przygotowanie inwestycji, procedura zamówień 

publicznych, aplikowanie o środki zewnętrzne, obsługa i rozliczanie pozyskanych środków zewnętrznych, 

monitorowanie i odbiór inwestycji odbywają się w ramach tej samej komórki organizacyjnej: Wydziału 

Inwestycji. Realizując powyższe zadania Wydział Inwestycji współpracuje z innymi komórkami organiza- 

cyjnymi, najczęściej z Wydziałem Finansowym (księgowość realizowanych projektów, zabezpieczenie 

środków w budżecie gminy, dokumentacja finansowa projektów). 

 

 
23. „Złote Wiązy” – konkurs dla najlepszych przedsiębiorców w gminie Wiązowna 

 

 

Lokalizacja: Konkurs kierowany jest do przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na terenie 

gminy Wiązowna. Koncentracja przedsiębiorców dostrzegana jest szczególnie w Wiązownie – centralnej 

miejscowości gminy, wiele przedsiębiorstw ma swoje siedziby także w miejscowościach Glinianka i Rzakta 

– tu zwraca uwagę fakt funkcjonowania i ciągłego tworzenia jednosoosobowych działalności gospodar- 

czych. 

Realizatorzy projektu: Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Spraw Społecznych przy wsparciu: hoteli i re- 

stauracji, Gminnego Ośrodka Kultury, stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna Opis: 

Budowanie marki przedsiębiorstwa jest procesem długofalowym. Konkurs ma na celu pomoc przedsię- 

biorcom w promocji ich działań, szczególnie w zaprezentowaniu jakości, rzetelności i profesjonalizmu, 

które bardzo często nie są dostrzegane przez potencjalnych klientów, szczególnie w konkurencji ze śred- 
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nimi i dużymi przedsiębiorstwami, mającymi lepszy dostęp do narzędzi marketingowych i do nowocze- 

snych form zarządzania zarówno zasobami ludzkimi, jak i procesem produkcji. Ustalenie zasobów lokal- 

nego rynku gospodarczego pozwoli na nawiązanie kontaktów między przedsiębiorcami, podjęcie współ- 

pracy i wymianę doświadczeń, gdyż w chwili obecnej podmioty gospodarcze bardzo często korzystają z 

usług firm na rynku krajowym, ponosząc koszty dostaw czy zakupu usług zewnętrznych. Jak pokazują do- 

świadczenia innych samorządów, współpraca sektora biznesu przy wsparciu lokalnego samorządu prowa- 

dzi do rozwoju firm, w tym do przekształcania ich w firmy zatrudniające pracowników, a także do zwięk- 

szania aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w partnerstwie sektorowym. 

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firm na rynku, prezentacja dobrych praktyk w sferze 

gospodarczej gminy, a przez to rozwój biznesu lokalnego. Projekt ma ścisły związek z rozwojem lokalnego 

rynku pracy – nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach, m.in. dla przedsiębiorstw, które prowadzą 

politykę rozwojową ukierunkowaną na pozyskiwanie pracowników zatrudnionych wykluczeniem społecz- 

nych, szkolenia pracownicze czy oferty socjalne dla zatrudnionych. Podczas gali finałowej prezentowane 

są najważniejsze osiągnięcia firm i instytucji (od 2015 r. dodatkowa kategoria „Lider Ekonomii Społecznej” 

dla organizacji pozarządowych i nieformalnych grup mieszkańców nastawionych na realizację celów pu- 

blicznych), w tym działania na rzecz równego dostępu do pracy ze względu na płeć, wsparcie osób niepeł- 

nosprawnych itp. Nagrodzeni „Złotym Wiązem” to firmy zweryfikowane przez organizatora konkursu pod 

względem spełniania wymagań konkursowych, które dzięki nagrodzie mogą cieszyć się opinią rzetelnej 

firmy. 

Trwałość projektu – projekt realizowany corocznie 

Przyczyna realizacji projektu – Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego biznesu, zgłaszane pod- 

czas organizowanych od 2014 r. Forów Gospodarczych Gminy Wiązowna. Do tej pory zrealizowano 2 

edycje konkursu. 

Projekt nawiązuje do: 

1) Uchwały z dnia 23 października 2014 r. rady Powiatu w Otwocku w sprawie przyjęcia „Strategii 

Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014 – 2020” w zakresie kreaowania warunków dla rozwoju przed- 

siębiorczości oraz promocji sektora gospodarki i tworzenia spójnej oferty prezentującej lokalny potencjał 

rozwojowy; 

2) Uchwały Nr 102.XLIV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2013 r., ws. przyjęcia Stra- 

tegii Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2014-2021(cz. 4 Sfera Gospodarcza), szczególnie w zakresie iden- 

tyfikacji problemów. 

3) Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Natura i Kultura” na lata 2016 – 2023 z grudnia 2015 r. w zakre- 

sie stopnia nasycenia usługami i stanu rynku, a także szeroko pojętej promocji zatrudnienia oraz aktywi- 

zacji zawodowej mieszkańców. 

Wartość projektu: ok. 30 000 zł 

Czas realizacji projektu: lata 2017–2026- corocznie 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Wiązowna 

 
Zarządzanie projektem: 

Planowanie działań, ustalanie ich harmonogramu oraz realizacja odbywa się w Wydziale Spraw Społecz- 

nych, na podstawie ustalanego do końca roku kalendarza imprez gminnych. Kontrola realizacji zadania 

należy do nadzorującego wydział Sekretarza Gminy. Przy wyborze nagrodzonych organem doradczym 

wójta jest powoływana każdorazowo Kapituła Konkursowa, składająca się m.in. z przedstawicieli uprzed- 

nio nagrodzonych przedsiębiorców i organizacji społecznych oraz samorządowców. Przygotowanie kon- 

kursu trwa do 3 tygodni, od jego ogłoszenia do przyjmowania wniosku mija nie mniej niż 21 dni, natomiast 
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podjęcie decyzji o przyznaniu nagrody następuje w ciągu kolejnych 7 dni. Czas trwania projektu (do jego 

zakończenia galą finałową) to ok. 2,5 – 3 miesiące. Przy planowaniu kolejnych edycji uwzględniane są do- 

świadczenia organizatora oraz uwagi środowiska biznesowego i organizacji pozarządowych, np. w zakresie 

zapisów regulaminowych. Koordynacją zadań zajmuje się pracownik wydziału ds. przedsiębiorców, który 

pozyskuje m.in. patronów medialnych wydarzenia oraz proponuje skład Kapituły Konkursowej. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Tytuł projektu Podmiot 

zgłasza- 

jący 

Cele projektu Produkty, rezultaty Lokalizacja –ob- 

szar objęty 

Obszar 

rewitalizacji 

Okres 

realizacji 

1 Zintegrowany 

system wypoży- 

czania rowerów 

Stowarzy- 

szenie 

„Więzy” 

Celem projektu jest 

stworzenie sieci wy- 

pożyczalni rowerów 

jako części infra- 

struktury związanej 

z obsługą ruchu tu- 

rystycznego w okoli- 

cach Wiązowny 

W efekcie realizacji 

projektu powstaną 

punkty wypożyczalni 

rowerów, promujące 

zdrowy tryb życia. Pro- 

jekt powiązany jest z 

projektem głównym 

dot. budowy ścieżek 

rowerowych 

Wybrane nieru- 

chomości zloka- 

lizowane wzdłuż 

drogi woje- 

wódzkiej 721. 

Wiązowna 2017-2026 

2 Punkt 

Muzealno- 

Informacyjno- 

Turystyczny 

(MIT) 

Stowarzy- 

szenie 

„Więzy” 

Stworzenie w cen- 

trum Wiązowny (wsi 

i gminy) ośrodka 

muzealno-informa- 

cyjno-turystycznego 

Zwiększenie dostępno- 

ści miejsca dla społecz- 

ności wiejskiej pod ką- 

tem rekreacyjnym, kul- 

turowym, edukacyj- 

nym, wyznaniowym, 

środowiskowym, tury- 

stycznym. 

Wiązowna 

Gminna, ul. Lu- 

belska 29 

Wiązowna 2017-2026 

3 Rewitalizacja 

pałacu 

Muzeum 

Wojsko- 

wości w 

Niepoło- 

micach 

Adaptacja części po- 

mieszczeń Pałacu 

Nojmanów na cele 

wystawiennicze, or- 

ganizacja imprez i 

wydarzeń kultural- 

nych na terenie 

Parku, 

Podniesienie świado- 

mości społeczności lo- 

kalnej umiejętności do- 

strzegania wartości i 

potencjału w lokalnym 

dziedzictwie, wspiera- 

nie turystyki kulturo- 

wej 

Wiązowna, ul. 

Lubelska 34 

Wiązowna 2017-2026 

4.2.1   PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE -  ZESTAWIENIE PROJEKTÓW 
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4 Doposażenie 

Ośrodków 

Zdrowia w 

Gminie 

Wiązowna 

Ośrodek 

Zdrowia 

w Wią- 

zownie, 

Ośrodek 

Zdrowia 

w Gli- 

niance, 

Gmina 

Wią- 

zowna 

Poprawa dostępu 

do usług medycz- 

nych 

Poprawa i zwiększe- 

nie zakresu usług 

medycznych. Za- 

trudnienie osób bez- 

robotnych do utrzy- 

mania czystości i po- 

rządku na terenie 

ośrodków. 

Ośrodek zdro- 

wia w Wią- 

zownie Wią- 

zowna dz. 

212/14 ul. 

Parkowa 43, 

Ośrodek Zdro- 

wia w Gli- 

niance Gli- 

nianka dz.413 

ul. Napoleoń- 

ska 53 

Wiązowna 

Glinianka 

Rzakta 

2017- 

2026 

5 Szkoła Liderów Fundacja 

„To Lubię” 

Szkolenia specjali- 

styczne oraz warsz- 

taty połączone z in- 

tegracją w celu przy- 

Rozwój umiejętności 

organizacyjnych, przy- 

wódczych, przedsię- 

biorczości, świadomo- 

Teren Gminy 

Wiązowna 

Wiązowna 

Glinianka 

Rzakta 

2017-2026 

 

 

   gotowania mło- 

dzieży do pełnienia 

roli animatorów spo- 

łecznych 

ści i ekspresji kultural- 

nej wśród młodzieży w 

wieku 13-26 lat. Ilość 

inicjatyw dla społecz- 

ności lokalnych. 

   

6 Wiązowski Te- 

atr Muzyczny 

Fundacja 

„To Lubię” 

Aktywizowanie 

mieszkańców do 

rozwoju własnej 

osobowości, umie- 

jętności językowych 

ruchowych oraz mu- 

zycznych, zapobiega- 

nie wykluczeniu spo- 

łecznemu. 

Organizacja spektakli 

sekcji teatralnych, za- 

angażowanie społecz- 

ności lokalnej w działa- 

nia na rzecz rozwoju 

kulturalnego. 

Teren Gminy 

Wiązowna 

Wiązowna 

Glinianka 

Rzakta 

2017-2026 

7 Młodzieżowe 

Radio Interne- 

towe 

Fundacja 

„To Lubię” 

Rozwój umiejętności 

komunikacji inter- 

personalnej wśród 

młodzieży, podnie- 

sienie kompetencji 

naukowo- technicz- 

nych, inicjowanie 

pozytywnych po- 

staw. 

Działania społeczne 

młodzieży polegające 

na organizacji audycji 

w ramach interneto- 

wego Radia Wiązowna 

Teren Gminy 

Wiązowna 

Wiązowna 

Glinianka 

Rzakta 

2017-2026 

8 Klub Młodzie- 

żowy 

Fundacja 

„To Lubię” 

Aktywizacja mło- 

dzieży do podejmo- 

wania działań spo- 

łecznych, inicjowa- 

nie pozytywnych 

oczekiwań, rozwój 

osobowości, zapo- 

bieganie wyklucze- 

niu społecznemu 

Zaangażowanie lokal- 

nej młodzieży, przeciw- 

działanie patologiom 

społecznym 

Teren Gminy 

Wiązowna 

Wiązowna 

Glinianka 

Rzakta 

2017-2026 
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9 Mobilna Scena 

Plenerowa 

Fundacja 

„To Lubię” 

Stworzenie miejsca 

integracji społeczno- 

ści lokalnych po- 

przez mobilne pre- 

zentowanie wyda- 

rzeń kulturalnych. 

Aktywizacja młodzieży i 

lokalnych grup społecz- 

nych w działania kultu- 

ralne. 

Teren Gminy 

Wiązowna 

Wiązowna 

Glinianka 

Rzakta 

2017-2026 

 

 

 
 

 
 
 

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zamieszczone w nim przedsięwzięcia wymagają komplekso- 

wego podejścia do realizacji poszczególnych działań i projektów. Zdecydowana większość projektów to 

przedsięwzięcia o dość złożonej strukturze, a przez to ich realizacja wymaga współdziałania co najmniej 

kilku podmiotów. Dotyczy to współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami urzędu gminy, GOPS, 

GOK, WODK, jak i pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Podejście zintegrowane - zarządzanie orga- 

nizowane wokół celów strategicznych, koordynacja działań i uwzględnienie zróżnicowania pomiędzy 

obszarami rewitalizacji – wymaga kompleksowych działań. Założono, że w realizację GPR zostanie włą- 

czone szerokie grono organizacji pozarządowych i jednostek podległych urzędowi gminy, które nie tylko 

będą realizatorami projektów, ale także ich kreatorami. Zintegrowane zarządzanie GPR zorientowanym 

na cele i jednoczesne uwzględnienie terytorialnego zróżnicowania potencjałów na obszarach rewitaliza- 

cji wymaga poddania analizie gotowości i możliwości realizacji projektów przez podmioty wpisane do GPR. 

Gminny Program Rewitalizacji ma charakter kompleksowy, na etapie programowania działań re- 

witalizacyjnych zastosowano mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi pro- 

jektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów w ramach 

odrębnych pięciu sfer tematycznych i dostępnych funduszy na trzech obszarach rewitalizacji. 

 
 
 

 

Komplementarność przestrzenna wynika ze skupienia projektów wybranych do realizacji na wyznaczo- 

nych obszarach rewitalizacji. Zgodnie z założeniami zasięg ich oddziaływania będzie większy niż obszar 

rewitalizacji i obejmie teren całej gminy. Projekty główne zostały przygotowane w taki sposób, aby od- 

powiadały na problemy mieszkańców konkretnych podobszarów, a przede wszystkim nie powodowały 

skutków negatywnych lub pozornych. Przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne mają zapobiegać po- 

wstawaniu niepożądanych efektów społecznych, takich jak bezradność społeczna, izolacja i wykluczenie. 

Dostępność do podwyższonych standardów infrastruktury, usług publicznych oraz działań społecznych i 

kulturalnych dla wszystkich użytkowników zamieszkujących dany teren doprowadzi do korzystnych zmian 

w procesie rewitalizacji, z których korzystać będą mogli nie tylko mieszkańcy z danego obszaru 

rewitalizacji. To dotyczy np. budowy Lokalnego Centrum Aktywności i przeniesienia GOK do wyremonto- 

wanego pawilonu w centrum Wiązowny. To przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i integracji 

społeczności lokalnej. Komplementarność w wymiarze przestrzennym zakłada ciągłą analizą następstw 

decyzji przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia. 

 
 
 
 
 

4.3 MECHANIZMY ZAPEWNIENIA  KOMPLEMENTARNOŚCI 

4.3.1  KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA 
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Projekty główne oraz towarzyszące wzajemnie ze sobą powiązane  stanowią kompleksową odpowiedź na 

zdiagnozowane w pięciu  sferach tematycznych zróżnicowane problemy i wykorzystują potencjały lokalne 

na obszarach rewitalizacji. Zadania infrastrukturalne, np. termoizolacja budynku szkoły, moderni- zacja 

świetlicy powiązane są ze zwiększeniem dostępności obiektów użyteczności publicznej, z poszerze- niem 

oferty programowej (GOK po przeniesieniu do nowej lokalizacji). Takie podejście zakłada cało- ściowe 

zmiany w kilku sferach podnosząc m.in. funkcjonalność obiektów publicznych, zwiększając możli- wość 

korzystania z tych obiektów przez szersze grono zainteresowanych. Kompleksowe, zintegrowane 

działania łączące zmiany w sferze społecznej ze zmianami w sferze technicznej i funkcjonalno-prze- 

strzennej mają także wpływ na zmiany w innych sferach, w których zdiagnozowano zjawiska negatywne. 

Pogłębiona analiza obszarów rewitalizacji w zakresie: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjo- 

nalnym, technicznym i środowiskowym umożliwia komplementarność problemową przy projektowaniu 

działań rewitalizacyjnych. Służą temu również określone wskaźniki produktów i rezultatów w każdym 

opisie projektu. Komplementarność problemowa wynika również z tego, że proces rewitalizacji wpisuje 

się w cele innych dokumentów strategicznych, akcentując wprost znaczenie rewitalizacji w dokumen- 

tach strategicznych. 

 
 
 

 

Ramy organizacyjne i instytucjonalne do wdrażania GPR zakładają funkcjonowanie(propozycja) Zespołu 

ds. Rewitalizacji, Zespołu ds. Oceny i Aktualizacji GPR oraz Komitetu Rewitalizacji. Opracowanie odpo- 

wiednich instrumentów i metod zarzadzania pozwoli na kontynuację i uzupełnianie działań podejmowa- 

nych w ramach realizacji polityk publicznych. Nadzór wójta i rozpoznanie kompetencji wykonawczych 

poszczególnych podmiotów umożliwi zlecanie organizacji i realizacji poszczególnych przedsięwzięć jed- 

nostkom i podmiotom, które posiadają po pierwsze wysokie kompetencje, a po drugie - mogą wypraco- 

wać komplementarność proceduralno-instytucjonalną. 

Powołanie wymienionych zespołów  przyczyni się do wzajemnego uzupełniania się działań oraz spójno- 

ści procedur w realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie powiązanych projek- 

tów w ramach istniejących struktur organizacyjnych urzędu gminy. 

 
 
 

 

W GPR założono ciągłość programową w odniesieniu do wcześniej podejmowanych działań rewitalizacyj- 

nych ( w oparciu np. o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i Strategię Rozwoju Gminy) oraz 

przyjęto długofalową realizację znacznej części projektów. Ważnym kryterium wyboru projektów była 

ciągłość programowa. Kierunki działań podejmowanych w ramach poprzednio realizowanych pro- 

gramów będą kontynuowane i rozwijane w okresie programowania 2014-20120. Ocena stopnia i skut- 

ków wdrażania poprzednich przedsięwzięć służących szerzej rozumianej rewitalizacji pomogła opraco- 

wać listy przedsięwzięć, które stanowić będą uzupełnienie do już podjętych działań, co pozwoli na bar- 

dziej efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy w obecnej perspektywie finansowej. Przedsięwzię- 

cia podejmowane w poprzednich latach mają swoją ciągłość i kontynuację w aktualnym dokumencie. 

4.3.2  KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA 

4.3.3  KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-INSTYTUCJONALNA 

4.3.4  KOMPLEMENTARNOŚĆ  MIĘDZYOKRESOWA 

Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 121



S t r o n a  | 121  

 

Wnioski wyciągnięte z realizacji poprzednich działań pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie środ- 

ków i możliwości w bardziej zawansowanych formach współdziałania, dzięki czemu proces rewitalizacji 

wzmocni efektywność i skuteczność interwencji w postaci komplementarnych projektów. W obszarze 

projektów społecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radiówku realizuje od kilku lat cyklicznie 

formy wsparcia, m.in. szkolenia w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, warsztaty w zakre- 

sie przeciwdziałania bezradności społecznej, programy terapeutyczne skierowane m.in. do osób niepeł- 

nosprawnych. Komplementarność od lat działań GOPS otwiera nowe proaktywne możliwości współdzia- 

łania, poszerzania usług społecznych na poziomie np. projektowanej spółdzielni społecznej. 

 
 
 

 

Gminny Program Rewitalizacji opracowano z zachowaniem komplementarności źródeł finansowania. 

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 Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności (FS), bez ryzyka podwójnego 

dofinansowania. Ponadto projekty wpisane do GPR zawierają także udział środków prywatnych w 

finasowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proces rewitalizacji przebiegać będzie przy założeniu, że 

stymulowanie lokalnych zdolności inwestycyjnych w postaci zasobów wewnętrznych podmiotów na 

podobszarach rewitalizacji czy ich mieszkańców będzie miało kluczowe znaczenie dla dynamiki i 

skuteczności pożądanych zmian strukturalnych zarówno społecznych, jak i infrastrukturalnych. 

Komplementarność źró- deł 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, podmiotów z sektora 

finansów publicznych) i jednocześnie prywat- nych nastąpi integracja finansowa zaplanowanych 

przedsięwzięć głównych i towarzyszących. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Lp 

 
 
 

Nazwa projektu 

 
 
 

Wartość 

 
 
 

Źródła finansowania 

Czy zada- 
nie jest 
wskazane 
w WPF 

 
 
 

Termin realizacji 
 

1 
Modernizacja budynku w Rzakcie na cele 
świetlicy wiejskiej 

 

50 000,00 
 

Budżet Gminy Wiązowna 
 

nie 
 

do 2026 

 

 
2 

 
Adaptacja budynku zlokalizowanego 
przy ul. Leśnej w miejscowości Wią- 
zowna 

 

 
5 000 000,00 

 
Budżet Gminy Wiązowna 
ewentualnie PPP lub dofi- 
nansowanie 

 

 
nie 

 

 
do 2026 

 
 

 

 

 
 

4.3.5  KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

4.3.6 RAMY FINANSOWE  PROJEKTÓW 
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Lp 

 

 

 
Nazwa projektu 

 

 

 
Wartość 

 

 

 
Źródła finansowania 

Czy zada- 
nie jest 
wskazane 
w WPF 

 

 

 
Termin realizacji 

 

 
3 

 
Aktywizacja społeczno zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wyklu- 
czeniu społecznemu 

 

 
259 200,00 

 
dofinansowanie RPOWM 
207 360,00 Budżet Gminy 51 
840,00 zł 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

 
do 2018 

 

 
4 

Aktywna Gmina - cykl szkoleń dla lide- 
rów społeczności lokalnych i organizacji 
pozarządowych z terenu Gminy Wią- 
zowna 

 

 
50 000,00 

 

 
Budżet Gminy, LGD 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

do 2026 
corocznie 

 

5 
Budowa targowiska w miejscowości 
Wiązowna w celu promocji lokalnych 
produktów 

 

1 450 000,00 

 

Budżet Gminy i dofinanso- 
wanie z PROW 527 365,00 zł 

 

tak 

 

do 2018 

 

 
6 

 

 
Dzień Ziemi 

 

 
2 000,00 

 

 
Budżet Gminy 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

do 2026 
corocznie 

 

7 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. 
Wiązowna poprzez utworzenie Centrum 
Aktywności Lokalnej 

 

10 000 000,00 
Budżet Gminy 2 mln, ewen- 
tualne dofinansowanie z 
RPOWM 

 

nie 

 

do 2026 

 

 

 

 
8 

 

Termomodernizacja i rozbudowa Bu- 
dynku ZSG Wiązowna, SP Glinianka oraz 
termomodernizacja Gim Glinianka w ra- 
mach projektu: „Systemowa moderniza- 
cja obiektów gminnych przy wykorzysta- 
niu odnawialnych źródeł energii w for- 
mule PPP” 

 

 

 

 
6 300 000,00 

 

 

 
Budżet Gminy 6,3 mln, dofi- 
nansowanie z RPOWM 4,2 
mln 

 

 

 

 
tak 

 

 

 

 
do 2019 

 

9 
Utworzenie ośrodka kultywowania kul- 
tury i tradycji ludowej poprzez adaptację 
budynku Izby Regionalnej w Gliniance 

 

1 000 000,00 

 

Budżet Gminy, ewentualne 
dofinansowanie 

 

nie 

 

do 2026 

 

 
10 

 
Konkurs ekologiczny organizowany w ra- 
mach realizacji zadania Edukacja Ekolo- 
giczna w Gminie Wiązowna. 

 

 
16 000,00 

 
Budżet Gminy i Dofinanso- 
wanie w kwocie14940,00 zł z 
wfośigw 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

2017-2026 
corocznie 

 

 
11 

Modernizacja i budowa zaplecza spor- 
towo - rekreacyjnego w Rzakcie (boisko 
sportowe) na cele gminnego klubu spor- 
towo – rekreacyjnego. 

 

 
800 000,00 

 
Budżet Gminy ewentualnie 
w formule PPP lub z udzia- 
łem dofinansowania 

 

 
nie 

 

 
do 2026 

 

 
12 

 

Modernizacja budynku komunalnego w 
Rzakcie . 

 

 
5 000 000,00 

 
Budżet Gminy ewentualnie 
w formule PPP lub z udzia- 
łem dofinansowania 

 

 
nie 

 

 
do 2026 

 

 
13 

 

 
Pielęgnacja pomników przyrody 

 

 
15 000,00 

 
Budżet Gminy z udziałem do- 
finansowania 13 500,00 zł z 
wfośigw 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

do 2026 
corocznie 
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Lp 

 

 

 
Nazwa projektu 

 

 

 
Wartość 

 

 

 
Źródła finansowania 

Czy zada- 
nie jest 
wskazane 
w WPF 

 

 

 
Termin realizacji 

 

 
14 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO - 
utworzenie Świetlicy Środowiskowej w 
Gliniance oraz wsparcie już istniejących 
Świetlic 

 

 
257 000,00 

 

Budżet Gminy, ewentualne 
dofinansowanie 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

 
do 2020 

 

 

 

15 

 

 

 

Promocja gospodarcza Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) 

 

 

 

7 100 757,50 
euro 

 

 

Gmina nie ponosi ze swojego 
budżetu kosztów związanych 
z realizacją projektu- środki z 
dof. RPOWM i m.Warszawy 

 

 

 

nie 

 

 

 

do 2026 

 

 
16 

 

 
Przedsiębiorczość w praktyce 

 

 
10 000,00 

 

Oświata Gminna - Budżet 
Gminy 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

do 2026 
corocznie 

 

 
 

17 

 

 
Rewitalizacja Parku oraz Pałacu Nojma- 
nów 

 

 
 

33 000 000,00 

 
 

Właściciel nieruchomości, 
potencjalni inwestorzy, dofi- 
nansowanie 

 

 
 

nie 

 

 
 

do 2026 

 

 
18 

Rewitalizacja środowiska naturalnego na 
rzecz budowy gminnego kompleksu re- 
kreacyjnego z kąpieliskiem wodnym wraz 
z konieczną infrastrukturą. 

 

 
3 000 000,00 

 
Budżet Gminy ewentualnie 
w formule PPP lub z udzia- 
łem dofinansowania 

 

 
nie 

 

 
do 2026 

 

 

19 

 

 

Usuwanie azbestu z terenu gminy Wią- 
zowna 

 

 

13 000,00 

 
Budżet Gminy z udziałem do- 
finansowania z wfośigw 11 
700,00 

nie- tylko 
w uchwale 
budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

 

do 2026 
corocznie 

 

 

20 

 

 

Wiązowskie Centrum Usług Społecznych 

 

 

1 659 955,25 

 

Dofinansowani RPO WM 1 
540 099,21 zł Budżet Gminy 
119 856,04 

 

 

tak 

 

 

do 2018 

 

 

 

 
 

21 

 
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla roz- 
woju komunikacji niskoemisyjnej WOF - 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na te- 
renie Gminy Wiązowna od granicy mia- 
sta Józefów do granicy Gminy Halinów w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery- 
torialnych - pomoc rzeczowa. 

 

 

 

 
 

7 215 505,89 

 

 

 

 
Budżet Gminy 4984766,93 zł 
RPOWM do 80 % 

 

 

 

 
 

tak 

 

 

 

 
 

do 2018 

 

22 

 

Zagospodarowanie funkcjonalno-prze- 
strzenne centrum wsi Glinianka 

 

1 000 000,00 
Budżet Gminy, ewentualne 
dofinansowanie, środki so- 
łeckie 

 

nie 

 

do 2026 

 

23 
„Złote Wiązy” – konkurs dla najlepszych 
przedsiębiorców w gminie Wiązowna 

 

30 000,00 
 

Budżet Gminy 
nie- tylko 
w uchwale 

2017-2026 
corocznie 
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Lp 

 

 

 
Nazwa projektu 

 

 

 
Wartość 

 

 

 
Źródła finansowania 

Czy zada- 
nie jest 
wskazane 
w WPF 

 

 

 
Termin realizacji 

    budżeto- 
wej na 
dany rok 

 

 

 Łączna wartość projektów 76 127 661,14  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji realizowany będzie przez Gminę Wiązowna w ramach struktur organizacyj- 

nych urzędu gminy. Za programowanie procesów rewitalizacji, realizację opracowywanie koncepcji pro- 

jektów rewitalizacyjnych w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy odpowiada Zespół ds. Rewitalizacji, 

które realizuje zadania m.in. w zakresie: 

1. Przygotowania, koordynowania, monitorowania i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, 

2. Inicjowania działań obejmujących przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji zapewniających 

aktywny udział interesariuszy rewitalizacji w zakresie partycypacji społecznej, 

3. Obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji, 

4. Realizowania projektów z zakresu rewitalizacji. 

 

 

Zarządzeniem Nr 32.233.2016 z dnia 22 marca 2016 r.Wójt Gminy Wiązowna powołał Zespół ds. rewitalizacji, 

którego członkami zostali: 

 

1) Tomasz Kostyra – Zastępca Wójta; 

2) Dariusz Szczęsny – Naczelnik Wydziału Inwestycji; 

3) Ewelina Kowalska – Inspektor w Wydziale Inwestycji; 

4) Maciej Nejman – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego; 

5) Sławomir Burbicki – Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego; 

6) Iwona Marczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska; 

7) Grzegorz Sado – Mistrz ds. infrastruktury w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie; 

8) Edyta Borkowska – Pracownik socjalny w Gminnym  Ośrodku Pomocy  Społecznej w Wiązownie. 

 

 

 

5 SYSTEM ZARZĄDZANIA, MONITOROWANIA I EWALUACJI GMINNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI 

5.1 OPIS STRUKTURY ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ  GPR 
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Członkowie Zespołu realizowali zadania zgodne z ustaleniami wstępnymi. Celem Zespołu ds. rewitalizacji 

było opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Wiązowna na lata 2016-2026 poprzez 

realizację następujących zadań: 

 

Przygotowanie danych służących diagnozie do wytyczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewita- 

lizacji, w tym weryfikacja danych i koordynacja przekazywania danych między komórkami organizacyj- 

nymi Urzędu oraz współprac z podmiotami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy, Policja, Powiatowy 

Ośrodek Geodezji i Kartografii), 
 

Opracowanie bieżącej informacji o kolejnych etapach procesu przygotowania GPR i promocja Gminnego 

Programu Rewitalizacji na stronie gminy oraz w Powiazaniach, miesięczniku samorządowym, wydawa- 

nym przez Urząd Gminy Wiązowna 
 

Organizacja spotkań, warsztatów, dystrybucja i zbieranie ankiet służących identyfikacji problemów gminy, 

zbieraniu opinii na temat wytyczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 
 

Przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu oraz jednostkom podległym Gminie Wiązowna oraz 

innym organom administracji publicznej materiałów dotyczących przygotowania i realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji w celu zebrania opinii w kwestiach związanych z opracowywaniem GPR. 

 
Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji uczestniczyli w procesie przygotowania GPR w zakresie: 

 

1. Przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 
 

2. Współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 
 

3. Czynnego udziału w konsultacjach i warsztatach, w spotkaniach poświęconych identyfikowaniu 

problemów i wskazaniu możliwości wprowadzenia zmian pod kątem szerzej rozumianej rewitali- 

zacji z perspektywy pięciu obszarów tematycznych. 
 

4. Gromadzenia danych statystycznych i finansowych na temat możliwości wdrażania planowanych 

projektów oraz planowanego przebiegu realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Re- 

witalizacji, 
 

5. Współpracy z interesariuszami zgłaszającymi swoje zainteresowanie udziałem w procesie rewita- 

lizacji gminy. 

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

członków zespołu w przygotowaniu zintegrowanego podejścia do działań rewitalizacyjnych. Wypraco- 

wane podczas spotkań Zespołu materiały, opinie, wnioski były przedstawiane wójtowi w celu podjęcia 

decyzji w istotnych kwestiach dotyczących postępu prac nad przygotowaniem GPR. Wypracowany pod- 

czas prac Zespołu razem z ekspertami zewnętrznymi model działań analitycznych i koncepcyjnych posłu- 

żył do przygotowania diagnozy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także 

zaprojektowania, organizowania i prowadzenia procesu uspołeczniania etapu programowania rewitaliza- 

cji, co w rezultacie przyczyniło się do opracowania znacznej liczby projektów, które po weryfikacji, dopra- 

cowaniu zostały z pierwotnej listy 55 zredukowane do 23 projektów głównych i 5 uzupełniających. Człon- 

kowie Zespołu inicjowali, wspierali pracę nad projektami wśród zainteresowanych procesem rewitalizacji 

interesariuszy, w tym wyłaniania podmiotów mogących spełniać rolę realizatorów projektów. 
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Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji, po podjęciu uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji 

zostanie przekształcony Zarządzeniem Wójta w Zespół ds. zarządzania Gminnym Programem Rewitaliza- 

cji. Zespół ten odpowiedzialny będzie za monitorowanie procesu rewitalizacji, co najmniej raz na dwa lata 

podda analizie postępy we wdrażaniu GPR, na podstawie przyjętych wskaźników. Po dokonanej oce- nie 

aktualności i stopnia realizacji projektów, Zespół będzie rekomendował Wójtowi, po zaopiniowaniu przez 

Komitet Rewitalizacji, zmiany w Programie. 

Zapewnienie jakości w zarządzaniu i wdrażaniu GPR zostanie podzielone na 4 kategorie: zarządzanie 

rezultatami, zarządzanie finansami, zarządzanie udziałem w procesie rewitalizacji podmiotów, które za- 

deklarowały udział lub współudział w realizacji projektów oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne 

zaplecza. 

 
 
 

 

Po przyjęciu przez Radę Gminy Wiązowna uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych 

oraz obszarów rewitalizacji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Wiązowna, która to uchwała 

podlegała uprzednio konsultacjom społecznym. Komitet Rewitalizacji został powołany Zarządzeniem nr 

158.359.2016 z dnia 3 listopada 2016 roku. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 15 osób 

reprezentujących lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Wiązowna, 

organizacje pozarządowe oraz inne grupy społeczne. Dodatkowo z uwagi na konieczność zintegrowania 

podejmowanych działań Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji w posiedzeniach Komitetu 

Rewitalizacji uczestniczyć będą wybrani pracownicy Urzędu Gminy Wiązowna wchodzący w skład Zespołu 

ds. Rewitalizacji (6 osób). Będą oni brali udział w posiedzeniach z głosem doradczym bez prawa do  

głosowania. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w 

sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą wójta Gminy Wiązowna. Głównymi zadaniami Komitetu Rewitalizacji będzie 

podejmowanie działań mających wpływ na proces rewitalizacji na każdym etapie wdrażania oraz 

wszystkich poziomach zarządzania oraz sprawowanie nadzoru, monitorowanie i ewaluacja działań 

rewitalizacyjnych. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji. 

 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Wójt Gminy Wiązowna. Kolejne posiedzenia Komitetu 

zwołuje Przewodniczący Komitetu lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego Komitetu. 

2. Posiedzeniem Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego.  

3. Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu członkowie wybierają z pośród siebie 

Przewodniczącego i Zastępcę. Procedurę wyboru prowadzi najstarszy wiekiem członek Komitetu. 

4. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu następuje zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych na posiedzeniu, przy 

obecności co najmniej połowy składu Komitetu.  

5. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu według potrzeb Komitetu, kieruje 

pracami Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz.  

6. Komitet opiniuje ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji co 

najmniej raz na 3 lata. 

7. W przypadku powtarzającej się nieobecności w posiedzeniach oraz braku aktywnej pracy na rzecz 

Komitetu, Wójt Gminy Wiązowna może wykluczyć członka ze składu Komitetu po uzyskaniu 

akceptacji co najmniej 51% pozostałych członków Komitetu. Członkowie Komitetu będą 

5.2 KOMITET REWITALIZACJI 
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powiadamiani o posiedzeniach Komitetu z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie, telefonicznie 

lub w inny przyjęty przez Komitet sposób.  

8. Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz dokumenty, które 

będą przedmiotem obrad powinny być przekazywane członkom Komitetu na 5 dni roboczych 

przed zaplanowanym terminem posiedzenia. 

9. W pracach Komitetu mogą brać udział osoby spoza jego grona (przedstawiciele różnych środowisk 

oraz specjaliści z zakresu działań podejmowanych na obszarze objętym procesami rewitalizacji) 

zaproszeni przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub członków Komitetu. 

10. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym bez prawa do  głosowania.  

11. Komitet zajmuje stanowisko w sprawach w formie opinii, która jest formułowana             w drodze 

uzgodnienia stanowisk.  

12. W przypadku rozbieżności stanowisk opinia formułowana jest po odbyciu głosowania      i 

przyjmowana jest zwykłą większością głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania, 

w obecności co najmniej połowy składu Komitetu. W przypadku równowagi głosów, głosem 

decydującym dysponuje Przewodniczący lub jego Zastępca (w przypadku nieobecności 

Przewodniczącego).  

13. Jeśli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 12 wszyscy członkowie Komitetu oddadzą głos 

„wstrzymujący się”, dyskusja w sprawie jest kontynuowana, a obecni eksperci mogą być 

poproszeni o dodatkowe wyjaśnienia, a następnie głosowanie odbywa się ponownie.  

14. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, do którego wpisuje się wszystkie ustalenia 

poczynione podczas posiedzenia Komitetu i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.  

Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu zapewnia Sekretarz Komitetu – wyznaczony przez Wójta 

pracownik Urzędu Gminy Wiązowna.  

Komitet Rewitalizacji działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji, pozytywnie zaopiniował przedstawiony Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na 

lata 2016 – 2026 podczas I posiedzenia Komitetu w dniu 27.01.2017 r. W wyniku uzgodnienia stanowisk, 

zgodnie z art.7 ust. 5 i ust.6 w/w ustawy Komitet Rewitalizacji zalecił wprowadzenie zapisów do treści 

projektu Programu Rewitalizacji dotyczących wskazania niezbędnych zmian w uchwale Nr 132.XX.2016 

Rady Gminy Wiązowna z dnia 10.10.2016 r. w poniżej opisanym zakresie: 

-pkt II.1. Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Komitet liczy od 8 do 25 osób. Kadencja Komitetu trwa 3 lata od dnia 27.01.2017 r. 

 
 
 

 

Zarządzanie GPR 
 

 
Gminny Program Rewitalizacji będzie oceniany przez Zespół ds. oceny GPR powołany przez Wójta Gminy 

lub przez Zespół ds. Aktualizacji GPR. Celem Zespołu będzie przedstawienie rocznych sprawozdań z reali- 

zacji działań podjętych w ramach planowanych projektów wpisanych do GPR, przygotowywanie wnio- 

sków o zmianach w działaniach (rezygnacja z części działań lub dodanie nowych do aktualizacji GPR), 

przedstawienia skutków i form oddziaływania na społeczność gminy. 

GPR będzie aktualizowany w formie uchwały Rady Gminy. Wdrażane zmiany będą również podlegały 

uchwaleniu przez Radę Gminy. Wdrażanie, realizację i prowadzenie monitoringu nadzorować będzie Ze- 

spół Zadaniowy ds. Wdrażania GPR we współpracy z Komitetem Rewitalizacji oraz instytucjami i organiza- 

cjami działającymi na terenie  gminy. Oceną realizacji GPR zajmować się będzie Rada Gminy. 

5.3 MONITORING I  EWALUACJA WDRAŻANIA GPR 
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Zasady pracy Zespołu ds. Aktualizacji GPR 
 

 
 

Rekomendowany scenariusz. Zespół spotyka się co najmniej dwa razy w roku i ustala konkretne działania 

w odniesieniu do realizowanych projektów z listy projektów głównych GPR oraz analizuje możliwości rea- 

lizacji projektów uzupełniających. Na bieżąco prowadzony będzie monitoring w oparciu o harmonogram 

realizacji projektów GPR. 

We wrześniu każdego roku Zespół opracowuje Harmonogram Działań na następny rok kalendarzowy ze 

wskazaniem modyfikacji działań, realizatorów i źródeł finansowania. Harmonogram stanowi załącznik do 

GPR i jest przedmiotem monitorowania i rocznej ewaluacji. 

Na początku każdego roku kalendarzowego Koordynator przedstawia sprawozdanie z realizacji GPR Wój- 

towi Gminy i prezentuje go na Sesji Rady Gminy. 

Wójt będzie informował Radę Gminy o stanie realizacji GPR raz na rok. 
 

Monitoring i ewaluacja GPR będą prowadzone przez Zespół ds. Aktualizacji GPR. Monitoring oraz ewalua- 

cja GPR, celów i kierunków przyjętych w Programie pozwoli na wprowadzenie zmian w programach roz- 

woju i planach działania, poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji w zależności od potrzeb społecz- 

nych i możliwości ekonomicznych gminy. Monitorowanie Strategii prowadzone będzie systematycznie a 

raporty z wdrażania przedstawiane będą Radzie Gminy nie rzadziej niż raz na rok. 

 

 

Cele ewaluacji i monitoringu GPR 
 

 

Monitoring i ewaluacja GPR są ze sobą wzajemnie powiązane. Warto jednak rozdzielić ich zakres. Moni- 

toring polega na regularnym zbieraniu informacji na temat postępów w realizacji zadań w ramach projek- 

tów, czyli na zbieraniu danych, czy zakładane rezultaty (wskaźniki produktów) osiągane są zgodnie z har- 

monogramem. Monitoring realizacji zadań stanowi – równoległy do ich wdrażania – ciągły proces zbiera- 

nia 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 prze- 

prowadzana 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 okre- 

ślone 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 Zarzą- 

dzający realizacją GPR, decyzji dotyczących zarówno sposobu realizacji poszczególnych zadań, jak i modelu 

zarządzania realizacją GPR. 
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Cele i założenia systemu monitoringu GPR 
 

Celem monitoringu jest uzyskanie informacji potrzebnych dla analizy przebiegu i efektów wykonania za- 

dań poszczególnych projektów. Pierwszym krokiem budowy systemu monitorowania jest określenie,                 

co i w jaki sposób będzie monitorowane. Podstawowymi pytaniami jakie powinny być stawiane w okresie 

mo- nitorowania są: Czy zadania są realizowane, czy są realizowane zgodnie z planem, czy nie nastąpiły 

prze- kroczenia budżetu, czy jeśli wystąpiły zakłócenia w realizacji projektu, jakieś odstępstwa od planu, 

to czy można je zaakceptować, dlaczego wystąpiły zakłócenia, co trzeba skorygować. 

Konieczne może się okazać budowanie nowej sieci i schematów czasowych w celu utrzymania termino- 

wego wykonania działań. Również w każdym momencie trwania projektu. Osoby odpowiedzialne za pro- 

jekt musza znać ogólne zapotrzebowanie na środki niezbędne do zakończenia. 

Dokładne zaprojektowanie procesu monitoringu będzie wymagało przygotowania dostępu do danych źró- 

dłowych, ocenę kosztów ich gromadzenia, właściwego ich gromadzenia i zarządzania na użytek strategii 

wdrażania GPR. Plan monitoringu uwzględnia opis metod zbierania danych źródłowych z podziałem na 

pierwotne (wyniki ankiet, kwestionariuszy, wywiadów, warsztatów) oraz wtórne generowane z bazy da- 

nych i z innych istniejących danych liczbowych (np. dane sprawozdania z wykonania budżetu), częstotli- 

wość zbierania danych i sporządzania raportów. 

 
 

Końcowa ewaluacja projektów z listy GPR
 

 
Zakończenie kolejnych zadań i projektów w ramach GPR to ostatni etap. Składa się na niego wiele działań 

formalnych związanych ze sprawozdawczością, rozwiązywaniem umów, rozliczaniem środków etc. Wyniki 

oceny są cennym źródłem informacji, które mogą być przydatne przy realizacji innych projektów. 

Po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów w raportach końcowych specjalne części są poświę- 

cone ewaluacji rezultatów działań obejmujące: ocenę użytych zasobów, powstałe produkty, rezultaty i – 

do pewnego stopnia – efekt oddziaływania. Przyjmuje się, że celem ewaluacji końcowej jest uzyskanie 

informacji potrzebnych dla oszacowania przebiegu i efektów wykonania zadań i projektów w ramach pro- 

cesu rewitalizacji. Dane te będą niezbędne dla oceny stopnia zrealizowana GPR, mierzonego według przy- 

jętych wskaźników. Ogólną ramą ewaluacji jest określenie, czy w trakcie realizacji GPR na poziomie ope- 

racyjnym zostały osiągnięte wymienione cele związane z projektami. 
 

Podstawowe sposoby oceny powodzenia projektu odwołują się do: realizacji w wyznaczonym terminie,             

w ramach zaplanowanego budżetu oraz osiągnięcia wskaźników. Sekwencyjność oceny przedstwia wykres 

poniżej. 

 

Wykres Sekwencyjność oceny 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Monitorowanie i ewaluacja GPR będzie przebiegała na dwóch poziomach: na poziomie celów strategicz- 

nych, ale przede wszystkim na poziomie zarządzania projektami, które będą rezultatem przyjętych planów 

działania. Skuteczne planowanie strategiczne zarządzania projektami i realizacja całości Gminnego Pro- 

gramu Rewitalizacji z punku widzenia monitoringu i ewaluacji jest procesem doskonalenia dotychczas sto- 

sowanych metod. 

 

Aktualizacja GPR 
 

 
Rekomendowane postępowanie to aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzana co 2 

lata i/lub jeśli będzie taka potrzeba częściej w związku z tokiem konkursów w ramach RPO WM i w ramach 

innych funduszy oraz dostępnością środków z budżetu gminy w kolejnych latach. Aktualizację GPR będzie 

dokonywał Zespół ds. Oceny i Aktualizacji GPR we współpracy z Komitetem Rewitalizacji przy współpracy 

pracowników Urzędu Gminy i przedstawicieli interesariuszy, którzy wyrażą chęć udziału w warsztatach 

dotyczących wypracowania aktualizacji GPR. 

Prace nad aktualizacją GPR będą poprzedzone analizami dostępnych danych i zebraniem opinii mieszkań- 

ców gminy Wiązowna, a zwłaszcza wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji na temat skali pozytywnych 

zmian, istniejących problemów społecznych, deficytów i zadowolenia z podjętych działań w sferze elimi- 

nowania barier społecznych, problemów i zapobieganiu występowania zjawisk negatywnych. Następnie 

na warsztatach z przedstawicielami interesariuszy, na podstawie zebranych materiałów i wyników moni- 

toringu GPR, zostaną opracowane poszczególne elementy GPR, które wymagają aktualizacji oraz doko- 

nana zostanie weryfikacja i hierarchizacja poszczególnych celów i zadań realizacyjnych. Brane będą pod 

uwagę zarówno nowe oczekiwania społeczności lokalnej i określonych grup społecznych, jak również 

zmieniające się czynniki środowiska zewnętrznego, np. nowe uregulowania prawne, społeczno-ekono- 

miczne, czy nowe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Dlatego też przy wyborze zadań do 

realizacji na kolejne lata, osoby współpracujące powinny uwzględniać nie tylko istniejące zapisy w Gmin- 

nym Programie Rewitalizacji, ale także nowe, nie ujęte w nim projekty i działania. 

 

System ewaluacji procesu rewitalizacji musi rzetelnie oceniać powodzenie w osiąganiu założonych celów. 

Przygotowana diagnoza w ramach opracowywania GRP będzie materiałem referencyjnym, z którym poza 

wskaźnikami w opisie projektów będzie oceniany  postęp w drodze do osiągania celów. 
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Wiązowna, dnia 02.08.2016 roku 

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych 
 

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wytyczenia obszarów 

zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w gminie 

Wiązowna 

 
PODSTAWY PRAWNE  

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitali-

zacji, a także jej prowadzenie, stanowią zadania własne gminy.  

Zgodnie z art. 8. ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji Dz.U. 2015 poz. 

1777 [Ustawa] przygotowano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji 

i obszarów zdegradowanych, który następnie poddano konsultacjom społecznym (art. 11. ust. 

3 Ustawy). Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: zbieranie uwag w 

postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności poczty elektronicznej; organizacja warsztatów i spotkań, ankietyzacja oraz 

zbieranie uwag ustnych.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 

2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) o przystąpieniu do konsultacji ww. projektu uchwały po-

wiadomiono dnia 16 maja 2016r. tj. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

 

Zamieszczone poniżej podsumowania dotyczą konsultacji społecznych w formie spotkań 

zorganizowanych w dniach 24.05, 29.06, 30.06, 1.07 oraz spotkania warsztatowego zor-

ganizowanego w dniu 26.07.2016. 

PODSUMOWANIE SPOTKANIA 

SPOTKANIE  1 

Termin: 24 maja 2016, godz.16.00 -20.00 

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 
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Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Wiązowna.(http://bip.wiazowna.pl/public/?id=157703) oraz  w wersji papierowej do 

wglądu w Urzędzie Gminy Wiązowna. 

Zgodnie  z projektem uchwały dotyczącej  wytyczenia  obszarów do obszarów zdegradowa-

nych włączono  11 sołectw: 

Zakręt, Izabela, Boryszew,  Wiązowna Gminna, Osiedle Emów, Osiedle Radiówek,   Kąck, 

Pęclin, Glinianka, Wola Karczewska, Czarnówka, Rzakta   

Do obszarów przeznaczonych do rewitalizacji włączono następujące obszary:    

Lp. Obszary do rewitalizacji 

1 Część terenu Osiedla Radiówek 

2 Centrum miejscowości Wiązowna 

3 Centrum miejscowości Rzakta - tereny przy ul. Wiejskiej, Mazowieckiej i Jagodowej 

4 Zachodnia część sołectwa Kąck obejmująca teren po wysypisku śmieci 

5 Północna część sołectwa Pęclin obejmująca teren Domu Nauczyciela 

6 Osiedle Emów - teren pomiędzy ul. Parkingową a rzeką Mienia 

7 Wschodnia część sołectwa Kąck obejmująca teren zabytkowego parku 

8 Zakręt - tereny przy ul. Świerkowej, Sosnowej i Miodowej 

9 Centrum miejscowości Boryszew 

10 Centrum miejscowości Glinianka obejmujące zabytkowy park i dworek 

11 Tereny w centrum miejscowości Wola Karczewska 

 

I. CELE SPOTKANIA  

 

1. Prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

do rewitalizacji w Gminie Wiązowna  

2. Zebranie uwag i opinii na temat projektu uchwały. 

II. UCZESTNICY SPOTKANIA  

 

Do udziału w spotkaniu zaproszono interesariuszy rewitalizacji, w tym organizacje pozarzą-

dowe, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli Rady Gminy i mieszkańców. Udział 

w spotkaniu miał formę otwartą. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby (lista obecności dostęp-

na w Urzędzie Gminy Wiązowna). O spotkaniu poinformowano zgodnie z art. 6 ust.2  Ustawy 

o rewitalizacji na 7 dni przed spotkaniem konsultacyjnym poprzez:  

1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy oraz  na tablicach sołeckich.  

2. informację w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy 

3. informację w formie elektronicznej na BIP  razem z projektem uchwały. 
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 III.  SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA 

16.00 – 16.10 POWITANIE I OMÓWIENIE CELU SPOTKANIA - Janusz Budny, Wójt Gminy  

Wiązowna, Mirosław Warowicki, ekspert z ramienia Wykonawcy - Fundacji Kultury 

Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” 

16.10 – 16.30 REWITALIZACJA – WYMOGI USTAWOWE, Agnieszka Lasota, ekspert rewitalizacji, prezes 

Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” 

16.30 – 16.50  DIAGNOZA–  KRYTERIA DOBORU OBSZARÓW, Mirosław Warowicki 

 

16.50 – 17.20  PREZENTACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW REWITALIZACJI,  

Tomasz Kostyra-Zastępca Wójta Gminy Wiązowna 

 

17.20 – 19.30  PYTANIA I DYSKUSJA  

 

19.30 – 19.45  WYPEŁNIANIE ANKIETY,  ZBIERANIE UWAG 

 

19.45 – 20.00 PODSUMOWANIE SPOTKANIA, Mirosław Warowicki 

 

 

IV. PRZEBIEG DYSKUSJI, GŁÓWNE UWAGI 

 

Zgłoszenie do rewitalizacji Woli Duckiej. Jednym z pierwszych zgłoszonych wniosków w 

czasie spotkania było włączenie Woli Duckiej do obszarów zdegradowanych i do rewitaliza-

cji, zwłaszcza z powodów środowiskowych. Uczestniczka spotkania zgłaszająca wniosek 

przypomniała, że problemy Woli Duckiej były omawiane pod kątem miejsc wymagających 

rewitalizacji na warsztacie diagnostycznym, w którym brała udział dn. 21-04-2016 r.. Ponad 

połowa uczestników spotkania poparła wniosek włączenia Woli Duckiej do obszarów do re-

witalizacji. Wolę Ducką włączono w dalszej części spotkania do procesu wyłaniania prioryte-

towych obszarów do rewitalizacji. Zapowiedziano ponowną weryfikację wskaźników fakto-

graficznych w oparciu o poszerzone dane oraz podkreślono znaczenie głosów uczestników 

konsultacji w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji. 

Dojazd do wskazanych miejsc przeznaczonych do rewitalizacji w Zakręcie. W ramach 

omawiania dojazdu do przewidzianych do rewitalizacji obszarów w Zakręcie podjęto szerszą 

dyskusję nad problemami dotyczącymi dróg w Zakręcie, zwłaszcza sytuacji na ul. Jana Pawła 

i ulicy Długiej i zaznaczającego się podziału Zakrętu na dwie części z powodu trudności ko-

munikacyjnych. Istotnym uwarunkowaniem problemu dróg w Zakręcie jest, jak wyjaśnili 

przedstawiciele władz gminy, status prawny działek przylegających do wąskich dróg w Za-

kręcie, utrudniający poszerzanie dróg oraz rozbudowę głównych dróg, w tym E17. Rozbudo-

wa węzła komunikacyjnego zostanie powiązana z poprawą stanu dróg w Zakręcie. Planowane 

jest połączenie ul. Jana Pawła z rozbudowywaną E17. Całość przedsięwzięcia poprawy sieci 

dróg i połączeń wewnętrznych w Zakręcie, zdaniem władz gminy, jest bardzo ważne zarówno 

dla mieszańców, jak i władz gminy, ale skala tego przedsięwzięcia przekracza ramy opraco-

wywanego GPR. 
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Plany na terenach przeznaczonych do rewitalizacji. W odpowiedzi na pytania uczestników 

o granice obszarów do rewitalizacji Janusz Budny- Wójt Gminy, Tomasz Kostyra - Zastępca 

Wójta oraz Ewelina Kowalska - inspektor w wydziale inwestycji – w rozszerzonym komenta-

rzu przy użyciu prezentacji multimedialnej – omówili zakresy granic poszczególnych obsza-

rów do rewitalizacji wskazując konkretne działki i granice działek. Przedstawiciele władz 

gminy, omawiając granice obszarów do rewitalizacji, poinformowali o statusie prawnym po-

szczególnych działek wchodzących w skład obszarów rewitalizowanych oraz o planowanych 

lub możliwych do podjęcia działaniach służących mieszkańcom konkretnych sołectw i osie-

dli.  

Specyfika GPR a inne dokumenty strategiczne służące rozwojowi gminy. W związku z 

opiniami wskazującymi specyfikę GPR, odróżniającą ten dokument od innych dokumentów 

strategicznych służących rozwojowi gminy, zasugerowano rozważenie ograniczenia liczby 

obszarów do rewitalizacji pod kątem specyfiki przygotowywanego programu rewitalizacji. 

Jak trafnie zauważył jeden z uczestników spotkania, Gminny Program Rewitalizacji nie może 

być głównym dokumentem prezentującym kierunki rozwoju gminy czy też proponującym 

instrumenty wspierania przedsiębiorczości na terenie całej gminy. Wśród istotnych kryteriów 

uczestnicy spotkania zaproponowali do wyboru priorytetowych obszarów do rewitalizacji – 

określenie stopnia realności przedsięwzięcia i jego odziaływania na gminę. 

Znaczenie konsultacji społecznych. Jeden z uczestników zgłosił uwagę na temat roli konsul-

tacji społecznych. Jeśli przyjmuje się, że podstawowe znaczenie w wyznaczaniu obszarów 

zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji mają wskaźniki określone w oparciu o 

dane faktograficzne (statystyczne), to dyskusyjna wydaje się rola konsultacji. Wyjaśniono, że 

konsultacje społeczne mają szczególne znaczenie przy analizie obszarów o zbliżonych warto-

ściach wskaźników, a dużo mniejsze przy analizie obszarów znacznie różniących się pod 

względem wartości wskaźników określonych na podstawie danych faktograficznych. Główną 

rolę odgrywają wskaźniki z obszaru społecznego. Przypomniano, że w analizie negatywnych 

zjawisk społecznych w poszczególnych sołectwach i osiedlach uwzględniono takie wskaźniki, 

jak liczba osób objętych pomocą społeczną, ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm, niepełno-

sprawność, poziom edukacji, starzenie się, depopulacja. W analizie obszaru gospodarczego 

uwzględniono takie wskaźniki, jak liczba podmiotów gospodarczych, liczba podmiotów go-

spodarczych zatrudniających do 50 pracowników, podatek od nieruchomości, liczba bezro-

botnych bez kwalifikacji. 

Finansowanie rewitalizacji. W odpowiedzi na pytania uczestników, dotyczące możliwych 

źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wyjaśniono, że najwięcej środków na 

rewitalizację zostało przeznaczonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W 

RPO dla województwa mazowieckiego wyodrębniono część alokacji, która może być wydat-

kowana jedynie na projekty rewitalizacyjne. Zadania bezpośrednio związane z rewitalizacją 

będą współfinansowane głównie w odniesieniu do priorytetu inwestycyjnego 9b „Wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miej-

skich i wiejskich”. Wskazano także inne źródła finansowania w perspektywie finansowej 
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2014-2020, takie jak krajowe programy operacyjne, podkreślając ograniczoną pulę środków 

na znaczą liczbę gmin woj. mazowieckim. 

Projekty przedsięwzięć rewitalizacyjnych składają nie tylko władze gminy. W nawiąza-

niu do wypowiedzi jednej z uczestniczek podkreślającej, że projekty rewitalizacyjne mogą 

składać nie tylko władze gminy przypomniano wcześniej przedstawianą listę interesariuszy i 

potencjalnych autorów projektów rewitalizacyjnych. Autorami lub współautorami projektów 

mogą być wszyscy interesariusze – nie tylko podmioty publiczne, takie jak instytucje kultury, 

instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe i inne, ale też 

podmioty prywatne, a przede wszystkim mieszkańcy. W ramach projektów rewitalizacyjnych 

premiowane będą partnerstwa kilku podmiotów zawiązywane, aby zrealizować wspólny cel. 

Na obszarach wiejskich preferowane będą projekty realizowane przede wszystkim za pośred-

nictwem Lokalnych Grup Działania, co może mieć istotne znaczenie w przypadku gminy 

Wiązowna. 

Aktualizacja GPR, podatek od nieruchomości. W toku dyskusji przedstawiono wnioski z 

niedawno opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa komentarza do 

ustawy o rewitalizacji (komentarz z 11.05.2016), dotyczącego zmian i aktualizacji programu 

rewitalizacji. Szczególnie rozbudowana procedura przy zmianie lub aktualizacji programu 

rewitalizacji oraz kwestie związane z podatkiem od nieruchomości na terenach rewitalizowa-

nych skupiły uwagę uczestników spotkania. Wobec świadomości konsekwencji dotyczących 

ewentualnego podniesienia podatku od nieruchomości w przypadku niewykonania inwestycji 

na terenie rewitalizowanym, na działkach o przeznaczeniu mieszkaniowym lub usługowo-

mieszkaniowym uczestnicy zaproponowali, by skoncentrować dalsze działania związane z 

wyborem priorytetowych obszarów do rewitalizacji głównie na działkach będących własno-

ścią gminy lub na działkach, które są w trakcie przejmowania przez gminę. 

Plany UG na terenach rewitalizowanych. Przedstawiono wniosek, by przedstawiciele UG 

przygotowali listę działań w trakcie realizacji oraz plany działań na terenach do rewitalizacji z 

innych źródeł niż projekty rewitalizacyjne w ramach GPR, co ułatwi wybór priorytetowych 

obszarów do rewitalizacji. Uzgodniono, że następne spotkanie konsultacyjne poświęcone wy-

borowi priorytetowych obszarów do rewitalizacji zostanie zaplanowane po przygotowaniu 

przez UG listy realizowanych i planowanych przedsięwzięć na obszarach do rewitalizacji. 

Zgłoszone wnioski: 

1. Włączyć Wolę Ducką do terenów zdegradowanych 

2. Przygotować w UG listę realizowanych i planowanych przedsięwzięć na obszarach do 

rewitalizacji i działań towarzyszących 

3. Skoncentrować dalsze działania związane z wyborem priorytetowych obszarów do 

rewitalizacji głównie na działkach będących własnością gminy lub na działkach, które 

są w trakcie przejmowania przez gminę. 
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Konsultacje projektu uchwały  w sprawie wytyczenia obszarów zdegradowanych 
i do rewitalizacji oraz projektu uchwały dotyczącej zasad wyznaczenia składu  

oraz zasad działania komitetu rewitalizacji 

 

Dotyczy: spotkań konsultacyjnych z interesariuszami w dniach 29.06, 30.06 oraz 

1.07.2016 

Uczestnicy spotkań konsultacyjnych w dniach 29.06, 30.06, 1.07.2016 r. oraz spotkania 

warsztatowego w dniu 26.07.2016 r. przed prezentacją projektu uchwały w sprawie wyzna-

czenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji zostali poinformowani przez pro-

wadzącego spotkania, a wcześniej poprzez informacje na BIP, o zmianie projektu tej uchwały 

w oparciu o ponowną weryfikację wskaźników faktograficznych określonych na podstawie 

poszerzonych danych oraz w oparciu o wyniki ankiet i wniosek, by do obszarów zdegrado-

wanych włączyć Wolę Ducką. Wniosek, by włączyć Wolę Ducką do obszarów zdegradowa-

nych, został złożony w czasie spotkania konsultacyjnego w dniu 24.05, zyskując poparcie 

większości uczestników spotkania konsultacyjnego. W trakcie spotkań zaprezentowano i 

omówiono także projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji. 

Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Wiązowna.( http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158723; 

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158724) oraz  w wersji papierowej do wglądu w Urzędzie 

Gminy Wiązowna. 

Do obszarów zdegradowanych po zmianie projektu uchwały włączono 7 sołectw: 

Osiedle Emów, Wiązowna Gminna, Glinianka, Kąck, Kruszówiec, Rzakta. Wola Ducka 

Do obszarów przeznaczonych do rewitalizacji  po zmianie projektu uchwały włączono nastę-

pujące obszary 

 

Lp. Obszary do rewitalizacji 

1 Centrum miejscowości Wiązowna Gminna 

2 Centrum miejscowości Glinianka 

3 Centrum miejscowości Rzakta  

 

SPOTKANIE 2 

Termin: 29 czerwca 2016, godz.16.00 -17.00 

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Gliniance, ul. Napoleońska 1, 05-408 Glinianka, 
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I. CELE SPOTKANIA  

1. Prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w gminie Wiązowna oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

2. Zebranie uwag i opinii na temat projektów uchwał 

3. Prezentacja wybranych projektów 

II. UCZESTNICY SPOTKANIA  

Do udziału w spotkaniu zaproszono interesariuszy rewitalizacji, w tym organizacje pozarzą-

dowe, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli Rady Gminy i mieszkańców. Udział 

w spotkaniu miał formę otwartą. W spotkaniu wzięło udział 12 osób(lista obecności dostępna 

w Urzędzie Gminy Wiązowna). O spotkaniu poinformowano zgodnie z art. 6 ust.2  Ustawy o 

rewitalizacji na 7 dni przed spotkaniem konsultacyjnym poprzez:  

1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych w 

sołectwach  

2. informację w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy 

3. informację  w formie elektronicznej na BIP  razem z projektami uchwał. 

 

 III.  SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA 

16.00 – 16.10 POWITANIE I OMÓWIENIE CELU SPOTKANIA – Tomasz Kostyra-  Zastępca Wójta Gminy 

Wiązowna, Mirosław Warowicki, ekspert z ramienia Wykonawcy  

 

16.10 – 16.20  REWITALIZACJA – NOWY KONTEKST ZGODNIE Z USTAWĄ, Mirosław Warowicki 

 

16.20 – 16.30  DIAGNOZA - KRYTERIA DOBORU OBSZARÓW, Mirosław Warowicki 

 

16.30 – 16.50  PREZENTACJA PROJEKTÓW UCHWAŁ, Tomasz Kostyra- Zastępca Wójta Gminy Wiązowna, 

Ewelina Kowalska - Inspektor w Wydziale Inwestycji UG Wiązowna 

 

16.50 – 17.10  PYTANIA I DYSKUSJA  

17.10 – 17.30 

 

17:30-17:50  

PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW GMINY, Ewelina Kowalska 

 

PYTANIA I DYSKUSJA 

17.50 – 18.00 PODSUMOWANIE SPOTKANIA, Mirosław Warowicki 

 

 

IV. PRZEBIEG DYSKUSJI, GŁÓWNE UWAGI 

Plany na terenach do rewitalizacji przedstawili Tomasz Kostyra –Zastępca Wójta oraz Eweli-

na Kowalska - inspektor w wydziale inwestycji. W rozszerzonym komentarzu przy użyciu 

prezentacji multimedialnej omówili zakresy granic poszczególnych obszarów przeznaczonych 

do rewitalizacji, wskazując konkretne działki i granice działek. Przedstawiciele władz gminy, 
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omawiając granice obszarów przewidzianych do rewitalizacji, poinformowali o statusie 

prawnym poszczególnych działek wchodzących w skład obszarów rewitalizowanych oraz o 

planowanych lub możliwych do podjęcia działaniach służących mieszkańcom konkretnych 

sołectw i osiedli.  

Do treści obu zaprezentowanych uchwał na spotkaniu konsultacyjnym nie było uwag poza 

pytaniami dotyczącymi uszczegółowienia roli i zadań Komitetu Rewitalizacji oraz kryteriów 

wyboru składu Komitetu Rewitalizacji.  

Komitet Rewitalizacji. Wyjaśniono, że powołanie Komitetu Rewitalizacji nastąpi po przyję-

ciu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

zasad powołania Komitetu rewitalizacji oraz uchwały o powołaniu Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji jest formą konsultacji społecznych. Komitet Rewitalizacji oprócz tego, 

że będzie miał za zadnie monitorowanie realizacji inwestycji wynikających w GPR, wcześniej 

będzie uczestniczył w wyborze projektów do GPR.  

Fundusz sołecki i rewitalizacja. W związku z możliwością połączenia inicjatyw powstałych 

w ramach funduszu sołeckiego z planami przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaproponowano 

zorganizowanie szerszej informacji na temat opracowywania programu rewitalizacji na spo-

tkaniach sołeckich poświęconych funduszom sołeckim. 

W trakcie dyskusji udzielono uzupełniających informacji na temat następujących planowa-

nych przedsięwzięć w Gliniance:  

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Glinianka 

 Wykorzystanie i zagospodarowanie działki należącej do Wspólnoty Gruntowej 

oraz wykorzystanie Izby Regionalnej do promocji lokalnych produktów 

 Przebudowa ul. Kościelnej w Gliniance  

 Termomodernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej w Gliniance w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Sosnowej w Gliniance 

 Poza obszarem zdegradowanym planowana jest modernizacja gimnazjum w 

ramach działania 4.2 oraz poprawa infrastruktury ośrodka zdrowia w ramach 

działania 6.1. Gimnazjum, co trzeba podkreślić, znajduje się na działce leżącej 

w Lipowie. 

 

Zgłoszone wnioski: 

1. Po przejęciu przez gminę mleczarni w Gliniance należy rozważyć adaptację tego 

obiektu na świetlicę. 

2. Poszerzenie działalności programowej świetlicy w Gliniance poprzez zaproszenie i 

włączenie do programu artystów lokalnych zajmujących się rękodzielnictwem w 

Duchnowie. 

3. Zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Świder. 
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SPOTKANIE 3 

Termin: 30 czerwca 2016, godz.18.00 -20.00 

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna 

 

I. CELE SPOTKANIA  

1. Prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

przeznaczonego do rewitalizacji w gminie Wiązowna oraz projektu uchwały w sprawie zasad 

wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  

2. Zebranie uwag i opinii na temat projektów uchwał 

3. Prezentacja wybranych projektów 

 

II. UCZESTNICY SPOTKANIA  

Do udziału w spotkaniu zaproszono interesariuszy rewitalizacji, w tym organizacje pozarzą-

dowe, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli Rady Gminy i mieszkańców. Udział 

w spotkaniu miał formę otwartą. W spotkaniu wzięło udział 9 osób(lista obecności dostępna 

w Urzędzie Gminy Wiązowna). O spotkaniu poinformowano zgodnie z art. 6 ust.2  Ustawy o 

rewitalizacji na 7 dni przed spotkaniem konsultacyjnym poprzez:  

1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych w 

sołectwach  

2. informację w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy 

3. informację  w formie elektronicznej na BIP razem z projektami uchwał. 

 

 

  III.  SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA 

18.00 – 18.10 POWITANIE I OMÓWIENIE CELU SPOTKANIA – Tomasz Kostyra, Zastępca Wójta Gminy  

Wiązowna, Mirosław Warowicki, ekspert z ramienia Wykonawcy  

 

18.10 – 18.20  REWITALIZACJA – NOWY KONTEKST ZGODNIE Z USTAWĄ, Mirosław Warowicki 

 

18.20 – 18.30  DIAGNOZA - KRYTERIA DOBORU OBSZARÓW, Mirosław Warowicki 

 

18.30 – 18.50  PREZENTACJA PROJEKTÓW UCHWAŁ, Tomasz Kostyra Zastępca Wójta Gminy Wiązowna, 

Ewelina Kowalska, Inspektor w Wydziale Inwestycji UG Wiązowna 

 

18.50 – 19.10  PYTANIA I DYSKUSJA  
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19.10 – 19.30 

 

19:30-19:50  

PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW GMINY, Ewelina Kowalska 

 

PYTANIA I DYSKUSJA 

19.50 – 20.00 PODSUMOWANIE SPOTKANIA, Mirosław Warowicki 

IV. PRZEBIEG DYSKUSJI, GŁÓWNE UWAGI 

Do treści obu zaprezentowanych uchwał na spotkaniu konsultacyjnym nie było uwag. Ko-

mentarze uczestników skupiły się głównie wokół następujących kwestii:  

Kompleksowość działań w Centrum Wiązowny. W odpowiedzi na pytanie o komplekso-

wość działań przedstawiono projekt do realizacji w centrum Wiązowny, gdzie gmina zamie-

rza wykreować nową przestrzeń publiczną, w tym doprowadzić do utworzenia Lokalnego 

Centrum Aktywności w oparciu o m.in. zrewitalizowanie parku. Planowane działania mają 

objąć obszar zajmowany przez GS, sklep, pocztę, drogę wewnętrzną, parkingi, zieleń, działkę 

m.in. nr 508, teren rekreacyjny, mieszkania komunalne przy ul Leśnej, ul. Ogrodową, pętlę 

autobusową, starą hydrofornię (obecnie posterunek policji), park Nojmanów, ośrodek zdro-

wia, Park Centrum być może również pałac (przy aktywnym włączeniu się właściciela pała-

cu) i działkę łączącą z ul. Kościelną, teren rekreacyjny za Osiedlem Parkowym, utworzenie 

targowiska w centrum i stworzenie Centrum Aktywności Społecznej. Wiązowna– centrum, to 

najważniejszy teren do rewitalizacji z punktu widzenia władz gminy i społeczności lokalnej, 

bo inwestując i realizując projekty rewitalizacyjne w centrum gminy, będzie można zlokali-

zować infrastrukturę społeczną i kulturalną, która będzie służyła całej społeczności. A dzisiaj, 

jak zauważyli i uczestnicy spotkania i przedstawiciele UG, nie ma np. prawdziwego ośrodka 

kultury. GOK korzysta z wynajmowania pomieszczeń OSP. Podano kilka przykładów plano-

wanych inwestycji, które złożą się na kompleksowość działań. W uzupełnieniu dodano, że 

powstanie mieszkań komunalnych przy ulicy Leśnej będzie poprzedzone wykupieniem przez 

gminę budynku, modernizacją z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.  

Uspołecznienie projektów. W odpowiedzi na pytanie o nowy kształt programowy GOK oraz 

funkcję Lokalnego Centrum Aktywności wyjaśniono, że to zależy od inicjatyw organizacji 

społecznych i kulturalnych, jaki będzie profil nowego GOK oraz LCA. Tomasz Kostyra -

Zastępca Wójta, na początku dłuższego komentarza w tej sprawie powiedział: „Jeśli masz 

pomysł, przyjdź do nas, dajemy Ci miejsce”. Przedstawiony zintegrowany modelowy projekt 

zrewitalizowanej przestrzeni publicznej w Wiązownie, składający się z kilku przedsięwzięć, 

stanowi - kontynuował Tomasz Kostyra bazę dla uspołecznienia lub inaczej będzie formą do 

wypełnienia treścią przez aktywności i działania mieszkańców reprezentujących bardziej lub 

mniej sformalizowane grupy, których działalność skierowana jest do społeczności lokalnej. 

Ważną kwestią w przygotowywaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest łączenie projektów 

inwestycyjnych, infrastrukturalnych z „miękkimi” projektami społecznymi. Tylko takie po-

dejście tworzy drogę do sukcesu w postaci wyprowadzania obszarów z kryzysowości. Bardzo 

istotne z punku widzenia rewitalizacji są projekty aktywizacji społecznej i społeczno-

zawodowej (w tym partnerstwo z udziałem PUP, UG i NGO) osób niepełnosprawnych, senio-

rów i innych. Uzgodniono przed spotkaniem konsultacyjnym, że GOPS, składając wnioski na 

działania miękkie, będzie brał pod uwagę konkretne projekty rewitalizacji i dzięki temu osoby 
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zaktywizowane społecznie będą kierowane w celu podjęcia pracy w ramach przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. W Wiązownie jest ok. 280 osób bezrobotnych, co stanowi ok. 4.5% bezro-

botnych w skali gminy. Jak poinformowała wcześniej Edyta Borkowska z GOPS, gmina ma 

sukcesy w aktywizacji zawodowej, 30% uczestników, którzy brali udział w projektach, w 

przeszłości podjęło i utrzymuje zatrudnienie, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem, nawet w 

skali kraju. Podjęto w tym kontekście temat ekonomii społecznej, która może być ważną per-

spektywą poprawy sytuacji nie tylko osób bezrobotnych. GOPS pełniący kluczową funkcję w 

koordynowaniu i realizacji działań we współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze 

społecznej wykracza już od dobrych paru lat poza tradycyjne formy pomocy społecznej. Co-

raz częściej, jak zauważono, w GOPS podejmowany jest temat tworzenia przedsięwzięć o 

charakterze ekonomii społecznej. 

Planowane targowisko w Centrum Wiązownej z przeznaczeniem dla lokalnych producen-

tów. Wobec zmiany charakteru gminy z wiejskiej na podwarszawską, osiedlową, znaczącego 

zmniejszenia produkcji rolniczej, także przez zmniejszenie się rentowności nastąpiło zmniej-

szenie liczby lokalnych producentów rolniczych. Czy wobec tego budowa targowiska jest 

celowa? Dodatkowym uwarunkowaniem dla funkcjonowania targowiska będzie centrum Au-

chan, które ma powstać już niedługo na terenach sołectwa Góraszka. 

W odpowiedzi wyjaśniono, że nie chodzi tylko o producentów rolnych, ale o lokalnych pro-

ducentów i handlowców z innych branż, którzy przy braku możliwości świadczenia usług 

handlowych i przy zbliżającej się zmianie w geografii i funkcjonalności usług handlowych, 

jaką spowoduje powstanie Auchan, ochrona lokalnych producentów i handlowców jest po-

trzebna. Planowane targowisko w centrum Wiązowny da im nowe możliwości. Wielu z nich 

może właśnie dzięki nowemu targowisku przetrwać próbę rynkową z Auchan, miedzy innymi 

dlatego, że mieszkańcy z innych powodów wybierają się do dużego centrum handlowego a z 

innych - na lokalne targowisko. 

Ze względu na kryteria rozróżniające gminy wiejskie od miejskich Wiązowna, jak zauważył 

Tomasz Kostyra, nadal spełnia mimo postępujących zmian w otoczeniu i w charakterze gmi-

ny kryteria gminy wiejskiej. 

Złomowisko w Centrum Wiązowny. Pytanie i wniosek o przeniesieniu złomowiska z cen-

trum Wiązowny zgłosiła uczestniczka spotkania. W odpowiedzi poinformowano, że w przy-

gotowywanym planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie w tym miejscu złomowi-

ska, przewidziane jest nadanie temu miejscu nowej funkcji, najprawdopodobniej mieszkanio-

wej. Właściciel działalności złomowiska przeniesie swoja działalność w inne miejsce, buduje 

już hale gdzie indziej. 

W uzupełnieniu Tomasz Kostyra - Zastępca wójta wyjaśnił, że przygotowywany plan zago-

spodarowania centrum Wiązowny będzie planem rewitalizacji w związku z tym, że centrum 

Wiązowny jest w obszarze rewitalizacji. Procedura jest bardzo zbliżona do przygotowywania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale w tym przypadku ten plan będzie 

nazywał się planem rewitalizacji. 
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Skansen zamiast Izby Regionalnej. Czy można zamienić Izbę Regionalną w Gliniance na 

skansen, spytał jeden z uczestników, argumentując, że za Izbą Regionalną jest zasypana duża 

piwnica z kamieni. Poza tym całe zaplecze za Izbą Regionalną, ze starą stodołą, studnią i in-

nymi obiektami historycznymi w otoczeniu mogłyby stanowić podstawy do utworzenia razem 

z Izbą Regionalną ludowego skansenu. Przedstawiciele UG, doceniając wagę odtworzenia 

obiektów historycznych, wyrazili wątpliwość, czy skala jest odpowiednia do formatu skanse-

nu i zwrócili uwagę na możliwie ograniczenia przy tworzeniu skansenu. 

Basen na terenie parku. Jeden z uczestników zaproponował rozważenie odtworzenia base-

nu, który przed laty był na terenie parku. Niestety basen uległ degradacji razem z parkiem. 

Przed laty na tym terenie mieścił się w pałacu ośrodek Urzędu Rady Ministrów, potem po 

przejęciu przez gminę od URM była tam szkoła, ośrodek zdrowia. Teraz jest to teren prywat-

ny, ale urządzenia typu hydrofor itd. zostały. Może warto do tego wrócić i podjąć próbę od-

tworzenia basenu. 

Jak wyjaśniono, rozmowy z właścicielem parku i pałacu są w toku, ale obecnie koncentrują 

się na udostepnieniu parku jako przestrzeni publicznej we wspólnym projekcie z gminą. 

Degradacja i dostępność Świdra. Jeden z uczestników, składając wniosek zbudowania pro-

gów na Świdrze, dodał, że kiedyś była koncepcja, by zatrzymać degradację rzeki i zbudować 

progi na rzece Świder. Zbudowano próg na Świdrze w Woli Karczewskiej, ale został Bole-

sławów, Sufczyn i inne miejsca, gdzie należałoby zbudować progi. Uczestnik przypomniał, że 

w latach 50 woda w Świdrze była tak czysta, że występowały w niej szczupaki, miętusy i raki. 

Progi wodne są potrzebne, zdaniem uczestnika spotkania, przede wszystkim dlatego, że służą 

infrastrukturze turystycznej i zatrzymują wodę. Obecnie rzeka jest zamulona. Przy srogich 

zimach rzekę w naturalny sposób czyściła kra. Przy postępującym ociepleniu klimatu nie ma  

takich mrozów, które tworzyłyby kry, rzeka staje się coraz bardziej zamulona. 

Inny uczestnik spotkania zgłosił wniosek zbudowania ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Świder. 

Wyjaśniono, że rzeka Sider jest położona w obszarze Natura 2000, znaczna część rzeki jest w 

ramach rezerwatu, co stanowi istotne utrudnienie w zbudowaniu wzdłuż rzeki ścieżki rowe-

rowej. 

Zgłoszone wnioski: 

1. Przeniesienie złomowiska z Centrum Wiązowny w inne miejsce 

2. Zbudowanie progów na Świdrze i udostępnienie brzegu rzeki mieszkańcom 

3. Zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Świder 

 

W związku z możliwością połączenia inicjatyw powstałych w ramach funduszu sołeckiego z 

planami przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaproponowano zorganizowanie szerszej informacji 

na temat opracowywania programu rewitalizacji na spotkaniach sołeckich, poświęconych 

funduszom sołeckim. 
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SPOTKANIE 4 

Termin: 1 lipca 2016, godz.16.00 -18.00 

Miejsce spotkania: Dom Kultury Nad Świdrem, ul. Doliny Świdra 6, Wola Karczewska, 05-

408 Glinianka. 

I. CELE SPOTKANIA  

1. Prezentacja projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w gminie Wiązowna oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  

2. Zebranie uwag i opinii na temat projektów uchwał 

3. Prezentacja wybranych projektów 

 

II. UCZESTNICY SPOTKANIA  

Do udziału w spotkaniu zaproszono interesariuszy rewitalizacji, w tym organizacje pozarzą-

dowe, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli Rady Gminy i mieszkańców. Udział 

w spotkaniu miał formę otwartą. W spotkaniu wzięło udział 7 osób. O spotkaniu poinformo-

wano zgodnie z art. 6 ust.2  Ustawy o rewitalizacji na 7 dni przed spotkaniem konsultacyjnym 

poprzez:  

1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeniowych w 

sołectwach  

2. informację w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy 

3. informację na BIP razem z projektami uchwały. 

 

III.  SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA 

16.00 – 16.10 POWITANIE I OMÓWIENIE CELU SPOTKANIA – Tomasz Kostyra Zastępca Wójta Gminy Wią-

zowna, Mirosław Warowicki, ekspert z ramienia Wykonawcy  

 

16.10 – 16.20  REWITALIZACJA – NOWY KONTEKST ZGODNIE Z USTAWĄ, Mirosław Warowicki 

 

16.20 – 16.30  DIAGNOZA - KRYTERIA DOBORU OBSZARÓW, Mirosław Warowicki 

 

16.30 – 16.50  PREZENTACJA PROJEKTÓW UCHWAŁ, Tomasz Kostyra Zastępca Wójta Gminy Wiązowna, 

Ewelina Kowalska Inspektor w Wydziale Inwestycji UG Wiązowna 

 

16.50 – 17.10  PYTANIA I DYSKUSJA  

17.10 – 17.30 PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW GMINY, Ewelina Kowalska 
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17:30 - 17:50  

 

PYTANIA I DYSKUSJA 

17.50 – 18.00 PODSUMOWANIE SPOTKANIA, Mirosław Warowicki 

 

IV. PRZEBIEG DYSKUSJI, GŁÓWNE UWAGI 

Do treści obu zaprezentowanych uchwał na spotkaniu konsultacyjnym nie było uwag poza 

pytaniem o liczbę członków Komitetu Rewitalizacji. Pojawiło się też pytanie o formę zgła-

szania uwag. Wyjaśniono, że uwagi można zgłaszać osobiście, przez wypełnienie ankiety lub 

przesyłając na adres e-mailowy Eweliny Kowalskiej. 

Komentarze i pytania uczestników skupiły się głównie wokół następujących kwestii:  

Program rewitalizacji a inicjatywy w ramach funduszu sołeckiego. Na pytanie dotyczące 

możliwości łączenia GPR z funduszem sołeckim Tomasz Kostyra Zastępca wójta, wyjaśnił, 

że inicjatywy zarówno w ramach funduszu sołeckiego, jak wielu innych form wsparcia, o ile 

będę zgodne z celami programu rewitalizacji, mogą być włączone do listy projektów GPR. 

Ważne jest, by planowane inicjatywy dotyczyły terenów przeznaczonych do rewitalizacji. 

Ale, co należy podkreślić, także można uwzględnić inicjatywy spoza obszarów do rewitaliza-

cji, jeśli będą ze społecznych względów wysoce uzasadnione w ramach działań towarzyszą-

cych. Działania infrastrukturalne w odróżnieniu od programów rewitalizacji w przeszłości nie 

są ani głównymi, ani jedynymi działaniami w procesie wyprowadzania ze stanu kryzysowego. 

Rewitalizacja to więcej niż remont, przebudowa czy modernizacja budynków. Po przyjęciu 

ustawy o rewitalizacji 9 października 2015, jak podkreślono, znaczenie tego terminu powią-

zane zostało z wyprowadzeniem ze stanu kryzysowego obszarów, na których nagromadzenie 

problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i innych utrudnia mieszkańcom 

dostęp do usług, ogranicza możliwości korzystania z nowoczesnych rozwiązań technicznych, 

oddala od dostępnych gdzieindziej warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i 

całej społeczności. 

Działania w obszarze społecznym. Głównymi działaniami w procesie rewitalizacji są dzia-

łania społeczne wspierane przez działania w innych obszarach, np. w obszarze infrastruktu-

ralnym, funkcjonalno-przestrzennym i w obszarze ochrony środowiska. Dlatego tak duży na-

cisk kładziemy na inicjatywy ze strony organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Jeśli 

projekt będzie komplementarny z działaniami w ramach GPR, można wtedy uzyskać dofinan-

sowanie na realizację lub rozszerzenie w ramach funduszy UE.  

Udana rewitalizacja jest możliwa tylko w wyniku skoncentrowanych terytorialnie działań, 

podjętych przez różne instytucje, organizacje i mieszkańców wokół wspólnego celu - popra-

wy warunków mieszkania, pracy oraz warunków sprzyjających integracji i aktywizacji kultu-

ralnej, społecznej, gospodarczej i zawodowej. Do podstawowych celów rewitalizacji, a tym 

samym opracowywania programu rewitalizacji, należy przeciwdziałanie negatywnym zjawi-

skom występującym w kilku sferach na danym obszarze.  

Id: 26EB4385-EB5B-4145-B5B6-0996B0726E61. Uchwalony Strona 145



15 

 

 

Najważniejszym czynnikiem sprawczym w procesie rewitalizacji są ludzie, co podkreślił Mi-

rosław Warowicki, mieszkańcy danej społeczności, przedsiębiorcy, przedstawiciele organiza-

cji pozarządowych i grup nieformalnych. Od ich inicjatywy i współuczestnictwa zależy za-

kres działań i stopień powiązań między sferą problemów społecznych a pozostałymi, czyli na 

przykład z funkcjonalnością rozwiązań urbanistycznych, technicznych, ochroną środowiska 

oraz ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego, wzmocnieniem lokalnej tożsamości. 

Ważne w związku z tym są również działania ukierunkowane na rozwój przestrzeni i miejsc 

publicznych. 

Finansowanie z funduszy UE. Na pytanie dotyczące wsparcia finansowego w ramach fundu-

szy UE Ewelina Kowalska odpowiedziała, że w ramach RPO WM jest wiele możliwości do-

finansowania, które są uwarunkowane tym, że jeśli chcemy budować infrastrukturę, to budo-

wa infrastruktury musi być wskazana w programie rewitalizacji. Jak stworzymy GPR, to bę-

dziemy mieli możliwość wnioskowania na konkretne działania inwestycyjne w połączeniu z 

działaniami społecznymi. Najlepszym przykładem jest Wola Ducka. Tutaj planujemy po 

pierwsze przeprowadzenie adaptacji, modernizacji i termoizolacji budynku, zagospodarowu-

jemy teren, ale również zatrudniamy ludzi, po drugie budynek ten będzie służył społeczności 

lokalnej (przedszkole, świetlica). Po trzecie będą organizowane szkolenia np. na temat efek-

tywności ekologicznej, bo jeśli przeprowadzimy termoizolację budynku, to warto o tym opo-

wiedzieć od strony doświadczeń praktycznych. Mamy zatem tutaj w ramach jednej inwestycji 

działania z kilku obszarów: ochrona środowiska, działania społeczne, działania infrastruktu-

ralne oraz działania przestrzenno-funkcjonalne, i to jest projekt z działaniami komplementar-

nymi.  

W Woli Duckiej UG zamierza przeprowadzić w ramach PPP adaptację obiektu, w którym 

będzie czterooddziałowe przedszkole publiczne. Niezależnie od tego, czy program rewitaliza-

cji będzie tam funkcjonował czy nie, to powstanie przedszkole, wraz ze świetlicą wiejską. To 

rozwiąże, jak podkreślił wójt Tomasz Kostyra, problemy społeczne w tym zakresie z obszaru 

glinieckiego, ale przedszkole będzie zlokalizowane w Woli Duckiej. 

Wsparcie ze strony LGD. Jeśli projekt w ramach funduszu sołeckiego ma być kontynuowa-

ny albo rozszerzony, to powiazanie tego projektu z działaniami z innych obszarów w ramach 

innych projektów może tylko zwiększyć liczbę punktów w ubieganiu się o wsparcie np. z 

funduszy Lokalnej Grupy Działania Natura Kultura. LGD, działając na terenie siedmiu gmin, 

będzie przyznawało w ramach naborów organizowanych od września 2016 dofinasowanie na 

projekty infrastrukturalne i na projekty „miękkie”. Fundusz sołecki może być, jak dodała 

Ewelina Kowalska, wkładem własnym. Może też być tak, jak skomentował, Mirosław Waro-

wicki, że większe przedsięwzięcie rewitalizacyjne będzie finansowane w części z LGD, w 

części z RPO, a w pozostałej części z jeszcze innego źródła finansowania. Na tym polega 

punktowana komplementarność finansowa projektów.  

Zakole rzeki Świder. Uczestnik spotkania zaproponował rozważenie adaptacji i udostępnie-

nia zakola rzeki Świder. Jak poinformował, wspólnota gruntowa posiada działki wielkości 4 
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ha w zakolu Świdra i przy włączeniu przedstawicieli UG we wspólne starania na rzecz odtwo-

rzenia plaży, która tam kiedyś była, udostępnieni te tereny mieszkańcom. Obecnie nie ma 

dojścia do rzeki, trzeba jechać daleko, żeby mieć dostęp do rzeki. Wyjaśniono, że zakole 

Świdra jest położone w obszarze Natura 2000 i będzie to trudne ze względu na ograniczenia i 

zakazy budowania infrastruktury. Ewelina Kowalska przytoczyła przykład z innej części Pol-

ski, gdzie wykorzystując wierzbę energetyczną, zagospodarowano brzeg rzeki i udostępniono 

mieszkańcom. Nie było potrzeby uzyskania odstępstwa od zakazu budowania infrastruktury. 

Ograniczenie uciążliwości zakładów składowania i sortowania odpadów. Przez wielu 

mieszkańców, nie tylko Woli Duckiej i sąsiadującej z nią Woli Karczewskiej, jest wielokrot-

nie podnoszony problem uciążliwości funkcjonowania zakładów Lekaro i Sater z powodu 

degradacji środowiska i nieprzyjemnego odoru w powietrzu. W okresie letnim ta uciążliwość 

staje się szczególnie dotkliwa przy otwieraniu okien przez mieszkańców. Zgłoszono wniosek 

podjęcia tego problemu przez władze gminy. W dyskusji zasugerowano zaangażowanie insty-

tucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska w celu wskazania rozwiązań ograniczających 

uciążliwość związaną ze składowaniem i sortowaniem śmieci.  

Obiekt sportowy. Przedstawiciel wspólnoty gruntowej zaproponował wybudowanie obiektu 

sportowego na hektarowej działce przy drodze należącej do wspólnoty gruntowej na terenie 

Woli Karczewskiej. Działka ta częściowo jest, jak wyjaśnił, działką leśną. Sugerowany rodzaj 

obiektu sportowego to siłownia w plenerze lub fitness club. 

W dyskusji podjęto problem niskiej jakości infrastruktury drogowej i pozostający nie bez 

znaczenia sprzeciw części rolników przed położeniem nawierzchni asfaltowej z powodu 

utrudnień przy przeprowadzaniu krów przez drogi.  

W dyskusji również zwrócono uwagę na brak w pełni funkcjonalnego ośrodka zdrowia przy 

rosnącej liczbie mieszańców gminy. 

 

Zgłoszone wnioski: 

1. Udostępnienie mieszkańcom zakola rzeki Świder na obszarze należącym do wspólno-

ty gruntowej w pobliżu ulicy Mostów w Woli Karczewskiej  

2. Ograniczenie uciążliwości zakładów składowania i sortowania odpadów 

3. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego na działce wspólnoty gruntowej w Woli 

Karczewskiej 
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Konsultacje projektu uchwały  w sprawie wytyczenia obszarów zdegradowanych 
i do rewitalizacji oraz projektu uchwały dotyczącej zasad wyznaczenia składu  

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

 

PODSUMOWANIE SPOTKANIA WARSZTATOWEGO 

SPOTKANIE 5 

Termin: 26 lipca 2016, godz.16.00 -20.00 

Miejsce spotkania: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59 

Projekty uchwał wraz załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Wiązowna.( http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158723 

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=158724) oraz  w wersji papierowej do wglądu w Urzędzie 

Gminy Wiązowna. 

 

I. CELE SPOTKANIA  

 

1. Konsultacje dotyczące obszarów wskazanych w projektach uchwał w sprawie wyznacze-

nia obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji oraz w projekcie uchwały w 

sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

2. Zebranie uwag i opinii na temat projektów uchwał 

3. Wybranie priorytetowych obszarów rewitalizacji 

4. Prezentacja wybranych projektów gminy 

5. Zebranie propozycji uzupełnień  do projektów gminy i nowych projektów do programu 

rewitalizacji 

 

 

II. UCZESTNICY SPOTKANIA  

 

Do udziału w spotkaniu zaproszono interesariuszy rewitalizacji, w tym organizacje pozarzą-

dowe, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli rady gminy i mieszkańców. Udział w 

spotkaniu miał formę otwartą. W spotkaniu wzięło udział 16 osób(lista obecności dostępna w 

Urzędzie Gminy Wiązowna). O spotkaniu poinformowano zgodnie z art. 6 ust.2  Ustawy o 

rewitalizacji na 7 dni przed spotkaniem konsultacyjnym poprzez:  

1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy i tablicach sołeckich 

2. informację w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy 

3. informację  w formie elektronicznej na BIP razem z projektem uchwały. 
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 III.  SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKANIA 

16.00 – 16.10 POWITANIE I OMÓWIENIE CELU SPOTKANIA – Tomasz Kostyra Zastępca Wójta Gminy Wią-

zowna, Mirosław Warowicki, ekspert z ramienia Wykonawcy  

 

16.10 – 16.20  REWITALIZACJA W NOWEJ PERSPEKTYWIE EU 2014-2010, Mirosław Warowicki 

 

16.20 – 16.50  PREZENTACJA PROJEKTÓW UCHWAŁ, Tomasz Kostyra Zastępca Wójta Gminy Wiązowna, 

Ewelina Kowalska Inspektor w Wydziale Inwestycji UG Wiązowna 

 

16.50 – 17.20 

17:20 – 17:30 

PYTANIA, DYSKUSJA, ZBIERANIE UWAG 

WBÓR PRIORYTETOWYCH OBSZAROW DO REWITALIZACJI 

 

17.30 – 17.50  PREZENTACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW GMINY, Ewelina Kowalska 

17.50 – 18.20  

 

 

18:15 –18:50  

DOBRE PRAKTYKI W REWITALIZACJI, PRZYKŁADY  KART PROJEKTÓW, Agnieszka Lasota, 

Mirosław Warowicki 

 

ZADANIE WARSZTATOWE, PREZENTACJA WYPRACOWANYCH  PROJEKTÓW 

 

19.50 – 20.00 PODSUMOWANIE SPOTKANIA, Mirosław Warowicki 

 

Spotkanie warsztatowe zostało podzielone na dwie części. W czasie pierwszej, konsultacyjnej 

- omówiono projekty dwóch uchwał, zebrano do nich uwagi, wybrano dwa priorytetowe ob-

szary do rewitalizacji: Wiązowna Centrum i Glinianka Centrum spośród trzech obszarów  do 

rewitalizacji (Wiązowna centrum, Glinianka centrum, Rzakta centrum) oraz zaprezentowano 

dotychczasowe wyniki ankiety nr 3, przeprowadzanej w celu zebrania opinii na temat obsza-

rów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji. W części drugiej, warsztatowej, 

zaprezentowano planowane projekty gminy na obszarach przewidzianych do rewitalizacji 

oraz na kilku obszarach zdegradowanych. Następnie przedstawiono dobre praktyki na temat 

rewitalizacji oraz wypełnione przykładowe karty projektów korespondujące tematycznie z 

wcześniej zaprezentowanymi projektami gminy. Prezentacje projektów i dobrych praktyk 

były przygotowaniem do wypracowania i następnie wpisania przez uczestników indywidual-

nie roboczych wersji projektów na kartach projektów. Na koniec uczestnicy zaprezentowali 

kilka najbardziej zaawansowanych projektów.  

Uczestnicy spotkania warsztatowego przed prezentacją projektu uchwały w sprawie wyzna-

czenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji zostali poinformowani przez pro-

wadzącego spotkania, a wcześniej poprzez informacje na BIP, o zmianie projektu pierwszej 

uchwały w oparciu o ponowną weryfikację wskaźników faktograficznych na podstawie po-

szerzonych danych oraz w oparciu o wyniki ankiet i wniosek, by do obszarów zdegradowa-

nych włączyć Wolę Ducką. Wniosek, by włączyć Wolę Ducką do obszarów zdegradowanych, 

został złożony w czasie spotkania konsultacyjnego w dniu 24.05.2016 r., zyskując poparcie 

większości uczestników spotkania konsultacyjnego. W trakcie spotkań zaprezentowano i 

omówiono także projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji. 
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Do obszarów zdegradowanych po zmianie projektu uchwały włączono 7 sołectw: 

Osiedle Emów, Wiązowna Gminna, Glinianka, Kąck, Kruszówiec, Rzakta. Wola Ducka 

Do obszarów przeznaczonych do rewitalizacji  po zmianie projektu uchwały włączono nastę-

pujące obszary 

Lp. Obszary do rewitalizacji 

1 Centrum miejscowości Wiązowna Gminna 

2 Centrum miejscowości Glinianka 

3 Centrum miejscowości Rzakta  

 

 

IV. PRZEBIEG DYSKUSJI, GŁÓWNE UWAGI 

Do treści uchwały w sprawie powołania składu KW zgłoszono następujące uwagi: 

1. Dookreślenia wymaga czas zakończenia prac przez Komitet Rewitalizacji, ponieważ nie 

wynika to jasno z regulaminu. Termin ten może być również określony w zarządzaniu 

2. Uwaga porządkująca dotyczyła sformułowania, że zgłoszonych kandydatów do Komitetu 

Rewitalizacji będzie opiniował zespół. Należy dopisać, że chodzi o zespół ds. rewitalizacji, 

powołany przez wójta 

Do treści uchwały w sprawie wytyczenia obszarów nie było uwag. Komentarze uczestników 

skupiły się głównie wokół następujących kwestii:  

Działki prywatne na obszarze rewitalizacji. W związku z tym, że na obszarach do rewitali-

zacji są działki należące do gminy, ale też, chociaż jest ich znacznie mniej, działki prywatne, 

należy, jak podkreśliła jedna z uczestniczek, podjąć tę kwestię w bardziej zindywidualizowa-

ny sposób. Należy przekazać informację do właścicieli działek prywatnych, wyjaśniając kon-

sekwencje wynikające z faktu lokalizacji działek na terenie przeznaczonym do rewitalizacji. 

Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni narzuca pewne kwestie i nie wszyscy są 

z tego zadowoleni, ale taka jest funkcja planów, to warto o tym poinformować. Przy braku 

pełnej informacji mogą powstać problemy, których można przyjemniej w części uniknąć. Po-

winno być wiadomo, czy program rewitalizacji nakłada kolejne regulacje, w tym ograniczenia 

czy nie. Uczestniczka podzieliła się doświadczeniem z realizacji programu rewitalizacji w 

Warszawie, kiedy nie było jeszcze ustawy o rewitalizacji. Program zakładał, że za każdym 

razem pytano właścicieli działek o zgodę na włączenie do obszaru rewitalizacji, czyli włącza-

no działki właścicieli prywatnych na ich wniosek i w oparciu o ich zgodę.  

Warto wziąć pod uwagę konsekwencje dla właścicieli działek prywatnych, którzy np. nie bę-

dą zainteresowani włączeniem do obszaru rewitalizowanego. Co do zasady, po to robimy 

program rewitalizacji, kontynuowała uczestniczka, żeby go zrealizować, ale też po to, by lu-

dzie byli zadowoleni z wprowadzanych zmian. 
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Agnieszka Lasota przypomniała, że gmina może, ale nie musi, wprowadzić podwyższone 

stawki podatku od nieruchomości. W uzupełnieniu wójt Tomasz Kostyra dodał, że podniesie-

nie stawek podatkowych jest fakultatywne i nie jest, co warto podkreślić, obowiązkowe. Mo-

że nastąpić po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który bę-

dzie miejscowym planem rewitalizacji. Wtedy pojawią się podstawy do ewentualnego pod-

niesienia stawek podatkowych, ale tylko w przypadku, jeśli nie zostaną zrealizowane w ciągu 

trzech lat zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne założone w planie zagospodarowania 

przestrzennego. Od organu stanowiącego i organu wykonawczego gminy będzie poza tym 

zależało, czy taki plan zostanie uchwalony.  

Rola GPR i miejscowych planów zagospodarowania. W przebiegu dyskusji wyjaśniono, że 

do pozyskania środków zewnętrznych np. z RPO WM miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie jest potrzebny, wystarczy gminny program rewitalizacji. Natomiast miej-

scowy plan rewitalizacji byłby potrzebny wtedy, gdyby obszar był na tyle zdegradowany, że 

w powszechnej opinii stanowiłby swoistą „czarną dziurę” na mapie gminy, a właściciel dział-

ki nie chciałby wyrazić zgody ani na podjęcie inwestycji, ani na żadne inne działania na tym 

terenie. W takim przypadku i po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały można by było pod-

nieść na tym terenie stawkę podatku od nieruchomości, jeśli działka byłaby niezabudowana. 

Stawkę podatku można podwyższyć zatem tam, gdzie działka jest niezabudowana, a nie tam, 

gdzie działka jest zabudowana.  

Procedura planistyczna w przypadku posiadania GPR definiuje miejscowy plan jako plan re-

witalizacji, dotyczący obszaru określonego w GPR. Na przykład dla obszaru wchodzącego w 

projekt planu Wiązowna centrum, jak wyjaśnił wójt Tomasz Kostyra, po uchwaleniu GPR 

plan miejscowy dla tego obszaru powinien nazywać się miejscowym planem rewitalizacji. W 

przypadku posiadania programu rewitalizacji i przyjęcia miejscowego planu rewitalizacji nie 

ma żadnych dodatkowych ograniczeń dysponowania własnością. Każdy plan miejscowy 

wprowadza pewne ograniczenia i w niczym się nie różni obecna sytuacja od innych podob-

nych w tym zakresie. 

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego w programie rewitalizacji brane są pod uwagę działki 

prywatne, Tomasz Kostyra wyjaśnił, że w przypadku parku i pałacu gmina jest zainteresowa-

na rewitalizacją i przywróceniem tych terenów społeczności. Rozmowy z właścicielem parku 

i pałacu są w toku. W przypadku paru innych działek rzecz dotyczy zachowania ciągłości 

obszaru rewitalizacji. Udzielono też wyjaśnienia w sprawie podatku. Podatek można podwyż-

szyć tam, gdzie działka jest niezabudowana, a nie tam, gdzie działka jest zabudowana.  

Zindywidualizowana informacja na temat rewitalizacji. Przedstawicielka Rady Gminy, 

obecna na spotkaniu, zapytała, czy właściciele działek są informowani o tych planach. W od-

powiedzi poinformowano, że nie wszyscy właściciele byli dotychczas informowani indywidu-

lanie. Informacja o planach jest dostępna w ramach publikowania informacji o pracach nad 

GPR w ramach publikowania zarządzeń wójta, w tym informacji o projektach uchwał i w 

czasie konsultacji społecznych, które trwają od maja. 
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Kolejne dwa głosy z sali powtórzyły propozycję indywidualnego poinformowania właścicieli 

działek o planach dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wójt Tomasz Kostyra przy-

jął ze zrozumieniem tę sugestię. 

Na zasadność indywidulanego informowania właścicieli działek czy wręcz zorganizowania 

spotkania z nimi w UG zwróciła uwagę inna uczestniczka spotkania, przypominając proces 

przygotowania planu zagospodarowania województwa, kiedy po tym jak użyto wszystkich 

dostępnych form zwyczajowo stosowanych w informowaniu mieszkańców, kiedy gminy już 

podjęły uchwały pozytywnie opiniujące plan i przyjęły go, dopiero wtedy mieszkańcy Żabiej 

Woli zaprotegowali przeciwko  linii wysokiego napięcia. Mieszkańcy Żabiej Woli argumen-

towali, jak przypomniała uczestniczka, że nic o tym nie wiedzieli i wcześniej tej linii nie było 

na tym terenie. Ten przykład dowodzi, że warto zadbać o szerszą informacją, w tym zindywi-

dualizowaną, podkreślającą walory programu rewitalizacji (np. szerszy dostęp do usług, 

wzrost atrakcyjności otoczenia ma wpływ na cenę działek). 

W toku dyskusji zasugerowano, by rozważyć wytyczanie obszarów do rewitalizacji zewnętrz-

nymi granicami bez posługiwania się oznaczeniami konkretnych działek. 

Wyłączenie działek prywatnych z obszaru rewitalizowanego spowoduje, jak zauważono, po-

szatkowanie bliskie formie szachownicy obszaru przeznaczonego do rewitalizacji, a przecież 

w zamierzeniach jest prowadzenie zintensyfikowanych działań aktywizujących, integrujących 

skierowanych do mieszkańców z tych terenów, a nie wydzielonych działek należących wy-

łącznie do gminy. Bardziej celowe i łatwiejsze organizacyjnie wydaje się kierowanie wsparcia 

i interwencji na obszar zwarty.  

Przy okazji prezentacji zamierzeń inwestycyjnych gminy przypomniano zamierzenia dotyczą-

ce działań miękkich planowane przy udziale GOPS i organizacji pozarządowych. Do aktyw-

nych organizacji pozarządowych, zdaniem przedstawicieli UG, należą m.in.: Stowarzyszenie 

Bądźmy razem, Stowarzyszenie Krokus, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie JESTEŚMY, Stowarzyszanie Więzy oraz Klub Sportowy ADVIT. Tomasz Ko-

styra dodał do aktywnych organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Wawrzynioki – w Gli-

niance (nazwa od św. Wawrzyńca). 

Priorytetowe obszary do rewitalizacji. Na zakończenie części konsultacyjnej wybrano dwa 

priorytetowe spośród trzech obszarów do rewitalizacji, Centrum Wiązowna - 13 głosów oraz 

Centrum Glinianka - 9 głosów. Centrum Rzakta otrzymała nieco mniej głosów - 4. Taką samą 

kolejność priorytetowych obszarów do rewitalizacji uzyskano po analizie 108 wypełnionych 

ankiet służących zebraniu opinii na temat obszarów zdegradowanych oraz do rewitalizacji. 

Ankiety towarzyszą konsultacjom w sprawie obszarów jako odmienna forma konsultacji. 

Podsumowanie wyników ankiet zostało zaprezentowane uczestnikom spotkania. Szersze pod-

sumowanie ankiet zostanie przygotowane w osobnym raporcie.  

Nowe projekty. W części warsztatowej spotkania, poprzedzającej wypracowanie roboczej 

wersji projektów, Agnieszka Lasota przedstawiła dobre praktyki z obszaru rewitalizacji, a 
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Mirosław Warowicki przykładowe wypełnione karty projektów, korespondujące tematycznie 

z dyskutowanymi wcześniej na spotkaniach konsultacyjnych ideami projektów pod kątem 

programu rewitalizacji. Rozdano uczestnikom także roboczo wypełnioną kartę jednego z pro-

jektów gminy. 

W wyniku pracy grupowej przedstawiono trzy najbardziej zaawansowane, wypełnione indy-

widualnie przez uczestników warsztatu, karty projektów: 

Projekt I: Aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów poprzez zorganizowanie spół-

dzielni 

Cel projektu: Rozwój usług seniorów na rzecz mieszańców 

Zakres działań: Planowane usługi przez seniorów:  

a. półkolonie dla dzieci, organizowane w wolnych w czasie lata sal w szkołach,  

b. opieka nad osobami w podeszłym wieku,  

c. organizacja świetlic dla seniorów.  

Wskaźniki: liczba seniorów aktynie włączonych do świadczenia usług, poziom satysfakcji 

odbiorów usług świadczonych przez seniorów,  

Warunek organizacyjny o charakterze postulatu – udostepnienie przez UG lokali na świad-

czenie usług przez seniorów.  

 

Projekt: II Inkubator przedsiębiorczości w gminie Wiązowna 

Realizatorzy/główny podmiot: Konsorcjum w składzie: UG Wiązowna, organizacje poza-

rządowe, stowarzyszenie promujące innowacyjność i przedsiębiorczość, LGD i zainteresowa-

ne uczelnie.  

Cel projektu: Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności mieszkańców gminy.  

Zakres działań: Stworzenie form działalności gospodarczej w formule start-up.  

Rozwój przedsiębiorczości przeciwdziałanie wykluczeniu aktywizacja zawodowa mieszkań-

ców. 

Wskaźniki/Rezultaty: liczba start-up, % zmniejszenie bezrobocia 

 

Projekt III: Aktywizacja bezrobotnych i zwiększenie dostępności turystycznej gminy  

Cel: Stworzenie tanich miejsc noclegowych dla turystów indywidualnych i małych grup. 

Zakres działania: Adaptacja budynku mieszkalnego na schronisko turystyczne 
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Zaangażowanie bezrobotnych i wykluczonych do prac adaptacyjnych oraz później do utrzy-

mania schroniska, oprowadzania i informowania turystów i grup zorganizowanych 

Wskaźniki: liczba zaangażowanych i zatrudnionych bezrobotnych i wykluczonych 

 

Przedstawione trzy projekty wpisują się, jak powszechnie uznali uczestnicy spotkania, w kon-

tekst programu rewitalizacji. Warto połączyć zwłaszcza trzeci projekt z budową ścieżki rowe-

rowej od Halinowa do Józefowa. Warto w większym stopniu wykorzystać współpracę z Lo-

kalną Grupą Działania (LGD) Natura Kultura z siedzibą w Karczewie, która może być kolej-

nym ważnym partnerem w przygotowaniu i realizacji projektów. LGD obecnie przygotowuje 

się w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju(LSR) do pierwszych naborów od wrze-

śnia 2016. Działania LGD będą skierowane do siedmiu gmin powiatu otwockiego, w tym 

Wiązowny. Beneficjentami realizacji LSR mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gminy, instytucje kultury, organizacje 

pozarządowe, parafie i związki wyznaniowe. Cele i przedsięwzięcia LSR, zgodne z celami 

PROW 2014-20120, zwłaszcza w ramach priorytetu 6. Wspieranie włączenia społecznego, 

ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich są zgodne z celami 

GPR. Działania LGD w ramach realizacji LSR będą skupiały się na projektach o charakterze 

miękkim (integracja społeczna, aktywizacja społeczno-zawodowa), ale również na poprawie 

dostępności, jakości i rozwoju infrastruktury służącej społeczności lokalnej (poddziałanie 

19.2 w PROW 2014-2020). Warto wobec tego nawiązać jak najszybciej współpracę z LGD, 

bo może się okazać, jak zauważył wójt Tomasz Kostyra, że prowadzone działania przez LGD 

mogą doprowadzić m.in. do podniesienia kompetencji beneficjentów, istotnych z punktu wi-

dzenia wychodzenia z kryzysowości, na obszarze lub obszarach rewitalizacji. Co więcej, dzia-

łania beneficjentów LSR poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony LGD mogą w 

istotny sposób przyczynić się do przygotowania i realizacji projektów GPR. 

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy spotkania zarówno w części konsultacyjnej, jak i warsztato-

wej byli aktywni i chętnie deklarowali udział w następnym spotkaniu warsztatowym.  

Zgłoszone wnioski: 

1. Ponownie przeanalizować sposób opisu wyznaczonych obszarów do rewitalizacji. Czy 

można inaczej opisać niż granicami wszystkich działek wchodzących w skład obszaru 

rewitalizowanego bez naruszania procedury ustawowej i bez konieczności zmiany za-

rządzenia wójta w tej sprawie? 

2. Przekazać indywidulanie informację właścicielom działek prywatnych o planach na 

terenach do rewitalizacji.  

3. Połączyć plany aktywizacji i integracji mieszkańców z planem budowy ścieżek rowe-

rowych 

4. Udostępnić seniorom lokale na świadczenie przez nich usług 
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V. PODSUMOWANIE 

 

Przedstawione podsumowania zawierają opisy przebiegu spotkań i główne uwagi poruszane 

przez uczestników w trakcie spotkań w ramach konsultacji projektów uchwał. Na koniec każ-

dego z podsumowań zamieszczono zgłaszane wnioski przez uczestników. Spotkanie warszta-

towe 26.07 różniło się od poprzednich spotkań konsultacyjnych przez to, że zawierało rów-

nież część warsztatową, której celem było zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami z 

obszaru rewitalizacji oraz wypracowanie roboczych wersji nowych projektów pod kątem 

gminnego programu rewitalizacji(GPR). 

 

Przygotował: Mirosław Warowicki 
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Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wytyczenia obszarów 

zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji w gminie 

Wiązowna 

 

Podsumowanie badań ankietowych 
 

PODSTAWY PRAWNE  

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1777), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 

jej prowadzenie, stanowią zadania własne gminy.  

Zgodnie z art. 8. ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji Dz.U. 2015 poz. 1777 

[Ustawa] przygotowano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów rewitalizacji i obszarów 

zdegradowanych, który następnie poddano konsultacjom społecznym (art. 11. ust. 3 Ustawy).  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały powiadomiono dnia 16 

maja 2016 r. przed przystąpieniem do konsultacji projektu uchwały dotyczącej wytyczenia obszarów 

zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji oraz 20 czerwca przed przystąpieniem do 

konsultacji zmienionego projektu uchwały dotyczącej wytyczenia obszarów tj. 7 dni przed 

rozpoczęciem konsultacji społecznych. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: zbieranie uwag w postaci papierowej, 

elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organizacja warsztatów i 

spotkań, badania ankietowe oraz zbieranie uwag ustnych. 

Zamieszczone poniżej podsumowania dotyczą dwóch badań ankietowych. Pierwsze badanie 

ankietowe zostało przeprowadzone w związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu 

uchwały dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do 

rewitalizacji. Drugie badanie ankietowe przeprowadzono w związku z przystąpieniem do konsultacji 

zmienionego projektu powyższej uchwały. Ankiety w wersji elektronicznej zostały zamieszczone na 

stronie gminy w dniu od 16 maja 2016 r. (badanie ankietowe, ankieta 2 ) oraz od 21 czerwca 2016 r. 

(badanie ankietowe, ankieta 3). Ankiety wersji papierowej zostały udostępnione na warsztatach, 

spotkaniach konsultacyjnych oraz na innych spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy 

Wiązowna. Wcześniej i częściowo równolegle kontynuowane do dwóch badan ankietowych było 

prowadzone badanie ankietowe (ankieta 1) dotyczące głównych problemów gminy. Badanie 

dotyczące głównych problemów gminy nie było formą konsultacji społecznych, służyło przygotowaniu 

diagnozy. 
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Badanie 1- ankieta 2 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji w gminie Wiązowna w zakresie przebiegu granic wskazanych obszarów 

Celem ankiety było poznanie opinii mieszkańców gminy Wiązowna na temat wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Na początku ankiety zamieszczono krótką informację na 

temat procesu rewitalizacji. W badaniu ankietowym wzięło udział 88 osób z gminy Wiązowna. 

Większość ankiet została wypełniona w trybie online - 50, w wersji papierowej wypełniono 38 ankiet.  

Wśród badanych było 48% kobiet, 52% mężczyzn, w wieku 35-44 lata było 26% , w wieku 24-44 lata 

22%, w wieku 45-54 21% badanych, w pozostałych kategoriach wiekowych było mniej badanych( 55-

64 lata- 17%, 18-24 lata 6%, 65 lat i więcej – 8%, 17 lat i mniej 1%). Większość badanych to osoby 

zatrudnione (62%) lub prowadzące własną działalność (19%). Większość badanych to osoby 

mieszkające na terenie gminy od urodzenie (47%) lub mieszkający powyżej 15 lat -22%.Wyksztłacenie 

badanych, to w przeważającej liczbie osoby z wykształceniem wyższym - 55% lub z wykształceniem 

średnim 24%. 

  I.  Obszary zdegradowane 

Obszary zdegradowane zostały podzielone geograficznie na cztery podobszary leżące blisko siebie. 

Mapa obszarów została dołączona do ankiety. Badanym zadano pytanie: 

1. Czy zgadzasz się z włączeniem do czterech obszarów zdegradowanych następujących 

sołectw/osiedli? 

Tab. 1. Włączenie obszarów do obszarów zdegradowanych 

Lp. Obszary zdegradowane Tak Nie Nie wiem 

1 Zakręt, Izabela, Boryszew 46% 22% 29% 

2 Wiązowna Gminna, Osiedle Emów, Osiedle Radiówek 44% 15% 41% 

3 Kąck, Pęclin 26% 23% 51% 

4 Glinianka, Wola Karczewska, Czarnówka 58% 10% 32% 

 

Najliczniejsza grupa badanych (58%) była za włączeniem do obszarów zdegradowanych obszaru: 

Glinianka, Wola Karczewska, Czarnówka. Za włączeniem Zakrętu, Izabeli, Boryszewa było 46% 

badanych, za włączeniem Wiązowny Gminnej, Osiedla Emów i Osiedla Radiówek było 44% badanych. 

Najmniej badanych było za włączeniem do obszarów zdegradowanych Kącka i Pęclina -26%. 

Włączenie tych dwóch sołectw do obszarów zdegradowanych budziło wśród badanych najwięcej 

wątpliwości ( 51% odpowiedzi: „Nie wiem”, 23% odpowiedzi „Nie”) w porównaniu do opinii na temat 

pozostałych obszarów. 
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II. Obszary przeznaczone do rewitalizacji 

Celem dalszego procesu było wyłonienie nie więcej niż kilku priorytetowych obszarów do 

rewitalizacji. W części ankiety dotyczącej obszarów do rewitalizacji dodano informację o tym, że 

łączna wielkość obszarów do rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy oraz nie 

może na tych obszarach mieszkać więcej niż 30% mieszkańców gminy. Do ankiety została dołączona 

mapa przedstawiająca różnymi kolorami obszary zdegradowane i obszary przeznaczone do 

rewitalizacji 

Badanym zadano pytanie: 

Wybierz od 1 do 5 najważniejszych obszarów gminy z zamieszczonej poniżej listy, które Twoim 

zdaniem powinny być rewitalizowane.  

Tab. 2.. Wybór najważniejszych obszarów do rewitalizacji 

Lp. Obszary przeznaczone do rewitalizacji % Liczba 

1 Część terenu Osiedla Radiówek 11% 10 

2 Centrum miejscowości Wiązowna 46% 40 

3 Centrum miejscowości Rzakta - tereny przy ul. Wiejskiej, Mazowieckiej i Jagodowej 11% 10 

4 Zachodnia część sołectwa Kąck obejmująca teren po wysypisku śmieci 19% 17 

5 Północna część sołectwa Pęclin obejmująca teren Domu Nauczyciela 8% 7 

6 Osiedle Emów - teren pomiędzy ul. Parkingową a rzeką Mienia 11% 10 

7 Wschodnia część sołectwa Kąck obejmująca teren zabytkowego parku 11% 10 

8 Zakręt - tereny przy ul. Świerkowej, Sosnowej i Miodowej 36% 32 

9 Centrum miejscowości Boryszew 11% 10 

10 Centrum miejscowości Glinianka obejmujące zabytkowy park i dworek 40% 35 

11 Tereny w centrum miejscowości Wola Karczewska 31% 27 
 

Badani do najważniejszych obszarów gminy wskazali Centrum miejscowości Wiązowna (46%), 

Centrum miejscowości Glinianka obejmujące zabytkowy park i dworek (40%), Zakręt - tereny przy ul. 

Świerkowej, Sosnowej i Miodowej (36%), Tereny w centrum miejscowości Wola Karczewska (31%). 

Pozostałe wymienione obszary na zamieszczonej liście wskazywano znacznie rzadziej wśród 

obszarów, które powinny być rewitalizowane. Najczęściej w uwagach dodatkowych wskazywana była 

Wola Ducka jako sołectwo, które powinno być włączone do obszarów zdegradowanych (31 

badanych, co stanowiło 35% badanych). 
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Wykres 1. Wybór najważniejszych obszarów do rewitalizacji 

 

Badanie 2 – ankieta 3 
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych  

i obszarów rewitalizacji w gminie Wiązowna w zakresie przebiegu granic wskazanych obszarów 

 

Celem ankiety było poznanie opinii mieszkańców gminy Wiązowna na temat wyznaczenia obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Na początku ankiety zamieszczono krótką informację na 

temat procesu rewitalizacji. Ankieta, powstała w wyniku korekty obszarów na podstawie 

zweryfikowanych danych oraz zgłoszonych uwag w dotychczasowym procesie konsultacji, co 

stanowiło podstawę do przygotowania zmienionego projektu uchwały dotyczącej wytyczenia 

obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji. W badaniu ankietowym wzięło udział 

110 osób z gminy Wiązowna. Większość ankiet została wypełniona w trybie online 42, w wersji 

papierowej wypełniono 68 ankiet.  

Wśród badanych było 54% kobiet, 46% mężczyzn, w wieku 35-44 lata było 28% , w wieku 55-64 lata 

26%, w wieku 25-34 18% badanych, w pozostałych kategoriach wiekowych było mniej badanych( 65-i 

więcej lat 1%, 18-24 lata 2%, 17 lat i mniej 2%). Większość badanych to osoby zatrudnione (58%) lub 

prowadzące własną działalność (17%). Większość badanych to osoby mieszkające na terenie gminy 
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od urodzenia (34%) lub mieszkający powyżej 15 lat -21%. Wykształcenie badanych, to w 

przeważającej liczbie osoby z wykształceniem wyższym - 69% lub z wykształceniem średnim 16%. 

Obszary zdegradowane  

Obszary zdegradowane zostały podzielone geograficznie na siedem obszarów leżących w granicach 

sołectw oraz osiedla. Mapa obszarów została dołączona do ankiety. Różnymi kolorami zaznaczono 

odpowiednio obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji. 

Osobom badanym zadano pytanie: 

1. Czy zgadzasz się z włączeniem do siedmiu obszarów zdegradowanych następujących 

sołectw/osiedli? 

Tab. 3. Włączenie obszarów do obszarów zdegradowanych 

LP Obszary zdegradowane Tak Nie Nie wiem 

1 Osiedle Emów 47% 21% 33% 

2 Glinianka 71% 6% 24% 

3 Wiązowna Gminna 78% 4% 18% 

4 Kąck 48% 16% 37% 

5 Kruszówiec 41% 19% 40% 

6 Rzakta 59% 7% 35% 

7 Wola Ducka 62% 11% 27% 

 

Badani w najbardziej byli za włączeniem do obszarów zdegradowanych Wiązowny Gminnej -78% 

badanych, Glinianki - 71%, Woli Duckiej- 62% i Rzakty - 59%. Za włączeniem pozostałych 

wymienionych sołectw do obszarów zdegradowanych badani byli mniej przekonani. Za włączeniem 

do obszarów zdegradowanych Kącka było 48% badanych, Osiedla Emów było 47%, Kruszówca 41%. 

W przypadku Kruszówca badani mieli najwięcej wątpliwości lub opinii przeciwnych, biorąc pod uwagę 

odpowiedzi Nie” i „Nie wiem” ( razem 59%).Najmniej wątpliwości oraz najmniej odpowiedzi 

przeciwnych, biorąc pod uwagę odpowiedzi „Nie wiem” i „Nie” mieli badani wobec włączenia 

Wiązowny Gminnej (22%), Glinianki 30%, Woli Duckiej 38%.  

Obszary do rewitalizacji 

Obszary do rewitalizacji na mapie zaznaczone są kolorem zielonym. Ważna uwaga, łączna wielkość 

obszarów do rewitalizacji nie może przekraczać 20 powierzchni gminy oraz nie może na tych 

obszarach mieszkać więcej niż 30 mieszkańców gminy. Celem dalszego procesu będzie wyłonienie nie 

więcej niż kilku priorytetowych obszarów do rewitalizacji. 

Wybierz od 1 do 2 najważniejszych obszarów gminy z zamieszczonej poniżej listy, które Twoim 

zdaniem powinny być rewitalizowane. Obszary są zaznaczone na mapie kolorem zielonym. 

Tab. 4.. Wybór najważniejszych obszarów do rewitalizacji 

Lp. Obszary do rewitalizacji % Liczba badanych 
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1 Centrum miejscowości Wiązowna Gminna 75,36% 84 

2 Centrum miejscowości Glinianka 60,91% 67 

3 Centrum miejscowości Rzakta 14,55% 16 

 

Badani najliczniej byli za włączeniem do obszarów przeznaczonych do rewitalizacji centrum 

miejscowości Wiązowna ( 75%), centrum miejscowości Glinianka (67%) oraz wyraźnie mniej licznie za 

włączeniem centrum miejscowości Rzakta( 15%). 

 

Wykres 2. Wybór najważniejszych obszarów do rewitalizacji 

 

Uwagi, wnioski respondentów zgłoszone w dwóch badaniach ankietowych. Uwagi i wnioski zostały 

pogrupowane w kilka kategorii wyróżnionych poniżej. Część uwag i wniosków została poddana 

redakcji językowej i skróceniu przy zachowaniu treści i intencji autorów.  

 

Centrum Wiązowna 

1. Gmina Wiązowna zmienia się od kilku lat na korzyść. Miejsce które powinno zostać poddane 

rewitalizacji, to scena "centrum" gminy. W ostatnim czasie został zagospodarowany teren 

przy gminie (urzędzie). W bliskiej odległości znajdują się sklepy (GS) i to miejsce powinno 

zostać zmodernizowane, ponieważ wpływa to na wizerunek wszystkich mieszkańców. 
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2. Centrum Wiązowny zostało tak zaniedbane przez 20 poprzednich lat, że pilnie i w pierwszej 

kolejności wymaga rewitalizacji, zwłaszcza że jest wizytówką Gminy. 

3. Centrum miejscowości Wiązowna powinno obejmować teren zabytkowego parku i pałacu 

Lubomirskich, który wymagają pilnej rewitalizacji. 

4. W centrum Wiązowny powinno powstać centrum kultury z prawdziwego zdarzenia, gdzie 

coraz to nowe pokolenia mogłyby trenować bawić się i uczyć. Obecna lokalizacja GOK w OSP 

nie spełnia zadań. 

 

5. Wiązowna Gminna, jak zobowiązuje nazwa, powinna być wizytówką gospodarza obszaru 

6. Zagospodarować teren "części handlowej" przy Urzędzie Gminy. Wyremontować teren 

istniejącego parkingu, zagospodarować tereny zielone, postawić ławki.  

7. Rewitalizacji powinno podlegać centrum Wiązowny, ponieważ brak jest koncepcji centrum, 

brak budynków w dobrym stanie technicznym dla sklepów, ośrodka kultury i przychodni 

zdrowia. 

8. Zbudować boiska do siatkówki plażowej za Osiedlem Parkowym 

 

Wola Ducka 

1. Włączyć Wolę Ducką do obszarów zdegradowanych 

2. Wstrzymać degradację środowiska przez Lekaro i Sater. 

3. Propozycja włączenia do obszaru zdegradowanego wysypiska śmieci w Woli Duckiej 

4. Zamknąć przedsiębiorstwo LEKARO, bo okoliczne miejscowości coraz częściej narzekają na te 

odory i organizowane są protesty w sprawie zamknięcia tej sortowni, tym bardziej, że jest 

ona położona w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego jak również "Natura 2000". 

5. Wprowadzić zmiany w Woli Duckiej poprzez zagospodarowanie obszaru wspólnotowego na 

teren rekreacyjno-wypoczynkowy z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, siłownią na 

powietrzu. Zbudować alejki, postawić ławki itp. 

6. Wola Ducka, rewitalizacja, działka nr 294 na cele rekreacyjno-sportowe: park, boisko, np. 

Orlik, urządzenia do ćwiczeń w plenerze; rewitalizacja stawu, w okresie letnim – kąpielisko, w 

okresie zimowym - np. lodowisko. 

7. Tereny w Woli Duckiej wymagają rewitalizacji. Cała okolica jest zdegradowana w związku z 

działalnością bardzo uciążliwych dla środowiska firm. 

 

Zakręt 

8. Włączyć do obszarów zdegradowanych Zakręt. początek od strony Mińska 

9. Włączyć Zakręt do obszarów zdegradowanych 

10. Włączyć Zakręt do obszaru rewitalizacji 

11. Zakręt nie powinien być zdegradowany. Znajduje się tam główny ośrodek oświaty czyli 

przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Przede wszystkim trzeba inwestować w 

dzieci, rozszerzać ich obszary zainteresowań, możliwości które daje szkoła oraz inwestować w 

Internet i media umożliwiające im poszerzanie perspektyw. 
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12. Dlaczego w Zakręcie podejmowane są działania tylko wokół ul Sosnowej, Świerkowej a 

reszta? 

13. Projektowana ul. Jana Pawła II w Zakręcie. 

 

Wnioski lub uwagi dotyczące innych lokalizacji w gminie 

14. Wyłączyć Kruszówiec z obszarów zdegradowanych 

15. Zamiast osiedla Radiówek należy wpisać część obrębu geodezyjnego Emów obejmująca teren 

byłej radiostacji - użyte pojęcie "część osiedla Radiówek" jest mylące teren radiostacji nigdy  

 

 

nie należał do osiedla Radiówek, które obejmuje wyłącznie teren zabudowy mieszkaniowej 

16. Osiedle Emów - powinien być objęty cały obręb geodezyjny z wyłączeniem działek 

położonych na terenie osiedla Radiówek, do obszaru powinien wejść cały teren byłej 

radiostacji Radiówek 

17. Rewitalizacją powinien być objęty teren byłej radiostacji w Radiówku oraz teren byłej 

spółdzielni rolniczej w Lipowym z zabytkowym parkiem 

18. Osiedle Radiówek nie powinno zostać włączone do obszarów zdegradowanych, nie do tego 

żadnych podstaw, do obszaru zdegradowanego wymagającego rewitalizacji należy włączyć 

teren byłej radiostacji Radiówek, 

19. Włączyć do rewitalizacji sołectwo Duchnów 

20. Dodać do obszarów zdegradowanych sołectwo Duchnów działkę nr 276 przejętą przez gminę, 

na której obecnie jest wyrobisko po kopalni piachu i masa śmieci oraz działki nr 255, 258 i 

918/1, gdzie występują nielegalne wysypiska śmieci 

21. Do obszarów zdegradowanych poza Boryszewem powinien być dołączony Duchnów 

22. Włączyć Stefanówkę do obszarów zdegradowanych 

23. Włączyć Kąck do obszarów zdegradowanych. Stare trujące wysypiska śmieci, infrastruktura - 

brak kanalizacji, sieci gazu ziemnego, niski standard dróg, brak oświetlenia dróg, brak 

komunikacji, żadnego autobusu w Kącku, poza szkolnym, problemy z internetem w Kącku, 

problem alkoholizmu we wsi Kąck. 

 

Inne uwagi lub wnioski: 

1. Obszary zdegradowane nie powinny obejmować całych sołectw, a raczej zurbanizowane ich 

części, ponieważ idea zarówno obszarów zdegradowanych jak i obszarów rewitalizacji, w 

myśl ustawy o rewitalizacji, odnosi się przede wszystkim do sfery społecznej a nie np. 

niezamieszkałych kompleksów leśnych czy pól. 

2. Rewitalizacją powinny być objęte głównie nieruchomości gminne oraz teren zabytkowego 

pałacu Lubomirskich i teren będący w użytkowaniu wieczystym GS Wiązowna. 

3. Więcej szczegółów dotyczących programu i zakresu rewitalizacji, konkretne sprawy które 

można dzięki rewitalizacji poprawić 

4. Nie mamy miejsc do wspólnego spędzania czasu, a szkoda! 
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5. Trzeba w pierwszej kolejności poprawiać jakość życia ludzi, niech poczują, co to znaczy życie 

w XXI wieku. Na dworki i pałace przyjdzie czas. 

6. Zadbać o architekturę, zarówno dużą jak i małą. W tej sprawie powinni wypowiadać się 

fachowcy czyli architekci. 

7. Wprowadzić określenie obligatoryjne wyglądu ogrodzeń, zabudowy zieleni wysokiej 

8. Poprawić jakość łącz teleinformatycznych, poprawić oświetlenie ulic, należy położyć progi 

zwalniające na ulicy Długiej  

9. Zbudować kablową infrastrukturę teletechniczną (internet). 

 

Podsumowanie 

Przeprowadzone dwa badania ankietowe mimo niskiej frekwencji osób badanych wskazują na kilka 

istotnych tendencji w opiniach wśród badanych. Badani uznali wagę procesu rewitalizacji przede 

wszystkim w centrum Wiązownej, którą jest wizytówką gminy oraz zmiany w tej części gminy mają 

największy stopień oddziaływania na społeczność lokalną całej gminy. Większość badanych jest za 

podjęciem rewitalizacji centrum Wiązowny. Badani uznali, że proces rewitalizacji powinien dotyczyć 

również Glinianki, Rzakty oraz Woli Duckiej. W badaniu pierwszym najczęściej w uwagach 

dodatkowych wskazywana była Wola Ducka jako sołectwo, które powinno być włączone do obszarów 

zdegradowanych (31 badanych, co stanowi 35% badanych).W obu badaniach ankietowych 

respondenci zwrócili uwagę na znaczną uciążliwość firm zajmujących się składowaniem odpadów w 

Woli Duckiej oraz na potrzebę rewitalizacji i zagospodarowania wskazanych obszarów w Woli 

Duckiej. W drugim badaniu, podobnie jak w pierwszym, badani byli za włączeniem Zakrętu do 

obszarów zdegradowanych i do obszarów przeznaczonych do rewitalizacji (w ramach dodatkowych 

uwag). Dodatkowo badani, chociaż w jednostkowych opiniach, byli za włączeniem do obszarów 

zdegradowanych Stefanówki, a do obszarów rewitalizowanych również Duchnowa, Kącka, a z kolei za 

wyłączeniem z obszarów zdegradowanych Kruszówca i Osiedla Radiówek. Ponadto w licznych 

uwagach badani zwrócili uwagę na brak w gminie dostępnych miejsc publicznych na aktywność 

rekreacyjno-sportową oraz na brak infrastruktury na działania społeczno-kulturalne. Dotychczasowe 

rozwiązanie z lokalizacją GOK wydaje się nie spełniać potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę niską frekwencję badanych, należy kontynuować badanie ankietowe podjęte po 

zmianie projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów 

przeznaczonych do rewitalizacji. Większa liczba osób badanych pozwoli na uzyskanie wyników 

odzwierciedlających opinie większej części społeczności lokalnej. 

 

Przygotował: Mirosław Warowicki 
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady
oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie
warunków do prowadzenia rewitalizacji możliwe jest poprzez stworzenie Programu Rewitalizacji. Program jest
wieloletnim, otwartym dokumentem wskazującym na cele i działania związane z rozwojem społecznym,
gospodarczym i przestrzennym Gminy.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało, w pierwszej kolejności, poprzedzone szczegółową
diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, gospodarczych, przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października
2015 roku. Analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej
koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji.
To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań, które – konsekwentnie wdrażane i realizowane – będą
prowadziły do sukcesywnego wydźwignięcia się z sytuacji kryzysowej lub przynajmniej minimalizowania jej
skutków. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach winny być realizowane, co pozwoli
w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie zdiagnozowane w dokumencie problemy.

Program Rewitalizacji został poddany konsultacjom społecznym w okresie od dnia 14.12.2016 r. do dnia
14.01.2017 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Program został uzupełniony o sugestie interesariuszy
rewitalizacji. Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, dnia 18.01.2017 r. projekt Programu
został skierowany do 26 podmiotów wskazanych w w/w ustawie celem zaopiniowania w terminie 14 dni.
Uzyskano pozytywne opinie w zakresie właściwości rzeczowej lub miejscowej oraz sugestie, którymi Program
został wzbogacony w swej treści.

Dokument stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość
oraz możliwość podejmowania działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Wiceprzewodnicząca Rady

Irena Nowak
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