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1. Wstęp
„Miasto tworzą nie tylko mury i ulice, lecz także mieszkańcy i ich marzenia”
Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań rewitalizacyjnych jest program
rewitalizacji, który jest opracowany oraz przyjęty przez samorząd lokalny w drodze uchwały. Jest to
długoterminowy program mający na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu
kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru procesem
rewitalizacji, będzie wymagało przez Władze wsparcia poprzez dostępne instrumenty i narzędzia
dedykowane rewitalizacji (programy unijne oraz krajowe).
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 - 2023 (LPR) ma charakter zintegrowany
i złożony. W zakresie strukturalnym, treściowym i metodologicznym program jest w pełni zgodny
z kryteriami i zasadami nakreślonymi w wytycznych w zakresie rewitalizacji określonych przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, dokumentami strategicznymi miasta i województwa
mazowieckiego, wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, z uwzględnieniem elementów
szczególnie ważnych dla obszaru LPR.
W szczególności, program spełnia poniższe warunki:
 skorelowanie koncepcji rewitalizacji z preferowanymi kierunkami rozwoju lokalnego
(ukształtowanie procesu rewitalizacji jako wsparcia dla rozwoju lokalnego);
 zaangażowanie w proces rewitalizacji szerokiego spektrum podmiotów lokalnych i podmiotów
z otoczenia;
 oparcie treści koncepcji rewitalizacji na analizie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
(względem miasta/terenu rewitalizowanego).
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Procesy rozwoju jednostek samorządu terytorialnego: społeczne, gospodarcze czy funkcjonalne toczą
się zwykle na określonym i ograniczonym przestrzennie obszarze. Człowiek, dostosowując otoczenie do
swoich potrzeb bardzo często głęboko w nie ingeruje, co przyczynia się do powstawania obszarów silnie
zurbanizowanych. Z perspektywy czasu stwierdzić można, że wiele polskich miast rozwinęło się
w sposób chaotyczny i przypadkowy, czego konsekwencją stały się wysokie koszty społeczne
i ekonomiczne związane z ich funkcjonowaniem. Taki stan nieuchronnie wymusza wykorzystanie
i przekształcenie terenów już w pewien sposób zagospodarowanych. Jednym z działań pobudzających
korzystne zmiany na danym obszarze miasta jest rewitalizacja. Natomiast, aby móc w sposób efektywny
prowadzić działania rewitalizacyjne, szczególnie istotne jest rzetelne i trafne zidentyfikowanie obszarów
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w mieście.
Celem sporządzonej Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w mieście Garwolinie wraz ze
wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest zainicjowanie działań związanych
z rewitalizacją miasta prowadzonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, ogłoszonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Przeprowadzona za pomocą zobiektywizowanych metod i wskaźników diagnoza wskazała te obszary
miasta Garwolina, które charakteryzują się szczególnie intensywną koncentracją szeregu niekorzystnych
zjawisk, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych. Analiza zagadnień społecznych oraz
w drugiej kolejności środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i techniczno-budowlanych
pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń oraz wskazać obszary o największej
koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszary zdegradowane i obszar
rewitalizacji. Diagnoza przeprowadzona została w oparciu o wiarygodne dane ilościowe oraz jakościowe
pozyskane w odniesieniu do roku 2015 z Urzędu Miasta Garwolina, Powiatowego Urzędu Pracy
w Garwolinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie, Komendy Powiatowej Policji
w Garwolinie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie i Starostwa Powiatu
Garwolińskiego. Pozyskano również dane za lata 2010 – 2014 w celu przedstawienia tendencji
poszczególnych wskaźników.
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2. Charakterystyka obecnej sytuacji miasta Garwolin
Gmina miejska Garwolin znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, 66
kilometrów na południowy wschód od Warszawy. Prawa miejskie Garwolin uzyskał jeszcze
w średniowieczu, na co wskazuje pochodzący z 1423 roku przywilej lokacyjny. Obecnie istotną rolę
w mieście odgrywają ważne w skali kraju zakłady przemysłowe, w tym AVON i OCHNIK Producent
Odzieży Skórzanej. Stosunkowo niewielka odległość do stolicy, a także ulokowanie w sąsiedztwie drogi
łączącej Lublin i Warszawę stanowią o atrakcyjności inwestycyjnej Garwolina.
Powierzchnia Garwolina wynosi 22,08 km2, przy czym przeważającą większość obszaru stanowią użytki
rolne (72%), a niemal jedną czwartą – grunty zabudowane i zurbanizowane (23%). Poniższy wykres
szczegółowo prezentuje strukturę użytkowania gruntów w mieście.

0,9%

Struktura użytkowania gruntów
użytki rolne

23%
grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione
1,1%

grunty pod wodami

3%

grunty zabudowane i zurbanizowane
72%
nieużytki

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów w mieście Garwolinie.

Wykres 2 przedstawia kształtowanie się liczby ludności w Garwolinie w latach 2010-2015, uwzględniając
płeć mieszkańców. W tym czasie liczba ta ulegała nieznacznym wahaniom, pozostając na podobnym
poziomie – na koniec 2015 populacja miasta wyniosła 17 485 osób. Stosunek liczby kobiet do mężczyzn
jest niezmienny i stanowią one 52% całej ludności. Istotnej modyfikacji uległa natomiast struktura
wiekowa populacji – na przestrzeni sześciu lat nieco zmniejszył się w niej udział osób w wieku
przedprodukcyjnym, z kolei dość znacząco spadła liczba osób w wieku produkcyjnym,
a tych w wieku poprodukcyjnym wzrosła (zob. Wykres 3). Zmiany te świadczą o występowaniu zjawiska
starzenia się społeczeństwa, będącego procesem zauważalnym także w skali całego kraju.
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Liczba mieszkańców miasta w latach 2010-2015
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Wykres 2. Liczba mieszkańców Garwolina z podziałem na płeć (lata 2010-2015).
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

Struktura wiekowa mieszkańców Garwolina
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Wykres 3. Struktura wiekowa mieszkańców Garwolina.
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

Niniejsza diagnoza zjawisk kryzysowych została dokonana w oparciu o dane pozyskane z Urzędu Miasta
Garwolina oraz innych jednostek organizacyjnych z których dane otrzymano w formie podziału na
poszczególne ulice wchodzące w skład Miasta Garwolina. Podziału dokonano na 11 jednostek
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bilansowych z uwzględnieniem podziału na obwody wyborcze, który jednak został zmodyfikowany
i dostosowany do otrzymanych danych. Nie można było zastosować podziału na obwody wyborcze, gdyż
w swoim podziale uwzględniał on jedną ulicę w kilku obwodach lub też ulice były włączane do obwodów
na podstawie parzystych i nieparzystych numerów budynków, a pozyskanie danych w takim podziale
było niemożliwe. Dlatego sugerując się podziałam na obwody wyborcze wyznaczono 11 jednostek
bilansowych, tak aby obejmowały one w całości dane ulice. W podziale istnieje 12 odrębnych obszarów
przy czym 12 obszar jest obszarem wyłączonym z diagnozy gdyż jest to Strefa Aktywności Gospodarczej
i Strefa Produkcyjno – Składowa i jest to obszar niezamieszkany wobec czego w analizie czynników został
on wyłączony, ze względu na brak możliwości badania zjawisk zachodzących pośród społeczności
lokalnej.
Granice wyznaczonych jednostek bilansowych ilustruje Rysunek 1, natomiast kolejna tabela przedstawia
ulice wchodzące w skład poszczególnych jednostek wraz z zamieszkującymi je mieszkańcami.

Rysunek 1. Podział miasta Garwolina na jednostki bilansowe.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

9|Strona

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLINA
Tabela 1. Liczba ludności miasta Garwolina z podziałem na poszczególne ulice w 2015 roku.

Nr jednostki bilansowej

1

Nazwa ulicy
Bitwy Warszawskiej

3

Cmentarna

12

Długa

512

Garwolińska

6

Gimnazjalna

0

Jana Pawła II

197

Jana Piesiewicza ps. "Czarny"

19

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

192

Krzywa

15

Ks. dr. Antoniego Święcickiego

8

Ks. Mariana Juszczyka

0

Mazowiecka

31

Mirona Białoszewskiego

17

Młyńska

56

Monte Cassino

19

Nadwodna

344

Polska

277

Przechodnia

116

Senatorska

333

Sienkiewicza

110

Stanisława Mikulskiego ps. "Lis"

15

Wandy Bekierskiej

3

Warszawska

267

Westerplatte

0

Armii Krajowej

47
2599
120

Armii Ludowej

0

Bajkowa

26

Baśniowa

10

Batalionów Chłopskich

248

Zamojska
SUMA

2

Liczba ludności

Brukarska

0

I Pułku Strzelców Konnych

4

II Armii Wojska Polskiego

203

Janusza Korczaka

1483

Józefa Stachowskiego

5

Ks. Marka Maszkiewicza

0

Łąkowa

43

Poligonowa

0

Romanówka

1030

Stacyjna

1420

Szarych Szeregów
SUMA

2
4594
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3

4

5

3 Maja

91

Aleja Żwirki i Wigury

712

Bursztynowa

11

Diamentowa

19

Działyńczyków

1

Granitowa

27

Henryka Andrzejkowicza

22

Henryka Dłużniewskiego ps. "Lech"

37

Kolonia Henryków

20

Kościuszki

1097

Kościelna

37

Krótka

24

Kuśnierska

21

Marmurowa

20

Olimpijska

16

Parkowa

37

Rubinowa

18

Sportowa

28

Stanisława Modrzewskiego

67

Staszica

259

Szkolna

7

Wolna

126

Zgoda
SUMA
Aleja Legionów

5
2702
650

Błonie

98

Dobra

218

Józefa Kraszewskiego

25

Kawaleryjska

0

Marii Konopnickiej

100

Marka Hłaski

150

Melchiora Wańkowicza

24

Polna

226

Wiejska

667

Zarzecze
SUMA
Gen. Adama Skilskiego

57
2215
12

Gen. Franiszka Kleeberga

24

Gen. Józefa Bema

19

Gen. Władysława Sikorskiego

44

Hufca "Orłów"

65

mjr Hubala

9

Narutowicza

220

Płk. Józefa Puchalskiego

10

Płk. Stanisława Królickiego

0
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6

Targowa
SUMA
Adama Asnyka

311
714
184

Adama Mickiewicza

150

Gracjanów

55

Kwiatowa

47

Lelewela

36

Lubelska

164

Różana

91

Słoneczna

139

Słowackiego

102

Spokojna

16

Żeromskiego
SUMA
Akacjowa

7

8

9

177
1161
6

Brzozowa

0

Bukowa

0

Dębowa

2

Fryderyka Chopina

8

J.S. Bacha

0

Kazimierza Wojciechowskiego

19

Klonowa

0

K. Szymanowskiego

43

L. Beethovena

40

Macieja Rataja

137

Piotra Czajkowskiego

5

Sosnowa

11

Stanisława Moniuszki

60

W.A. Mozarta
SUMA
Ogrodowa

8
339
182

Sobieskiego

161

Studzińskiego

227

Wesoła

25

Zawady

94

Źródlana
SUMA
Boczna

121
810
57

Bp. Ignacego Krasickiego

8

Cicha

47

Gen. Stanisława Maczka

4

Gen. Władysława Andersa

330

Radosna

116

Sławińska

91

Spacerowa

225
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SUMA

10

11

878

Ks. Hugona Kołłątaja

9

Ks. Stanisława Konarskiego

7

Księcia Bolesława IV

0

Księcia Janusza I

47

Księżnej Anny Mazowieckiej

10

Księcia Konrada III

0

Mieczników

0

Mokra

23

Parysowska

18

Stawki

100

SUMA

214

Budzeń

169

Jagodzińska

685

Jutrzenki

9

Lazurowa

9

Zacisze

44

Zagrodowa
SUMA

38
954
Źródło: Urząd Miasta Garwolin

Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców
uznano, że kwestie społeczne mają kluczowe i nadrzędne znaczenie dla wyznaczania obszarów
zdegradowanych. Podstawową diagnozę przeprowadzono na poziomie wyznaczonych jednostek
bilansowych w mieście Garwolinie. Dla danych obszarów przeprowadzono diagnozę wskaźników
opisujących negatywne zjawiska społeczne takie jak: bezrobocie, ubóstwo czy przestępczość.
Ocenę skali koncentracji problemów oparto na wskaźniku syntetycznym, odzwierciedlającym problemy:
społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne oraz środowiskowe miasta. Wskaźnik syntetyczny
stanowi sumę wskaźników cząstkowych, uszeregowanych w podgrupach podzielonych na poszczególne
strefy, przedstawionych w kolejnej tabeli.
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Tabela 2. Wskaźniki cząstkowe wykorzystane w diagnozie.

Strefa

Społeczna

Lp.

Wskaźnik cząstkowy

1.1.

Liczba osób bezrobotnych na 100 mieszkańców

1.2.

Liczba osób długotrwale bezrobotnych na 100 mieszkańców

1.3.

Liczba osób z prawem do zasiłku na 100 mieszkańców

1.4.

Liczba popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców

1.5.

Liczba popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców

1.6.

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na alkoholizm na 100 mieszkańców

1.7.

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na ubóstwo na 100 mieszkańców

1.8.

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na niepełnosprawność na 100
mieszkańców

1.9.

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na ofiary przemocy w rodzinie na 100
mieszkańców

1.10

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na bezradność w spr. opiekuńczo wychowawczych na 100 mieszkańców

1.11.

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na długotrwałą lub ciężką chorobę na
100 mieszkańców

1.12.

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na potrzebę ochrony macierzyństwa na
100 mieszkańców

1.13.

Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na wielodzietność na 100 mieszkańców

1.14.

Liczba organizacji społecznych na 100 mieszkańców

Strefa

Lp.

Gospodarcza

2.1.

Strefa

Lp.

Środowiskowa

3.1.

Strefa

Lp.

Wskaźnik cząstkowy

Przestrzenno funkcjonalna

4.1.

Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców.

4.2.

Jakość i dostępność przestrzeni publicznej

Strefa

Lp.

Techniczna

5.1

Wskaźnik cząstkowy
Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców
Wskaźnik cząstkowy
Liczba wyrobów azbestowych [t/km2]

Wskaźnik cząstkowy
Liczba zdegradowanych budynków
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Poniższy schemat prezentuje metodykę doboru obszarów zdegradowanych zlokalizowanych na terenie
miasta Garwolina w oparciu o analizę poszczególnych składowych.
Wybór zmiennych
(budowa wskaźników cząstkowych)
Dobór właściwych wskaźników cząstkowych odzwierciedlających sytuację społeczną miasta oraz zakres jej
funkcjonowania w strefie przestrzennej, technicznej oraz środowiskowej.

Normalizacja zmiennych
Pierwszy etap budowy wskaźnika syntetycznego stanowi normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do
porównywalnej skali tzw. skali niemianowanej, czyli niezwiązanej z jednostką miary. Jest to zabieg konieczny z
punktu widzenia poprawności obliczeń, ponieważ dzięki niemu różne rozpiętości zmiennych nie będą sztucznie
nadawały wagi czynnikom przyjmującym wartość z wyższych przedziałów.

Wskaźnik syntetyczny
(odrębny dla wskaźników określających sytuację
społeczną oraz techniczno-funkcjonalną miasta)

Wskaźnik sum standaryzowanych skonstruowany na bazie wskaźników cząstkowych. Wskaźniki cząstkowe
zsumowano. Najwyższe wartości obliczonego wskaźnika sumarycznego oznaczają największą koncentrację
negatywnych zjawisk w poszczególnych zakresach na tych obszarach. Za obszar objęty kryzysem uznano te
jednostki, w których wartość wskaźnika sumarycznego była wyższa niż jego wartość środkowa.

Wskazanie obszarów zdegradowanych
Ostatnim etapem diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które wykazują kumulację negatywnych
zjawisk społecznych, a dodatkowo w analizowanych czynnikach techniczno-funkcjonalnych wykazują
nagromadzenie negatywnych cech. Na bazie wcześniej obliczonych wskaźników sum standaryzowanych
skonstruowano wskaźnik degradacji obszaru, wyliczony jako suma dwóch wcześniej uzyskanych wskaźników.

20% powierzchni gminy
Obszar zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców
Obszar nie większy niż
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3. Diagnoza zjawisk społecznych
Analiza kwestii społecznych jest elementarną częścią diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych w celu
opracowania programu rewitalizacji. Wnikliwe zbadanie zagadnień społecznych pozwoli na opracowanie
działań mogących rozwiązać występujące problemy lub załagodzić je, a także pobudzić aktywność
lokalną. Tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu skuteczności projektów
rewitalizacyjnych, a także pełniejszego zaangażowania mieszkańców w życie miasta.
Do przeprowadzenia identyfikacji i oceny zjawisk społecznych wykorzystano dane ilościowe obejmujące
stan bezrobocia, liczbę przyznanych świadczeń pomocy społecznej, liczbę zdarzeń przestępczych oraz
wykroczeń. Poniższa tabela prezentuje zakres poszczególnych wskaźników, na podstawie których
poddano analizie obszar Miasta Garwolina w podziale na jednostki bilansowe pod względem sytuacji
społecznej w roku 2015. Ocenę skali koncentracji problemów oparto na wskaźniku syntetycznym,
odzwierciedlającym problemy: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne oraz środowiskowe
miasta. Wskaźniki cząstkowe przekształcono w stymulanty i destymulanty, co pozwoliło uzyskać
wartości wskaźników syntetycznych w przedziale od 0 do 1. Obszary o największym nasileniu danego
zjawiska przyjmują wartość 1, natomiast obszary o najniższym nasileniu – 0. Wartość wskaźnika wyższą
niż wartość średniej dla całej Gminy zaznaczono kolorem pomarańczowym.
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3.1.

Stan bezrobocia

Bezrobocie jest istotną determinantą występowania problemów społecznych, stąd niniejsza analiza
obejmuje między innymi kształtowanie się wskaźników rynku pracy. Poniższe dane obejmują liczbę
bezrobotnych ogółem, liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku oraz liczbę osób długotrwale (tj.
powyżej 24 miesięcy) pozostających bez pracy.
W 2015 roku w Garwolinie 936 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. Przeanalizowano liczbę
osób bezrobotnych zarejestrowanych w latach 2010 – 2015 na terenie Miasta Garwolina
i przedstawiono na poniższym wykresie. Z danych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w wynika,
że w omawianym okresie czasu liczba osób bezrobotnych ulegała znacznym wahaniom od 787 osób
w 2010 roku do 936 w 2015 roku, przy czym najwyższa liczba osób bezrobotnych przypada na lata 2012
– 2013, gdzie przekraczała wartość 1000 osób.

Liczba osób bezrobotnych
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Liczba os. bezrobotnych

Wykres 4. Liczba osób bezrobotnych w latach 2010 - 2015 na terenie Miasta Garwolina.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

Na podstawie średniorocznego trendu zmian liczby osób bezrobotnych na terenie Miasta Garwolina
obliczono prognozowaną liczbę osób bezrobotnych do 2023 roku. Z obliczeń wynika, iż liczba ta powinna
wzrosnąć, aby docelowo w 2023 osiągnąć wartość 1 175 osób bezrobotnych. Obliczenie te są jednak
tylko prognozą i wynikają z obecnie zauważalnej tendencji wzrostowej liczby osób bezrobotnych.
W rzeczywistości liczba osób bezrobotnych może odbiegać od prognozowanych wyliczeń, jednakże
z uwagi na tendencję wzrostową tego wskaźnika zaleca się, aby miasto prowadziło monitoring tego
wskaźnika oraz wprowadziło działania mające na celu zmniejszenie liczby osób pozostających bez pracy
na terenie Miasta Garwolina.
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Prognoza liczby osób bezrobotnych
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Wykres 5. Prognozowana liczba osób bezrobotnych.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Najwyższą liczbę osób bezrobotnych stwierdzono w jednostce bilansowej numer 2 – 219 osób, jednakże
z uwagi na dużą liczbę mieszkańców nie stanowi obszaru problemowego. Wysoki wskaźnik syntetyczny
liczby bezrobotnych odnotowano na terenie jednostki bilansowej numer 3, 4, 5, 6, 8, 9 oraz 11, gdzie
wartości te są najwyższe w stosunku do poziomu tego wskaźnika w innych rejonach miasta, natomiast
niska wartość wskaźnika przypada na jednostkę bilansową numer 1, 2, 7 oraz 10. Obszary problemowe,
które podzielono ze względu na wartość średnią wskaźnika dla całego Miasta (jeśli wartość wskaźnika
dla poszczególnego obszaru jest powyżej średniej dla całego Miasta, obszar ten jest uznany za
problemowy) zaznaczono kolorem pomarańczowym w poniższej tabeli oraz na rysunku.
Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

BEZROBOCIE
Nr
Liczba
Liczba osób
jednostki
bezrobotnych na
bezrobotnych
bilansowej
100 mieszkańców
1
132
5,08
2
219
4,77
3
169
6,25
4
122
5,51
5
44
6,16
6
67
5,77
7
15
4,42
8
47
5,80
9
57
6,49
10
7
3,27
11
57
5,97
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:
Obszary problemowe

Wskaźnik
syntetyczny
0,56
0,46
0,93
0,69
0,90
0,78
0,36
0,79
1,00
0,00
0,84
0,66
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BEZROBOCIE

Rysunek 2. Liczba bezrobotnych w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Długotrwałe bezrobocie oznacza pozostawanie bez pracy przez co najmniej 24 miesiące. Na poniższym
wykresie przedstawiono liczbę osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy na przestrzeni
lat 2010 – 2015, z którego wynika że wartość ta wahała się od 468 bezrobotnych w 2010 roku do 568
osób w 2015 roku.

Liczba osób długotrwale bezrobotnych
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Wykres 6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w latach 2010 - 2015 w Garwolinie.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie
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Na podstawie średniorocznego trendu zmian liczby osób długotrwale bezrobotnych na terenie Miasta
Garwolina obliczono prognozowaną liczbę osób bezrobotnych do 2023 roku. Z obliczeń wynika, iż liczba
ta powinna wzrosnąć i docelowo w 2023 może osiągnąć wartość 731 osób długotrwale pozostających
bez pracy. Obliczenie te są jednak tylko prognozą i wynikają z obecnie zauważalnej tendencji wzrostowej
liczby osób długotrwale bezrobotnych. W rzeczywistości liczba osób długotrwale bezrobotnych może
odbiegać od prognozowanych wyliczeń, jednakże z uwagi na tendencję wzrostową tego wskaźnika
zaleca się, aby miasto prowadziło monitoring tego wskaźnika oraz wprowadziło działania mające na celu
zmniejszenie liczby osób długotrwale pozostających bez pracy na terenie Miasta Garwolina.

Prognoza liczby osób długotrwale bezrobotnych
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Liczba os. długotrwale bezrobotnych

Wykres 7. Prognozowana liczba osób długotrwale bezrobotnych.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Najwyższą liczbę osób długotrwale bezrobotnych odnotowano w jednostce bilansowej numer 2 i 3.
Najlepszą sytuację pod tym względem stwierdzono na obszarze numer 10, gdzie nie występują osoby
długotrwale bezrobotne. W odniesieniu wyliczonego wskaźnika na poszczególnych obszarach problem
ten jest poważny wśród społeczności zamieszkującej rejon prawie całego Miasta, nie licząc jednostek
bilansowych numer 6, 7 oraz 10.
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Tabela 4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE
Liczba osób Liczba długotrwale
Wskaźnik
długotrwale
bezrobotnych na
syntetyczny
bezrobotnych 100 mieszkańców
1
90
3,46
0,90
2
137
2,98
0,77
3
104
3,85
1,00
4
68
3,07
0,80
5
24
3,36
0,87
6
34
2,93
0,76
7
7
2,06
0,54
8
25
3,09
0,80
9
32
3,64
0,95
10
0
0,00
0,00
11
36
3,77
0,98
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
0,76

Nr jednostki
bilansowej

Legenda:

Obszary problemowe

DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE

Rysunek 3. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Z danych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Garwolinie uzyskano informacje odnośnie liczby
osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w latach 2010 – 2015 na terenie miasta Garwolina. Liczba tych
osób wahała się w granicach od 105 w 2010 roku do 103 w 2015 roku, przy czym najwięcej bezrobotnych
z prawem do zasiłku przypada na rok 2012 i wynosi 175 osób, co zaprezentowano na poniższym
wykresie.

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku
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Wykres 8. Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w latach 2010 - 2015 w Garwolinie.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie

Na podstawie średniorocznego trendu zmian liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku na terenie
Miasta Garwolina obliczono prognozowaną liczbę tych osób do 2023 roku. Z obliczeń wynika, iż liczba
ta prawdopodobnie będzie z roku na rok maleć, aby docelowo w 2023 osiągnąć wartość 95 osób
bezrobotnych z prawem do zasiłku. Obliczenie te są jednak tylko prognozą i wynikają z obecnie
zauważalnej tendencji spadkowej liczby osób bezrobotnych. W rzeczywistości liczba osób bezrobotnych
może odbiegać od prognozowanych wyliczeń, ale zalecanym jest dążenie przez miasto do osiągnięcia
tej wartości, poprzez wprowadzanie szeregu działań mających na celu poprawę sytuacji zawodowej
mieszkańców Garwolina.
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Liczba os.bezrobotnych z prawem do zasiłku

Wykres 9. Prognozowana liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku na terenie miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Największą liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2015 roku zaobserwowano w jednostce
bilansowej numer 2 oraz 3, jednakże z uwagi dużą liczbę mieszkańców na tym terenie, nie stanowi to
problemu. W odniesieniu do 100 mieszkańców oraz wyliczonego wskaźnika najwyższe wartości
odnotowano na obszarze 7 oraz 10 jednostki bilansowej.
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
Nr jednostki
bilansowej

Liczba osób
Liczba bezrobotnych
Wskaźnik
bezrobotnych z
z prawem do zasiłku
syntetyczny
prawem do zasiłku na 100 mieszkańców

1
10
0,38
2
27
0,59
3
21
0,78
4
13
0,59
5
5
0,70
6
6
0,52
7
5
1,47
8
4
0,49
9
3
0,34
10
5
2,34
11
4
0,42
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:

0,02
0,12
0,22
0,12
0,18
0,09
0,57
0,08
0,00
1,00
0,04
0,22

Obszary problemowe
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BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU

Rysunek 4. Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

3.2.

Udzielana pomoc społeczna

O stopniu dotknięcia Miasta Garwolina problemami społecznymi świadczy w dużej mierze udzielana
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie (MOPS) pomoc społeczna w postaci
wypłacanych świadczeń.
W 2015 roku garwolińskim rodzinom przyznano łącznie 377 świadczeń, których szczegółowy podział ze
względu na powody przyznania przedstawia poniższy wykres. Najwięcej świadczeń (30% całości) wynika
z ubóstwa populacji miasta. Kolejne poważne problemy to długotrwała lub ciężka choroba oraz
niepełnosprawność, przyczyniające się do tak poważnego zjawiska, jakim jest wykluczenie społeczne.
Poniższe wykresy przedstawiają liczbę świadczeń przyznanych z podziałem na przyczynę udzielonej
pomocy (Wykres 10) oraz udział procentowy poszczególnych świadczeń w ogólnie ujętym wsparciu
rodzin przez MOPS (Wykres 11).
Przyczyną przyznawania znacznej części świadczeń pomocy społecznej jest pozostawanie w stanie
chorobowym, a także dotknięcie niepełnosprawnością. Przypadłości te prowadzą do wykluczenia
społecznego, które z kolei objawia się brakiem lub niskim poziomem uczestnictwa w życiu zbiorowym.
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Jednocześnie, zapadnięcie na przewlekłą chorobę często wiąże się z koniecznością ponoszenia
znaczących wydatków na leczenie, a nawet podjęcia opieki nad osobą chorą przez pozostałych członków
rodziny, co ma istotny wpływ na organizację życia rodzinnego. Rezultatem tego może być decyzja
o zredukowaniu czasu poświęcanego na pracę zarobkową lub, w skrajnych przypadkach, całkowita
rezygnacja z pracy, by zająć się schorowanym członkiem rodziny.

Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom miasta Garwolina przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Wykres 10. Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom miasta Garwolina przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie
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STRUKTURA ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH RODZINOM
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Wykres 11. Struktura świadczeń przyznawanych rodzinom przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Wykorzystując dane dotyczące powodów przyznania świadczeń socjalnych w mieście Garwolinie, na
potrzeby niniejszego opracowania wyszczególniono następujące wskaźniki określające poziom nasilenia
najczęściej występujących problemów społecznych w gminie – w poszczególnych jej rejonach:
•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na 100 mieszkańców,

•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na alkoholizm na 100 mieszkańców,

•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność na 100 mieszkańców,

•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na długotrwałą i ciężką chorobę na 100 mieszkańców

•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na ofiary przemocy w rodzinie na 100 mieszkańców,

•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych na 100 mieszkańców,

•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa na 100
mieszkańców,

•

liczba świadczeń przyznanych ze względu na wielodzietność na 100 mieszkańców.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie pozyskano dane dotyczące świadczeń
przyznanych ze względu na ubóstwo w latach 2010 – 2016. W omawianym okresie czasu wartości te
wahały się od 94 świadczeń w 2010 roku do 126 świadczeń w 2016 roku. W trakcie opracowywania
dokumentu pozyskano dane za rok 2015 i to właśnie dla danych z tego roku sporządzono diagnozę.
W późniejszym czasie udało się pozyskać dane za 2016 rok, ale przedstawiono je jedynie w celu
zaprezentowania tendencji danych wskaźników dotyczących przyznawanych świadczeń społecznych.
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Liczba przyznanych świadczeń ze względu na ubóstwo

Wykres 12. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo w latach 2010 – 2016 w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Na podstawie średniorocznego trendu zmian wyliczono prognozę liczby świadczeń przyznawanych ze
względu na ubóstwo do 2023 roku, gdzie wartość ta według obecnie występujących trendów może
wzrosnąć do 165 świadczeń w 2023 roku. Obliczenie te są jednak tylko prognozą
i wynikają z obecnie zauważalnej tendencji wzrostowej liczby przyznawanych świadczeń.
W rzeczywistości liczba przyznawanych świadczeń ze względu na ubóstwo w przyszłych latach może
odbiegać od prognozowanych wyliczeń, ale zalecanym jest aby Miasto wprowadziło działania mające na
celu poprawę sytuacji bytowej mieszkańców Garwolina.
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Wykres 13. Prognozowana liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na terenie miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Na terenie Miasta Garwolina najwięcej świadczeń przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej dotyczy ubóstwa, gdzie w 2015 roku przyznano w sumie aż 112 tego typu świadczeń,
najwięcej na obszarze numer 2, 3 i 4. W przeliczeniu na 100 mieszkańców najwięcej świadczeń
przyznano na obszarze jednostki bilansowej numer 2, 3, 4, 6 oraz numer 11, natomiast na pozostałych
obszarach poziom ten był poniżej średniej wartości dla Miasta. W obrębie jednostki bilansowej numer
7 oraz 10 nie przyznano żadnego świadczenia z powodu ubóstwa. Obszary problemowe, które
podzielono ze względu na wartość średnią wskaźnika dla całego Miasta (jeśli wartość wskaźnika dla
poszczególnego obszaru jest powyżej średniej dla całego Miasta, obszar ten jest uznany za problemowy),
zaznaczono kolorem pomarańczowym w poniższej tabeli oraz mapie.

Tabela 6. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

UBÓSTWO
Liczba
świadczeń
Nr jednostki
przyznanych ze
bilansowej
względu na
ubóstwo

Liczba świadczeń
przyznanej pomocy
społecznej na ze
względu na ubóstwo
na 100 mieszkańców

1
10
0,38
2
28
0,61
3
20
0,74
4
23
1,04
5
3
0,42
6
10
0,86
7
0
0,00
8
4
0,49
9
4
0,46
10
0
0,00
11
10
1,05
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:

Wskaźnik
syntetyczny
0,37
0,58
0,71
0,99
0,40
0,82
0,00
0,47
0,43
0,00
1,00
0,52

Obszary problemowe
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UBÓSTWO

Rysunek 5. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ubóstwo w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Z danych otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie wynika, że w latach 2010
– 2016 liczba świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm wahała się w granicach od 27
świadczeń w 2010 roku do 16 świadczeń w 2016 roku. Najwięcej świadczeń przyznano w 2012 roku –
32, a najmniej w 2016 – 16.
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Wykres 14. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na alkoholizm w latach 2010 - 2016 w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Na podstawie średniorocznego trendu zmian wyliczono prognozę liczby świadczeń przyznawanych ze
względu na alkoholizm w Garwolinie do 2023 roku, gdzie wartość ta prawdopodobnie będzie maleć
i w roku 2023 może osiągnąć wartość tylko 13 przyznanych świadczeń. Obliczenie te są jednak tylko
prognozą i wynikają z obecnie zauważalnej tendencji spadkowej liczby przyznawanych świadczeń.
29 | S t r o n a

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 - 2023
W rzeczywistości liczba przyznawanych świadczeń ze względu na alkoholizm w przyszłych latach może
odbiegać od prognozowanych wyliczeń, jednakże zaleca się prowadzenie monitoringu wszystkich
wskaźników w celu weryfikacji czy dane zjawisko przybiera tendencje malejące czy wprost przeciwnie,
dzięki czemu możliwe będzie reagowanie, jeśli będą przesłanki, że dany wskaźnik może się pogarszać
i prowadzić do degradacji społecznej danego obszaru.
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Wykres 15. Prognoza liczby świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Ze względu na problem alkoholizmu w roku 2015 przyznano 23 świadczenia dla rodzin objętych tym
problemem, z czego najwięcej zostało wydanych na obszarze jednostki bilansowej numer 2, 3, 4, 5 oraz
8. Natomiast na terenie 4 jednostek analitycznych o numerach 7, 9, 10 oraz 11 nie przyznano ani jednego
świadczenia, a na pozostałych dwóch wskaźniki również były bardzo niskie - niższe niż średnia dla całego
Miasta.
Tabela 7. Liczba świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.

Alkoholizm
Liczba świadczeń
Liczba
przyznanej pomocy
Nr
świadczeń
społecznej na ze
Wskaźnik
jednostki przyznawanych
względu na
syntetyczny
bilansowej ze względu na
alkoholizm na 100
alkoholizm
mieszkańców
1
2
0,08
0,27
2
6
0,13
0,47
3
5
0,19
0,66
4
6
0,27
0,97
5
2
0,28
1,00
6
1
0,09
0,31
7
0
0,00
0,00
8
1
0,12
0,44
9
0
0,00
0,00
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10
0
0,00
11
0
0,00
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:

0,00
0,00
0,37

Obszary problemowe

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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ALKOHOLIZM

Rysunek 6. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na alkoholizm w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Kolejnym wskaźnikiem, który poddano analizie na przestrzeni lat 2010 – 2016 był wskaźnik liczby
przyznawanych świadczeń ze względu na niepełnosprawność, który wahał się od 94 świadczeń w roku
2010 do 126 świadczeń w 2016 roku. Największą liczbę przyznanych świadczeń ze względu na
niepełnosprawność odnotowano w 2016 roku i wynosiła ona 126, natomiast najmniej przyznano ich
w 2011 roku – 91 świadczeń. Na poniższym wykresie przedstawiono dane otrzymane z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie.
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Wykres 16. Liczba świadczeń przyznanych ze wzgl. na niepełnosprawność w latach 2010 - 2015 w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie
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Na podstawie średniorocznego trendu zmian wyliczono prognozę liczby świadczeń przyznawanych ze
względu na niepełnosprawność do 2023 roku, gdzie ilość ta prawdopodobnie będzie wzrastać
i w roku 2023 może osiągnąć wartość 152 świadczeń przyznanych na terenie całego miasta. Obliczenie
te są jednak tylko prognozą i wynikają z obecnie zauważalnego trendu wzrostu liczby przyznawanych
świadczeń. W rzeczywistości liczba przyznawanych świadczeń ze względu na niepełnosprawność
w przyszłych latach może odbiegać od prognozowanych wyliczeń, ale zaleca się prowadzenie
monitoringu w tej kwestii, jeśli to możliwe wprowadzenie działań mających na celu zmniejszenie lub
zahamowanie wzrostu tego wskaźnika, prowadzenie gminnych działań aktywizujących osoby
niepełnosprawne i stworzenie im możliwości aktywnej integracji i udziału w życiu społecznym miasta.
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Wykres 17. Prognoza liczby świadczeń przyznawanych ze względu na niepełnosprawność.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie przyznał 61 świadczeń ze względu na
niepełnosprawność, z czego aż 25 w obrębie jednostki bilansowej numer 2. Natomiast w przeliczeniu na
100 mieszkańców oraz wskaźnik syntetyczny najwięcej świadczeń przypada na jednostkę bilansową
numer, wysoki poziom świadczeń uzyskano również na obszarach numer 3 oraz 4, co obrazuje poniższy
rysunek.
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Tabela 8. Liczba świadczeń przyznawanych ze względu na niepełnosprawność na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Liczba świadczeń
przyznanej pomocy
Liczba świadczeń
Nr
społecznej na ze
przyznawanych ze
Wskaźnik
jednostki
względu na
względu na
syntetyczny
bilansowej
niepełnosprawność
niepełnosprawność
na 100
mieszkańców
1
2
0,08
0,10
2
25
0,54
0,74
3
10
0,37
0,50
4
8
0,36
0,49
5
2
0,28
0,38
6
3
0,26
0,35
7
1
0,29
0,40
8
1
0,12
0,17
9
2
0,23
0,31
10
0
0,00
0,00
11
7
0,73
1,00
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
0,41
Legenda:
Obszary problemowe

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Rysunek 7. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na niepełnosprawność w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie pozyskano dane dotyczące świadczeń
przyznanych ze względu na długotrwałą chorobę w latach 2010 – 2016. W omawianym okresie czasu
wartości te wahały się od 62 świadczeń w 2010 roku do 105 świadczeń w 2016 roku co zaprezentowano
na poniższym wykresie. Z zaprezentowanych danych wynika, że liczba przyznawanych świadczeń z roku
na rok wzrasta.
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Wykres 18. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na długotrwałą chorobę w latach 2010 - 2016 w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Na podstawie średniorocznego trendu zmian wyliczono prognozę liczby świadczeń przyznawanych ze
względu na długotrwałą chorobę w Garwolinie do 2023 roku, gdzie liczba ta prawdopodobnie będzie
wzrastać i w roku 2023 może osiągnąć wartość 173 przyznanych świadczeń. Obliczenie te są jednak tylko
prognozą i wynikają z obecnie zauważalnego trendu wzrostu liczby przyznawanych świadczeń.
W rzeczywistości liczba przyznawanych świadczeń ze względu na długotrwałą chorobę w przyszłych
latach może odbiegać od prognozowanych wyliczeń, ale zaleca się prowadzenie monitoringu w tej
kwestii oraz jeśli to możliwe wprowadzenie działań mających na celu zmniejszenie lub zahamowanie
wzrostu tego wskaźnika na terenie Miasta Garwolina.
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Liczba przyznanych świadczeń ze względu na długotrwałą chorobę
Wykres 19. Prognoza liczby świadczeń przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę w 2015 roku przyznano aż 92 świadczenia na obszarze
całego Miasta Garwolina. Najwięcej świadczeń przyznano na obszarze jednostki bilansowej numer 2 –
26 świadczeń oraz na obszarze jednostki numer 3 – 24 świadczenia. W przeliczeniu na 100 mieszkańców
największa ilość przypada również na jednostkę analityczną numer 2 i 3, a także na obszary numer 4
oraz 11.
Tabela 9. Liczba świadczeń przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
Liczba świadczeń
Liczba
przyznanej pomocy
świadczeń
społecznej na ze
Nr jednostki przyznawanych
Wskaźnik
względu na
bilansowej ze względu na
syntetyczny
długotrwałą lub ciężką
długotrwałą
chorobę na 100
chorobę
mieszkańców
1
8
0,31
0,24
2
26
0,57
0,45
3
24
0,89
0,71
4
11
0,50
0,39
5
1
0,14
0,11
6
5
0,43
0,34
7
1
0,29
0,23
8
3
0,37
0,29
9
0
0,00
0,00
10
1
0,47
0,37
11
12
1,26
1,00
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
0,38
Legenda:

Obszary problemowe
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DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

Rysunek 8. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobą w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Z danych pozyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie wynika, że liczba
świadczeń przyznawanych ze względu na ofiary przemocy w rodzinie w latach 2010 - 2016 była niewielka
i wahała się w granicach od 1 do 6 świadczeń, co zostało przedstawione na poniższym wykresie.
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Wykres 20. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ofiary przemocy w rodzinie w latach 2010 - 2016 w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie
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Na podstawie średniorocznego trendu zmian wyliczono prognozę liczby świadczeń przyznawanych ze
względu na ofiary przemocy w rodzinie do 2023 roku, gdzie liczba ta prawdopodobnie osiągnie wartość
0. Obliczenie te są jednak tylko prognozą i wynikają z obecnie zauważalnego trendu spadkowego liczby
przyznawanych świadczeń.
Sytuacja rodzinna nie pozostaje bez wpływu na problemy społeczne na danych obszarach, a tym samym
na aktywność lokalnych społeczności. Życie rodzinne wiąże się często z aktywnością zawodową,
a także z poczuciem bezpieczeństwa. Problem przemocy w rodzinie na terenie Miasta Garwolina jest
niewielki, gdyż w 2015 roku przyznano tylko 3 świadczenia na ten cel z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, z czego 2 przypadły na obszar jednostki bilansowej numer 4 a jedno zostało przydzielone
w obrębie jednostki bilansowej numer 2.
Tabela 10. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na ofiary przemocy w rodzinie na terenie Miasta Garwolina w 2015
roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE
Liczba świadczeń przyznanej
Liczba świadczeń
pomocy społecznej na ze
Nr jednostki
przyznanych ze
względu na ofiary przemocy
bilansowej
względu na ofiary
w rodzinie na 100
przemocy w rodzinie
mieszkańców
1
0
0,00
2
1
0,02
3
0
0,00
4
2
0,09
5
0
0,00
6
0
0,00
7
0
0,00
8
0
0,00
9
0
0,00
10
0
0,00
11
0
0,00
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:

Wskaźnik
syntetyczny
0,00
0,24
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11

Obszary problemowe
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OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE

Rysunek 9. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na przemoc w rodzinie w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Kolejnym wskaźnikiem wytypowanym do oceny była liczba świadczeń przyznanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych. Największa liczba świadczeń została wydana w 2015 roku i wyniosła 48, natomiast
najmniejszą ilość odnotowano w 2010 roku i wyniosła ona 21. Na poniższym wykresie zaprezentowano
uzyskane dane.
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Liczba przyznanych świadczeń ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

Wykres 21. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na bezradność opiekuńczo - wychowawczą w latach 2010 - 2016.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie
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Średnioroczny trend zmian odnośnie świadczeń przyznawanych ze względu na bezradność opiekuńczo
– wychowawczą przyjmuje wartość dodatnią, co może przekładać się na wzrost przyznawanych
świadczeń w najbliższych latach. W wyliczonej prognozie zaprezentowanej na poniższym wykresie
w roku 2023 liczba świadczeń może dojść do 79 wydawanych rocznie świadczeń ze względu na
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Obliczenie te są jednak tylko prognozą
i wynikają z obecnie zauważalnego trendu wzrostu liczby przyznawanych świadczeń.
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Liczba przyznanych świadczeń ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych

Wykres 22. Prognoza liczby świadczeń przyznawanych ze względu na bezradność opiekuńczo – wychowawczą.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Garwolinie w 2015 roku przyznał 48 takich świadczeń, najwięcej z nich na obszarze numer
2 i 3, natomiast w czterech jednostkach od numer 7 do 10 nie przyznano w tej kwestii żadnych
świadczeń. W przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz na wskaźnik syntetyczny najwięcej przypada na
jednostkę bilansową numer 2, 3, 4 oraz 11. Dla pozostałych obszarów wartość wskaźnika była niższa niż
dla całego Miasta.
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Tabela 11. Liczba świadczeń przyznawanych ze względu na bezradność opiekuńczo – wychowawczą na terenie Miasta
Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Liczba świadczeń przyznanej
Liczba świadczeń
pomocy społecznej na ze względu
Wskaźnik
Nr jednostki przyznawanych ze względu na
na bezradność w sprawach
bilansowej
bezradność opiekuńczo –
syntetyczny
opiekuńczo - wychowawczych na
wychowawczą
100 mieszkańców
1
3
0,12
0,22
2
16
0,35
0,66
3
14
0,52
0,99
4
7
0,32
0,60
5
1
0,14
0,27
6
2
0,17
0,33
7
0
0,00
0,00
8
0
0,00
0,00
9
0
0,00
0,00
10
0
0,00
0,00
11
5
0,52
1,00
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
0,37
Legenda:
Obszary problemowe

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Rysunek 10. Liczba świadczeń przyznanych ze względy na bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w przeliczeniu
na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Z danych otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie wynika, że liczba
świadczeń przyznawanych ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa wzrasta z roku na rok.
W 2010 roku była to liczba 9 wydanych świadczeń, natomiast w 2016 roku było to już 26 przyznanych
świadczeń.

Ochrona macierzyństwa
30
25
20
15
10
5

9

7

7

2010

2011

2012

22

21

2014

2015

26

10

0
2013

2016
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Wykres 23. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa w latach 2010 - 2016.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Dla wyliczenia prognozy wskaźnika przyznanych świadczeń ze względu na potrzebę ochrony
macierzyństwa posłużono się średniorocznym trendem zmian, który w tym przypadku osiąga wartości
dodatnie co może spowodować dalszy wzrost świadczeń przyznawanych z tego tytułu w najbliższych
latach. Z przeprowadzonych wyliczeń zaprezentowanych poniżej wynika iż wartość pomocy udzielnej
przez MOPS może dojść do 69 świadczeń w 2023 roku. Obliczenie te są jednak tylko prognozą
i wynikają z obecnie zauważalnego trendu wzrostu liczby przyznawanych świadczeń.
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Wykres 24. Prognoza liczby świadczeń przyznanych ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 21 świadczeń
w kwestii potrzeby ochrony macierzyństwa, gdzie w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz na wskaźnik
syntetyczny najwięcej przypada ich na obszar jednostki bilansowej numer 2, 4, 5, 8 oraz 11. Dla
pozostałych obszarów wartości te były niższe niż dla całego Miasta, przy czym w niektórych obszarach
nie przyznano ani jednego świadczenia z tego powodu i tyczy się to jednostek bilansowych numer 7, 9
i 10.
Tabela 12. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa na terenie Miasta Garwolina w 2015
roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

Nr jednostki
bilansowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Liczba świadczeń
przyznanych ze
względu na
potrzebę ochrony
macierzyństwa

Liczba świadczeń przyznanej
pomocy społecznej na ze
Wskaźnik
względu na potrzebę
syntetyczny
ochrony macierzyństwa na
100 mieszkańców

2
0,08
9
0,20
2
0,07
3
0,14
1
0,14
1
0,09
0
0,00
1
0,12
0
0,00
0
0,00
2
0,21
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta

Legenda:

0,37
0,93
0,35
0,65
0,67
0,41
0,00
0,59
0,00
0,00
1,00
0,45

Obszary problemowe

43 | S t r o n a

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 - 2023

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

Rysunek 11. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa w przeliczeniu na wskaźnik
syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Ostatnim wskaźnikiem w sferze przyznawanych świadczeń jest wskaźnik odnośnie pomocy dla rodzin
wielodzietnych. Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie pozyskano dane dotyczące
świadczeń przyznanych ze względu na wielodzietność w latach 2010 – 2016. W omawianym okresie
czasu wartości te wahały się od 5 świadczeń w 2010 roku do 23 świadczeń w 2016 roku co
zaprezentowano na poniższym wykresie. Z zaprezentowanych danych wynika, że liczba przyznawanych
świadczeń z roku na rok wzrasta.
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Wykres 25. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na wielodzietność w latach 2010 - 2016 w Garwolinie.
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie
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Na podstawie średniorocznego trendu zmian wyliczono prognozę liczby świadczeń przyznawanych ze
względu na wielodzietność w Garwolinie do 2023 roku, gdzie wartość ta prawdopodobnie będzie
wzrastać i w roku 2023 może osiągnąć wartość 98 przyznanych świadczeń. Obliczenie te są jednak tylko
prognozą i wynikają z obecnie zauważalnego trendu wzrostu liczby przyznawanych świadczeń.
W rzeczywistości liczba przyznawanych świadczeń ze względu na wielodzietność w przyszłych latach
może odbiegać od prognozowanych wyliczeń, ale zaleca się prowadzenie monitoringu w tej kwestii.
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Wykres 26. Prognoza liczby świadczeń przyznanych ze względu na wielodzietność.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Z danych przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynika, że na terenie Miasta
Garwolina w 2015 roku przyznano 17 świadczeń z czego 7 na obszarze jednostki bilansowej numer 2, a
pozostałe na terenach jednostek analitycznych o numerze 1, 3, 4, 6 oraz 8. Na terenie pięciu jednostek
nie odnotowano konieczności wsparcia w tej kwestii. W przeliczeniu na 100 mieszkańców obszary ww.
pokrywają się, co przedstawia poniższa tabela oraz rysunek.
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Tabela 13. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na wielodzietność na terenie Miasta Garwolin w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

WIELODZIETNOŚĆ
Liczba świadczeń przyznanej
pomocy społecznej na ze
względu na wielodzietność
na 100 mieszkańców
2
0,08
7
0,15
3
0,11
3
0,14
0
0,00
1
0,09
0
0,00
1
0,12
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta

Liczba świadczeń
Nr jednostki
przyznanych ze względu
bilansowej
na wielodzietność
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Legenda:

Wskaźnik
syntetyczny
0,51
1,00
0,73
0,89
0,00
0,57
0,00
0,81
0,00
0,00
0,00
0,41

Obszary problemowe

WIELODZIETNOŚĆ

Rysunek 12. Liczba świadczeń przyznanych ze względu na wielodzietność w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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3.3.

Bezpieczeństwo publiczne

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym się żyje,
pracuje i spędza czas. Aspekt ten zbadano poprzez analizę dwóch czynników:
•

liczby popełnionych przestępstw na 100 mieszkańców,

•

liczby popełnionych wykroczeń na 100 mieszkańców,

do określenia których dane pozyskano od Powiatowej Komendy Policji w Garwolinie.
Na 324 przestępstwa popełnione w mieście w 2015 roku, większość miała miejsce na obszarze jednostki
bilansowej numer 3 – 97 przestępstw z czego aż 54 w rejonie ulicy Kościuszki. W jednostce bilansowej
numer 1 policja odnotowała w sumie 67 przestępstw, przy czym są to pojedyncze przestępstwa do
których dochodziło na prawie każdej ulicy w tym obszarze. W następnej kolejności najwięcej
przestępstw odnotowano na obszarze jednostki bilansowej numer 2 – 63 przestępstwa,
z czego 23 miały miejsce przy ulicy Stacyjnej, 19 – przy ulicy Janusza Korczaka oraz 10 przy ulicy
Romanówka. Na obszarze jednostki bilansowej numer 4 w 2015 roku doszło do 46 przestępstw,
z czego 30 miało miejsce przy Alei Legionów. W pozostałych jednostkach bilansowych liczba przestępstw
w 2015 roku wahała się w granicach od 2 do 12 takich przypadków. Ilość przestępstw przypadających
na poszczególną jednostkę przedstawiono na poniższym wykresie.
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Wykres 27. Liczba popełnionych przestępstw na obszarze danej jednostki bilansowej.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

Odnosząc te liczby do populacji danych jednostek wysoki wskaźnik przestępczości odnotowano
w rejonie jednostek bilansowych numer 1, 3, 4 oraz 5, a najniższy wskaźnik dotyczy jednostek
bilansowych o numerach 6 – 11. Obszary problemowe, które podzielono ze względu na wartość średnią
wskaźnika dla całego Miasta (jeśli wartość wskaźnika dla poszczególnego obszaru jest powyżej średniej
dla całego Miasta, obszar ten jest uznany za problemowy) zaznaczono kolorem pomarańczowym
w poniższej tabeli oraz na rysunku.
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Tabela 14. Liczba popełnionych przestępstw na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

PRZESTĘPSTWA
Nr jednostki
bilansowej

Liczba
popełnionych
przestępstw

Liczba popełnianych
przestępstw na 100
mieszkańców

Wskaźnik
syntetyczny

1

67

2,58

0,66

2

63

1,37

0,26

3

97

3,59

1,00

4

46

2,08

0,50

5

12

1,68

0,36

6

12

1,03

0,15

7

2

0,59

0,00

8

5

0,62

0,01

9

6

0,68

0,03

10

3

1,40

0,27

11

11

1,15

0,19

Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:

0,31

Obszary problemowe

PRZESTĘPSTWA

Rysunek 13. Liczba popełnionych przestępstw w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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W 2015 roku na terenie miasta Garwolina odnotowano w sumie 808 wykroczeń z czego aż 343 z nich
dotyczyło obszaru jednostki bilansowej numer 3, gdzie przy samej ulicy Kościuszki doszło do 234 takich
zdarzeń. Na terenie jednostki bilansowej numer 1 policja została wezwana 148 razy do różnego rodzaju
wykroczeń, z których większość wydarzyła się w rejonach ulic: Długiej, kard. S. Wyszyńskiego,
Nadwodnej, Polskiej, Senatorskiej oraz Warszawskiej. Kolejnym miejscem, w którym odnotowano dużą
liczbę wykroczeń były okolice ulicy Stacyjnej, gdzie miały miejsce 52 wykroczenia oraz ulica Janusza
Korczaka gdzie doszło do 36 wykroczeń, ulice te wchodzą w obszar jednostki bilansowej numer 2.
We wschodnim obszarze miasta (jednostki bilansowe od numeru 7 do numeru 11) odnotowano
niewielkie ilości wykroczeń rzędu 2 – 12 wykroczeń na przestrzeni całego roku 2015. Rozkład wszystkich
wykroczeń odnośnie poszczególnych jednostek bilansowych przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 28. Liczba popełnionych wykroczeń na terenie danej jednostki bilansowej.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

W przeliczeniu na 100 mieszkańców jednostka numer 3 charakteryzuje się najwyższą wartością – 12,69
wykroczenia na 100 mieszkańców, gdzie w pozostałych jednostkach wartość ta waha się w granicach
0,80 – 6,16 wykroczenia na 100 mieszkańców. W przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny zjawiska
kryzysowe występują na obszarach numer 1, 3, 5 i 6, co obrazuje poniższa tabela oraz rysunek.
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Tabela 15. Liczba popełnionych wykroczeń na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

WYKROCZENIA
Nr jednostki
bilansowej
1
2

Liczba popełnionych
wykroczeń
148
112

Liczba wykroczeń
na 100 mieszkańców
5,69
2,44

Wskaźnik
syntetyczny
0,41
0,14

3
4

343
69

12,69
3,12

1,00
0,19

5
6

44
59

6,16
5,08

0,45
0,36

7

3

0,88

0,01

8
9

12
7

1,48
0,80

0,06
0,00

10
11

2
9

0,93
0,94

0,01
0,01

Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:

0,24

Obszary problemowe

WYKROCZENIA

Rysunek 14. Liczba popełnionych wykroczeń w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

50 | S t r o n a

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 - 2023

3.4.

Aktywność społeczna mieszkańców

Aktywność społeczności lokalnej może mieć istotny wpływ na zmiany, jakie zachodzą w jej otoczeniu.
Jednym z przejawów takiej aktywności jest liczba organizacji pozarządowych (NGO) działających na
terenie miasta, która na potrzeby niniejszego opracowania reprezentowana jest przez wskaźnik liczby
NGO na 100 mieszkańców poszczególnych okręgów. Wskaźnik ten można interpretować jako
współczynnik aktywności społeczeństwa obywatelskiego, zatem im większa jest liczba jednostek tego
rodzaju tym bardziej aktywna jest lokalna społeczność.
W Garwolinie zarejestrowanych jest 35 organizacji społecznych, których głównymi obszarami
zainteresowań są: pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym, działalność sportowa, działalność
rzemieślnicza i rozwój lokalny. Ponadto, wśród działających organizacji funkcjonuje szereg związków
zawodowych i kilka ochotniczych straży pożarnych. Najwięcej NGO ma siedzibę na terenie jednostki
bilansowej numer 3, gdzie znajduje się 12 takich organizacji. W następnej kolejności największa liczba
organizacji przypada na jednostkę numer 1 oraz 4, gdzie mają swą siedzibę kolejno 8 oraz 5 organizacji
społecznych. Na pozostałym obszarze znajdują się jedna bądź dwie organizacje, a na terenie jednostki
bilansowej numer 7 nie ma żadnych organizacji tego typu.

Liczba organizacji społecznych
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8
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2

2

2
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1

1

1

1
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11

0
1

2

3

4

Wykres 29. Liczba organizacji społecznych na terenie danej jednostki bilansowej.
Źródło: Krajowy Rejestr Sądowy

Na poniższym rysunku w przeliczeniu na 100 mieszkańców wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia
wartość dla całego Miasta na obszarach jednostek bilansowych o numerze 2, 6, 7, 8, 9 oraz 11. Im mniej
organizacji w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny tym wskaźnik jest wyższy. Brak organizacji
społecznych może skutkować niską aktywnością społeczną mieszańców, więc zakwalifikowano to jako
wysoki stopień nasilenia problemu. Obszary problemowe, które podzielono ze względu na wartość
średnią wskaźnika dla całego Miasta (jeśli wartość wskaźnika dla poszczególnego obszaru jest powyżej
średniej dla całego Miasta, obszar ten jest uznany za problemowy) zaznaczono kolorem
pomarańczowym w poniższej tabeli oraz na rysunku.
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Tabela 16. Liczba organizacji społecznych na terenie Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE
Nr jednostki
Liczba organizacji Liczba organizacji społecznych
bilansowej
społecznych
na 100 mieszkańców
1
8
0,31
2
2
0,04
3
12
0,44
4
5
0,23
5
2
0,28
6
2
0,17
7
0
0,00
8
1
0,12
9
1
0,11
10
1
0,47
11
1
0,10
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:
Obszary problemowe

Wskaźnik
syntetyczny
0,34
0,91
0,05
0,52
0,40
0,63
1,00
0,74
0,76
0,00
0,78
0,56

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Rysunek 15. Liczba organizacji społecznych w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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3.5.

Podsumowanie zjawisk społecznych w Garwolinie

W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych pod względem społecznym wytypowano listę 14 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym
w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015.
Poniższa zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych problemów społecznych dla poszczególnych wartości (normalizacja
zmiennych w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdej jednostki bilansowej w
Garwolinie. Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy społeczne w Garwolinie pozwolił wskazać obszary najbardziej problemowe w tej sferze, które zostały
oznaczone kolorem pomarańczowym i zaprezentowane w poniższej tabeli oraz na mapie.
Tabela 17. Wskaźnik syntetyczny problemów społecznych miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Nr jednostki bilansowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Strefa Aktywności Gospodarczej
Średnia wartość wskaźnika
LEGENDA:

1.1.
0,56
0,46
0,93
0,69
0,90
0,78
0,36
0,79
1,00
0,00
0,84

1.2.
0,90
0,77
1,00
0,80
0,87
0,76
0,54
0,80
0,95
0,00
0,98

1.3.
0,02
0,12
0,22
0,12
0,18
0,09
0,57
0,08
0,00
1,00
0,04

1.4.
0,66
0,26
1,00
0,50
0,36
0,15
0,00
0,01
0,03
0,27
0,19

1.5.
0,41
0,14
1,00
0,19
0,45
0,36
0,01
0,06
0,00
0,01
0,01

1.6.
0,27
0,47
0,66
0,97
1,00
0,31
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00

Wskaźnik syntetyczny
1.7. 1.8 1.9. 1.10
0,37 0,10 0,00 0,22
0,58 0,74 0,24 0,66
0,71 0,50 0,00 0,99
0,99 0,49 1,00 0,60
0,40 0,38 0,00 0,27
0,82 0,35 0,00 0,33
0,00 0,40 0,00 0,00
0,47 0,17 0,00 0,00
0,43 0,31 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 0,00 1,00

1.11
0,24
0,45
0,71
0,39
0,11
0,34
0,23
0,29
0,00
0,37
1,00

1.12
0,37
0,93
0,35
0,65
0,67
0,41
0,00
0,59
0,00
0,00
1,00

1.13
0,51
1,00
0,73
0,89
0,00
0,57
0,00
0,81
0,00
0,00
0,00

1.14
0,34
0,91
0,05
0,52
0,40
0,63
1,00
0,74
0,76
0,00
0,78

0,66 0,76 0,22 0,31 0,24 0,37 0,52 0,40 0,11 0,37 0,38 0,45 0,41 0,56

Suma wskaźnika
4,97
7,73
8,85
8,80
5,99
5,90
3,11
5,25
3,48
1,65
7,84
5,78

Obszary problemowe
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Stopień nasilenia problemów społecznych wyznaczono na podstawie wskaźnika syntetycznego
zaprezentowanego w powyższej tabeli. Przyjęto skalę podziału na stopień występowania problemów
społecznych jako: wysoki (powyżej średniej wartości wskaźnika dla Miasta) oraz niski (poniżej średniej
wartości wskaźnika dla Miasta), co prezentuje poniższy rysunek.
Spośród poszczególnych obszarów degradacji podlegają obszary jednostek bilansowych numer 2, 3, 4,
5, 6 oraz 11. Niewielki bądź znikomy stopień problemów społecznych występuję w rejonach
analitycznych numer 1, 7, 8, 9 oraz 10.

STOPIEŃ NASILENIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Rysunek 16. Rozkład przestrzenny wielkości wskaźnika syntetycznego określającego natężenie problemów społecznych na
terenie Miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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4. Diagnoza pozostałych zjawisk kryzysowych
4.1.

Strefa gospodarcza

Według danych GUS na terenie powiatu garwolińskiego w 2015 roku zarejestrowanych było 6 434
podmiotów gospodarczych z czego 2000 funkcjonowało na terenie Miasta Garwolina. Na poniższym
wykresie przedstawiano rozkład ilości podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta
Garwolina w latach 2009 – 2015, z którego wynika iż liczba ta wahała się na przestrzeni lat od 1 858
podmiotów w 2009 roku do 2 000 podmiotów w 2015 roku. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów
istniało w 2013 roku i wartość ta systematycznie wzrastała od 2009 roku, jednakże w 2014 i 2015 roku
odnotowano niewielki spadek działających podmiotów gospodarczych.

Podmioty gospodarcze
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Wykres 30. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Garwolina w latach 2009 - 2015.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych GUS

Na podstawie średniorocznego trendu zmian liczby podmiotów gospodarczych na terenie Miasta
Garwolina obliczono prognozowaną liczbę tych podmiotów do 2023 roku. Z obliczeń wynika, iż liczba ta
powinna systematycznie wzrastać, aby docelowo w 2023 osiągnąć wartość 2 201 zarejestrowanych
podmiotów. Obliczenie te są jednak tylko prognozą i wynikają z obecnie zauważalnej tendencji
wzrostowej na ternie Miasta Garwolina, jak i w skali całej kraju. Żeby jednak osiągnąć docelowy wzrost
liczby podmiotów gospodarczych miasto powinno zapewnić mieszkańcom możliwość i wsparcie podczas
zakładania nowych działalności, a także pomoc w kształceniu osób, które w przyszłości będą mogły wejść
na rynek gospodarczy lokalnej społeczności.
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Prognoza liczby podmiotów gospodarczych
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Liczba podmiotów gospodarczych

Wykres 31. Prognozowana liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pozyskano dane odnośnie podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych na ternie Miasta Garwolina z wyszczególnieniem na poszczególne
ulice w mieście. Dzięki tym danym obliczono liczbę podmiotów gospodarczych przypadających na 100
mieszkańców poszczególnych jednostek bilansowych co zaprezentowano w poniższej tabeli. Najwięcej
podmiotów gospodarczych znajduje się w jednostce bilansowej numer 5 - prawie 16 podmiotów na 100
mieszkańców. Powyżej 10 podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców funkcjonuje
w jednostkach bilansowych numer 1, 3, 7 oraz 10. Natomiast najmniej podmiotów znajduje się
w jednostce analitycznej numer 2 - 4,66 podmiotów/100 mieszańców jednostki.
Jak wynika z wyliczonych wskaźników najwięcej podmiotów gospodarczych znajduje się na obszarze
jednostki bilansowej numer 3 oraz numer 5 (około 14 – 15 podmiotów na 100 mieszkańców). Natomiast
według obliczonego wskaźnika syntetycznego najmniej podmiotów przypada na jednostki bilansowe
numer 2, 4, 6, 8, 9 oraz 11, gdzie liczba ta wynosi poniżej 8 podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na
100 mieszkańców.
Tabela 18. Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców poszczególnych jednostek bilansowych.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych CEIDG

Numer jednostki bilansowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Średnia

Liczba podmiotów gospodarczych
na 100 mieszkańców jednostki
bilansowej
11,54
4,66
14,06
7,13
15,83
7,84
10,62
5,31
7,63
10,28
5,03
9,08

Wskaźnik syntetyczny
0,38
1,00
0,16
0,78
0,00
0,72
0,47
0,94
0,73
0,50
0,97
0,60
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PODMIOTY
GOSPODARCZE

Rysunek 17. Podmioty gospodarcze na terenie Miasta Garwolina w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

57 | S t r o n a

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 - 2023

4.2.

Strefa środowiskowa

Program Ochrony Środowiska Miasta Garwolin na lata 2015-2018 zawiera wyliczenie najważniejszych
problemów związanych ze stanem środowiska w mieście. Należą do nich przede wszystkim:






braki w infrastrukturze odprowadzającej i oczyszczającej wody opadowe w mieście,
zanieczyszczenia obszarowe, pochodzące z rolnictwa,
brak uregulowanej gospodarki ściekowej,
zanieczyszczenie powietrza.

W Garwolinie występuje problem zanieczyszczenia powietrza, wynikający przede wszystkim ze źródeł
emisji powierzchniowej oraz napływający spoza województwa. Niewielki udział mają natomiast emisja
punktowa i emisja komunikacyjna z województwa. W 2015 roku odnotowano przekroczenia
dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu, o czym informują dane zawarte w opracowaniu Roczna Ocena
Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015. Obszarami miasta,
w których występuję największa powierzchnia przekroczeń jest przede wszystkim centrum miasta oraz
obszary bezpośrednio do niego przylegające. Jedynie na obszarze jednostki bilansowej 6 i 7 nie
występują żadne przekroczenia zanieczyszczeń.

ZANIECZYSZCZENIE
POWIETRZA

Rysunek 18. Obszar przekroczeń dopuszczalnych stężeń B(a)P.
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2015
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Jednym z czynników charakteryzujących sferę środowiskową, jest występowanie na terenie Miasta
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Do takich odpadów
niewątpliwie należy azbest. Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji
zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym
działaniu rakotwórczym dla człowieka. Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz
odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie
jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien
azbestowych do otoczenia.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.
2010 nr 162 poz. 1089) wyróżnia trzy stopnie pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest:
•

stopień 1 – w pokryciach widoczne są pęknięcia i ubytki - wymagają niezwłocznej naprawy, bądź
wymiany;

•

stopień 2 – w pokryciach zauważalne są drobne ubytki, ale bez widocznych pęknięć, ponowna
ocena stanu w ciągu roku;

•

stopień 3 – pokrycia w dobrym stanie, bez ubytków i pęknięć – ponowna kontrola powinna
zostać przeprowadzona w ciągu 5 lat.

Ogólna suma wyrobów azbestowych pozostałych do zlikwidowania na terenie Miasta Garwolina wynosi
39 560

kg.

W

oparciu

o

internetową

bazę

azbestową

zamieszczoną

na

stronie:

www.bazaazbestowa.gov.pl opracowano mapę dla Miasta Garwolina z posesjami na których znajdują
się wyroby azbestowe z podziałem na stopień pilności ich usunięcia. Dla I stopnia przyjęto kolor
czerwony, dla II stopnia kolor pomarańczowy, a dla III stopnia kolor żółty co zaprezentowano na
poniższej mapie. Jak wynika z zamieszczonej mapy na 7 posesjach wyroby azbestowe wymagają
natychmiastowego usunięcia (6 958 kg). W 10 obiektach zaklasyfikowano wyroby azbestowe do II
stopnia pilności usunięcia azbestu (17 822 kg), a na pozostałych 8 działkach stopień pilności usunięcia
azbestu zweryfikowano jako klasę I (15 900 kg).
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Rysunek 19. Mapa z lokalizacją posesji na których znajdują się wyroby azbestowe.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl

Najwięcej wyrobów azbestowych w przeliczeniu na km2 znajduje się na terenie jednostki bilansowej
numer 6, gdzie masa zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych wyniosła 689,68 t na km2. Obszar ten
a także tereny jednostek bilansowych numer 1, 4 oraz 7, zostały sklasyfikowane jako obszary
problemowy w tym zakresie. Na terenie miasta sytuacja najlepiej przedstawia się na obszarze jednostki
bilansowej numer 10 gdzie nie występują żadne wyroby azbestowe. Dla poszczególnych jednostek
bilansowych obliczono wskaźnik syntetyczny odnośnie wyrobów azbestowych w tonach na km 2
przypadający na daną jednostkę analityczną. Obszary problemowe, które podzielono ze względu na
wartość średnią wskaźnika dla całego Miasta (jeśli wartość wskaźnika dla poszczególnego obszaru jest
powyżej średniej dla całego Miasta, obszar ten jest uznany za problemowy) zaznaczono kolorem
pomarańczowym w poniższej tabeli oraz na rysunku.
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Tabela 19. Liczba wyrobów azbestowych w poszczególnych jednostkach bilansowych Miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o. na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl

Numer jednostki bilansowej

Liczba wyrobów azbestowych
[t/km2]

Wskaźnik syntetyczny

1

413,97

0,60

2

116,02

0,17

3

9,05

0,01

4

546,22

0,79

5

98,63

0,14

6

689,68

1

7

289,41

0,42

8

164,30

0,24

9

210,46

0,31

10

0,00

0

11

116,96

0,17

Średnia

241,34

0,35

LEGENDA:

Obszary problemowe

WYROBY AZBESTOWE

Rysunek 20. Wyroby azbestowe w poszczególnych jednostkach bilansowych Miasta Garwolina w przeliczeniu na wskaźnik
syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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4.3.

Strefa przestrzenno-funkcjonalna

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są poprzez wyposażenie w infrastrukturę
techniczną oraz jej stan na danym obszarze, a także podejmowane na obszarze miasta działania
interwencyjne. W dalszej analizie wykorzystano wskaźnik jakim jest liczba zdarzeń drogowych na 100
mieszkańców.
Przez Miasto Garwolin w kierunku wschód-zachód przebiega droga krajowa nr 76 relacji Wilga – Łuków,
natomiast po zachodniej stronie miasta przeprowadzono drogę ekspresową nr 17, będącą obwodnicą
Garwolina. W 2015 miało miejsce 241 zdarzeń drogowych, do których należały wypadki oraz kolizje. Do
największej ilości zdarzeń doszło na terenie jednostki bilansowej numer 3, gdzie w 2015 roku miało
miejsce 87 takich incydentów, z czego aż 55 w rejonie ulicy Kościuszki. Kolejną jednostką bilansową,
w obrębie której doszło do 67 zdarzeń drogowych jest jednostka numer 1, gdzie największa ilość takich
przypadków skupiła się w rejonach ulic: Długiej, kard. S. Wyszyńskiego, Nadwodnej, Polskiej oraz
Senatorskiej. Do najmniejszej liczby wypadków i kolizji doszło we wschodnich rejonach miasta, objętych
jednostkami bilansowymi numer 7 – 11, gdzie zdarzeń tych było niewiele - rzędu od 1 do 5.
Poniższa tabela przedstawia liczbę zdarzeń drogowych, do jakich doszło w poszczególnych rejonach
Miasta Garwolina w 2015 roku, a także liczbę tą w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz wskaźnik
syntetyczny. Obszary problemowe, które podzielono ze względu na wartość średnią wskaźnika dla
całego Miasta (jeśli wartość wskaźnika dla poszczególnego obszaru jest powyżej średniej dla całego
Miasta, obszar ten jest uznany za problemowy) zaznaczono kolorem pomarańczowym w poniższej tabeli
oraz na rysunku.
Tabela 20. Liczba zdarzeń drogowych w poszczególnych jednostkach Miasta Garwolina w 2015 roku.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

ZDARZENIA DROGOWE
liczba wypadków i kolizji
Nr jednostki
Liczba zdarzeń
drogowych na 100
bilansowej
drogowych
mieszkańców
1
67
2,58
2
20
0,44
3
87
3,22
4
26
1,17
5
17
2,38
6
12
1,03
7
1
0,29
8
5
0,62
9
1
0,11
10
3
1,40
11
2
0,21
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:
Obszary problemowe

Wskaźnik
syntetyczny
0,79
0,10
1,00
0,34
0,73
0,30
0,06
0,16
0,00
0,41
0,03
0,36
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ZDARZENIA DROGOWE

Rysunek 21. Zdarzenia drogowe w przeliczeniu na wskaźnik syntetyczny.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Jakość i dostępność przestrzeni publicznej
Przestrzeń publiczna ma szczególne znaczenie. Pełni nie tylko istotne funkcje gospodarcze, społeczne
i kulturowe, ale jest także nośnikiem tożsamości miasta, współtworzy jej wizerunek i wpływa na
atrakcyjność Miasta jako całości. Jakość przestrzeni publicznej przekłada się na konkretne korzyści
w sferze ekonomicznej, buduje spójność społeczną, wzmacnia identyfikację mieszkańców ze swoim
miastem i podnosi jakość ich życia. Przestrzeń publiczna może także korzystnie wpływać na zdrowie
poprzez umożliwianie aktywnej rekreacji oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego dzięki
zapewnianiu obecności użytkowników w przestrzeni miasta o różnych porach dnia.
Analizę jakości przestrzeni publicznej w poszczególnych jednostkach bilansowych dokonano za pomocą
trójstopniowej skali, gdzie:
•

1 oznacza sytuację złą,

•

2 oznacza sytuację przeciętną,

•

3 oznacza sytuację dobrą.
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Ocenie poddano:
•

infrastrukturę,

•

dostępność,

•

bezpieczeństwo.

INFRASTRUKTURA
W zakresie infrastruktury ocenie podlegał jej stan, użyteczność oraz stopień rozwinięcia. Na terenie
analizowanych jednostek wchodzących w skład Miasta Garwolina występują elementy infrastruktury
publicznej, takie jak place zabaw, tereny zielone przystosowane do spędzania czasu wolnego, boiska,
budynki użyteczności publicznej. Niektóre przestrzenie publiczne wymagają drobnych remontów,
w innych konieczna jest gruntowa modernizacja dotyczy to szczególnie budynków. W zakresie
infrastruktury publicznej problemem jest też dewastacja miejsc publicznych, która przejawia się
poprzez:
•

niszczenie obiektów tzw. „małej architektury” (np. piaskownic, koszy na śmieci, ławek)

•

niszczenie cudzego mienia: wybijanie witryn sklepowych, uszkadzanie samochodów na
parkingach, niszczenie ławek, łamanie drzew i krzewów, demolowanie wiat przystankowych,

•

zamalowywanie powierzchni budynków tzw. graffiti, pełne wulgaryzmów, nacechowane
negatywnym przekazem szczególnie odnośnie kibiców klubów piłkarskich,

•

rozbijanie lamp i luster ulicznych, niszczenie znaków drogowych,

•

zamalowywanie lub zrywanie rozkładów jazdy, plakatów, afiszy.

Bardzo często nowe elementy infrastruktury, takie jak ławki w miejscach publicznych czy parkach, są
wykorzystywane jako miejsca spotkań połączonych ze spożywaniem alkoholu i innych używek przez
młodzież oraz osoby z marginesu społecznego. Efektem takich spotkań są niejednokrotnie akty
wandalizmu. Problem jest o tyle poważny, iż wpływa także na poczucie bezpieczeństwa innych
mieszkańców.
DOSTĘPNOŚĆ
Poza stanem infrastruktury przestrzeni publicznej, niezwykle istotna jest jej dostępność. Nie wszystkie
jednostki analizowane w ramach niniejszej diagnozy mają równy dostęp do infrastruktury publicznej.
Problem dostępności wynika zarówno z położenia, połączenia komunikacyjnego, jak i obecności barier
architektonicznych (ograniczenie dostępności dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych). Przy
projektowaniu nowych i modernizacji starych obiektów należy dążyć do tego, aby osoby
niepełnosprawne na równi z pełnosprawnymi mogły z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.
Samodzielność fizyczna i psychiczna osób niepełnosprawnych zwiększa szanse na ich integrację
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w społeczeństwie. Im bardziej osoba niepełnosprawna może funkcjonować samodzielnie, tym bardziej
jest niezależna od innych, łatwiej zostaje zaakceptowana przez środowisko i aktywniej uczestniczy
w życiu publicznym.
BEZPIECZEŃSTWO
Oceniając poziom bezpieczeństwa przestrzeni publicznych na terenie Miasta Garwolina, analizowano
zarówno rozwiązania infrastrukturalne pod kątem ich bezpieczeństwa, ale także zachowania
niepożądane

wśród

lokalnej

społeczności.

Ważny

wpływ

na

poziom

bezpieczeństwa

w przestrzeni publicznej ma kwestia anonimowości, szczególnie w osiedlach-blokowiskach. Widoczna
staje się tam destrukcja więzi społecznych, pogłębiająca zamykanie się oraz izolację w prywatnych
przestrzeniach. Sprzyja temu zjawisku słabnąca kontrola społeczna, a także anonimowość, której
zazwyczaj towarzyszą izolacja i jej poczucie, zmniejszenie dopływu informacji o najbliższym otoczeniu,
sytuacjach, zdarzeniach w nim występujących, co powoduje poczucie bezradności i niepewności.
Prowadzi to zazwyczaj do przyjmowania postaw roszczeniowych w sferze ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego, ale i do wyuczonej bezradności, nie tylko u osób niepełnosprawnych.
W konsekwencji czego wzrasta obniżenie jakości życia tych osób oraz skutkuje to ograniczeniami
w korzystaniu z publicznej przestrzeni miejskiej.
Poniższa tabela przedstawia kryteria na podstawie których dokonano oceny przestrzeni publicznej na
terenie analizowanych jednostek na terenie Miasta Garwolina:
Tabela 21. Kryteria analizy przestrzeni publicznej.

Kryterium

1 – sytuacja zła

2 – sytuacja przeciętna

3 – sytuacja dobra
- ścieżki rowerowe;
- tablice informacyjne;

Infrastruktura

- brak podstawowej
infrastruktury

- ławki, kosze na śmieci

- ławki, kosze na śmieci;
- plac zabaw;
- boisko;
- stojaki na rowery

Dostępność

- teren zamknięty dla

- podjazdy do budynków

mieszkańców;

użyteczności publicznej i

- brak rozwiązań

usługowych

architektonicznych

umożliwiające

ułatwiających poruszanie

korzystanie z nich

się osobom

osobom

niepełnosprawnym i

niepełnosprawnych;

- brak barier
architektonicznych dla
osób starszych i
niepełnosprawnych;
- dostosowana
infrastruktura transportu
publicznego dla osób
niepełnosprawnych;
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starszym (m. in. wysokie

- miejsca parkingowe dla

- sygnalizacja świetlna

krawężniki).

osób

dostosowana do osób

niepełnosprawnych.

niepełnosprawnych.

- odnotowane akty
wandalizmu oraz
przestępczość
brak monitoringu

- brak aktów wandalizmu

wizyjnego;
- braki w oświetleniu
ulicznym;
Bezpieczeństwo

- brak separacji ruchu
pieszego i

oraz niska przestępczość;

- sprawny i dostosowany

- separacja ruchu

system oświetlenia

samochodowego i

ulicznego;

pieszego;

- obecna infrastruktura

- dobrze oświetlona

ruchu pieszego i

samochodowego;

przestrzeń;

rowerowego;

- obecność miejsc

- bezpieczna

zachęcających do

infrastruktura rowerowa

zachowań
niepożądanych (np.
spożywanie alkoholu)
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

W poniższej tabeli zestawiono ocenę analizowanych czynników w zakresie jakości przestrzeni publicznej
z podziałem na jednostki bilansowe Miasta Garwolina. Wartości te zsumowano oraz zestawiono
z maksymalną możliwą do uzyskania liczbą punktów. Na tej podstawie wyznaczono indeks jakości
i dostępności do przestrzeni publicznej, im wartość indeksu jest wyższa tym bezpieczeństwo
i dostępność przestrzeni publicznych jest duża, a infrastruktura jest dobrze rozbudowana.
Tabela 22. Analiza czynników w zakresie przestrzeni publicznej.

Nr jednostki bilansowej

Infrastruktura

Dostępność

Bezpieczeństwo

Ocena
sumaryczna

Maksymalna
ocena

Indeks

1

3

3

1

7

9

0,78

2

2

2

1

5

9

0,56

3

1

3

1

5

9

0,56

4

2

2

2

6

9

0,67

5

2

2

2

6

9

0,67

6

2

1

1

4

9

0,44

7

1

1

3

5

9

0,56

8

1

1

3

5

9

0,56

9

1

1

3

5

9

0,56

10

1

2

3

6

9

0,67

11

1

2

2

5

9

0,56

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Indeks jakości i dostępności do przestrzeni publicznej przeliczono na 100 mieszkańców Miasta
Garwolina, a następnie wyliczono wskaźnik syntetyczny. Dla wskaźnika syntetycznego wyliczono średnią
w odniesieniu dla całego Miasta Garwolina i wszystkie wartości w poszczególnych jednostkach
bilansowych, które są powyżej średniej odznaczają się słabym dostępem do przestrzeni publicznych,
które są mało bezpieczne i nie zawierają odpowiedniej infrastruktury. Obszary te zostały zaznaczone
kolorem pomarańczowym w poniższej tabeli oraz rysunku.
Tabela 23. Wskaźnik syntetyczny w zakresie dostępności i jakości przestrzeni publicznej.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Indeks jakości i
Nr jednostki
Jakość i dostęp do przestrzeni
dostępności do
bilansowej
publicznej na 100 mieszkańców
przestrzeni publicznej
0,78
1
0,03
0,56
2
0,01
0,56
3
0,02
0,67
4
0,03
0,67
5
0,09
0,44
6
0,04
0,56
7
0,17
0,56
8
0,07
0,56
9
0,06
0,67
10
0,31
0,56
11
0,06
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:
Obszary problemowe

Wskaźnik
syntetyczny

0,94
1,00
0,97
0,94
0,73
0,91
0,49
0,81
0,83
0,00
0,85
0,77

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Rysunek 22. Jakość i dostępność do przestrzeni publicznych.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Podsumowanie strefy przestrzenno - funkcjonalnej
Poniższa zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych problemów
w strefie przestrzenno - funkcjonalnej dla poszczególnych wartości (normalizacja zmiennych w celu
sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny
dla każdej jednostki bilansowej w Garwolinie. Wskaźnik syntetyczny opisujący problemy przestrzenno funkcjonalne w Garwolinie pozwolił wskazać obszary najbardziej problemowe w tej sferze. Obszary,
których wartość przekracza wartość średniej dla całego miasta zostały sklasyfikowane jako problemowe
i zostały oznaczone kolorem pomarańczowym i zaprezentowane w poniższej tabeli oraz na mapie.
Tabela 24. Wskaźnik syntetyczny problemów w sferze przestrzenno - funkcjonalnej miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Nr jednostki
bilansowej
1
2
3
4
5

STREFA PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNA
Jakość i dostęp do
Zdarzenia drogowe
przestrzeni publicznej
0,79
0,94
0,10
1,00
1,00
0,97
0,34
0,94
0,73
0,73

Suma wskaźnika
syntetycznego
1,73
1,10
1,97
1,28
1,46
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6
0,30
0,91
7
0,06
0,49
8
0,16
0,81
9
0,00
0,83
10
0,41
0,00
11
0,03
0,85
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:
Obszary problemowe

1,21
0,55
0,97
0,83
0,41
0,88
1,13

STOPIEŃ NASILENIA PROBLEMÓW PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNYCH

Rysunek 23. Stopień nasilenia problemów przestrzenno – funkcjonalnych.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

4.4.

Strefa techniczna

W zasobie komunalnym Garwolina znajdują się 193 lokale mieszkalne. Część z tych obiektów wymaga
szeregu zabiegów rewitalizacyjnych zarówno w zakresie remontów, jak również przeprowadzenia
działań miękkich spowodowanych występowaniem zjawisk patologicznych. Na potrzeby niniejszego
opracowania dokonano klasyfikacji powyższego zasobu mieszkaniowego według stopnia ich degradacji.
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Celem wykazania obszarów skupiających obiekty o wysokim stopniu degradacji przeprowadzono analizę
uwzględniającą lokalizację poszczególnych obiektów, naniesioną w formie graficznej w sposób
punktowy. Analizę jakości przestrzeni publicznej w poszczególnych jednostkach bilansowych dokonano
za pomocą trójstopniowej skali, gdzie:
•

0 oznacza sytuację dobrą,

•

1 oznacza sytuację przeciętną,

•

2 oznacza sytuację złą.

Ocenie poddano:
•

przystosowanie do osób niepełnosprawnych,

•

stan techniczny budynku,

•

dostęp do mediów.

Przystosowanie do osób niepełnosprawnych
W zakresie przystosowania do osób niepełnosprawnych, ocenie podlegało występowanie rozwiązań
architektonicznych ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym (m.in.
podjazdy, windy, brak występowania wysokich progów). W przypadku lokali mieszkalnych należy dążyć
do tego, aby osoby niepełnosprawne mogły poruszać się po nich samodzielnie i korzystać z nich bez
żadnych ograniczeń, a przede wszystkim by zapewnić im bezpieczeństwo. Zapewnienie odpowiednich
warunków w miejscu zamieszkania takich osób wpływa na zwiększenie poczucia komfortu zarówno
fizycznego, jak i psychicznego.
Stan techniczny budynku
Niezwykle istotny jest również stan techniczny budynków. Nie wszystkie jednostki analizowane
w ramach niniejszej diagnozy mają odpowiedni stan techniczny. We wspomnianym zakresie problemem
jest też często dewastacja części wspólnych, która przejawia się poprzez:
•

niszczenie elewacji budynków, poprzez zamalowywanie powierzchni budynków tzw. graffiti,

•

niszczenie klatek schodowych,

•

dewastacja oświetlenia.

Problemem jest także dostęp do klatek schodowych osób niebędących lokatorami tych budynków,
i wykorzystywania jako miejsca spotkań połączonych ze spożywaniem alkoholu i innych używek przez
młodzież oraz osoby z marginesu społecznego. Takie spotkania często prowadzą do aktów wandalizmu.
Zjawisko to również wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
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Dostęp do mediów
W poczuciu komfortu mieszkańców niezwykle istotnym elementem jest dostęp do wszystkich mediów.
Jednakże w niektórych analizowanych budynkach komunalnych często brak jest podłączenia do instalacji
centralnego ogrzewania, gazowej oraz instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej lub są one w złym stanie.
Ważnym problemem jest także brak łazienek i/lub WC w budynkach.
Poniższa tabela przedstawia kryteria na podstawie których dokonano oceny strefy technicznej na
terenie analizowanych jednostek na terenie miasta Garwolina:
Tabela 25. Kryteria oceny strefy technicznej.

0-sytuacja dobra

1-sytuacja przeciętna

2-sytuacja zła

przystosowanie do
osób
niepełnosprawnych

podjazdy, windy, barierki,
brak występowania
wysokich progów,
odpowiednio szerokie drzwi

windy, podjazdy, odpowiednio
szerokie drzwi

stan techniczny
budynku

pokrycie dachowe w
dobrym stanie, budynek
ocieplony, szczelne okna,
klatki schodowe w dobrym
stanie, odpowiednie
oświetlenie w części
wspólnej mieszkańców

pokrycie dachowe w dobrym
stanie, budynek nieocieplony,
szczelne okna, klatki schodowe
w złym stanie, nieodpowiednie
oświetlenie w części wspólnej
mieszkańców

dostęp do mediów

Dostęp do wszystkich
mediów, będących w
dobrym stanie

obiekty bez instalacji gazowej,
instalacja wodna i kanalizacji
sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania w stanie złym

brak rozwiązań
architektonicznych
ułatwiających poruszanie się
osobom niepełnosprawnym
i starszym
pokrycie dachowe w złym
stanie, budynek
nieocieplony, nieszczelne
okna, klatki schodowe w
złym stanie, nieodpowiednie
oświetlenie w części
wspólnej mieszkańców
brak instalacji centralnej
ogrzewania,
brak lub w złym stanie
instalacji wodnej i kanalizacji
sanitarnej,
budynki nieposiadające
łazienki i/lub WC

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

W poniższej tabeli zestawiono ocenę analizowanych czynników w zakresie jakości i stanu budynków
z podziałem na jednostki bilansowe wchodzące w skład miasta Garwolina. Wartości te zsumowano oraz
zestawiono z maksymalną możliwą do uzyskania liczbą punktów. Na tej podstawie wyznaczono indeks
oraz wartość średnią dla Miasta. Obszary, których indeks kształtuje się powyżej średniej dla Miasta,
zostały uznane za problemowe w kwestii jakości i stanu budynków. Jak wynika z poniższych danych
obszarami o budynkach zdegradowanych są jednostki bilansowe o numerach 4 i 6.
Tabela 26. Analiza czynników w zakresie strefy technicznej.

Nr jednostki
bilansowej

przystosowanie do osób
niepełnosprawnych

1
2
3
4
5
6

1
0
1
2
1
1

stan
techniczny
budynku
0
0
1
2
0
2

dostęp
do
mediów
0
1
0
2
0
0

Ocena
sumaryczna

Maksymalna
ocena

Indeks

1
1
2
6
1
3

6
6
6
6
6
6

0,17
0,17
0,33
1,00
0,17
0,50
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7
8
9
10
11

1
0
1
1
1

1
1
1
0
1
Średnia wartość dla Miasta

0
0
0
1
0

2
1
2
2
2

6
6
6
6
6

0,33
0,17
0,33
0,33
0,33
0,33

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Indeks stanu budynków przeliczono na 100 mieszkańców Miasta Garwolina, a następnie wyliczono
wskaźnik syntetyczny. Dla wskaźnika syntetycznego obliczono średnią w odniesieniu dla całego Miasta
Garwolina i wszystkie wartości w poszczególnych jednostkach bilansowych, które są powyżej średniej
odznaczają się złym stanem technicznym budynków lub brakiem przystosowania dla osób
niepełnosprawnych. Obszary te zostały zaznaczone kolorem pomarańczowym w poniższej tabeli oraz
rysunku.
Tabela 27. Wskaźnik syntetyczny strefy technicznej.

STREFA TECHNICZNA
Indeks dla stanu
Nr jednostki
Stan techniczny budynków w
technicznego
bilansowej
przeliczeniu na 100 mieszkańców
budynków
1
0,17
0,03
2
0,17
0,01
3
0,33
0,02
4
1,00
0,03
5
0,17
0,09
6
0,50
0,04
7
0,33
0,17
8
0,17
0,07
9
0,33
0,06
10
0,33
0,31
11
0,33
0,06
Wartość średnia wskaźnika dla całego Miasta
Legenda:
Obszary problemowe

Wskaźnik
syntetyczny

0,98
1,00
0,94
0,73
0,87
0,74
0,38
0,89
0,77
0,00
0,79
0,74

Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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BUDYNKI ZDEGRADOWANE

Rysunek 24. Zdegradowane budynki znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

4.5.

Podsumowanie pozostałych zjawisk kryzysowych

Przeprowadzona diagnoza zjawisk w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz
przestrzenno-funkcjonalnej pozwoliła wskazać obszar o największej kumulacji tych zjawisk. Wyznaczenie
obszarów o kumulacji pozostałych zjawisk kryzysowych przedstawiono na podstawie następujących
wskaźników:
2.1. Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców;
3.1. Liczba wyrobów azbestowych [t/km2];
4.1. Liczba zdarzeń drogowych na 100 mieszkańców.
4.2. Jakość i dostępność przestrzeni publicznej.
5.1. Zdegradowane budynki
Na poniższym rysunku przedstawione zostały wartości wskaźników sfery gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej w Mieście Garwolin z podziałem na jednostki bilansowe.
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W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych pod względem pozostałych czynników w strefie gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej
oraz technicznej wytypowano listę 5 wskaźników, które poddano analizie w wymiarze terytorialnym w oparciu o dane ilościowe aktualne na rok 2015.
Poniższa zaprezentowana tabela wskazuje zakres wartości wskaźników cząstkowych problemów w poszczególnych strefach dla poszczególnych wartości
(normalizacja zmiennych w celu sprowadzenia ich do porównywalnej skali) oraz wygenerowany na ich podstawie wskaźnik syntetyczny dla każdej jednostki
bilansowej w Garwolinie. Suma wskaźnika syntetycznego ze wszystkich stref pozwoliła wykazać obszary najbardziej problemowe, czyli takie których wartość
przekracza wartość średniej dla Miasta Garwolina, obszary te zaznaczono w poniższej tabeli kolorem pomarańczowym. Występowanie problemów dla
poszczególnych stref zaznaczono również na poniższej mapie odpowiednimi kolorami i szrafurami.
Tabela 28. Wskaźnik syntetyczny problemów w pozostałych strefach miasta Garwolina.

Wskaźnik syntetyczny
Strefa
gospodarcza

Strefa
środowiskowa

Strefa przestrzenno - funkcjonalna

Strefa
techniczna

Suma wskaźnika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Strefa Aktywności
Gospodarczej

0,38
1,00
0,16
0,78
0,00
0,72
0,47
0,94
0,73
0,50
0,97

0,60
0,17
0,01
0,79
0,14
1,00
0,42
0,24
0,31
0,00
0,17

1,73
1,10
1,97
1,28
1,46
1,21
0,55
0,97
0,83
0,41
0,88

0,98
1,00
0,94
0,73
0,87
0,74
0,38
0,89
0,77
0,00
0,79

3,69
3,27
3,08
3,58
2,47
3,67
1,82
3,04
2,64
0,91
2,81

Średnia wartość wskaźnika

0,60

0,35

1,13

0,74

2,82

Nr jednostki bilansowej
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Rysunek 25. Obszary Miasta Garwolina, na których zdiagnozowano zjawiska kryzysowe w sferze pozaspołecznej.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

5. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy zjawisk kryzysowych
Diagnoza zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej
i funkcjonalno-przestrzennej pozwoliła wysnuć następujące wnioski:
I.

W sferze społecznej:
a. obszarami o dużej koncentracji bezrobocia na terenie Miasta Garwolina są jednostki
bilansowe o numerach: 3, 4, 5, 6, 8, 9 oraz 11.
b. obszarami problemowymi pod względem osób długotrwale bezrobotnych są tereny o
numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 oraz 11.
c. obszarami o nasileniu osób z prawem do zasiłku są jednostki bilansowe 7 oraz 10.
d. teren o wysokiej przestępczości to obszary o numerach: 1, 3, 4 i 5.
e. obszary o nasilonej ilości popełnionych wykroczeń to jednostki: 1, 3, 5 oraz 6.
f.

obszarami o największej kumulacji rodzin objętych ubóstwem są jednostki bilansowe:
2, 3, 4, 6, 11.
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g. obszarami o nasilonym wykluczeniu społecznym z powodu niepełnosprawności są
jednostki bilansowe: 2, 3, 4, 11.
h. obszarami o największym nasileniu zjawiska przemocy w rodzinie są obszary: 2, 4.
i.

teren o największej koncentracji świadczeń przyznanych ze wzgl. na bezradność w spr.
opiekuńczo – wychowawczych to obszary: 2, 3, 4, 11.

j.

obszarami o dużej kumulacji osób o długotrwałych lub ciężkich chorobach są jednostki
bilansowe: 2, 3, 4, 11.

k. terenami o dużej koncentracji świadczeń przyznanych ze wzgl. na potrzebę ochrony
macierzyństwa są jednostki bilansowe: 2, 4, 5, 8 i 11.
l.

obszary występowania rodzin o dużej ilości dzieci to jednostki: 1, 2, 3, 4, 6, 8.

m. obszary o niskiej koncentracji organizacji społecznych to: 2, 6, 7, 8, 9, 11.
II.

W pozostałych sferach:
a. obszarami o najmniejszej aktywności gospodarczej są: 2, 4, 6, 8, 9, 11.
b. obszarami, na których wyroby azbestowe usuwane są najwolniej są: 1, 4, 6, 7.
c. obszarami o najwyższej kumulacji zdarzeń drogowych są: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11.
d. obszarami o niskiej i dostępności do przestrzeni publicznej, słabej infrastrukturze
i niskim poczuciu bezpieczeństwa są: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11.
e. budynki o złym stanie technicznym i nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych
występując na obszarze jednostek bilansowych nr: 4 i 6.

Poniżej przedstawiono obszary, na których stwierdzono przekroczenie wartości referencyjnych
w poszczególnych sferach.
Wartość wskaźnika odbiega od wartości referencyjnej
Wartość wskaźnika nie odbiega od wartości referencyjnej
Tabela 29: Graficzne zestawienie wartości wskaźników delimitacyjnych na terenie jednostek analitycznych Miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Pozostałe zjawiska kryzysowe
sfera
społeczna

czynniki
gospodarcze

czynniki
czynniki
przestrzennośrodowiskowe
funkcjonalne

czynniki
techniczne

1
2
3
4
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5
6
7
8
9
10
11

6. Identyfikacja obszarów zdegradowanych wraz z uzasadnieniem
Ostatnim etapem przeprowadzonej diagnozy było wskazanie obszarów zdegradowanych, które po
pierwsze wykazują kumulację negatywnych zjawisk społeczny oraz dodatkowo w pozostałych
analizowanych strefach wykazują także nagromadzenie negatywnych cech (strefa gospodarcza
przestrzenno-funkcjonalna, techniczna czy środowiskowa).
Tabela 30. Określenie wskaźnika degradacji.

Jednostka
bilansowa

Strefa
społeczna

Strefa
gospodarcza

Strefa
przestrzenno
funkcjonalna

Strefa
techniczna

Strefa
środowiskowa

1

4,97
7,73
8,85
8,80
5,99
5,90
3,11
5,25
3,48
1,65
7,84

0,38
1,00
0,16
0,78
0,00
0,72
0,47
0,94
0,73
0,50
0,97

1,73
1,10
1,97
1,28
1,46
1,21
0,55
0,97
0,83
0,41
0,88

0,98
1,00
0,94
0,73
0,87
0,74
0,38
0,89
0,77
0,00
0,79

0,60
0,17
0,01
0,79
0,14
1,00
0,42
0,24
0,31
0,00
0,17

5,78

0,60

1,13

0,74

0,35

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wartość
średnia
Strefa
Aktywności
Gospodarczej

Obszar
zdegradowany

✓
✓
✓
✓
✓

✓
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Opierając się na tak przeprowadzonym postępowaniu badawczym możliwe było wyznaczenie rejonów
miasta, które charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru
zdegradowanego w pierwszej kolejności z uwagi na czynniki społeczne, a następnie pozostałe. Aby
obszar został uznany za zdegradowany muszą na nim występować negatywne zjawiska społeczne oraz
dodatkowe negatywne zjawiska w co najmniej jednej z pozostałych stref. W powyższej tabeli
zaprezentowano wskaźniki syntetyczne dla każdej ze stref oraz określono dla każdej strefy średnią
wartość wskaźnika dla całego miasta, wartości które są powyżej średniej oznaczają występowanie
negatywnych zjawisk i zostały zaznaczone kolorem pomarańczowym. W strefie społecznej kumulacja
negatywnych zjawisk występuje na obszarze jednostek bilansowych numer 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11.
Następnie przeanalizowano czy w tych jednostkach, w których występują problemy w sferze społecznej
występują też przekroczenia wartości wskaźników w innych ze stref. W jednostce bilansowej numer
2 występuje kumulacja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej oraz technicznej. W jednostce
bilansowej numer 3 występuje kumulacja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno – funkcjonalnej
oraz technicznej. W jednostce bilansowej numer 4 występuje kumulacja negatywnych zjawisk w sferze
gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz środowiskowej. W jednostce bilansowej numer
5 występuje kumulacja negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej.
W jednostce bilansowej numer 6 występuje kumulacja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej,
przestrzenno – funkcjonalnej oraz środowiskowej. W jednostce bilansowej numer 11 występuje
kumulacja negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej oraz technicznej. Podsumowując wszystkie
jednostki w, których zidentyfikowano problemy w sferze społecznej zostały określone jako obszar
zdegradowany, gdyż występują na nich również problemy w innych sferach. Wyznaczone ostatecznie
obszary zdegradowane o łącznej powierzchni 1 551,5 ha zostały przedstawione na poniższej mapie:
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Rysunek 26. Obszar zdegradowany w Garwolinie.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

W celu wyznaczenia obszarów rewitalizacji dokonano pogłębionej diagnozy obszarów zdegradowanych
w oparciu o wcześniej użyte wskaźniki z diagnozy. Pogłębiona diagnoza była możliwa dzięki pozyskaniu
danych z podziałem na poszczególne ulice szczególnie odnośnie danych z MOPSU w kwestii
przyznawania świadczeń pomocy społecznej oraz danych z PUP odnośnie bezrobocia, co pozwoliło na
wyodrębnienie poszczególnych ulic, przy których występują największe kumulacje negatywnych zjawisk
(pogłębionej diagnozy dokonano dla wyznaczonego obszaru zdegradowanego). Przy wyznaczaniu
obszaru rewitalizacji kierowano się zasadą iż musi to być obszar charakteryzujący się nagromadzeniem
negatywnych zjawisk przede wszystkim w sferze społecznej, ale także musi to być obszar posiadający
potencjał rozwojowy na którym można będzie wprowadzić działania rewitalizacyjne przyczyniające się
do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu zdegradowanego i będą miały one wpływ na obszary przyległe.
W rozdziale 7 opisano potencjały rozwojowe wcześniej wyznaczonych obszarów zdegradowanych.
Poniżej zaprezentowano mapę z wyszczególnieniem na czerwono 14 ulic, przy których występuje duże
zagęszczenie negatywnych zjawisk wyróżniające się na tle całej jednostki bilansowej, do ulic tych należą:
»

w jednostce bilansowej numer 2:
•

ul. Korczaka (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm, ubóstwo,
niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę),
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•

ul. Romanówka (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na ubóstwo,
niepełnosprawność i długotrwałą chorobę),

•

ul. Stacyjna (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm, ubóstwo,
niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę),

»

w jednostce bilansowej numer 3:
•

ul. Kościuszki (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm,
ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę),

•

Aleja Żwirki i Wigury (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm,
ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę),

»

w jednostce bilansowej numer 4:
•

Aleja Legionów (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na alkoholizm,
ubóstwo oraz niepełnosprawność),

»

•

ul. Polna (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę)

•

ul. Wiejska (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na ubóstwo)

w jednostce bilansowej numer 5:
•

»

ul. Targowa (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na ubóstwo)

w jednostce bilansowej numer 6:
•

ul. Lubelska (duża liczba osób bezrobotnych),

•

ul. Słoneczna (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na ubóstwo),

•

ul. Żeromskiego (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na ubóstwo oraz
duża liczba osób bezrobotnych),

»

w jednostce bilansowej numer 11:
•

ul. Budzeń (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na ubóstwo),

•

ul. Jagodzińska (duża liczba świadczeń przyznawanych ze względu na ubóstwo,
niepełnosprawność, długotrwałą chorobę oraz duża liczba osób bezrobotnych),

Jednak przy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji kierowano się nie tylko występowaniem kumulacji
negatywnych zjawisk, ale potencjałem rozwojowym danego obszaru w sferze kapitału społecznego,
terenów zielonych czy transportu co zostało opisane w następnym rozdziale.
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Rysunek 27. Obszar zdegradowany z pogłębioną diagnozą na ulice.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

7. Potencjał rozwojowy obszarów zdegradowanych
7.1.

Potencjał rozwojowy w zakresie kapitału społecznego

Mianem kapitału społecznego określa się wartość, na którą składają się wzajemne relacje społeczne oraz
zaufanie jednostek, przy pomocy których możliwe jest pomnażanie osiąganych korzyści. Analizując
potencjał rozwojowy Miasta Garwolin, spośród zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych
wyłoniono tereny o dużej gęstości zaludnienia. To na tych obszarach należy inwestować w infrastrukturę
oświatową, sportową, rekreacyjną i kulturową.
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Powyższy rysunek przedstawia tereny o największym potencjale rozwojowym w zakresie kapitału
ludzkiego. Są to jednostki analityczne o numerach 3 i 4. Charakteryzują się one największą gęstością
zabudowy i zaludnienia. W obszarach o dużej kumulacji mieszkańców bardzo często dochodzi do
kumulacji niekorzystnych zjawisk społecznych. Dużą koncentrację zabudowy i zaludnienia można jednak
uznać również jako atut, pod warunkiem prawidłowego wykorzystania potencjału społecznego. Dlatego
niezwykle istotne jest, aby podejmować działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność. Wzrost
integracji społecznej przyczynia się do podejmowania wspólnych inicjatyw, wzajemną pomoc sąsiedzką
w sytuacjach trudnych oraz ogranicza poziom wykluczenia społecznego osób dotkniętych problemami.
Aby móc prowadzić działania aktywizujące i integrujące, ważne jest stworzenie bezpiecznej,
dostosowanej dla

każdego

użytkownika oraz atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Mówiąc

o bezpieczeństwie i dostępności należy mieć na uwadze zapewnienie połączeń transportowych do
miejsc spotkań oraz niwelowanie barier architektonicznych.
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7.2.

Potencjał w zakresie terenów zielonych

Podstawą rozwoju każdego miasta jest prowadzenia polityki i działań w taki sposób, aby zachować
zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości
korzystania zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia.
We współczesnym mieście zieleń jest najtańszym środkiem i łatwym narzędziem niosącym możliwość
poprawy jego kompozycji i atrakcyjności. Niestety narzędzie to w polskich miastach jest rzadko
stosowane. Tereny zieleni spełniają szereg podstawowych funkcji ekologicznych, ochronnych
i estetycznych niezbędnych człowiekowi: pochłaniają i neutralizują zanieczyszczenia, poprawiają
mikroklimat miasta, regulują stosunki termiczno-wilgotnościowe, zapewniają cień, tworzą bariery
ochronne tłumiące hałas, podnoszą walory estetyczne kompozycji architektonicznych tworząc krajobraz
miasta, zapewniają codzienny kontakt mieszkańców z naturą pozwalając zregenerować siły fizyczne
i psychiczne.
Miasto Garwolin, a zwłaszcza teren jednostki analitycznej 3 i 4 charakteryzuje się znaczną powierzchnią
terenów zieleni miejskiej. Poniższy rysunek przedstawia potencjał rozwojowy w zakresie zieleni
urządzonej.
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Atrakcyjne, dostępne i dostosowane tereny zieleni miejskiej zachęcą mieszkańców do wyjścia ze swoich
domów, co przyczyni się do integracji i wzrostu aktywności społecznej mieszkańców. Spędzanie czasu
na świeżym powietrzu wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców oraz ich poziom aktywności
fizycznej.

7.3.

Potencjał w zakresie transportu

Miasto Garwolin posiada duży potencjał rozwojowy w zakresie transportu i komunikacji. Gęsta sieć dróg
gminnych, powiatowych i tranzytowych ułatwia komunikację wewnątrzgminną oraz poza jej granicę.

Niestety, wraz z rozwojem sieci dróg oraz wzrostem natężenia ruchu pojazdów na drogach przyczynia
się to do większej liczby zdarzeń drogowych, a także zwiększonej emisji liniowej. Dlatego też Miasto
podejmuje działania zwiększające poziom bezpieczeństwa drogowego oraz ograniczające emisję
szkodliwych gazów i pyłów z transportu. Niezwykle istotne jest wprowadzanie takich działań przy
jednoczesnym uwzględnianiu lokalnych potencjałów w tym zakresie. Dlatego też, na przykład działania
w zakresie rozwoju parkingów lokalizowane powinny być w taki sposób, aby umożliwiać korzystanie
z transportu zbiorowego. Ponadto, infrastruktura przystankowa powinna być bezpieczne i dostosowana
do potrzeb pieszych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W zakresie komunikacji rowerowej,
należy brać pod uwagę lokalizację ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa),umożliwiając mieszkańcom poruszanie się rowerem do szkoły lub
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pracy. Odpowiednia infrastruktura umożlwiająca pozostawienie roweru pod miejscem pracy lub szkołą
na pewno zachęci mieszkańców do korzystania z takiej formy transportu.

8. Określenie potrzeb rewitalizacyjnych na podstawie
przeprowadzonej diagnozy
Z opracowanej diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, która umożliwiła wyznaczenie obszaru
zdegradowanego, możliwe było określenie problemów występujących w każdej z poszczególnych stref
(społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno – funkcjonalnej). Na
podstawie zidentyfikowanych problemów określono potrzeby rewitalizacyjne dla każdej ze stref, której
przedstawiają się następująco:
a) Strefa społeczna:
»

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,

»

Wzrost kompetencji zawodowych wśród mieszkańców obszarów rewitalizacji,

»

Poprawa aktywności społecznej i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji,

»

Poprawa bezpieczeństwa w granicach przestrzeni publicznych,

»

Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych,

b) Strefa przestrzenno – funkcjonalna:
»

Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznych,

»

Poprawa funkcjonalności budynków oraz ich dostępności dla osób starszych
i niepełnosprawnych na terenie obszaru rewitalizacji oraz przestrzeni publicznych;

»

Poprawa stanu technicznego i energetycznego budynków,

»

Wzrost potencjału sportowo – rekreacyjnego

»

Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz w ruchu drogowym

c) Strefa gospodarcza:
»

Poprawa kondycji i rozwój podmiotów gospodarczych,

»

Powstawanie nowych miejsc pracy,

»

Wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności wśród mieszkańców,

d) Strefa środowiskowa:
»

Poprawa jakości powietrza na ternie obszaru rewitalizacji;

»

Zmniejszenie ilości wyrobów azbestowych na terenie obszaru rewitalizacji.
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e) Strefa techniczna:
»

Poprawę stanu zdegradowanych budynków.

9. Wskazanie obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem
Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy oraz badań ilościowych i jakościowych
obecnej sytuacji w Garwolinie doprowadziła do wyodrębnienia obszaru rewitalizacji na terenie miasta,
cechującego się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym
potencjałem rozwojowym. Obok kryterium wysokiego stopnia degradacji przy wyborze obszarów
rewitalizacji istotnym czynnikiem była identyfikacja możliwie szerokiego spektrum szans realizacji
potencjalnych działań naprawczych, zarówno działań tak zwanych miękkich, jak i twardych, mogących
także oddziaływać w jak najszerszym zasięgu, stwarzając realną możliwość kreowania pozytywnych
zmian. Obszary rewitalizacji wyznaczono w oparciu o pogłębioną diagnozę na ulice przy czym kierowano
się wyborem przestrzeni, które wykazują potencjał rozwojowy na którym możliwe będzie zrealizowanie
potrzeb rewitalizacyjnych opisanych w poprzednim rozdziale.
Wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 4,409 km2 (co stanowi 19,97 % powierzchni
miasta), zamieszkały przez 4 917 osób (28,62 % populacji Garwolina). Składa się z 2 podobszarów
przedstawionych graficznie na poniższej mapie.

Rysunek 28. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Garwolina.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.
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Jednostka bilansowa numer 3 – Centrum
Powierzchnia:

2,401 km2

Liczba ludności:

2 702 mieszkańców

Lokalizacja:

Dokonano pogłębionej analizy podobszaru pod kątem występowania negatywnych zjawisk w obrębie
poszczególnych ulic. Dla każdego z analizowanych wskaźników wyznaczono średnią wartość danego
wskaźnika dla obszaru całego miasta, następnie do tej wartości porównywano wartości
z poszczególnych ulic co zaprezentowano na poniższych wykresach.
Średnia liczba osób bezrobotnych w odniesieniu do całego miasta wynosi około 6 co zostało zaznaczone
na poniższym wykresie pomarańczową linią. Wartości w poszczególnych kolumnach odnoszą się do liczy
osób bezrobotnych zamieszkujących poszczególne ulicy w jednostce bilansowej numer 3. Wszystkie
wartości, które przewyższają wartość średnią świadczą o negatywnej kumulacji danego zjawiska. Na
obszarze jednostki bilansowej numer 3 średnia liczba osób bezrobotnych wynosi około 7 osób.
Najwięcej osób pozostających bez pracy mieszka przy ulicy Kościuszki oraz ul. Alei Żwirki i Wigury, gdzie
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wartości te zdecydowanie przewyższają średnią wartość tego wskaźnika dla miasta. W obrębie ulicy
Staszica oraz Wolnej wartości te minimalnie przewyższają średnią wartość liczby osób bezrobotnych
natomiast jeśli chodzi o pozostałe ulice to albo wartości te znajdują się poniżej średniej lub wynoszą
zero.

Liczba świadczeń przyznanych ze względu na bezrobocie
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Liczba osób bezrobotnych

Średnia liczba osób bezrobotnych na terenie Miasta Garwolina

Wykres 32. Liczba osób bezrobotnych w jednostce bilansowej numer 3 z podziałem na ulice.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Następnie przeanalizowano liczbę świadczeń przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Garwolinie na obszarze jednostki bilansowej numer 3. Jak wynika z otrzymanych danych wypłata
świadczeń jest realizowana przede wszystkim w obrębie ul. Alei Żwirki i Wigury oraz Kościuszki, jedynie
pojedyncze świadczenia trafiają do rodzin mieszkających przy ulicach: Kościelnej, Krótkiej, Staszica oraz
Wolnej co zaprezentowano na poniższym wykresie. Najwięcej świadczeń przyznawanych jest ze względu
na ubóstwo, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych.
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Liczba świadczeń przyznanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w jednostce bilansowej numer 3
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Ubóstwo

Niepełnosprawność

Ofiary przemocy w rodzinie

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

Długotrwała lub ciężka choroba

Potrzeba ochrony macierzyństwa

Wielodzietność

Wykres 33. Liczba świadczeń przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na obszarze jednostki bilansowej numer
3 z wyszczególnieniem na ulice.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Odnośnie liczby popełnionych przestępstw i wykroczeń w 2015 roku średnia liczba takich zdarzeń wynosi
około 4, dla jednostki bilansowej numer 3 wartości te zdecydowanie odbiegają od wartości średniej.
Przy ulicy Kościuszki miało miejsce aż 288 takich incydentów. Przy ul. Alei Żwirki i Wigury doszło do 49
takich zdarzeń w 2015 roku. W obrębie ulic Kościelnej, Krótkiej, Olimpijskiej oraz Staszica doszło do
kilkunastu przestępstw i wykroczeń w ciągu roku, a w obrębie pozostałych ulic w tej jednostce
bilansowej nie odnotowano takich zdarzeń.
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Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń
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Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń
Średnia liczba przestępstw i wykroczeń na ternie Miasta Garwolina

Wykres 34. Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w jednostce bilansowej numer 3 z wyszczególnieniem na ulice.
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Z pogłębionej diagnozy wynika, że miejscami o największej koncentracji negatywnych zjawisk jest ulica
Kościuszki oraz ul. Aleja Żwirki i Wigury a w następnej kolejności ulica Staszica.
W rejonie obszaru rewitalizacji numer 3 zidentyfikowano szczególną koncentrację problemów
społecznych w obrębie ulic: Kościuszki oraz Alei Żwirki i Wigury, w tym przede wszystkim wysoki poziom
bezrobocia oraz dużą liczbę świadczeń przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze
względu na bezradność opiekuńczo – wychowawczą, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Ponadto obszar
ten charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem przestępczości, której największe skupiska mają
miejsce w obrębie ulic: Alei Żwirki i Wigury, Kościuszki, Olimpijskiej oraz Staszica. Ponadto, w kwestiach
przestrzenno-funkcjonalnych istotnym wyzwaniem dla śródmieścia jest wysoki wskaźnik interwencji
straży pożarnej szczególnie w obrębie ulicy Kościuszki. Co więcej, w centrum występują przekroczenia
dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu, powodujące zanieczyszczenie powietrza.

……………………..
Obszar obejmuje teren całej jednostki analitycznej numer 3. W granicach obszaru przebiega
skrzyżowanie dwóch ważnych arterii w mieście: Kościuszki i Staszica. Ich bliskość generuje intensywny
ruch samochodowy w okolicy. Na wyznaczony obszar składają się następujące elementy przestrzeni
publicznej:
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•

skwer przy ul. Kościuszki im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,

•

plac przy ul. Polskiej,

•

skwer Piłsudskiego,

•

skwer Solidarności,

•

budynek Urzędu Miasta Garwolina,

•

dworzec autobusowy,

•

targowisko „Zieleniak”.

Skwer przy ul. Kościuszki im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego porośnięty jest prawie w całości krzewami,
utrudniając lub niemalże uniemożliwiając wejście na jego teren. Znajdują się przy nim dwie ławki
nienadające się do wypoczynku ze względu na bardzo niską wysokość, brak oparcia oraz zły stan
techniczny. Skwer jest w całości nasłoneczniony, co może zniechęcać do przebywania na nim
w upalne dni z uwagi na brak cienia. Element infrastruktury technicznej (szafa sterownicza) odstaje od
zieleni, jest niedopasowany do otoczenia i wygląda nieestetycznie. Na terenie skweru znajduje się
pomnik żołnierzy Armii Krajowej oraz pomnik Janusza I Księcia Mazowieckiego. Te obiekty są zadbane,
postawione na skrawku terenu zagospodarowanym w inny sposób niż przylegające (odróżniająca się
kostka brukowa i elementy małej architektury). W bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów są banery
i stojaki reklamowe, obniżające estetykę miejsca. Przyczynia się do tego też duża liczba witryn
sklepowych pokrytych reklamami, a także wyróżniających się, nieestetycznych szyldów reklamowych.
Chodnik wzdłuż ul. Kościuszki jest zniszczony – nawierzchnia asfaltowa jest popękana, dziurawa, wystają
z niej małe studzienki rewizyjne, będące zagrożeniem dla pieszych. Chodnik znajdujący się tuż przy
zabudowaniach – pomiędzy budynkami a skwerem również charakteryzuje się zniszczoną nawierzchnią.
Ponadto, na teren ten wjeżdżają samochody, co utrudnia pieszym poruszanie się.
Plac przy ul. Polskiej. Po środku placu znajduje się ulica Polska, po której poruszają się i wzdłuż której
parkują samochody. Chodnik po stronie południowej wykonany jest z płyt chodnikowych, które uległy
znacznej degradacji, przez co stanowi nierówną i niewygodną dla pieszych nawierzchnię. Poruszanie się
po nim jest utrudnione również przez schody prowadzące do punktów usługowych – zajmują one około
połowę szerokości chodnika. Dodatkowym utrudnieniem są parkujące samochody, zajmujące cały, na
pewnym odcinku dość wąski chodnik.
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Źródło: CDE Sp. z o.o.

Skwer Piłsudskiego leży pomiędzy ulicami: Staszica i Kościelną. Na jego terenie znajduje się tablica
ustawiona na pamiątkę wizyty Józefa Piłsudskiego w mieście Garwolinie. Skwer porośnięty jest przede
wszystkim wysokimi drzewami, pośród których po przekątnych wytyczono ścieżki asfaltowe.
Jednocześnie, z powodu braku utwardzonych ciągów pieszych równoległych do krótszych boków skweru
przechodnie wydeptali wąskie ścieżki. Nawierzchnia ścieżek asfaltowych jest nierówna, nie wszystkie
ławki przy nich ustawione posiadają oparcia - część z nich jest zniszczona, podobnie jak kosze na śmieci.
W zachodniej części skweru znajduje się stacja transformatorowa energii elektrycznej. Zarówno jej
elewacja jak i znajdujący się za nią mur oddzielający skwer od sąsiedniej nieruchomości pokryte są
nieestetycznym graffiti.
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Źródło: CDE Sp. z o.o.

Skwer Solidarności ulokowany jest pomiędzy ulicami: Senatorską, Kościuszki, Nadwodną i Krótką.
Znajdują się na nim ścieżki wykonane z kilku rodzajów nawierzchni, z których część jest zniszczona
i utrudnia przemieszczanie się po nich. Część trawników jest zadeptana, co wynika ze skracania sobie
drogi przez przechodniów. Wzdłuż ścieżek ustawione są ławki bez oparć – w niektórych miejscach ławki
te są gęsto rozstawione, niemalże bezpośrednio przylegając do siebie. Przy wylotach ścieżek na ulice
postawiono niewielkie murki, natomiast na trawie przy zewnętrznych krawędziach skweru jest kilka
tablic informacyjnych dotyczących miasta (szlaki turystyczne, reklamy firm). Chodnik wzdłuż ulicy
Kościuszki jest znacznie szerszy niż pozostałe ciągi piesze na skwerze, jednak wykonany jest z asfaltu,
który uległ zniszczeniu. Skwer jest częściowo oświetlony.

Źródło: CDE Sp. z o.o.
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Budynek Urzędu Miasta Garwolina zlokalizowany jest w obrębie włączonym w okolice Alei Żwirki
i Wigury przy ul. Staszica. Budynek urzędu jest obiektem zabytkowym. Elewacja przedniego skrzydła jest
odrestaurowana, natomiast prostopadła do niego część – nie. Pomimo dokonanego remontu część
elewacji frontowej wymaga odnowy ze względu na pękający i odpadający tynk. Część okien jest
zniszczonych. Wnętrze urzędu wymaga poprawy estetyki i ujednolicenia elementów wyposażenia,
w tym drzwi. Ogrodzenie budynku stanowi krzywy i zniszczony płot po stronie zachodniej i wymagające
odświeżenia ogrodzenie od strony południowej – ulicy Staszica. Pomiędzy płotem, a budynkiem urzędu
znajduje się ogrodzony pas zieleni niedostępnej dla ludzi. Na podwórzu wyznaczono rozległy parking
pomiędzy kilkoma budynkami zlokalizowanymi na działce.

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Dworzec autobusowy. Nawierzchnia dróg oraz placu autobusowego jest zniszczona – występują tam
liczne ubytki, łaty, spękania oraz dziury. Po zachodniej stronie placu autobusowego na wyjeżdżonym
trawniku (na klepisku) parkują samochody, w związku z tym zieleń na tym obszarze jest uboga
i zniszczona. Wiaty przystankowe wymagają renowacji, natomiast perony przystankowe nie są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, brakuje na nich oświetlenia
umożliwiającego bezpieczne oczekiwanie na autobus oraz odczytanie rozkładu jazdy. Na placu
autobusowym nie ma wyznaczonych, bezpiecznych ciągów pieszych. Budynek dworca PKS jest
zaniedbany, sprawia wrażenie obiektu o niepewnej konstrukcji, co może wzbudzać brak poczucia
bezpieczeństwa podczas przebywania w obiekcie i jego najbliższym otoczeniu.
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Ogrodzenie placu jest zniszczone i na ogrodzeniu oraz na terenie dworca znajduje się natłok reklam
(banerów, billboardów i innych), przyczyniających się do chaosu przestrzennego i obniżenia walorów
estetycznych okolicy.

Źródło: CDE Sp. z o.o.

Targowisko „Zieleniak”. Na terenie targowiska zidentyfikowano nierówną i zniszczoną nawierzchnię dróg
i chodników, a także wysokie krawężniki utrudniające poruszanie się pomiędzy stoiskami. Część ciągów
komunikacyjnych jest zarośnięta trawą, a płyty chodnikowe są nierówne. Stoiska targowe to różne typy
obiektów – część to obiekty drewniane, inne blaszane, z nieszczelnymi dachami z blachy lub tworzywa
sztucznego. Różnorodność stoisk tworzy chaos przestrzenny, pogarsza estetykę przestrzeni oraz
percepcję tego miejsca – dokonywanie zakupów oraz praca w tym miejscu staje się bardziej uciążliwa i
mniej przyjazna. Liczne graffiti, niestabilne i liche konstrukcje, a także odstające ostre fragmenty czy
niezabezpieczone

instalacje

(głównie

elektryczna)

obniżają

poczucie

bezpieczeństwa,

a więc generują zagrożenie dla odwiedzających targowisko oraz pracujących na nim. Oświetlenie placu
jest niewystarczające – lampy znajdują się w zaledwie kilku miejscach, przez co światło nie dociera do
wszystkich punktów.

95 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLINA

Źródło: CDE Sp. z o.o

Obszar targowiska i dworca autobusowego wyraźnie kontrastuje z otoczeniem – od południowej
i wschodniej części terenu sąsiaduje on z zadbanym, odrestaurowanym parkiem oraz wybrzeżem rzeki.
Kontrast jest wyraźny również z tego względu, że wyraźnie widoczna jest linia rozgraniczająca teren
targowiska od jego sąsiedztwa, co intensyfikuje poczucie zaniedbania obszaru oraz podkreśla jego
odrębność. Wąskie ulice z gęstą zabudową znajdujące się na północ od targowiska to miejsce
o dostępności wielu usług, generujące duży ruch pieszy.

……………………..
Szczegółowa lokalizacja wraz z zasięgiem przestrzennym podobszaru stanowi załącznik mapowy do
niniejszego opracowania (Załącznik 1).
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Jednostka bilansowa numer 4
Powierzch

2,008 km2

nia:
Liczba

2 215 mieszkańców

ludności:
Lokalizacja
:

Dokonano pogłębionej analizy podobszaru pod kątem występowania negatywnych zjawisk w obrębie
poszczególnych ulic. Dla każdego z analizowanych wskaźników wyznaczono średnią wartość danego
wskaźnika dla obszaru całego miasta, następnie do tej wartości porównywano wartości
z poszczególnych ulic co zaprezentowano na poniższych wykresach.
Średnia liczba osób bezrobotnych w odniesieniu do całego miasta wynosi około 6 co zostało zaznaczone
na poniższym wykresie pomarańczową linią. Wartości w poszczególnych kolumnach odnoszą się do liczy
osób bezrobotnych zamieszkujących poszczególne ulicy w jednostce bilansowej numer 4. Wszystkie
wartości, które przewyższają wartość średnią świadczą o negatywnej kumulacji danego zjawiska.
Najwięcej osób pozostających bez pracy zamieszkuje przy Alei Legionów oraz ulicy Polnej i Wiejskiej,
gdzie wartości te zdecydowanie przewyższają średnią wartość tego wskaźnika dla miasta. Powyżej
średniej zaklasyfikowała się jeszcze ulica Błonie. W obrębie pozostałych ulic wartości te znajdują się
poniżej średniej lub wynoszą zero.
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Liczba świadczeń przyznanych ze względu na bezrobocie
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Liczba osób bezrobotnych

Średnia liczba osób bezrobotnych na terenie Miasta Garwolina

Wykres 35. Liczba osób bezrobotnych w jednostce bilansowej numer 4 z podziałem na ulice.
Źródło: Grupa CDE Sp. z o.o.

Następnie przeanalizowano liczbę świadczeń przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Garwolinie na obszarze jednostki bilansowej numer 4. Jak wynika z otrzymanych danych wypłata
świadczeń jest realizowana przede wszystkim w obrębie Alei Legionów oraz ulicy Wiejskiej, jedynie
pojedyncze świadczenia trafiają do rodzin mieszkających przy ulicy Dobrej oraz Polnej co
zaprezentowano na poniższym wykresie. Najwięcej świadczeń przyznawanych jest ze względu na
ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę oraz bezradność w sprawach opiekuńczo
- wychowawczych.

Liczba świadczeń przyznanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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Alkoholizm

Ubóstwo

Niepełnosprawność

Ofiary przemocy w rodzinie

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

Długotrwała lub ciężka choroba

Potrzeba ochrony macierzyństwa

Wielodzietność

Wykres 36. Liczba świadczeń przyznawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na obszarze jednostki bilansowej numer
4 z wyszczególnieniem na ulice.
Źródło: Grupa CDE Sp. z o.o.

Odnośnie liczby popełnionych przestępstw i wykroczeń w 2015 roku średnia liczba takich zdarzeń wynosi
około 4. W jednostce bilansowej numer 4 wartości te zdecydowanie odbiegają od średniej wartości tego
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wskaźnika dla miasta w obszarze położonym przy Alei Legionów gdzie miało miejsce aż 78 takich
incydentów oraz przy ulicy Wiejskiej gdzie miało miejsce 18 przestępstw i wykroczeń. Niewielki odsetek
popełnionych przestępstw i wykroczeń miał miejsce w obrębie ulic: Polnej, Zarzeczem Błonie, Dobrej,
Józefa Kraszewskiego oraz Marii Konopnickiej.

Liczba popelnionych przestępstw i wykroczeń
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Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń
Średnia liczba przestępstw i wykroczeń na ternie Miasta Garwolina

Wykres 37. Liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w jednostce bilansowej numer 4 z wyszczególnieniem na ulice.
Źródło: Grupa CDE Sp. z o.o.

Na zachód od Alei Legionów znajduje się obszar dawnych koszar – obecnie pełniących rolę budynków
mieszkalnych. W południowej części wyznaczonego terenu zlokalizowana jest baza PKS – zajezdnia,
myjnia, stacja paliw i budynki techniczne.

……………………..
Drogi na tym terenie pełnią rolę ulic dojazdowych, niemniej jednak są w bardzo złym stanie –
nawierzchnia z trylinki oraz w pewnych miejscach z kostki brukowej pokrytej spękanym asfaltem
wymaga gruntownej renowacji. Baza PKS jest w dużym stopniu obszarem o utwardzonej nawierzchni
z asfaltu lub trylinki, z minimalnymi fragmentami zaniedbanej zieleni.
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Źródło: Grupa CDE Sp. z o.o

Teren, na którym znajdują się budynki koszarowe, zabudowany jest również pomocniczymi obiektami
takimi jak garaże (przeważnie blaszane), budynki gospodarcze oraz śmietniki. Nie ma tam wytyczonych,
utwardzonych ścieżek – piesi poruszają się po drogach dojazdowych oraz wydeptanych na trawnikach
ścieżkach. Z kolei samochody parkowane są na trawnikach, w niewyznaczonych do tego miejscach. Plac
zabaw wymaga gruntownej odnowy – sprzęt jest wyeksploatowany i zagrażający bezpieczeństwu dzieci.
Podobnie rzecz ma się z ławkami, których jest niewiele oraz są w złym stanie technicznym. Budynki po
dawnych koszarach są wyremontowane, jednak cztery z nich zakwalifikowane zostały w niniejszej
diagnozie jako zdegradowane w wysokim (Al. Legionów 44a, 44c i 44e) i niskim stopniu (Al. Legionów
44M). Znaczna część zabudowań na tym obszarze zamieszczona została w wykazie obiektów do ujęcia
w Gminnej Ewidencji Zabytków. W wykazie do ujęcia znajdują się następujące obiekty: Al. Legionów
7, Al. Legionów 26, Al. Żwirki i Wigury 15, Al. Żwirki i Wigury 18, ul. Kościuszki nr 49, ul. Polska nr 36, ul.
Polska nr 38, ul. Senatorska 49, ul. Sobieskiego 13, ul. Wolna 20, ul. Wyszyńskiego 70.
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……………………..

Źródło: Grupa CDE Sp. z o.o.
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CZĘŚĆ III – PROGRAM REWITALIZACJI
10.

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Wizja obszarów rewitalizacji Miasta Garwolina to obraz jaki mieszkańcy chcieliby osiągnąć wskutek
wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na wyznaczonych terenach.
Dzięki analizie wewnętrznych potencjałów, zewnętrznych uwarunkowań oraz wyzwań i potrzeb
rozwojowych, które zidentyfikowane zostały na podstawie analizy sytuacji miasta i obszarów
rewitalizacji oraz partycypacji społecznej możliwe było sformułowanie wizji rewitalizacji obszarów
zdegradowanych Miasta Garwolina.

WIZJA:
Zrewitalizowane obszary staną się przyjaznym i bezpiecznym miejscem do
spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy tych obszarów będą aktywnie
uczestniczyć w życiu całej społeczności lokalnej dzięki podniesieniu ich
kwalifikacji zawodowych, co przyczyni się do spadku bezrobocia oraz
wykluczenia społecznego.

Należy mieć na uwadze, że jednym z głównych założeń rewitalizacji jest ożywianie obszarów będących
w stagnacji. Celem jest takie wsparcie obszarów będących w sytuacji kryzysowej, aby obszar całego
miasta mógł rozwijać się równomiernie dla korzyści wszystkich mieszkańców.
Rewitalizacja wyznaczonych obszarów to proces, którego efektem będzie:
•

wzmocnienie relacji pomiędzy mieszkańcami, w szczególności w oparciu o wspólnie
podejmowane działania na rzecz wspólnoty lokalnej oraz swojego osiedla

•

nawiązanie współpracy z sektorem samorządowym, biznesowym, pozarządowym, parafiami
i nieformalnymi gremiami funkcjonującymi w osiedlach i mieście,

•

podnoszenie poziomu aspiracji mieszkańców w wymiarze zawodowym, rodzinnym, osobistym,

•

wyrównywanie szans rozwoju mieszkańców, poszerzanie możliwości rozwijania swoich
talentów bez względu na wiek, sytuację ekonomiczną, poziom sprawności,

•

odbudowanie poczucia wartości grup mieszkańców, którzy obecnie są lub czują się
marginalizowani,

•

podniesienie jakości środowiska zamieszkania,

•

poprawa warunków mieszkaniowych w aspekcie infrastrukturalnym,
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•

stworzenie mechanizmów utrwalających samodzielność mieszkańców oraz rozwój osiedli.

11.

Cele procesu rewitalizacji

Miasto Garwolin jest miastem o wysokim potencjale rozwoju. Bliskość aglomeracji warszawskiej oraz
zaangażowanie władz miasta pozwala wnioskować, że wskutek uporządkowanego procesu
przekształcania i rozwoju miasta nastąpi poprawa warunków społeczno-gospodarczych oraz technicznośrodowiskowych. Scharakteryzowane obszary rewitalizacji stanowią główne problemy, w które będą
kierowane działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców. Założone cele procesu
rewitalizacji charakteryzują szerokie podejście władz miasta do tematu rewitalizacji miasta.

CEL NADRZĘDNY:
REWITALIZACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH

CEL OPERACYJNY II
CEL OPERACYJNY I
STWORZENIE
PRZYJAZNEJ
I ATRAKCYJNEJ
PRZESTRZENI DO ŻYCIA
DLA MIESZKAŃCÓW
OBSZARÓW
REWITALIZACJI

BUDOWANIE
SPOŁECZEŃSTWA
PRZEDSIĘBIORCZEGO
I AKTYWNEGO
ZAWODOWO

CEL OPERACYJNY III
WZROST
BEZPIECZEŃSTWA NA
OBSZARACH
REWITALIZACJI ORAZ
OCHRONA
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Cele rewitalizacji wyznaczono na podstawie skumulowanych na obszarze zdegradowanym problemów
oraz w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców. Uszczegółowieniem nadrzędnego celu, są cele
szczegółowe i odpowiadające im kierunki działań rewitalizacyjnych.
CEL NADRZĘDNY: REWITALIZACJA OBSZARÓW KRYZYSOWYCH
Cele operacyjne oraz cele szczegółowe:
1.

Stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni do życia dla mieszkańców obszarów rewitalizacji
(koncentruje swoja uwagę na problemach oraz aspektach o charakterze przestrzenno-funkcjonalnośrodowiskowo-techniczno-społecznych)
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CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.1. Zwiększenie dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznych dla niepełnosprawnych
i osób starszych;
1.2. Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo publiczne oraz w ruchu drogowym;
1.3. Przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu.
1.4. Wykorzystanie terenów publicznych do rewitalizacji infrastruktury miejsc spotkań, rekreacji
i aktywności fizycznej.
2. Budowanie społeczeństwa przedsiębiorczego i aktywnego zawodowo
(koncentruje swoją uwagę na problemach oraz działaniach o charakterze społeczno-gospodarczotechnicznych)
CELE SZCZEGÓŁOWE:
2.1. Tworzenie warunków do rozwoju MŚP oraz podmiotów ekonomii społecznej;
2.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców długotrwale bezrobotnych;
2.3. Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji oraz reintegracji zawodowej;
2.4. Podniesienie bezpieczeństwa oraz warunków miejsc pracy (targowiska).
3. Wzrost bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji oraz ochrona środowiska przyrodniczego
(koncentruje swoja uwagę na problemach oraz działaniach o charakterze przestrzennofunkcjonalno-środowiskowo-gospodarczo-społecznych)
CELE SZCZEGÓŁOWE:
3.1. Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa transportu publicznego;
3.2. Wzrost

ładu przestrzennego miejsc użyteczności publicznej z zachowaniem dbałości

o środowisko naturalne;
3.3. Poprawa jakości powietrza w mieście.

104 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLINA

12.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach LPR

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 -2023 zidentyfikowano
przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wynikające ze zdiagnozowanych problemów oraz z wyznaczonych
celów. Przedsięwzięcia te składają się z dwóch grup: głównych projektów, których waga jest na tyle
wysoka, że bez nich niemożliwe jest osiągnięcie celów programu rewitalizacji, oraz z projektów
uzupełniających o mniejszej skali oddziaływania, przez co są trudniejsze w identyfikacji, niemniej jednak
przyczyniają się do realizacji zadanych celów.
Główne projekty rewitalizacyjne

GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
P1.1. Garwolin miejscem sprzyjającym integracji mieszkańców
Podmiot realizujący
projekt Miasto Garwolin
Zakres realizowanego
projektu W skład projektu będą wchodziły cztery zadania:
ZADANIE I:
„Przemiana centrum miasta”: Polegające na poprawie funkcjonalności
przestrzeni w centrum miasta, budowa podjazdów oraz montaż barierek
dla osób niepełnosprawnych oraz starszych o ograniczonej możliwości
poruszania się, uporządkowanie zieleni, ulokowanie elementów małej
architektury,

ograniczenie

ruchu

samochodowego

i

możliwości

parkowania, wyznaczenie miejsc otwartych na działalność gastronomiczną.
ZADANIE II:
„Odnowa

skweru

Solidarności”:

polegające

na

likwidacji

barier

architektonicznych, zagospodarowanie zieleni, zmiana lokalizacji ścieżek
według potrzeb użytkowników, uporządkowanie systemu ławek i ich
wymiana, uzupełnienie oświetlenia, dopuszczenie lokalizacji małych
obiektów gastronomicznych.
ZADANIE III:
„Odnowa skweru Piłsudskiego”: Działanie polegające na uporządkowaniu
systemu ciągów komunikacyjnych w zależności od potrzeb użytkowników,
105 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLINA
poprawa dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
poprawa nawierzchni istniejących ścieżek, wymiana koszy na śmieci,
instalacja koszy na psie odchody, wymiana ławek, usunięcie graffiti.
ZADANIE IV:
„Funkcjonalna i bezpieczna przestrzeń wspólna na terenie koszar
wojskowych”: wytyczenie ścieżek, uporządkowanie systemu parkowania,
renowacja placu zabaw i obiektów małej architektury, wymiana
oświetlenia.
Opis realizowanego Atrakcyjna przestrzeń publiczna to istotny element każdego miasta, która
projektu oraz wpływ na
integruje mieszkańców, jest miejscem wypoczynku, podejmowania
mieszkańców obszaru
rewitalizacji wspólnych inicjatyw lokalnych itp. Niniejszy projekt ma na celu stworzenie
oraz odnowę terenów zielonych i przestrzeni publicznych. Wyznaczone
miejsca charakteryzują się niską jakością takich terenów oraz brakiem
miejsc, w których mieszkańcy mogą spędzać czas na świeżym powietrzu,
ponieważ są one zdegradowane. Nie posiadają odpowiedniej infrastruktury
i są nieprzystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Na terenach użytkowanych przez mieszkańców częstym zjawiskiem jest
patologia społeczna (niszczenie mienia, kradzieże czy duża ilość
popełnionych wykroczeń). Obszary rewitalizacji charakteryzują się wysokim
stopniem bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności i wielodzietności.
Odnowa miejsc użyteczności publicznych przyczyni się do wzrostu
bezpieczeństwa w tym obszarze oraz zmniejszenia wykroczeń. Działanie to
przyczyni się także do rozwoju nowych przedsiębiorstw a tym samym
wzrostu zatrudnienia. Projekt ten będzie miał także duży wpływ na
zmniejszenie wykluczenia społeczeństwa ze względu na ograniczone
możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych oraz starszych.
Stworzenie użytecznych miejsc do spędzania czasu wolnego sprzyjać będzie
integracji mieszkańców, a co za tym idzie wspólnemu podejmowaniu
działań na rzecz poprawy jakości życia.
Lokalizacja

Jednostka bilansowa 3 (zadanie I, II i III);
Jednostka bilansowa 4 (zadanie IV)

Grupa docelowa

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji Garwolina
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Dzieci i młodzież obszaru rewitalizacji Garwolina
Mieszkańcy Miasta Garwolina
Turyści
Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji ZADANIE I. 2018-2019; ZADANIE II i III. 2018; ZADANIE IV. 2019
przedsięwzięcia
Szacowana wartość
1 000 000 zł (ZADANIE I), 1 000 000 zł (ZADANIE II), 500 000 zł (ZADANIE III),
500 000 zł (ZADANIE IV)
Źródła finansowania

ZADANIE I: środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 20 % kosztów
kwalifikowalnych;
ZADANIE II: środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych, środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 20 % kosztów
kwalifikowalnych;
ZADANIE III: środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 20 % kosztów
kwalifikowalnych;
ZADANIE IV: środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 20 % kosztów
kwalifikowalnych.

Prognozowane
rezultaty projektu

integracja lokalnej społeczności;
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców;
poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej;
likwidacja barier architektonicznych;
poprawa dostępności przestrzeni publicznej szczególnie dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
wzrost przedsiębiorczości dzięki małym lokalom gastronomicznym,

Sposoby oceny i
mierzenia projektu Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
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Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników
(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego
raportu.
Wskaźniki produktu

Powierzchnia odnowionej i bardziej dostępnej przestrzeni
publicznej – 3 ha;
Powierzchnia nowopowstałych miejsc aktywnego wypoczynku – 1
ha;
Liczba elementów „małej architektury” powstałej w obszarach
rewitalizacji – 15 szt,
Liczba utworzonych obiektów małej gastronomii – 5 szt.

P1.2. Wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców
Podmiot realizujący
projekt

Powiatowy Urząd Pracy, Miasto Garwolin, dzierżawcy stoisk targowych
ZADANIE I:
Polegające na „aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych” poprzez
pomoc osobom pozostającym bez pracy. Zakres przedsięwzięcia obejmuje
podnoszenie kluczowych kompetencji osób dorosłych znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez organizację
szkoleń i kursów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem w grupie
docelowej kobiet po urodzeniu dziecka, osób długotrwale bezrobotnych

Zakres realizowanego
projektu

oraz osób bez doświadczenia zawodowego.
Prowadzone zajęcia mają przyczynić się do dostosowania umiejętności
i kompetencji mieszkańców Obszary Rewitalizacji do nowych wyzwań
stojących na rynku pracy.

ZADANIE II:
„Odnowa Zieleniaka” polega na poprawie dostępności przestrzeni dla
mieszkańców: remont nawierzchni dróg i chodników, ujednolicenie stoisk,
oświetlenie placu, budowa toalet. Miejsce to zapewni godne warunki pracy
oraz będzie bardziej bezpieczne dla sprzedawców jak i kupujących.
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Na terenach rewitalizacji zdiagnozowano nasilone zjawiska wykluczenia
społecznego z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, wielodzietności oraz
duża liczba osób długotrwale bezrobotnych. W odpowiedzi na
zdiagnozowane

problemy

planowana

jest

aktywizacja

zawodowa

mieszkańców obszarów rewitalizacji. Realizacja działania ma na celu
Opis realizowanego umożliwienie im wejście na rynek pracy a tym samym przeciwdziałanie
projektu oraz wpływ na wykluczeniu społecznemu, zwiększenie poziomu motywacji do podjęcia
mieszkańców obszaru aktywności zawodowej oraz dokonanie identyfikacji własnych deficytów w
rewitalizacji zakresie społecznym i zawodowym. Druga część zadania obejmuje
rozbudowę istniejących przedsiębiorstw. Celem projektu jest także
przyczynienie się do wzrostu bezpieczeństwa oraz warunków istniejących
już stanowisk pracy a także utworzenie nowych, w związku z czym działania
te pozytywnie wpłyną na poziom bezrobocia na terenie obszaru
rewitalizacji.
Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na terenie jednostki bilansowej numer 3 oraz
jednostki bilansowej numer 4
osoby długotrwale bezrobotne z obszaru rewitalizacji;

Grupa docelowa

osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji i Miasta Garwolina;
pracodawcy z obszaru rewitalizacji i Miasta Garwolina;
przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji.

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji ZADANIE I. 2017-2023; ZADANIE II: 2018 - 2019
przedsięwzięcia
Szacowana wartość ZADANIE I: 100 000 zł; ZADANIE II: 1 300 000 zł
ZADANIE I: środki UE – EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych; budżet własny
Miasta; realizacja programów społecznych we współpracy z PUP i
instytucjami gminnymi – 15% kosztów kwalifikowalnych w tym ewentualne
Źródła finansowania

koszty niekwalifikowalne;
ZADANIE II: środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW, budżet prywatnych przedsiębiorców;
budżet Miasta – 20 % kosztów kwalifikowalnych, ewentualne koszty
niekwalifikowalne.
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spadek liczby osób objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa
Prognozowane
rezultaty projektu

wzrost liczby zatrudnionych na rynku pracy;
wzrost liczby osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo;
wzrost kompetencji zawodowych mieszkańców obszaru rewitalizacji;
wzrost aktywności zawodowej i przedsiębiorczości wśród mieszkańców;
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going

Sposoby oceny i
mierzenia projektu

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników
(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego
raportu.
• Liczba uczestników spotkań aktywizujących zawodowo – 120 osób;

Wskaźniki produktu

• Liczba zorganizowanych spotkań mających na celu aktywizację
zawodową – 6.
• Liczba wyremontowanych stanowisk pracy – 35 szt.

P1.3. Poprawa zdrowia i aktywności fizycznej mieszkańców
Podmiot realizujący
projekt

Miasto Garwolin, Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 8
ZADANIE I:
„Siłownia na wolnym powietrzu”: Polegające na realizacji siłowni na
wolnym powietrzu na terenie osiedla Żwirki i Wigury;
ZADANIE II:
„Zdrowi i aktywni mieszkańcy” polega na wprowadzeniu działań w zakresie

Zakres realizowanego podniesienia

świadomości

zdrowotnej

oraz

aktywności

fizycznej

projektu mieszkańców: organizacja zabaw i ćwiczeń ruchowych oraz zajęć
dedykowanych zarówno dzieciom przedszkolnym jak i dzieciom starszym i
osobom dorosłym (m.in. nauka tańca, nording walking, itp.), organizacja
eventów sportowych m.in. cyklicznych zawodów i wyścigów rowerowych,
połączonych z przypominaniem aktualnych przepisów o ruchu drogowym i
zasad pierwszej pomocy przedmedycznej, promocja aktywnego i zdrowego
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trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
Celem realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej bazy
sportowej. Na obszarach objętych rewitalizacją stwierdzono dużą ilość
dzieci oraz młodzieży, która mając dostęp do atrakcyjnej i dostosowanej
infrastruktury sportowej a także dzięki organizowaniu różnych eventów
sportowych, chętniej będą spędzać czas na świeżym powietrzu. Realizacja
Opis realizowanego
projektu oraz wpływ na
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

projektu przyczyni się do aktywnego spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców oraz poprawy ich kondycji fizycznej a także pozytywnie
wpłynie na ich stan zdrowia. Przedsięwzięcie te będzie miało na celu
ograniczenie wykluczenia społecznego a także wzrost integracji okolicznych
mieszkańców. Projekt jest komplementarny z pozostałymi zaplanowanymi
projektami

rewitalizacyjnymi,

ponieważ

poprzez

zmodernizowaną

infrastrukturę przestrzenną i transportową miejsca wypoczynku i rekreacji
będą dostępne dla użytkowników w każdym wieku. Miejsca te zostaną
objęte

monitoringiem,

co

zapewni

użytkownikom

poczucie

bezpieczeństwa.
Lokalizacja ZADANIE I: os. Żwirki i Wigury (obszar 3 ); ZADANIE II: obszar rewitalizacji
Grupa docelowa

mieszkańcy obszaru rewitalizacji;
mieszkańcy Miasta Garwolina

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji ZADANIE I. 2019; ZADANIE II: 2019
przedsięwzięcia
Szacowana wartość ZADANIE I: 100 000 zł; ZADANIE II: 10 000 zł
ZADANIE I: środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej;
Źródła finansowania

budżet Miasta – 20 % kosztów kwalifikowalnych;
ZADANIE II: Środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; środki własne Starostwa Powiatowego;
budżet Miasta – 20 % kosztów kwalifikowalnych.
zmniejszenie ograniczenia dostępności przestrzeni publicznej dla osób

Prognozowane
rezultaty projektu

starszych i niepełnosprawnych;
wprowadzenie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego;
polepszenie stanu zdrowia mieszkańców;
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wzrost aktywności fizycznej dzieci oraz młodzieży Miasta Garwolina
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
Sposoby oceny i
mierzenia projektu

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników
(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego
raportu.

Wskaźniki produktu

•
•

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów sportu i rekreacji – 2 ha;
Liczba nowych elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 17 szt.

P1.4. Bezpieczny i zrównoważony transport
Podmiot realizujący
projekt Starostwo Powiatowe w Garwolinie
W skład projektu będą wchodziły następujące projekty:
ZADANIE I:
„Odnowa dworca PKS wraz z placem autobusowym i peronami”
obejmujące

zagospodarowanie

placu

autobusowego:

odnowienie

nawierzchni, utworzenie zieleńców, naprawa peronów i infrastruktury
towarzyszącej, remont budynku dworca z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych (podjazdy, poręcze itp.), uporządkowanie systemu
parkowania samochodów osobowych, poprawa funkcjonowania obiektów
Zakres realizowanego
projektu handlowych.
ZADANIE II:
„Renowacja bazy PKS” Obejmujące zagospodarowanie przestrzeni bazy PKS
m.in.

renowacja

budynków

i

obiektów

pomocniczych,

naprawa

nawierzchni, uporządkowanie terenów zielonych i realizacja nowych
nasadzeń, usunięcie lub wymiana niedostosowanych obiektów (blaszany
garaż, myjnia), wymiana oświetlenia.
ZADANIE III:
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„Bezpieczni na drodze” Organizacja kampanii edukacyjnych w zakresie
bezpieczeństwa

drogowego

oraz

dobrych

praktyk

w

zakresie

zrównoważonego transportu.
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego systemu komunikacyjnego na
terenie obszaru rewitalizacji dostępnego dla każdego mieszkańca, przede
wszystkim przez zintegrowanie systemów komunikacyjnych, promocję
transportu zbiorowego oraz poprawę infrastruktury transportowej.
Działanie przyczyni się bezpośrednio do wzrostu bezpieczeństwa pieszych.
Przyczyni się także do poprawy płynności ruchu, w związku z czym pozwoli
ograniczyć

emisję

liniową

na

obszarze

rewitalizacji.

Planowane

modernizacje systemu transportowego na obszarze rewitalizacji mają także
na celu uwzględnienie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
Opis realizowanego umożliwiając swobodne i bezpieczne poruszanie się w obrębie Miasta.
projektu oraz wpływ na Projekt ten jest komplementarny z innymi zaplanowanymi projektami
mieszkańców obszaru
rewitalizacji rewitalizacyjnymi Zmodernizowana zabudowa oraz bezpieczny,
zrównoważony transport pozytywnie wpłyną na estetykę i dostępność
przestrzeni publicznej. Poza korzyściami w sferze użyteczności, niniejszy
projekt rewitalizacyjny wpłynie również na poprawę jakości terenów
rekreacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy obszaru dużo
chętniej będą spędzać czas na świeżym powietrzu, co może pozytywnie
wpłynąć na integrację lokalnej społeczności. Ponadto, dzieci i młodzież
obszaru rewitalizacji oraz z terenu Miasta Garwolin, dzięki zintegrowanemu
systemowi transportowemu będzie mogła aktywnie uczestniczyć w
zajęciach pozalekcyjnych i rozwijać swoje pasje.
Zadanie I : ul. Tadeusza Kościuszki 2 (jednostka bilansowa nr 3)
Lokalizacja Zadanie II: Al. Legionów (jednostka bilansowa nr 4)
Zadanie III: obszar jednostki bilansowej nr 3 i 4
Grupa docelowa

•
•

mieszkańcy obszaru rewitalizacji;
mieszkańcy Miasta Garwolin.

Planowany czas Zadanie I: 2019-2020
rozpoczęcia/ realizacji Zadanie II: 2018-2019
przedsięwzięcia
Zadanie III: 2018-2023
Szacowana wartość Zadanie I:1 200 000,00 zł
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Zadanie II: 1 000 000,00 zł
Zadanie III: 10 000,00 zł
Zadanie I: Środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; Środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; Środki własne Starostwa Powiatowego, –
20 % kosztów kwalifikowalnych
Zadanie II: Środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych, Środki
Źródła finansowania krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; Środki własne Starostwa Powiatowego
– 20 % kosztów kwalifikowalnych
Zadanie III: Środki UE (EFS) – 85% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 15 % kosztów
kwalifikowalnych
wzrost bezpieczeństwa drogowego na obszarze rewitalizacji;
wzrost liczby osób podróżujących komunikacją zbiorową;
Prognozowane
rezultaty projektu

zwiększenie dostępu dla osób niepełnosprawnych;
wzrost świadomości mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie
zrównoważonego transportu oraz stosowania dobrych praktyk.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going

Sposoby oceny i
mierzenia projektu

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników
(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego
raportu.
Liczba zmodernizowanych budynków – 4 szt.
Długość dróg z odnowioną nawierzchnią – 1 km.

Wskaźniki produktu

Powierzchnia dostosowana do osób niepełnosprawnych – 1 km.
Liczba utworzonych podjazdów dla niepełnosprawnych – 2 szt.
Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych – 10 szt.
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POZOSTAŁE PROJEKTY REWITALIZAYCJNE
P2.1. Modernizacja budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej
Podmiot realizujący
Miasto Garwolin
projekt
W skład projektu będą wchodziły następujące projekty:
ZADANIE I:
„Remont i upublicznienie budynku po dawnej harcówce” w celu nadania
mu nowych funkcji społecznych oraz organizacja tzw. „spotkań z kulturą i
sportem”. Celem spotkań będzie integracja lokalnej społeczności poprzez
wspólne spędzanie czasu i poszerzanie własnych zainteresowań. Spotkania
te będą prowadzone w formie warsztatów tanecznych, literackich oraz
rękodzielniczych.
ZADANIE II:
„Remont budynku Urzędu Miasta Garwolina” polegający na gruntownym
remoncie budynku Urzędu Miasta Garwolin, w tym dachu, elewacji, okien;
Zakres realizowanego
zagospodarowania terenu wokół obiektu wraz z przystosowaniem dla osób
projektu
niepełnosprawnych i starszych (utworzenie podjazdów, montaż poręczy
schodowych, przystosowanie toalet).
ZADANIE III:
„Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z remontem
części wspólnych oraz terenu przyległego do budynku”
ZADANIE IV:
„Prowadzenie kampanii środowiskowych wśród mieszkańców oraz
konkursów

ekologicznych

w

szkołach

dotyczących

racjonalnego

gospodarowania energią i promowanie działań mających na celu
ograniczanie zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody
w domach i miejscach użyteczności publicznej”
Opis realizowanego Celem projektu jest przystosowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej
projektu oraz wpływ na i użyteczności publicznej przede wszystkim do obowiązujących standardów
mieszkańców obszaru
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz nadanie im nowych
rewitalizacji
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funkcji społecznych. Działanie przewiduje szeroko pojętą poprawę jakości
życia mieszkańców budynków wielorodzinnych poprzez modernizację
budynków (remont dachu, docieplenie ścian, wymianę orynnowania,
wymianę elewacji itd.), remont części wspólnych – klatek schodowych
(remont schodów wraz z montażem poręczy, wymiana stolarki okiennej,
wymiana drzwi, remont pomieszczeń sanitarnych, oświetlenie, domofony),
modernizację infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, przyłącza
gazowe, instalacja wodna, modernizacja instalacji CO); modernizacja
terenów przyległych do budynków.
Realizacja zadań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz
dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych, co z kolei wpłynie na
wzrost aktywności społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców obszaru
rewitalizacji oraz Miasta Garwolin.
Poprawa stanu technicznego zabudowy mieszkaniowej i budynków
użyteczności

publicznej

wpłynie

bezpośrednio

na

funkcjonalność

przestrzeni publicznej.
Zadanie I: Polna i Aleja Legionów
Zadanie II: Stanisława Staszica 15
Lokalizacja

Zadanie III: Polna i Aleja Legionów
Zadanie IV: mieszkańcy i uczniowie szkół obszaru rewitalizacji oraz
pozostałej części miasta Garwolina

Grupa docelowa

•

mieszkańcy obszaru rewitalizacji;

•

mieszkańcy Miasta Garwolin.

Zadanie I: 2019 - 2023
Planowany czas Zadanie II: 2018-2019
rozpoczęcia/ realizacji
przedsięwzięcia Zadanie III: 2020-2023
Zadanie IV: 2018-2023
Zadanie I: 155 000,00 zł +15 000,00 zł na „spotkania z kulturą”
Szacowana wartość
Zadanie II: 2 000 000,00 zł
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Zadanie III: 8 000 000,00 zł
Zadanie IV: 15 000,00 zł
Zadanie I: (remont harcówki) Środki UE (EFRR) – 80% kosztów
kwalifikowalnych; Środki krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; Budżet Miasta –
20 % kosztów kwalifikowalnych
Zadanie I: (spotkania z kulturą) Środki UE (EFS) – 85% kosztów
kwalifikowalnych; środki krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta –
15 % kosztów kwalifikowalnych
Zadanie II: Środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych; Środki
Źródła finansowania krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; Budżet Miasta – 20 % kosztów
kwalifikowalnych
Zadanie III: Środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych, Środki
krajowe:

WFOŚiGW,

NFOŚiGW;

POIŚ;

Środki

własne

wspólnoty

mieszkaniowej – 20 % kosztów kwalifikowalnych
Zadanie IV: Środki UE (EFS) – 85% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 15 % kosztów
kwalifikowalnych
poprawa

efektywności

energetycznej

budynków

mieszkalnych

i użyteczności publicznej;
poprawa dostępności budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
Prognozowane
rezultaty projektu

dla

wszystkich

użytkowników,

w

tym

osób

starszych

i niepełnosprawnych;
poprawa

stanu

technicznego

budynków

na

terenie

obszaru

rewitalizacji;
zwiększenie intergacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
Sposoby oceny i
mierzenia projektu

(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników
(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego
raportu.

Wskaźniki produktu

Liczba zmodernizowanych budynków – 5 szt.
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Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów na których mieszczą się
budynki – 2 ha,
Liczba utworzonych podjazdów dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.
Liczba zorganizowanych spotkań i warsztatów – 10 szt.
Liczba przeprowadzanych kampanii i konkursów – 5 szt.

P2.2. Czyste i zadbane środowisko
Podmiot realizujący
Miasto Garwolin
projekt
W skład projektu będą wchodziły trzy zadania:
ZADANIE I:
„Uwolnij się od azbestu”: pomoc w usuwaniu azbestu oraz jego utylizacji
dla mieszkańców, którzy posiadają wyroby azbestowe na swoich posesjach.
Zadanie to będzie prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w
„Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Garwolin na lata 2010 – 2023”.
ZADANIE II:
Zakres realizowanego
projektu „Szkodliwy azbest” polegające na prowadzeniu kampanii uświadamiających
szkodliwość występowania wyrobów azbestowych oraz

sposoby jego

usuwania i utylizacji aby zapobiec przedostawaniu się szkodliwych
substancji do środowiska.
ZADANIE III:
„Sprzątamy Garwolin” to zadanie polegające na organizowaniu dwa razy w
roku sprzątania miasta prowadzonego przez uczniów garwolińskich
placówek edukacyjnych. Projekt ten przyczyni się do wspólnej integracji
uczniów oraz do dbania o wspólną przestrzeń.
Opis realizowanego Czyste i bezpieczne środowisko jest istotnym elementem wpływającym na
projektu oraz wpływ na
jakość i samopoczucie mieszkańców danego obszaru. Niniejszy projekt ma
mieszkańców obszaru
rewitalizacji na celu uświadamianie lokalnej społeczności niebezpieczeństwa jakie za
sobą niosą uszkodzone wyroby azbestowe oraz ich nieodpowiednie
składowanie. Drugim aspektem zadania jest pomoc mieszkańcom w
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otrzymaniu dofinansowania na usunięcie tych wyrobów i ich bezpieczną
utylizację zgodną z obowiązującymi przepisami.
Dbanie o czyste środowisko pozytywnie wpłynie na jakość życia
mieszkańców, a wspólne działania mające na celu ochronę tego
komponentu przyczyni się do integracji i utożsamiania się mieszkańców z
ich miejscem zamieszkania.
Lokalizacja
Grupa docelowa

Obszar całego miasta (zadanie I, II, III)
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji Garwolina,
Mieszkańcy Miasta Garwolina,
Uczniowie Miasta Garwolina,

Planowany czas
rozpoczęcia/ realizacji ZADANIE I 2018-2020;
przedsięwzięcia
ZADANIE II i III 2018- 2023;
Szacowana wartość
Źródła finansowania

300 000 zł (ZADANIE I), 10 000 zł (ZADANIE II), 10 000 zł (ZADANIE III)
ZADANIE I: środki UE (EFRR) – 80% kosztów kwalifikowalnych, środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; POIIŚ, budżet Miasta – 20 % kosztów
kwalifikowalnych;
ZADANIE II: środki UE (EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych; środki krajowe:
WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 15 % kosztów kwalifikowalnych;
ZADANIE III: środki UE (EFS – 85% kosztów kwalifikowalnych; środki
krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW; budżet Miasta – 15 % kosztów
kwalifikowalnych;

Prognozowane
rezultaty projektu

poprawa stanu środowiska naturalnego;
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców;

Sposoby oceny i
mierzenia projektu Zgodnie z zaplanowanym systemem monitorowania i ewaluacji:
Ocena dokonywana w ramach systemu ewaluacji: ewaluacja on-going
(w cyklu trzyletnim, tj. w roku 2020) oraz ewaluacja ex-post (w 2023);
Monitoring (w cyklu rocznym) na podstawie katalogu wskaźników
(produktu, rezultatu) opracowanych dla projektu w ramach pierwszego
raportu.
Wskaźniki produktu

Masa usuniętych wyrobów azbestowych – 39 560 kg;
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Liczba przeprowadzonych kampanii – 5 szt,
Liczba przeprowadzonych akcji sprzątających – 12 szt.

Sumaryczne zestawienie wartości docelowej prognozowanych wskaźników rezultatu projektów
głównych i uzupełniających programu rewitalizacji oraz wskaźniki rezultatu przedstawia poniżasz tabela.
Wskaźniki monitorowania zawarte zostały w Tabeli 36 (str. 146-148).
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Tabela 31. Wskaźniki realizacji projektów rewitalizacyjnych
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

Nazwa projektu

Spełnione cele szczegółowe

Wskaźnik realizacji
projektu

Wskaźnik rezultatu

Źródło pozyskania danych

PROJEKTY REWITALIZACYJNE PODSTAWOWE
1.1.Zwiększenie dostępności i funkcjonalności
przestrzeni publicznych dla niepełnosprawnych i
osób starszych;
1.2.Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo
publiczne oraz w ruchu drogowym;
1.3.Przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu.
1.4.Wykorzystanie terenów publicznych do
rewitalizacji infrastruktury miejsc spotkań,
rekreacji i aktywności fizycznej.

P1.1. Garwolin miejscem
sprzyjającym integracji 2.1. Tworzenie warunków do rozwoju MŚP oraz
mieszkańców
podmiotów ekonomii społecznej;
3.1.Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa
transportu publicznego;
3.2. Wzrost ładu przestrzennego miejsc
użyteczności publicznej z zachowaniem dbałości
o środowisko naturalne;

Powierzchnia odnowionej
(zrewitalizowanej)
przestrzeni publicznej – 3
ha,
Powierzchnia
nowopowstałych miejsc
aktywnego wypoczynku –
1 ha,
Liczba elementów małej
architektury powstałej na
obszarze rewitalizacji – 15
szt.

Wzrost powierzchni terenów
zielonych
Spadek liczby odnotowanych
miejscowych zagrożeń

Raport z realizacji PR

Wzrost podmiotów
gospodarczych
Spadek emisji CO2

Liczba utworzonych
obiektów małej
gastronomii – 5 szt.

3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego w
tym jakości powietrza w mieście.
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1.3.Przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu.
2.2. Tworzenie warunków do rozwoju MŚP oraz
podmiotów ekonomii społecznej;

P1.2. Wzrost aktywności
zawodowej i
2.2.Aktywizacja zawodowa mieszkańców
przedsiębiorczości
długotrwale bezrobotnych;
mieszkańców

2.3.Wspieranie przedsiębiorczości, podnoszenia
kompetencji oraz reintegracji zawodowej;
2.4.Podniesienie bezpieczeństwa oraz warunków
miejsc pracy (targowiska).
1.1.Zwiększenie dostępności i funkcjonalności
przestrzeni publicznych dla niepełnosprawnych i
osób starszych;
1.3.Przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu.
1.4.Wykorzystanie terenów publicznych do
P1.3. Poprawa zdrowia i rewitalizacji infrastruktury miejsc spotkań,
aktywności fizycznej
rekreacji i aktywności fizycznej
mieszkańców
3.2.Wzrost ładu przestrzennego miejsc
użyteczności publicznych z zachowaniem
dbałości o środowisko naturalne;

Liczba uczestników
spotkań aktywizujących
zawodowo – 120 osób
Liczba zorganizowanych
spotkań mających na celu
aktywizację zawodową – 6
Liczba wyremontowanych
stanowisk pracy – 35 szt.

Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów sportu i
rekreacji – 2 ha
Liczba nowych elementów
infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej – 17 szt.

Spadek liczby osób
bezrobotnych/Liczby osób
długotrwale
bezrobotnych/Liczby osób
bezrobotnych bez
doświadczenia zawodowego

Raport z realizacji PR

Wzrost ulepszonych i
przystosowanych stanowisk
miejsc pracy

Wzrost powierzchni zielonych
Spadek liczby odnotowanych
miejscowych zagrożeń

Raport z realizacji PR

Spadek emisji CO2

3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego w
tym jakości powietrza w mieście.
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1.1.Zwiększenie dostępności i funkcjonalności
przestrzeni publicznych dla niepełnosprawnych i
osób starszych;
1.2.Regulacja i dbałość o bezpieczeństwo
publiczne oraz w ruchu drogowym;
1.3.Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
P1.4. Bezpieczny i
zrównoważony transport 3.1.Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa
transportu publicznego;
3.2.Wzrost ładu przestrzennego miejsc
użyteczności publicznych z zachowaniem
dbałości o środowisko naturalne;
3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego w
tym jakości powietrza w mieście.

Liczba zmodernizowanych
budynków – 4 szt.
Długość dróg z odnowioną
nawierzchnią – 1 km
Powierzchnia
dostosowana do osób
niepełnosprawnych – 1
km
Liczba utworzonych
podjazdów dla
niepełnosprawnych – 2
szt.

Spadek liczby miejscowych
zagrożeń
Wzrost liczby osób
podróżujących komunikacją
zbiorową

Raport z realizacji PR

Spadek emisji CO2

Liczba przeprowadzonych
kampanii edukacyjnych –
10 szt.

PROJEKTY REWITALIZACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
1.1.Zwiększenie dostępności i funkcjonalności
przestrzeni publicznych dla niepełnosprawnych i
osób starszych;
1.3.Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
P2.1. Modernizacja
budynków mieszkalnych
1.4.Wykorzystanie terenów publicznych do
oraz użyteczności
rewitalizacji infrastruktury miejsc spotkań,
publicznej
rekreacji i aktywności fizycznej
3.2.Wzrost ładu przestrzennego miejsc
użyteczności publicznych z zachowaniem
dbałości o środowisko naturalne;

Liczba zmodernizowanych
budynków – 5 szt.
Powierzchnia
zrewitalizowanych
obszarów na których
mieszczą się budynki – 2
ha
Liczba utworzonych
podjazdów dla
niepełnosprawnych – 1
szt.

Spadek liczby
zdegradowanych budynków
Spadek liczby odnotowanych
miejscowych zagrożeń

Raport z realizacji PR

Spadek emisji CO2
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3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego w Liczba zorganizowanych
tym jakości powietrza w mieście.
spotkań i warsztatów – 10
szt.
Liczba przeprowadzonych
kampanii i konkursów – 5
szt.

P2.2. Czyste i zadbane
środowisko

3.2.Wzrost ładu przestrzennego miejsc
użyteczności publicznych z zachowaniem
dbałości o środowisko naturalne;

Masa usuniętych
wyrobów azbestowych –
39 560 kg
Liczba przeprowadzonych
kampanii – 5 szt.

3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego w
tym jakości powietrza w mieście.
Liczba przeprowadzonych
akcji sprzątających – 12
szt.

Wzrost (poprawa) jakości
powietrza

Raport z realizacji PR

Wzrost wiedzy mieszkańców

124 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLINA

13.

Mechanizmy zapewnienia komplementarności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 - 2023 zawiera zestaw działań,
pozwalających ożywić miasto w sposób kompleksowy, holistycznie podchodząc do jego rozwoju:
z uwzględnieniem wszystkich trzech filarów zrównoważonego rozwoju, tj. społecznego, gospodarczego
i środowiskowego. W związku z tym zdefiniowano cele oraz szereg działań, których wykonanie pomoże
te cele osiągnąć. Projekty te charakteryzują się złożonością, co przede wszystkim dotyczy przedsięwzięć
„miękkich”, aktywizujących społeczność lokalną, które swoje odzwierciedlenie mają także w kwestiach
środowiskowego i ekonomicznego rozwoju Garwolina.
Na poszczególnych podobszarach rewitalizacji wyznaczono działania, których realizacja pozwoli na
redukcję zidentyfikowanych problemów z każdej sfery. Jednocześnie, część działań, choć fizycznie
zrealizowana będzie w jednym miejscu w mieście, obejmie swym zasięgiem także osoby spoza danego
podobszaru, dzięki czemu efektywniej wykorzystać będzie można możliwości, jakie daje dane
przedsięwzięcie.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 program
rewitalizacji charakteryzuje się komplementarnością w kilku płaszczyznach:

13.1. Komplementarnością przestrzenna
W procesie tworzenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Garwolina, zgodnie
z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” wzięto pod
uwagę konieczność zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów rewitalizacyjnych.
Komplementarność przestrzenna to uwzględnienie wzajemnych powiązań zarówno na etapie
formułowania, jak i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wdrażane będą na obszarze
rewitalizacji, a także tych poza tym obszarem, lecz na niego wpływających.
Wszystkie projekty rewitalizacyjne zarówno podstawowe jak i uzupełniające zostaną zrealizowane
bezpośrednio na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zasięg niektórych projektów podstawowych może
wykraczać poza obszar rewitalizacji tak, aby zapewnić rzeczywiste i trwałe rozwiązanie problemów,
dopełnianie się przestrzennie oraz mechanizm synergii efektów oddziaływania. Działania, których
realizacja może wykroczyć poza obszar rewitalizacji i objąć szerszą część gminy zostały wskazane
w poniższej tabeli.
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Należy zaznaczyć, że wszystkie projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim
ściśle powiązane. Stanowią one odpowiedzi na zdiagnozowane problemy dla tego obszaru.
Przedsięwzięcia, które mogą wykraczać poza obszar rewitalizacji zostały tak skonstruowane, aby
eliminować czynniki zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji i strefie otaczającej. Dzięki ich
realizacji rezultaty procesu rewitalizacji widoczne będą na całym obszarze rewitalizacji i w obszarze
otaczającym.
Tabela 32. Komplementarność przestrzenna.

Nazwa projektu rewitalizacji

Realizacja na obszarze

Realizacja poza obszarem

rewitalizacji

rewitalizacji

GŁÓWNE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Garwolin miejscem sprzyjającym
integracji mieszkańców
Wzrost aktywności zawodowej i
przedsiębiorczości mieszkańców
Poprawa zdrowia i aktywności
fizycznej mieszkańców
Bezpieczny i zrównoważony
transport

✓

✓

(Będzie oddziaływać na cały
obszar Miasta)

✓

✓

(Będzie oddziaływać na cały
obszar Miasta)

✓

-

✓

-

POZOSTAŁE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
Modernizacja budynków
mieszkalnych oraz użyteczności
publicznej
Czyste i zadbane środowisko

✓
✓

✓
(Będzie oddziaływać na cały
obszar Miasta)
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

13.2. Komplementarność problemowa
Odpowiedzią na zidentyfikowane w ramach diagnozy potrzeby rewitalizacji (w wymiarze społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym) jest układ strategicznych
celów, wyznaczających kierunki podejmowanych działań wzajemnie dopełniających się tematycznie, aby
całościowo wpływały na obszar rewitalizacji. Dzięki temu unika się problemu podejmowania działań
w obrębie zaledwie jednej sfery, co uniemożliwia kompleksowe podejście do problemów występujących
na danych obszarach. Wyznaczone projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są
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z nim ściśle powiązane. Jest on zaplanowany w sposób umożliwiający kompleksową i komplementarną
realizację potrzeb oraz rozwiązań problemów na obszarze rewitalizowanym.
W poniższej tabeli zaprezentowano poszczególne projekty rewitalizacyjne, które odpowiadają na wiele
potrzeb rewitalizacyjnych w sposób spójny i zintegrowany.

Tabela 33. Komplementarność projektów odnośnie celów operacyjnych.

PODSTAWOWE PROJEKTY REWITALIZACYJNE

CEL OPERACYJNY 1
1.1

1.2

1.3

CEL OPERACYJNY 2

1.4 2.1

2.2

2.3

2.4

CEL
OPERACYJNY 3
3.1

3.2

3.3

P. 1.1. Garwolin miejscem sprzyjającym
integracji mieszkańców
P.1.2. Wzrost aktywności zawodowej i
przedsiębiorczości mieszkańców
P.1.3. Poprawa zdrowia i aktywności
fizycznej mieszkańców.
P.1.4. Bezpieczny i zrównoważony transport
UZUPEŁNIAJĄCE PROJEKTY REWITALIZACYJNE
P.2.1. Modernizacja budynków mieszkalnych
oraz użyteczności publicznej
P.2.2. Czyste i zadbane środowisko

oddziaływanie bezpośrednie
oddziaływanie pośrednie

Katalog głównych projektów rewitalizacyjnych LPR dla Miasta Garwolina tworzy kompleksowy
i komplementarny układ działań. Projekty są ze sobą powiązane logicznie oraz merytorycznie,
uzupełniają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Ponadto projekty dopełniają się charakterem działań
poprzez współistnienie obszarów i oddziaływań „twardych” i „miękkich”.
Część przedsięwzięć rewitalizacyjnych skonstruowana jest w formie zagregowanych zadań, które
wzajemnie się uzupełniają i tworzą spójną całość. Konsekwencją takiego podejścia jest zwiększenie
bezpośrednich i pośrednich efektów. Projekty realizowane w ramach Programu dopełniają się, a dzięki
wspólnej realizacji tworzą wartość dodaną dla obszaru rewitalizacji i całego miasta. Zaplanowany układ
projektów ma przeciwdziałać fragmentacji podejmowanych działań i realizacji wyłącznie punktowych
projektów, powinien uruchomić mechanizmy synergii, tak na obszarze rewitalizowanym, jak i w jego
otoczeniu.
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Realizacja projektów, których zakres obejmuje zarówno działania nakierowane na poprawę
funkcjonalności oraz dostępności do przestrzeni publicznych, jak i projektów związanych z poprawą
bezpieczeństwa oraz projektów promujących potencjał sportowo – rekreacyjny przyczyni się do
kompleksowej realizacji celu operacyjnego nr 1 „Stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni do życia
dla mieszkańców obszarów zdegradowanych”. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki wdrożeniom
projektów rewitalizacyjnych numer P.1.1, P.1.3, P.1.4 oraz 2.1.
Projekty rewitalizacyjne, których realizacja ukierunkowana jest na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej i promowaniu postaw
przedsiębiorczych na terenie obszaru rewitalizacji pozwolą na osiągnięcie w sposób kompletny
wyznaczonego

celu

operacyjnego

nr

2

„Budowanie

społeczeństwa

przedsiębiorczego

i aktywnego zawodowo”. Aktywizacja na rynku pracy pozwoli na przywrócenie społeczeństwu osób
dotychczas zmarginalizowanych czy niepełnosprawnych i będzie realizowana dzięki projektowi numer
P.1.2 oraz pośrednio dzięki zadaniu P.1.1.
Projekty rewitalizacyjne mające na celu stworzenie czystych, zadbanych oraz bezpiecznych miejsc
sprzyjających integracji mieszkańców to przede wszystkim projekty główne P.1.1., P.1.3., P.1.4. oraz
projekty uzupełniające (P.2.1 oraz P.2.2.), które pozwolą na osiągnięcie wyznaczonego celu operacyjnego
nr 3 „Wzrost bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji oraz ochrona środowiska przyrodniczego”.
Zaprezentowana w dalszej kolejności tabela wskazuje komplementarność między poszczególnymi
projektami rewitalizacyjnymi.
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Tabela 34. Komplementarność poszczególnych projektów.

Garwolin miejscem
sprzyjającym
integracji
mieszkańców
Garwolin miejscem
sprzyjającym
integracji
mieszkańców
Wzrost aktywności
zawodowej i
przedsiębiorczości
mieszkańców
Poprawa zdrowia i
aktywności
fizycznej
mieszkańców

Wzrost aktywności
zawodowej i
przedsiębiorczości
mieszkańców

Poprawa zdrowia i
aktywności fizycznej
mieszkańców

Bezpieczny i
zrównoważony
transport

Modernizacja budynków
mieszkalnych oraz
użyteczności publicznej

Czyste i zadbane
środowisko

1

2

2

1

0

1

1

1

0

2

2

2

1

1

1

2

1

Bezpieczny i
zrównoważony
transport

2

1

2

Modernizacja
budynków
mieszkalnych oraz
użyteczności
publicznej

1

1

2

1

Czyste i zadbane
środowisko

0

0

2

1

2

2

Legenda: 0 – brak komplementarności 1 – słaba komplementarność 2 – silna komplementarność
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13.3. Komplementarność międzyokresowa
Komplementarność międzyokresowa - zaplanowanie sposobu wspierania procesów rewitalizacji
w ramach polityki spójności 2014-2020 jest dokonywane na podstawie analizy i oceny oraz
sformułowanych wniosków na temat dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego
skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania projektów i programów rewitalizacji w województwie
(analizę przeprowadza IZ RPO).
Komplementarność

międzyokresowa

zachowano

dzięki

integracji

działań

o

charakterze

rewitalizacyjnym już zrealizowanych na terenie Miasta Garwolina. Cele oraz działania wyznaczone do
zrealizowania w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Garwolina na lata 2016-2023 są komplementarne,
a także zapewniają zachowanie ciągłości programowej w odniesieniu do wcześniejszych przedsięwzięć
realizowanych w Mieście Garwolin w latach 2007 – 2013.
Analizując projekty pod kątem okresu finansowania, należy zwrócić uwagę na ciągłość programową.
Poniżej przedstawiony został harmonogram prac Programu Rewitalizacji.
Realizacja przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wskazanych
w programie
Monitoring wdrażania
programu rewitalizacji

2017

2018

2019

2020

2021

Ewaluacja końcowa wdrażania

2022

2023

2023

Programu Rewitalizacji
Rysunek 29. Komplementarność międzyokresowa
Źródło: Opracowanie CDE Sp. z o.o.

13.4. Komplementarność źródeł finansowania
Projekty rewitalizacyjne opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze
środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
Łączna szacowana wartość głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych to 6 720 000,00 PLN, natomiast
przedsięwzięć uzupełniających – 10 505 000,00 PLN.
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Mechanizmy finansowania wskazanych poniżej projektów opierają się na łączeniu wsparcia ze środków
pochodzących z różnych źródeł, z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Równocześnie
zapewniony został współudział publicznych i prywatnych środków w finansowaniu procesów
rewitalizacji.

14.

Indykatywne ramy finansowe

14.1. Instrumenty finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Realizacja oraz powodzenie zamierzeń zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest uzależnione
od wielu czynników, m.in. zaangażowania i sprawności administracji samorządowej czy aktywności
społeczności rewitalizowanego obszaru.
Bardzo ważnym i kluczowym elementem jest wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów
rewitalizacyjnych. Realizacja LPR uzależniona jest zatem w dużej mierze od wysokości pozyskanych
środków, zarówno krajowych, publicznych i prywatnych oraz z funduszy strukturalnych.
Poniższe schematy przedstawiają źródła finansowania działań rewitalizacyjnych.

budżet
miasta
krajowe
programy
operacyjne

programy
rządowe

środki
publiczne
fundusze
europejskie,
w tym
w ramach
RPO WM

fundusze
celowe
programy
i fundusze
wojewódzkie

Rysunek 30. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków publicznych.
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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kredyty
i pożyczki

środki
własne
inwestorów
prywatnych

środki
prywatne

gwarancje
bankowe

emisja
obligacji
komunalnych

Rysunek 31. Źródła finansowania działań rewitalizacyjnych ze środków prywatnych.
Źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.

Finansowanie działań w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji będzie pochodzić z następujących źródeł,
dedykowanych w całości lub częściowo celom rewitalizacji:
a) Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych: EFRR, EFS
i Funduszu Spójności, w ramach programów regionalnych i krajowych, w tym także sukcesywne
zasilanie środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczek udzielonych w ramach instrumentu
Jessica).
Przyjmując, że na wsparcie rewitalizacji zostanie przeznaczona część środków w ramach określonych
priorytetów inwestycyjnych (w zależności od charakteru priorytetu), szacunkowo w poszczególnych
obszarach wsparcia na NPR zostaną wydatkowane kwoty:
▪

technologie informacyjno-komunikacyjne (wsparcie jako element szerszych przedsięwzięć na
rewitalizowanych obszarach) – ok. 200 mln EUR,

▪

gospodarka niskoemisyjna – ok. 1,7 mld EUR,

▪

środowisko i kultura – ok. 600 mln EUR,

▪

transport – ok. 300 mln EUR,

▪

rynek pracy i przedsiębiorczość – ok. 2 mld EUR,
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▪

włączenie społeczne, w tym dostęp do usług publicznych– ok. 2 mld EUR,

▪

edukacja – ok. 200 mln EUR.

Powyższe kwoty mają charakter indykatywny, biorąc pod uwagę fakt, iż negocjacje programów
krajowych i regionalnych nie zakończyły się. Niemniej jednak, zsumowanie powyższych szacunków
przewyższa kwotę 25 mld zł.
b) Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł (poprzez terytorialne profilowanie
– ukierunkowywanie na obszary zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk
dotyczących m.in. wykluczenia społecznego, edukacji, infrastruktury, środowiska, kultury,
zabytków, mieszkalnictwa itd.) oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących
instrumenty inżynierii finansowej). Wolumen środków i identyfikacja źródeł określane będą
w ramach prac i uzgodnień międzyresortowych indywidualnie dla poszczególnych
instrumentów.
c) Prywatnych, m.in. poprzez zachęcanie do inwestowania na obszarach zdegradowanych oraz
poprzez upowszechnianie formuły PPP (Partnerstwa Publiczno – Prywatnego).
Dla zwiększania skali działań rewitalizacyjnych rozbudowywana będzie oferta instrumentów
finansowych (zwrotnych). Dlatego w projektowaniu zasad instrumentów zwrotnych w nowej
perspektywie budżetowej będzie kładziony akcent na możliwość szerokiego zastosowania ich na rzecz
działań rewitalizacyjnych.
Finansowanie ze środków UE – Wytyczne w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Perspektywa
finansowa 2014-2020.
Umowa Partnerstwa, przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r. zidentyfikowała gminy oraz
miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji jako jedne z pięciu obszarów strategicznej interwencji
wymagające kompleksowych, zintegrowanych działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych.
Tym samym, fundusze unijne (zwłaszcza EFS i EFRR) będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł
finansowania działań rewitalizacyjnych w kwocie niemniejszej niż 25 mld zł. Środki te przewidziane są
głównie ramach regionalnych programów operacyjnych, a dodatkowo także w ramach programów
krajowych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
Priorytety inwestycyjne bezpośrednio związane z rewitalizacją w ramach krajowych programów
operacyjnych.
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
»

4iii

Wspieranie

efektywności

energetycznej,

inteligentnego

zarządzania

energią

i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze, w tym w budynkach
publicznych, i w sektorze mieszkaniowym
»

4v Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

»

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

»

6iv (6e) Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych
(w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania
działań służących zmniejszaniu hałasu

»

9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia,
promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych
i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności
lokalnych działań służących zmniejszaniu hałasu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
»

8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie
kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie
gwarancji dla młodzieży

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
»

2a Poszerzanie zakresu dostępności łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci
internetowych oraz wspieranie nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej

»

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, ekultury i e-zdrowia

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe będzie wsparcie
procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych.
Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji może mieć następujący charakter:
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a. wsparcia procesu programowania rewitalizacji poprzez wsparcie procesu przygotowania
programów rewitalizacji jako podstawy prowadzenia rewitalizacji, w tym identyfikacji projektów
rewitalizacyjnych, które po spełnieniu warunków nałożonych przez programy operacyjne mogą
starać się o dofinasowanie lub preferencje w dofinasowaniu środkami UE;
b. wsparcia procesu przygotowywania do realizacji niektórych projektów rewitalizacyjnych ze
względu na ich znaczenie lub charakter.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
RPO WM 2014-2020 stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Specyfika Mazowsza wynika w znacznym stopniu ze stołecznego
charakteru regionu. Rola Warszawy, będącej stolicą państwa oraz gospodarczą lokomotywą kraju
warunkuje rozwój całego Mazowsza i stanowi siłę, która przekłada się na regionalną konkurencyjność.
Wsparcie skierowane na wzmacnianie konkurencyjności regionu powinno opierać się na
zrównoważonym rozwoju subregionów oraz zapewniać spójność terytorialną Mazowsza i wzrost
znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie. RPO WM 2014-2020 zakłada dalsze
podnoszenie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku
pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania
mają kompleksowo przyczyniać się do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez
przedsięwzięcia na rzecz włączenia społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości
usług świadczonych przez administrację publiczną – regionalną i lokalną. Interwencje w regionie będą
podejmowane zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich w zakresie przewidzianym w RPO WM
2014-2020.
II.6.2 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych
Cel szczegółowy działania: Ożywienie obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie
im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Celem tego procesu jest przeciwdziałanie marginalizacji
obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne i ekonomiczne
a degradacji ulega stan i zagospodarowanie przestrzeni. Efektem podjętych działań powinno być
nadanie obszarom zidentyfikowanym w programach rewitalizacji nowych funkcji, lub przywrócenie
poprzednich, w wyniku zaplanowanych i skoordynowanych działań interwencyjnych i naprawczych.
Typy projektów:

•

rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji
społecznej i gospodarczej:
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Interwencja ma na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich i wiejskich
(rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować działalność
gospodarczą szczególnie o charakterze usługowo-handlowym, sprzedaży produktów regionalnych
w tradycyjny sposób bezpośrednio od producentów, pozwalających na poprawę warunków pracy
i utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz
miejsc dla przedsiębiorstw społecznych. Ponadto, zintegrowane przedsięwzięcia polegające na
renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele
gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturowe, rekreacyjne oraz mieszkalne (ze szczególnym
naciskiem na poprawę efektywności energetycznej).

•

odnowa tkanki mieszkaniowej:

Wsparciem zostanie objęta tkanka mieszkaniowa w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

15.

Partycypacja społeczna

Istotnym aspektem rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Aktywowanie i udział mieszkańców oraz
włączenie, organizacja i formowanie miejscowej sieci interesariuszy w danym obszarze są warunkami
koniecznymi powodzenia długofalowego rozwoju obszarów kryzysowych oraz wyprowadzenia ich
z tego stanu.
Partycypacja społeczna prowadzona w ramach niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmuje
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób, który zapewni aktywny udział mieszkańców
miasta i pozostałych interesariuszy.
Działania partycypacyjne, które mają za zadanie włączyć społeczność lokalną w tworzenie Programu,
w szczególności polegają na:
▪

poznaniu oczekiwań i potrzeb interesariuszy, a także dążeniu do spójności planowanych działań
z tymi potrzebami i oczekiwaniami;

▪

prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji, skierowanych do
interesariuszy, w tym o celach, zasadach i procesie przebiegu rewitalizacji – obejmujących
działania informacyjne Urzędu Miasta Garwolina za pośrednictwem m.in. strony internetowej;

▪

inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań, których zadaniem jest rozwijanie dialogu
pomiędzy interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji – m.in. zalecane powołanie
Zespołu Rewitalizacji;
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▪

zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji –
poprzez konsultację diagnozy, zadań i całego dokumentu;

▪

wspieraniu inicjatyw mających na celu zwiększanie udziału interesariuszy w przygotowaniu
i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji – poprzez konsultację diagnozy, zadań i całego
dokumentu, a także okresowe konsultacje nowych zadań;

▪

zapewnieniu w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji możliwości wypowiedzenia
się przez interesariuszy – poprzez okresowe konsultacje nowych zadań.

Formami konsultacji społecznych, które przewidziano dla niniejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji
są w szczególności:
1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej), a także formularzy zgłaszania uwag
zamieszczonych na stronie Urzędu oraz BIP;
2) spotkanie z mieszkańcami połączone ze zbieraniem uwag ustnych.
Konsultacje społeczne przeprowadzono od 31 sierpnia do 15 września 2016 roku. Ich rozpoczęcie
wyznaczono w drodze ogłoszenia Burmistrza Miasta Garwolina na stronie internetowej Garwolin.pl
w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta oraz na słupach ogłoszeniowych i tablicy ogłoszeniowej
w Urzędzie Miasta. Ponadto, informacja o przeprowadzonych konsultacjach ukazała się w lokalnych
mediach: Tygodniku Siedleckim, portalu internetowym eGarwolin.pl, portalu internetowym Kurier
Garwoliński oraz w lokalnej telewizji kablowej VECTRA, a także została ogłoszona przez księdza
w kościele.
Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zbieranie uwag pisemnych w formie papierowej
i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Ponadto, zorganizowano spotkanie
z mieszkańcami, na którym zaprezentowano projekt dokumentu oraz dyskutowano nad jego zapisami.
Konsultacje skierowane były do mieszkańców miasta, którzy mogli zapoznać się z treścią projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina w formie elektronicznej na stronie internetowej
Garwolin.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miasta Garwolina.
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez formularze zgłaszania uwag będące częścią udostępnionego
materiału konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było przekazać do Urzędu Miasta Garwolina
drogą elektroniczną oraz korespondencyjną.
Podczas trwających konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Garwolina interesariusze w całym okresie trwania mieli możliwość zgłaszania opinii oraz uwag na temat
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zaprezentowanego projektu dokumentu oraz załączników mapowych poprzez wypełnienie formularza
zgłaszania uwag.

Podczas zorganizowanego spotkania konsultacyjnego odbyła się debata nad

proponowanymi przez mieszkańców przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.
W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięły 3 osoby – przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,
natomiast uwagi pisemne zgłosiło 27 mieszkańców, występujących w imieniu własnym lub
reprezentujących wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie otrzymano 31 wypełnionych formularzy składania
uwag.
Spośród nadesłanych uwag pozytywnie rozpatrzono 21, jedną częściowo, natomiast 9 odrzucono.
Uwzględniono wszystkie uwagi, dotyczące nieruchomości położonych w granicach wyznaczonego
podobszaru rewitalizacji. Otrzymane uwagi odnosiły się przede wszystkim do budynków mieszkalnych
– do podjęcia działań remontowych w tych obiektach oraz uporządkowania przylegającej do nich
przestrzeni. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Garwolina utworzono zadanie zbiorcze (nr 23),
które obejmuje wszystkie zgłoszone budynki w granicach podobszarów 1 i 4, tj. Centrum, Koszary
i Baza PKS. W nowej wersji dokumentu po naniesionych poprawkach działanie to ma numer 2.11
i zawarte jest w tabeli 10 pozostałych działań rewitalizacyjnych. Raport z konsultacji społecznych,
w którym przedstawiono wszystkie uwagi jakie wpłynęły podczas procesu partycypacji stanowi załącznik
6 do niniejszego Programu Rewitalizacji.
Podczas nanoszenia poprawek otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne w terminie od 14 marca 2017r. do 27 marca 2017r.,
które skierowane były do wszystkich mieszkańców miasta Garwolina oraz przedstawicieli lokalnych
instytucji, radnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Od dnia 14
marca 2017r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolina dostępny był projekt wprowadzonych
zmian do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Garwolina na lata 2016-2023”.
W dniu 20 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina (sala konferencyjna) o godz. 15.00 odbyło
się spotkanie z mieszkańcami połączone z dyskusją na temat zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Garwolin”. Na spotkanie konsultacyjne poza urzędnikami przybył jeden mieszkaniec i był

to Pan Jacek Pilak - prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców „ZIELENIAK”. Na
spotkaniu nie wpłynęły żadne uwagi ani w formie ustanej ani w formie pisemnej dotyczące
wyżej wymienionego dokumentu.
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15.1. Wnioski z przeprowadzonej ankietyzacji
W ramach opracowywania niniejszego dokumentu przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców
dotyczącą jakości życia w mieście oraz aktualnych problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy
Garwolina.
Ponad 90% respondentów stanowiło grupę mieszkańców Garwolina, pozostała część deklarowała, że
jest zatrudniona lub uczy się na terenie miasta, a niewielki procent badanych prowadzi działalność
gospodarczą w Garwolinie.
Najliczniejsza grupa badanych deklarowała, że zamieszkuje centrum miasta – aż 21,3%, 11,3%
zamieszkuje okręg Romanówka i Korczaka, niecałe 10% ul. Targową. Poniżej 10% plasowała się reszta
ulic na terenie miasta, przy czym należy jeszcze wyróżnić aktywność mieszkańców ulicy Kościuszki
(7,1%).
Respondenci oceniali aspekty funkcjonowania miasta Garwolina, wpływające na warunki życia w mieście
pod kątem skali problemu. Aspekty problemowe, na które mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę wskazując je najczęściej, obejmują:
»

Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie),

»

Ubóstwo,

»

Sytuację na rynku pracy,

»

Poziom inwestycji gospodarczych realizowanych w mieście,

»

Wykorzystywanie potencjału turystycznego miasta,

»

Promocję miasta,

»

Wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

»

Integrację lokalnej społeczności.

Analogicznie najczęściej wskazywane problemy na terenie Garwolina obejmują:
»

Świadomość ekologiczną mieszkańców,

»

Estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej,

»

Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej,

»

Stan infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki, parkingi, połączenia komunikacyjne).

Pytano również o oczekiwania respondentów. Zadano pytanie: „Jakie, według Pani/Pana, efekty
powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji w mieście Garwolin?”.
Najwięcej odpowiedzi, bo aż 48% oczekuje pozyskania dużych inwestorów na terenie miasta. Kolejno
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oczekiwania mieszkańców padają na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, rozwój
przedsiębiorczości, poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej, redukcję poziomu ubóstwa i patologii
społecznych, zwiększenia integracji mieszkańców i pobudzenia aktywności lokalnej, a także rozszerzenia
bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.

16.

System wdrażania LPR

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który określa cele i plany działań na kilka lat, dlatego
ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji jego założeń jest skuteczny i zintegrowany
system wdrażania. Pierwszym etapem wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina
będzie przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Miasta Garwolina. Zgodnie z ustawą z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
projekt niniejszego dokumentu powinien zostać skonsultowany z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko.
Wśród struktur organizacyjnych, które biorą udział w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,
wymienić należy dwa typy podmiotów:
»

podmioty wykonawcze - jednostki realizujące poszczególne zadania,

»

podmioty zarządzające - jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie programu, a przy
tym prowadzące monitoring i ocenę programu.

zasady
wdrażania

partycypacja
społeczna

aktualizacja

mechanizm
zarządzania

plan
finansowy

Rysunek 32. System wdrażania LPR Miasta Garwolin.
Źródło: Opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.
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Aby sprawnie koordynować i zarządzać procesem rewitalizacji w Garwolinie zaleca się powołanie do
funkcjonowania Zespołu Rewitalizacji w ramach struktur Urzędu Miasta Garwolina. Jednostka ta byłaby
odpowiedzialna za:
•

zorganizowanie systemu sterowania i zarządzania procesem,

•

koordynację wdrażania poszczególnych zadań w całym okresie realizacji LPR,

•

prowadzenie akcji promocyjnej rewitalizacji,

•

składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie środków
w budżecie miasta,

•

stworzenie struktur organizacyjnych umożliwiających współpracę pomiędzy partnerami
Lokalnego Programu Rewitalizacji,

•

gromadzenie informacji koniecznych do monitoringu i ewaluacji celów dokumentu,

•

opracowanie systemu monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Ponadto, w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji należy monitorować zgodność jego
realizacji z dokumentami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) ewentualnych konieczności zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta,
b) ewentualnych konieczności zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Organem doradczym i opiniotwórczym włączonym w proces opracowania, a następnie wdrażania
zapisów niniejszego programu rewitalizacji zostanie powołany Zespołu ds. Rewitalizacji Miasta
Garwolina, w skład którego wchodzą naczelnicy jednostek organizacyjnych Urzędu, kierownicy
jednostek organizacyjnych miasta Garwolina i spółek, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych
oraz przedsiębiorcy.
Za wdrażanie poszczególnych projektów odpowiedzialne będą jednak przede wszystkim podmioty
realizujące je. W przypadku projektów własnych Miasta Garwolina, przygotowanie i wdrożenie projektu
spoczywać będzie na pracownikach odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.
Koordynatorem realizacji programu rewitalizacji będzie Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu
Miasta Garwolina. Do jego obowiązków będzie należało nadzorowanie wdrażania projektów
rewitalizacyjnych prowadzonych przez wydziały Urzędu Miasta Garwolina i jednostki organizacyjne,
koordynacja działań pomiędzy Urzędem Miasta Garwolina a podmiotami zewnętrznymi, monitoring
postępów procesu rewitalizacji, wykonanie badań ewaluacyjnych, organizacja konsultacji społecznych

141 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLINA
dotyczących realizowanych projektów, w tym spotkań z mieszkańcami, a także bieżąca obsługa
administracyjno-informacyjna procesu rewitalizacji.

16.1. Sposób włączania interesariuszy w proces wdrażania LPR
Udział interesariuszy w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) nie kończy się wraz
z przyjęciem dokumentu uchwałą Rady Miasta Garwolina. Ważne jest aby na etapie realizacji zapisów
LPR zapewnić interesariuszom zewnętrznym aktywny udział w konsultacjach projektów. Zostaną
przygotowane ankiety satysfakcji, aby móc poznać opinie mieszkańców na temat realizowanych
projektów oraz aby ocenić czy prowadzone działania przynoszą założony skutek. Stała współpraca
z interesariuszami wewnętrznymi pozwoli systematycznie monitorować sytuację społecznogospodarczą gminy, tak aby w razie potrzeby możliwa była aktualizacja zapisów LPR.
Poniżej zostali zaprezentowani główni interesariusze rewitalizacji i ich zadania wynikające z procesu
wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Garwolina na lata 2016-2023:
•

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji – w kontekście mieszkańców Miasta Garwolina jako
interesariuszy, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim mieszkańców obszaru rewitalizacji,
gdyż to właśnie oni będą przede wszystkim korzystać z zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych.
Mieszkańcy będą mieli wpływ na przeprowadzanie zadań rewitalizacyjnych, szczególnie tych
opartych na szkoleniach oraz imprezach integracyjnych. Przeprowadzenie tych projektów
w dużej mierze zależy od ostatecznej ich formy, zakresu, które zostaną ustalone podczas
rozpoczynania każdego projektu. Należy również pamiętać, iż mieszkańcy będą stale
informowani przez Burmistrza Miasta Garwolina o postępie przeprowadzanych prac nad
projektami oraz będą mogli zgłaszać swoje problemy oraz propozycje ich rozwiązania Zespołowi
Projektowemu.
Interesariuszami będą również pozostali mieszkańcy Miasta, który zamieszkują poza terenem
rewitalizacji, ponieważ przeprowadzenie zaproponowanych w dokumencie zdań wpłynie
pozytywnie na komfort życia wszystkich mieszkańców.

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jest jednym z najważniejszych interesariuszy. Zadanie
MOPS to przede wszystkim pomoc przy realizacji zadań uzupełniających, pełnienie roli
koordynatora uzupełniającego dla Urzędu Miasta Garwolina. Inną rolą MOPS jest ocena efektów
realizacji zadań, gdyż to właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie zestawia
corocznie niezbędne dane dotyczące udzielonych świadczeń społecznych. Dane te pomogą w
określeniu zasięgu potrzeb rewitalizacyjnych.
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•

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowa Komenda Policji, Ochotnicze Straże Pożarne – podobnie jak
MOPS, instytucje te będą pełniły rolę koordynatora uzupełniającego dla Miasta Garwolina,
którego zadaniem będzie zestawianie odpowiednich statystyk dotyczących przede wszystkim
liczby osób bezrobotnych, liczby wszczętych postępowań i interwencji oraz miejscowych
zagrożeń. Miasto Garwolin w ramach monitoringu będzie korzystało ze statystyk
przygotowanych przez te instytucje, aby sprawdzać wykonalność zadań rewitalizacyjnych.

•

Przedsiębiorcy – zadaniem przedsiębiorców będzie uczestnictwo w działaniach mających na celu
ograniczenie bezrobocia oraz wzrost aktywności mieszkańców. Przedsiębiorcy dzięki
zaproponowanej serii szkoleń dla osób bezrobotnych będą mogli korzystać z umiejętności
mieszkańców obszarów rewitalizacji, tworzyć tym samym miejsca pracy oraz stażu i praktyk.
Przedsiębiorcy będą mogli, podobnie jak mieszkańcy zgłaszać problemy oraz sposoby ich
rozwiązania. Przedsiębiorcy będą mogli również brać udział we wszystkich zadaniach, których
celem jest promocja Miasta Garwolina na rynek zewnętrzny. W ten sposób mogą oni zdobyć
dodatkowych partnerów gospodarczych, poszerzając zakres usług swoich działalności i wykazać
zapotrzebowanie na zatrudnienie pewnej liczby osób.

•

Miasto Garwolin – Miasto jest najważniejszym podmiotem w procesie wdrażania Programu
Rewitalizacji oraz jest ono przekaźnikiem informacji dla innych interesariuszy dokumentu.
Miasto odgrywa najważniejszą rolę w planowaniu zaproponowanych w LPR działań, które służą
sferze społecznej jak i przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej oraz środowiskowej. Do
najważniejszych zadań Miasta we wdrażaniu procesu rewitalizacji można zaliczyć:
✓ pozyskiwanie środków na projekty oraz rozliczanie ich,
✓ wyodrębnianie środków budżetowych, które zostaną wykorzystane na
przeprowadzenie procesów rewitalizacji,
✓ monitoring działań rewitalizacyjnych,
✓ wykonywanie zadań własnych samorządu.
Miasto jest również odpowiedzialne za udział pozostałych interesariuszy w procesie rewitalizacji
poprzez dokumentowanie oraz późniejsze publikowanie wszystkich zdarzeń, które mają wpływ
na przebieg realizacji dokumentu. Komunikacja Miasta z innymi interesariuszami może odbywać
się poprzez stronę internetową Miasta. Na stronie zawarte będą dane kontaktowe podmiotów
prowadzących poszczególne projekty, bieżące informacje o postępie prac, wydarzeniach
związanych z projektami itp. Umożliwi to włączenie się w działania projektowe
zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i grup aktywnych, wymianę informacji, czy
opinii. Władze Miasta Garwolina podejmować będą działania informacyjno-edukacyjne na rzecz
promocji programu rewitalizacji i zwiększania świadomości mieszkańców w zakresie
rewitalizacji. Ponadto organizowane będą spotkania z partnerami oraz grupami beneficjentów
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oraz mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Ważnym zadaniem będzie systematyczne
informowanie mieszkańców o podejmowanych działaniach rewitalizacyjnych oraz podawanie
do publicznej wiadomości okresowych raportów z realizacji programu rewitalizacji.

17.

Zarządzanie, monitoring i ewaluacja

Monitoring realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie prowadzony w wydziałach Urzędu Miasta
Garwolina w zakresie realizacji poszczególnych projektów natomiast monitoring całości procesu będzie
należał do Zespołu Rewitalizacji. Jego zadaniem będzie bieżący monitoring, polegający na
systematycznym zbieraniu oraz analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat
wdrażanych projektów oraz realizacji całego Programu, a także sprawdzanie czy wdrażane projekty są
zgodne z wcześniejszymi celami i założeniami Programu. Ponadto jednostka ta będzie również
odpowiedzialna m. in. za opublikowanie opracowanych wyników sprawozdań na stronie internetowej
Urzędu Miasta Garwolina.
Zespół Rewitalizacji będzie składał się z pracowników Urzędu Miasta i poszczególnych jednostek
organizacyjnych Miasta Garwolina, nie znajdujących się w strukturze Urzędu Miasta. Obejmuje
pracowników z dziedziny zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, funduszy zewnętrznych,
ochrony środowiska oraz przedstawicieli opieki społecznej, zakładu usług komunalnych, straży miejskiej,
pod nadzorem Burmistrza. Zespół składający się z 8 – 10 osób będzie prowadził monitoring wdrażania
celów LPR na spotkaniach w cyklu kwartalnym bądź spotkaniach nadzwyczajnych. Obowiązki zostaną
przydzielone członkom zespołu zgodnie z zajmowanym stanowiskiem w Urzędzie Miasta i jednostkach
podległych. Decyzje będą podejmowane kolegialnie, a głównym koordynatorem będzie Zastępca
Burmistrza.
Efektywne przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w Mieście Garwolin będzie polegało na
monitorowaniu wydatków oraz efektów rzeczowych przedsięwzięć. Monitorowanie będzie obejmować
następujące etapy: zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych, opisując postęp i efekty
realizowanego dokumentu. Monitoring rzeczowy będzie polegał na pozyskiwaniu informacji
o postępach w realizacji zaplanowanych działań, przedstawi efekty realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, a także zapewnieni zgodność z założeniami Programu. Monitoring finansowy umożliwi
kontrolę nad finansowymi aspektami inwestycji, będzie podstawą do oceny sprawności wydatkowania
środków. Ponadto monitoring finansowy będzie oferował pomoc partnerom uczestniczącym
w rewitalizacji w uzyskaniu informacji dotyczących możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowania inwestycji. Zakłada się, że przynajmniej raz w roku prowadzony będzie monitoring
społeczny nad przebiegiem działań rewitalizacyjnych.
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Stopień wdrażania oraz postępy w realizacji konkretnych projektów będą monitorowane
za pomocą karty monitoringowej projektu. Przedstawiony poniżej wzór karty oceny projektów zostanie
wypełniony przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki takim
kartom możliwe będzie monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co umożliwi
opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Posiadając karty monitoringu
projektów już zrealizowanych inwestycji, będzie możliwa ocena ich skuteczności. Ponadto będzie
możliwe oszacowanie zagrożeń oraz szans inwestycji o podobnym charakterze. Wszystko to
w następnych latach procesu rewitalizacji będzie stanowić doskonały punkt odniesienia do
przeprowadzenia monitoringu.
Tabela 35. Wzór karty monitoringu projektu LPR
(źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.)

Nazwa projektu
Opis realizowanych zadań w roku
sprawozdawczym
Podmiot realizujący projekt
Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w
zadaniach w danym roku
Data rozpoczęcia realizacji:
Data zakończenia realizacji:
Planowane nakłady finansowe na realizację
projektu w trakcie roku

własne

zewnętrzne

Całkowite poniesione nakłady finansowe na
realizację projektu:
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu
Propozycje działań minimalizujących ryzyka
Monitoring jest procesem ciągłym i realizowany będzie od początku wdrażania zapisów programu
rewitalizacji, aż do jego zakończenia, a część danych monitoringowych zbierana i sprawozdawana będzie
także po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji. Dane zbierane będą w cyklach rocznych oraz
w miarę ich dostępności. Kolejne raporty monitoringu przygotowywane będą w latach 2019, 2021
i 2023.
Poniżej przedstawiono wykaz wskaźników monitorowania realizacji założonych celów w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016-2023.
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Tabela 36. Wskaźniki monitoringu

Wskaźnik monitoringu
Nr
Nazwa celu szczegółowego
celu

1.1

1.2.

Zwiększenie dostępności i
funkcjonalności przestrzeni
publicznych dla
niepełnosprawnych i osób
starszych;

Regulacja i dbałość o
bezpieczeństwo publiczne
oraz w ruchu drogowym;

Nazwa

Liczba podjazdów dla
niepełnosprawnych

2015

-

szt.

2023

3

↑
wzrost

Liczba popełnianych
wykroczeń

2015

343

szt.

2023

330

↓
spadek

Sposób
oceny/źródło
pozyskanych
danych

Częstotliwość
pomiaru

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolina (na
podstawie
protokołu odbioru
wykonanych robót)

Co 4 lata

Sprawozdania
Komendy
Powiatowej Policji w
Garwolinie

co rok

Liczba zdarzeń drogowych

2015

87

szt.

2023

80

↓
spadek

Liczba przestępstw

2015

143

szt.

2023

13

↓
spadek

30

↓
spadek

Sprawozdania
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Garwolinie

co rok

7

↓
spadek

Sprawozdania
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Garwolinie

co rok

14

↓
spadek

Sprawozdania
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Garwolinie

co rok

Liczba świadczeń
przyznawanych ze
względu na ubóstwo

1.3.

Rok
Wartość
Rok
Wartość
Jednostka
Tendencja
bazowy bazowa
docelowy docelowa

Liczba świadczeń
Przeciwdziałania
przyznawanych z powodu
wykluczeniu społecznemu.
alkoholizmu
Liczba świadczeń
przyznawanych ze
względu na
niepełnosprawność

2015

2015

2015

43

11

18

szt.

szt.

szt.

2023

2023

2023
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Liczba świadczeń
przyznawanych ze
względu na długotrwałą
lub ciężką chorobę

1.4.

Wykorzystanie terenów
publicznych do
rewitalizacji infrastruktury
miejsc spotkań, rekreacji
i aktywności fizycznej.

2.1.

Tworzenie warunków do
rozwoju MŚP oraz
podmiotów ekonomii
społecznej

2.2.

Aktywizacja zawodowa
mieszkańców długotrwale
bezrobotnych

2.3.

2.4.

Wspieranie
przedsiębiorczości,
podnoszenia kompetencji
oraz reintegracji
zawodowej
Podniesienie
bezpieczeństwa oraz
warunków miejsc pracy
(targowiska)

2015

35

szt.

2023

28

↓
spadek

Sprawozdania
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Garwolinie

co rok

Sprawozdania
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Garwolinie

co rok

Liczba świadczeń
przyznawanych ze
względu na bezradność w
sprawach opiekuńczowychowawczych

2015

21

szt.

2023

15

↓
spadek

Powierzchnia aktywnych
miejsc wypoczynku

2015

0

ha

2023

3

↑
wzrost

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolin

co 4 lata

Liczba elementów
infrastruktury sportowej

2015

0

szt.

2023

17

↑
wzrost

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolin

Co 2 lata

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolin

co 2 lata

Sprawozdania
Powiatowego
Urzędu Pracy w
Garwolinie

co rok

Liczba podmiotów
gospodarczych

2015

158

szt.

2023

168

↑
wzrost

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych

2015

172

szt.

2023

160

↓
spadek

Liczba spotkań aktywizacji
zawodowej

2015

0

szt.

2023

6

↑
wzrost

Liczba osób bezrobotnych

2015

291

szt.

2023

280

↓
spadek

Liczba obiektów małej
gastronomii

2015

0

szt.

2023

5

↑
wzrost

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolina

co 4 lata

Liczba stanowisk miejsc
pracy (targowisk)

2015

0

szt.

2023

35

↑
wzrost

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolina

co 4 lata
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Poprawa infrastruktury i
3.1. bezpieczeństwa transportu
publicznego

3.2.

Wzrost ładu
przestrzennego miejsc
użyteczności publicznej z
zachowaniem dbałości o
środowisko

Powierzchnia
przystosowana dla osób
niepełnosprawnych

2015

0

km

2023

1

↑
wzrost

Długość dróg z
odnowioną nawierzchnią

2015

0

km

2023

1

↑
wzrost

Odnowiona
(zrewitalizowana)
przestrzeń publiczna

2015

0

ha

2023

3

↑
wzrost

Obiekty małej
architektury

2015

0

szt.

2023

15

↑
wzrost

Masa wyrobów
azbestowych na km2

2015

546,22

Mg/km2

2023

241,34

↓
spadek

2015

0

szt.

2023

9

↑
wzrost

2015

0

szt.

2023

15

↑
wzrost

Poprawa stanu środowiska
Liczba zmodernizowanych
przyrodniczego w tym
3.3.
budynków
jakości powietrza w
mieście
Liczba kampanii i
konkursów
środowiskowych

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolina(na
podstawie
protokołu
odebranych robót)

co 4 lata

Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolin

co 2 lata

co 2 lata
Sprawozdania
Urzędu Miasta
Garwolin

co 4 lata

co 4 lata
(źródło: opracowanie Grupa CDE Sp. z o.o.)
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Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga nadzoru nad postępem prac oraz oceny
podejmowanych działań. Istotną rolę w tym procesie pełni ewaluacja. Pozwala ona na obiektywną ocenę
podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego działań. Dostarcza informacji zwrotnych
o efektach realizowanych przedsięwzięć, dzięki czemu umożliwia zwiększenie ich skuteczności
i efektywności.
Zadaniem ewaluacji jest ocena wartości i jakości działań podejmowanych przez Miasto oraz
interesariuszy procesu rewitalizacji oraz zweryfikowanie trafności założeń, na których oparte zostały
projekty i działania rewitalizacyjne.
Ewaluacji można dokonywać na różnych etapach:
ex-ante – przed wdrożeniem programu rewitalizacji, w celu stworzenia bazy, do której
porównywane będą wyniki ewaluacji po zakończeniu przedsięwzięcia;
on-going – w trakcie wdrażania programu rewitalizacji, na zakończenie poszczególnych
etapów, niosących za sobą pewne wyniki;
ex-post – po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji, a zatem typowa ocena
dokonywana na za-kończenie projektu, służąca wskazaniu wyników programu;
ad hoc – okolicznościowo, doraźnie – dokonywana we wcześniej nieprzewidywanych
momentach, realizowana wskutek nagłej potrzeby.

Kryterium

Uszczegółowienie

Przykładowe pytania ewaluacyjne

Ocena adekwatności planowanych celów
interwencji i metod jej wdrażania do
problemów i wyzwań, które zostały
zidentyfikowane w diagnozie.

Czy cele odpowiadają
zidentyfikowanym potrzebom obszaru
rewitalizacji?
Czy działania odnoszą się do
problemów i zjawisk kryzysowych
identyfikowanych w obszarze
rewitalizacji?

Skuteczność

Ocena stopnia realizacji zakładanych
celów
(czy
osiągnięto
to,
co
zaplanowano), skuteczność użytych
metod, zaangażowanych instytucji oraz
wpływ czynników zewnętrznych na
ostateczne efekty.

Czy cele programu rewitalizacji
zdefiniowane na etapie
programowania zostały osiągnięte?
Jakie są sukcesy podejmowanych
działań rewitalizacyjnych?
Czy system zarządzania i wdrażania
okazał się skuteczny?

Efektywność

Ocena relacji między nakładami,
kosztami,
zasobami
(finansowymi,
ludzkimi,
administracyjnymi),
a osiągniętymi efektami interwencji.

Czy podobne efekty można było
osiągnąć przy wykorzystaniu innych
instrumentów?
Czy podobne efekty można osiągnąć
przy niższych nakładach finansowych?

Trafność
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Użyteczność

Trwałość

Ocena całości rzeczywistych efektów
wywołanych przez interwencję (zarówno
tych planowanych, jak i nieplanowanych –
tzw. ubocznych), odnosząc je do
wyjściowej sytuacji oraz wyzwań
społecznoekonomicznych, które były
przedmiotem interwencji.
Ocena ciągłości efektów (przede
wszystkim
pozytywnych)
danej
interwencji w perspektywie średnio- i
długookresowej (zatem po zakończeniu
interwencji – zwykle w 2–3 lata).

Czy pojawiły się pozytywne efekty
uboczne?
Czy interwencja przyczyniła się do
rozwiązania lub zminimalizowania?
Czy efekty działania rewitalizacyjnego
okazały się trwałe w długim okresie?
Czy efekty działania rewitalizacyjnego
odczuwalne są po jej zakończeniu?

Metody i techniki badawcze dobierane są przez Zespół Rewitalizacji w oparciu o wybrane kryteria
i, przede wszystkim, określony cel badania ewaluacyjnego. Każda ewaluacja mimo pewnych standardów
metodycznych wymaga modyfikacji i dostosowywania metodyki do stawianych pytań i przedmiotów
badania.
Pierwszym etapem dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolina będzie ewaluacja on-going
realizowana po kolejnych okresach raportowania monitoringu (2020 r.). Po 3 latach realizacji programu
rewitalizacji (on-going) konieczne jest badanie i ocena poziomu realizacji celów programu oraz
wskazanie czynników negatywnych i pozytywnych, wpływających na osiągnięty poziom jego realizacji.
Wykonana ewaluacja on-going ma pomóc w dokonaniu ewentualnych korekt, które wzmocnią końcowe
efekty realizacji programu rewitalizacji. Cykl ewaluacji uzależniony powinien być od potrzeb,
tzn. dokonuje się ewaluacji programu rewitalizacji w tych obszarach, które mają poważne problemy
z wdrażaniem (sygnalizowane przez wyniki monitoringu). Ewaluacja ta skoncentrowana jest na
doraźnych problemach i barierach we wdrażaniu programu rewitalizacji, stąd też jej zakres jest węższy
niż ewaluacji ex-post. Polega ona na diagnozie problemów wdrażania i ich przyczyn oraz ma
zidentyfikować mechanizmy mogące poprawić płynność wdrażania programu rewitalizacji.
Jeżeli na etapie ewaluacji okaże się, że z jakichś powodów cele nie zostały osiągnięte za pomocą
zaplanowanych do realizacji działań, wówczas należy rozważyć aktualizację LPR. Aktualizacja może
polegać zarówno na wyznaczeniu nowych celów oraz nowych wskaźników monitoringu, jak
i przedstawieniu nowych projektów rewitalizacyjnych, które pomogą osiągnąć założone dotychczas cele.
Każdorazowo Aktualizacja LPR powinna zostać przedstawiona do zatwierdzenia w drodze uchwały
Radzie Miasta.
Po zakończeniu realizacji programu rewitalizacji wykonana powinna zostać ewaluacja ex-post. Jej rolą
jest podsumowanie krótko- i długofalowych efektów działań, wyciągnięcie wniosków, a przede
wszystkim sformułowanie rekomendacji, które posłużą do przygotowania następnych działań
i projektów.
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18.

Ocena oddziaływania na środowisko

Projekt niniejszego dokumentu został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Warszawie oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie w sprawie
uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W piśmie z dnia 28 września 2016 roku WOOŚ-I.410.575.2016.DC Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie zajął stanowisko, że dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Garwolina
nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż
przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszych ustaleń przedmiotowego dokumentu nie
spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko.
Tym samym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia
13 września 2016 roku ZS.9022.1689.2016 MK informuje, że Lokalny Program Rewitalizacji miasta
Garwolina nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której
mowa w dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późń. zm.).

19.

Zgodność

programu

rewitalizacji

z

dokumentami

strategicznymi i planistycznymi Miasta Garwolina
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Garwolina na lata 2016 – 2023 wpisuje się lokalną politykę rozwoju
wynikającą z obowiązujących dokumentów strategicznych i planistycznych Miasta Garwolina takich jak:
»

Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016 – 2023 przyjęta Uchwałą Nr XXVI/171/2016 z
dnia 31 sierpnia 2016r.,

»

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Garwolina na lata 2015 – 2018 z perspektywą lat 2019
– 2022 przyjęty Uchwałą Nr V/25/2015 z dnia 25lutego 2015r.,

»

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin
przyjęte Uchwałą Nr XXV/172/2000 z dnia 24 listopada 2000 r.,

Strategia Rozwoju Miasta Garwolin zawiera 4 cele strategiczne wraz z szeregiem
odpowiadających im celów operacyjnych:
I.

POPRAWA STREFY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ
I.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej
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I.2. Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzennego na ternie miasta
I.3. Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
II.

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
II.1. Wysokiej jakości infrastruktura usług społecznych
II.2. Wzmocnienie integracji społecznej i aktywności obywatelskiej
II.3. Zapewnienie spójności społecznej poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu

III.

ZACHOWANIE

WYSOKIEJ

JAKOŚCI

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

I KULTUROWEGO
III.1. Bezpieczeństwo ekologiczna
III.2. Zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego
III.3. Zwiększenie potencjału kulturotwórczego Miejsko – Powiatowej Biblioteki
Publicznej
IV.

KONKURENCYJNA GOSPODARKA
IV.1. Poprawa konkurencyjności inwestycyjnej
IV.2. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Cele zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Garwolina są spójne z zapisami Programu Rewitalizacji dla
Miasta Garwolina:

Cel Strategiczny Strategii
Rozwoju:
- Spójność społeczna
- Poprawa strefy
funkcjonalno - przestrzennej

Cel startegiczny I PR:
Stworzenie przyjaznej
i atrakcyjnej przestrzeni do
życia dla mieszkańców
obszarów zdegradowanych
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Cel Strategiczny Strategii
Rozwoju:
Zachowanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego
i kulturowego

Cel Strategiczny Strategii
Rozwoju:
Konkurencyjna gospodarka

Cel startegiczny III PR:
Wzrost bezpieczeństwa na
obszarach rewitalizacji oraz
ochrona środowiska
przyrodniczego

Cel startegiczny II PR:
Budowanie społeczeństwa
przedsiębiorczego i aktywnego
zawodowo

W Strategii Rozwoju odnośnie Celu operacyjnego 1.2 pojawiają się bezpośrednie zapisy dotyczące
konieczności przeprowadzenia rewitalizacji na terenie Miasta, które brzmią następująco:
„Zadania dotyczące rewitalizacji oraz szeroko rozumianego ładu przestrzennego powinny objąć swoim
zasięgiem działania dotyczące odnowy obiektów zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta,
zwłaszcza o istotnym znaczeniu kulturowym i historycznym. W ramach realizacji ww. zadania powinny
zostać również podjęte działania zmierzające do zagospodarowania przestrzeni publicznych w mieście,
w tym terenów zielonych. Wspomniane działania przyczynią się do poprawy estetyki miejscowości oraz
wpłyną na zachowanie w dobrym stanie miejsc aktywności publicznej mieszkańców. Dzięki realizacji
przedsięwzięć związanych z rewitalizacją miasta możliwe będzie z jednej strony poprawa kwestii
związanych z ładem przestrzennym poprzez zatrzymanie postępującej marginalizacji pewnych części
miasta, zmiana funkcjonalno-przestrzennej struktury zagospodarowania, poprawa stanu w kwestii
estetyki i fizjonomii miasta, aż po czynnik społeczny, który wydaje się najistotniejszym elementem zadań
związanych z rewitalizacją i dotyczy wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego
mieszkańcom miasta, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niektórych grup społecznych,
aktywizacji społecznej i wzrostu przedsiębiorczości, a także podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności
turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.”
W strategii tej zostały wyznaczone również konkretne kierunki działań w zakresie rewitalizacji:
•

Rewitalizacja zdegradowanych części miasta

•

Przeciwdziałanie patologiom społecznym
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•

Odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze miasta

•

Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni publicznych

•

Montaż obiektów małej architektury

•

Infrastruktura oraz miejsca wypoczynku i rekreacji na terenach osiedlowych

•

Modernizacja i poprawa ładu przestrzennego w centrum miasta

Po przeanalizowaniu zapisów Analizy SWOT Strategii Rozwoju szczególnie w kwestii słabych stron część
z nich dzięki wprowadzeniu działań rewitalizacyjnych może zostać zneutralizowana, szczególnie dotyczy
to takich problemów jak:
 W obszarze społeczeństwa:
•

konflikty lokalne (sąsiedzkie), zakłócanie spokoju,

•

niski wskaźnik aktywności społecznej,

•

słabo zagospodarowane place zabaw,

•

edukacja zawodowa (i nie tylko) niedostosowana do lokalnych potrzeb, brak
kształcenia w kierunkach specjalistycznych,

•

infrastruktura miejska niedostosowana wystarczająco do potrzeb osób
niepełnosprawnych,

•

liczna grupa osób korzystających z pomocy społecznej,

•

niski

poziom

bezpieczeństwa

publicznego:

brak

straży

miejskiej,

niewystarczająca obsada Policji, brak punktów spotkań dzielnicowych
z mieszkańcami
•

niedostateczny poziom bezpieczeństwa na osiedlach mieszkalnych

•

dewastacja mienia publicznego

 W obszarze gospodarczym:
•

brak nowych miejsc pracy

•

wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży

•

brak skutecznej promocji strefy aktywności gospodarczej

•

brak wsparcia dla drobnej przedsiębiorczości (usługowo-handlowej)

•

zły stan targowiska (zieleniak przy Wyszyńskiego)

•

niski wskaźnik wykorzystania środków unijnych na mieszkańca

 W obszarze infrastruktury technicznej:
•

brak wewnętrznej komunikacji publicznej, brak nowoczesnego dworca PKS
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•

wysoka energochłonność obiektów publicznych: potrzeba zastosowania
nowoczesnych technologii energooszczędnych

•

słaby stopień rozwinięcia sieci dróg i ścieżek rowerowych

 W obszarze środowiska przyrodniczego i przestrzeni:
•

niewystarczająca ilość terenów zielonych

•

brak parków rekreacyjnych z urządzeniami siłowni zewnętrznej

•

brak bądź słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

•

rewitalizacja centrum miasta

•

brak wizji urbanistycznej

•

rozległy teren miasta

Projekty rewitalizacyjne wpisane w niniejszy Program Rewitalizacji są spójne i odpowiadają kierunkom
działań zapisanym w Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023 oraz mogą pomóc
w rozwiązaniu słabych stron miasta.

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Garwolina na lata 2015 – 2018 z perspektywą lat
2019 – 2022 wyznaczono nadrzędny cel jakim jest: „Dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój
Garwolina” oraz przyporządkowano mu 5 priorytetów, które mają się przyczynić do jego realizacji:
Priorytet 1: Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska,
Priorytet 2: Ochrona mieszkańców przed sytuacjami awaryjnymi (np. powodzie, podtopienia, poważne
awarie),
Priorytet 3: Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego,
Priorytet 4: Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego miasta wraz z ochroną cennych elementów
przyrodniczych,
Priorytet 5: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta.
Cel I „Stworzenie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni do życia dla mieszkańców obszarów
zdegradowanych” oraz Cel III „Wzrost bezpieczeństwa na obszarach rewitalizacji oraz ochrona
środowiska przyrodniczego” zawarte w Programie Rewitalizacji dla Miasta Garwolina na lata 2016 –
2023 wpisują się w cel i priorytety zawarte w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Garwolina,
co przedstawiono na poniższych diagramach.
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Priorytet 1 Programu Ochrony
Środowiska:
Rozwój Infrastruktry służacej
ochronie środowiska

Priorytet 4 Programu Ochrony
Środowiska:
Utworzenie spójnego systemu
przyrodniczego miasta wraz z
ochroną elementów cennych
przyrodniczo

Cel startegiczny I PR:
Stworzenie przyjaznej
i atrakcyjnej przestrzeni do życia
dla mieszkańców obszarów
zdegradowanych

Cel startegiczny III PR:
Wzrost bezpieczeństwa na
obszarach rewitalizacji oraz
ochrona środowiska
przyrodniczego

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin
wskazano na konieczność rewaloryzacji i modernizacji istniejącej zabudowy, która wymaga takich
zabiegów w zabytkowym centrum Miasta. Zapisy w studium nakazują, aby obszar działań
rehabilitacyjnych stanowił wyodrębnioną jednostkę urbanistyczną, która będzie tworzyła względną
całość pod względem funkcjonalnym, użytkowym i przestrzennym. W dokumencie tym pojawiają się
również zapisy aby przy modernizacji danego obszaru szczególną uwagę zwracać na kształtowanie
przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem zwłaszcza obiektów małej architektury i terenów zieleni
ogólnodostępnej. Natomiast proces przekształcania zabudowy i zagospodarowania terenów częściowo
zdegradowanych powinien zmierzać w kierunku tworzenia obiektów posiadających charakter
identyfikatorów miejsca.
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Załącznik 3: Raport z konsultacji społecznych
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Załącznik 1: Obszar rewitalizacji 3: Centrum (w skali 1:5000)
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Załącznik 2: Obszar rewitalizacji 4 (w skali 1:5000)
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Załącznik 3: Raport z konsultacji społecznych

Organizacja
Konsultacje społeczne przeprowadzono od 31 sierpnia do 15 września 2016 roku. Ich rozpoczęcie
wyznaczono w drodze ogłoszenia Burmistrza Miasta Garwolina na stronie internetowej Garwolin.pl oraz
na słupach ogłoszeniowych i tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta. Ponadto, informacja
o przeprowadzonych konsultacjach ukazała się w lokalnych mediach: Tygodniku Siedleckim, portalu
internetowym eGarwolin.pl, portalu internetowym Kurier Garwoliński oraz w lokalnej telewizji kablowej
VECTRA, a także została ogłoszona w Kościele.
Konsultacje społeczne przeprowadzono poprzez zbieranie uwag pisemnych w formie papierowej
i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag. Ponadto, zorganizowano spotkanie
z mieszkańcami, na którym zaprezentowano projekt dokumentu oraz dyskutowano nad jego zapisami.
Konsultacje skierowane były do mieszkańców miasta, którzy mogli zapoznać się z treścią projektu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolin w formie elektronicznej na stronie internetowej
Garwolin.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miasta Garwolin.
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez formularze zgłaszania uwag będące częścią udostępnionego
materiału konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było przekazać do Urzędu Miasta Garwolina
drogą elektroniczną oraz korespondencyjną.

Podmiot konsultacji społecznych
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli pracownicy Urzędu Miasta Garwolina,
mieszkańcy oraz grupy interesariuszy działające na terenie miasta.

Cel konsultacji społecznych
Bezpośrednim celem przeprowadzanych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania
mieszkańcom oraz innym interesariuszom projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Garwolina, w tym przede wszystkim wyznaczonych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Partycypacja społeczna jest niezwykle istotnym elementem działań rewitalizacyjnych. Udział
społeczeństwa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający
aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dlatego też
celem konsultacji społecznych była poprawa jakości decyzji oraz legislacji. Udział interesariuszy
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w procesie rewitalizacji pozwolił na wysłuchanie uwag różnych stron oraz dał możliwość odpowiednio
wczesnego wychwycenia błędów i potrzeb, a tym samym stworzenia bardziej wyważonych rozwiązań.

Przebieg
Podczas trwających konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolin
interesariusze w całym okresie trwania mieli możliwość zgłaszania opinii oraz uwag na temat
zaprezentowanego projektu dokumentu oraz załączników mapowych poprzez wypełnienie formularza
zgłaszania uwag.

Podczas zorganizowanego spotkania konsultacyjnego odbyła się debata nad

proponowanymi przez mieszkańców przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Uczestnicy konsultacji
W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięły 3 osoby – przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych,
natomiast uwagi pisemne zgłosiło 27 mieszkańców, występujących w imieniu własnym lub
reprezentujących wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie otrzymano 31 wypełnionych formularzy składania
uwag.

Zgłoszone uwagi
Otrzymano 31 formularzy składania uwag, zawierających uwagi, wnioski i propozycje zmian w projekcie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolin oraz inne spostrzeżenia i opinie. Poniższa tabela
zawiera zestawienie wszystkich złożonych uwag.

Lp.

1

Data

Reprezentowany

wpływu

podmiot/ dotyczy

2016-09-13

Treść proponowanej zmiany

Decyzja w sprawie

Uzasadnienie

uwagi

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Budynek o niskim stopniu degradacji

rewitalizacji, a

Nadwodnej 14 08-

stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

400 Garwolin

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

w wyznaczone cele

m.in. w zakresie remontów:

rewitalizacji.

Domu

przy

ul.

technicznego.

Wymaga

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

▪ Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,
▪ Wymiana instalacji wodnej i
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kanalizacji sanitarnej,
▪ Przełożenie opaski wokół
budynku od strony północnej.

2

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu

przy

ul.

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

Budynek o niskim stopniu degradacji

Długiej 12 08-400

stanu

technicznego.

Wymaga

Garwolin

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych
m.in. w zakresie remontów:
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych,
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej

3

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Domu przy Alei

Budynek

rewitalizacji, a

Legionów 44E w

degradacji

stanu

Garwolinie

Wymaga

szeregu

o

wysokim

Uwzględniona

stopniu

technicznego.

Budynek znajduje się w

przedsięwzięcie wpisuje się

zabiegów

w wyznaczone cele

rewitalizacyjnych m.in. w zakresie

rewitalizacji.

remontów:
▪ Pomieszczenie sanitarne (WC)
ogólnodostępne z korytarzem,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem na klatkach
schodowych, częściach
wspólnych,
▪ Pokrycie dachu (miejscowe,
liczne ślady korozji, przecieki),
▪ Wymiana instalacji
wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z wykonaniem
przyłącza.

4

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Domu przy Alei

Budynek

rewitalizacji, a

Legionów 44C w

degradacji

stanu

Garwolinie

Wymaga

szeregu

o

wysokim

stopniu

technicznego.
zabiegów

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

przedsięwzięcie wpisuje się
w wyznaczone cele
rewitalizacji.
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rewitalizacyjnych m.in. w zakresie
remontów:
▪ Wymiana pokrycia dachowego
(miejscowe, liczne ślady korozji,
przecieki),
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej,
▪ Modernizacja – przebudowa
chodników wokół budynku,
▪ Wykonanie odwodnienia wokół
budynku,
▪ Uzupełnienie brakujących fug
fundamentowych.

5

2016-09-09

Budynek socjalny

Budynek

socjalny

wielorodzinny,

przy ul.

konstrukcja murowano-żelbetowa, o

Żeromskiego 2 w

wysokim stopniu degradacji stanu

Garwolinie

technicznego.

Wymaga

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

szeregu

zabiegów rewitalizacyjnych m.in. w
zakresie przeprowadzenia działań
spowodowanych

występowaniem

zjawisk patologicznych, jak również
w zakresie remontów m.in.:
▪ Docieplenie ścian zewnętrznych
budynku,
▪ Klatka schodowa,
▪ Pomieszczenie sanitarne
ogólnodostępne,
▪ Ogrodzenie.
Budynek nie jest wyposażony w
instalację

gazową,

elektryczną,

wodno-kanalizacyjną.

6

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-drewniana,

granicach obszaru

Domu przy Alei

o wysokim stopniu degradacji stanu

rewitalizacji, a

technicznego.

przedsięwzięcie wpisuje się

Wymaga

szeregu

Uwzględniona

Budynek znajduje się w
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Legionów 44A w

zabiegów rewitalizacyjnych m.in. w

w wyznaczone cele

Garwolinie

zakresie remontów:

rewitalizacji.

▪ Pomieszczenia sanitarne (wc)
ogólnodostępne z korytarzem,
▪ Klatka schodowa,
▪ Pokrycie dachu (miejscowe,
liczne ślady korozji),
▪ Instalacja elektryczna,
▪ Instalacja wodociągowa i
kanalizacji sanitarnej.

7

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-drewniana,

granicach obszaru

Domu przy Alei

o wysokim stopniu degradacji stanu

rewitalizacji, a

Legionów 44J w

technicznego.

przedsięwzięcie wpisuje się

Garwolinie

zabiegów rewitalizacyjnych m.in. w

w wyznaczone cele

zakresie remontów:

rewitalizacji.

Wymaga

Uwzględniona

szeregu

Budynek znajduje się w

▪ Posadzka klatek schodowych,
▪ Pokrycie dachowe (miejscowe,
liczne ślady korozji),
▪ Obróbki blacharskie gzymsów
(przerdzewiałe),
▪ Rynny oraz rury spustowe
(przerdzewiałe),
▪ Instalacja elektryczna,
▪ Instalacja wodociągowa i
kanalizacji sanitarnej,
▪ Pomieszczenia sanitarne (wc)
ogólnodostępnych,
▪ Pomieszczenia łazienek
ogólnodostępnych.

8

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

zdegradowany w niskim stopniu ze

granicach obszaru

Domu przy Alei

względu na brak instalacji gazowej.

rewitalizacji, a

Legionów 44M w

Wykonanie przyłącza gazowego do

przedsięwzięcie wpisuje się

Garwolinie

budynku

w wyznaczone cele

oraz

wykonanie

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

rewitalizacji.
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wewnętrznej instalacji gazowej wraz
z projektami.

9

2016-09-14

Osoba prywatna

1) W ostatnim zdaniu w sekcji
„Zabytki” jako lokalizację zespołu
dworskiego podano „przy ul.
Zawady”; powinno być „przy ul.
Studzińskiego”
Uzasadnienie: korekta
faktograficzna

1) Uwzględniona
2) Nieuwzględniona

2) Niezbędne jest
umieszczenie w
dokumencie szacowanych
wartości poszczególnych
projektów. Brak tych
wartości przy pozostałych
projektach na etapie
konsultacji dokumentu
wynikał z braku
dostępnych szacunków,
niemniej jednak w
ostatecznej wersji
dokumentu kwoty te
zostały umieszczone.

2) Proponuję na obecnym etapie
usunąć z obu tabel szacowaną
wartość projektu „Remont Dworu
Zawady” (tj. 3 000 000 PLN)
Uzasadnienie: Wpisana wartość
jest bardzo ogólnym, wstępnym
oszacowaniem. Szczegółowy
kosztorys inwestycji nie został
jeszcze sporządzony. Ponadto,
przy pozostałych projektach nie
wskazuje się żadnych kwot

10

2016-09-09

1) Podana w projekcie
dokumentu lokalizacja
dworu była błędna

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Domu przy ul.

Budynek o niskim stopniu degradacji

rewitalizacji, a

Nadwodnej 15A w

stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

Garwolinie

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

w wyznaczone cele

m.in. w zakresie remontów:

rewitalizacji.

technicznego.

Uwzględniona

Wymaga

Budynek znajduje się w

▪ Remont kominów ponad
dachem,
▪ Wymiana instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarnej,
▪ Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania.

11

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Domu przy ul.

Budynek o niskim stopniu degradacji

rewitalizacji, a

Nadwodnej 15 w

stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

Garwolinie

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

w wyznaczone cele

m.in. w zakresie remontów:

rewitalizacji.

technicznego.

Wymaga

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

▪ Wymiana instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarnej,
▪ Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania.
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12

2016-09-14

Osoba prywatna;

Akceptuję wszystkie działania

dotyczy

dotyczące podobszaru nr 9 –

granicach obszaru

Podobszaru nr 9 –

Kościuszki zawarte w planie

rewitalizacji, a

Kościuszki

Uwzględniona

rewitalizacji. Oprócz tego w tym

Budynek znajduje się w

przedsięwzięcie wpisuje się

obszarze należy: zlikwidować graffiti

w wyznaczone cele

z garażu, usunąć pojemniki z

rewitalizacji, z zastrzeżeniem

cementu na kwiaty przed blokiem

przycięcia drzew – do

51A, usunąć stare pnie drzew i

rozpatrzenia w toku

uformować (przyciąć) korony drzew

podejmowania działań.

na całym skwerze przed sklepem
„Stokrotka”, wykonać oświetlenie
(niskie lampy) na skwerze oraz
monitoring. Przed blokiem 55
uformować (przyciąć maksymalnie
drzewa (lipy)  rosną bez żadnej
kontroli zasłaniając dostęp do
światła w mieszkaniach,
zainstalować niskie oświetlenie
przed blokiem 55, „Blok
nauczycielski”  instalować
krzesełko schodowe, ew. platformę
schodową ze względu na trudności
w poruszaniu się osób starszych i
brak w tym bloku balkonów.

13

2016-09-13

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa, o

granicach obszaru

Domu przy Alei

niskim stopniu degradacji stanu

rewitalizacji, a

Legionów 44K w

technicznego.

przedsięwzięcie wpisuje się

Garwolinie

zabiegów rewitalizacyjnych m.in. w

w wyznaczone cele

zakresie remontów:

rewitalizacji.

Wymaga

szeregu

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem na klatkach
schodowych,
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej,
▪ Remont klatek schodowych,
▪ Modernizacja nawierzchni ciągu
pieszo-jezdnego przed
budynkiem i komórkach,
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▪ Ocieplenie stropodachu.

14

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu przy ul.

Budynek o niskim stopniu degradacji

Jagodzińskiej 14 w

stanu

Garwolinie

szeregu

technicznego.

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

Wymaga

zabiegu

działań

rewitalizacyjnych min. w zakresie
remontów:
▪ Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,
▪ Wykonanie odwodnienia wokół
budynku,
▪ Remont klatek schodowych,
korytarza publicznego oraz części
wspólnych pozostałych,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem na poziomie
piwnic oraz na klatkach
schodowych,
▪ Wykonanie miejsc parkingowych
dla rowerów.

15

2016-09-15

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Mieszkaniowa

wymaga

Żwirki i Wigury 8

rewitalizacyjnych:

wielu

zabiegów

Uwzględniona

Budynek znajduje się w
granicach obszaru
rewitalizacji, a
przedsięwzięcie wpisuje się

▪ Remont klatek schodowych –
również oświetlenie,

w wyznaczone cele
rewitalizacji.

▪ Zagospodarowanie wokół
budynku,
▪ Modernizacja nawierzchni
ciągów pieszo-jezdnych,
▪ Urządzenie siłowni plenerowych
na terenie osiedla Al. Żwirki i
Wigury,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
w części wspólnej,
▪ Wymiana kanalizacji
odprowadzającej ścieki z bloku
do kolektora,
▪ Ocieplenie stropów piwnic.
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16

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu przy ul. II

Budynek o niskim stopniu degradacji

Armii Wojska

stanu

Polskiego 18 w

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

Garwolinie

min. w zakresie remontów:

technicznego.

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

Wymaga

▪ Wymiana instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarnej,
▪ Kapitalny remont dachu z
wykonaniem warstwy ocieplenia
(ocieplenie stropodachu
styropapą od spodu),
▪ Remont schodów wejściowych
do piwnicy,
▪ Remont klatki schodowej,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Wymiana instalacji c.o.

17

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa, o

granicach obszaru

Domu przy Al.

wysokim stopniu degradacji stanu

rewitalizacji, a

Żwirki i Wigury 3

technicznego.

przedsięwzięcie wpisuje się

w Garwolinie

zabiegów rewitalizacyjnych m.in. w

w wyznaczone cele

zakresie remontów:

rewitalizacji.

Wymaga

Uwzględniona

szeregu

Budynek znajduje się w

▪ Remont instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej,
▪ Remont instalacji elektrycznej w
częściach wspólnych wraz z
wymianą oświetlenia,
▪ Remont klatki schodowej.

18

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu przy ul.

Budynek o niskim stopniu degradacji

Kościuszki 38 w

stanu

Garwolinie

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

technicznego.

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

Wymaga

m.in. w zakresie remontów:
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
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wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Remont klatki schodowej,
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej.

19

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-drewniana.

granicach obszaru

Domu przy Alei

Budynek

rewitalizacji, a

Legionów 44J w

degradacji

stanu

Garwolinie

Wymaga

szeregu

o

wysokim

Uwzględniona

stopniu

technicznego.

Budynek znajduje się w

przedsięwzięcie wpisuje się

zabiegów

w wyznaczone cele

rewitalizacyjnych min. w zakresie

rewitalizacji.

remontów:
▪ Wymiana pokrycia dachu
(miejscowe, liczne ślady korozji,
przecieki),
▪ Wymiana spróchniałych krokiew
(ugięty fragment dachu),
▪ Remont kominów.

20

2016-09-09

Wspólnota
Mieszkaniowa
Domu przy Al.
Żwirki i Wigury 2
w Garwolinie

Budynek mieszkalny wielorodzinny,
konstrukcja murowano-żelbetowa,
o wysokim stopniu degradacji stanu
technicznego. Wymaga szeregu
działań – zabiegów
rewitalizacyjnych m.in. w zakresie
przeprowadzenia działań
spowodowanych występowaniem
zjawisk patologicznych,
chuligaństwa, jak również w
zakresie remontów m.in.:

Uwzględniona

Budynek znajduje się w
granicach obszaru
rewitalizacji, a
przedsięwzięcie wpisuje się
w wyznaczone cele
rewitalizacji.

▪ Remont kominów ponad dachem
(skruszone, pękające cegły),
▪ Remont 3 klatek schodowych,
▪ Uporządkowanie podłączeń
kratek wentylacyjnych do
przewodów kominowych
wentylacyjnych w
pomieszczeniach kuchni i łazienki
poszczególnych lokali
mieszkalnych,
▪ Modernizacja – przebudowa
instalacji kanalizacji deszczowej
wokół budynku (woda deszczowa
przedostaje się do piwnic
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budynku),
▪ Modernizacja chodnika (zapada
się kostka brukowa).

21

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu przy u.

Budynek o wysokim stopniu

Senatorskiej 38 w

degradacji stanu technicznego.

Garwolinie

Wymaga szeregu zabiegów

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

rewitalizacyjnych m.in. w zakresie
remontów:
▪ Wymiana drzwi wejściowych na
klatkę schodową,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
na poziomie piwnic,
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej,
▪ Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,
▪ Wykonanie instalacji
domofonowej.

22

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu przy ul.

Budynek o niskim stopniu degradacji

Senatorskiej 5, 08-

stanu

400 Garwolin

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

technicznego.

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

Wymaga

m.in. w zakresie remontów:
▪ Remont schodów wejściowych
do budynku
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,
▪ Ocieplenie stropodachu lub
kapitalny remont dachu z
wykonaniem warstwy ocieplenia
(ocieplenie styropapą od spodu),
▪ Wymiana okienek piwnicznych.
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23

2016-09-12

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu

przy

ul.

Budynek

o

wysokim

Senatorska 40 w

degradacji

stanu

Garwolinie

Wymaga

szeregu

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

stopniu

technicznego.
zabiegów

rewitalizacyjnych m.in. w zakresie
remontów:
▪ Wymiana instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarnej,
▪ Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania,
▪ Wykonanie odwodnienia wokół
budynku.

24

2016-09-12

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

Domu przy ul.

Budynek o niskim stopniu

Polskiej 11 w

degradacji stanu technicznego.

Garwolinie

Wymaga szeregu zabiegów

Nieuwzględniona

Budynek znajduje się poza
obszarem rewitalizacji.

rewitalizacyjnych m.in. w zakresie
remontów:
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej.

25

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Budynek o niskim stopniu degradacji

rewitalizacji, a

stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

Domu

przy

ul.

Aleja

Legionów

44K w Garwolinie

technicznego.

Wymaga

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

w wyznaczone cele

m.in. w zakresie remontów:

rewitalizacji.

▪ Remont korytarza piwnicznego,
suszarni, pralni,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Wymiana instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarnej,
▪ Remont balkonów,
▪ Modernizacja – przebudowa
ciągu pieszo-jezdnego przed
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budynkiem (zastoiny wody
uniemożliwiają przejście i dojście
do budynku).

26

2016-09-15

Osoba prywatna

Na osiedlu Koszary przy Aleja

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

Legionów 14 znajduje się budynek

granicach obszaru

po dawnej harcówce. Budynek o

rewitalizacji, a

wysokim stopniu degradacji stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

technicznego,

w wyznaczone cele

wymaga

szeregu

zabiegów rewitalizacyjnych m.in. w

rewitalizacji.

zakresie remontów:
▪ Wymiana okien,
▪ Remont dachu,
▪ Instalacja np. elektryczna, wod.kan.,
▪ Remont pomieszczeń wewnątrz
budynku.

27

2016-09-15

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Budynek o niskim stopniu degradacji

rewitalizacji, a

Kościuszki 51 w

stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

Garwolinie

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

w wyznaczone cele

m.in. w zakresie remontów:

rewitalizacji.

Domu

przy

ul.

technicznego.

Uwzględniona

Wymaga

Budynek znajduje się w

▪ Docieplenie ścian zewnętrznych
budynku,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej,
▪ Modernizacja – przebudowa
instalacji kanalizacji deszczowej
przebiegającej pod parkingiem
(strona wschodnia budynku) –
zastoiny wody.

28

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Domu przy Alei

Budynek o niskim stopniu degradacji

rewitalizacji, a

stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

technicznego.

Wymaga

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

177 | S t r o n a

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GARWOLINA
Legionów 44L w

zabiegów rewitalizacyjnych m.in. w

w wyznaczone cele

Garwolinie

zakresie remontów:

rewitalizacji.

▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Wymiana instalacji wodnej oraz
kanalizacji sanitarnej,
▪ Remont klatek schodowych,
▪ Remont schodów zewnętrznych
(jeden stopień – podest)
wejściowych do budynku.

29

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa,

granicach obszaru

wymaga zabiegów rewitalizacyjnych

rewitalizacji, a

m.in. w zakresie remontów:

przedsięwzięcie wpisuje się

Domu

przy

Al.

Żwirki i Wigury 1 w

Uwzględniona

Garwolinie

Budynek znajduje się w

w wyznaczone cele
▪ Wymiana okienek piwnicznych,

rewitalizacji.

▪ Wymiana plonów instalacji
wodnej i kanalizacji sanitarnej,
▪ Remont klatki schodowej,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych wraz z
oświetleniem (klatka schodowa,
korytarz piwniczny, pralnia,
suszarnia).

30

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Budynek o niskim stopniu degradacji

rewitalizacji, a

Kościuszki 51A w

stanu

przedsięwzięcie wpisuje się

Garwolinie

szeregu zabiegów rewitalizacyjnych

w wyznaczone cele

m.in. w zakresie remontów:

rewitalizacji.

Domu

przy

ul.

technicznego.

Wymaga

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

▪ Remont klatki schodowej,
▪ Remont instalacji centralnego
ogrzewania,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Kapitalny remont dachu z
wykonaniem warstwy ocieplenia
(ocieplenie stropodachu
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styropapą od spodu),
▪ Wymiana drzwi wejściowych na
klatkę schodową.

31

2016-09-09

Wspólnota

Budynek mieszkalny wielorodzinny,

Uwzględniona

Budynek znajduje się w

Mieszkaniowa

konstrukcja murowano-żelbetowa.

granicach obszaru

Domu przy Al.

Wymaga szeregu zabiegów

rewitalizacji, a

Żwirki i Wigury 4

rewitalizacyjnych m.in. w zakresie

przedsięwzięcie wpisuje się

w Garwolinie

remontów:

w wyznaczone cele
rewitalizacji.

▪ Remont 3 klatek schodowych,
▪ Wymiana instalacji elektrycznej
wraz z oświetleniem w częściach
wspólnych,
▪ Kapitalny remont dachu z
wykonaniem warstwy ocieplenia
(ocieplenie stropodachu
styropapą od spodu),
▪ Remont kominów,
▪ Budowa wiaty śmietnikowej na
kontenery śmieci
niesegregowanych.

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych
Spośród nadesłanych uwag pozytywnie rozpatrzono 21, jedną częściowo, natomiast 9 odrzucono.
Uwzględniono wszystkie uwagi, dotyczące nieruchomości położonych w granicach wyznaczonego
podobszaru rewitalizacji. Otrzymane uwagi odnosiły się przede wszystkim do budynków mieszkalnych
– do podjęcia działań remontowych w tych obiektach oraz uporządkowania przylegającej do nich
przestrzeni. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Garwolin utworzono zadanie zbiorcze (nr 23),
które obejmuje wszystkie zgłoszone budynki w granicach podobszarów 1 i 4, tj. Centrum oraz Koszary
i Baza PKS. Dla zadań niebędących remontami budynków mieszkalnych w tych granicach wyznaczono
nowe przedsięwzięcia. W nowej wersji dokumentu po naniesionych poprawkach działanie to ma numer
2.11 i zawarte jest w tabeli 10 pozostałych działań rewitalizacyjnych.
Podczas nanoszenia poprawek otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne w terminie od 14 marca 2017r. do 27 marca 2017r.,
które skierowane były do wszystkich mieszkańców miasta Garwolina oraz przedstawicieli lokalnych
instytucji, radnych, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Od dnia 14
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marca 2017r. na stronie internetowej Urzędu Miasta Garwolina dostępny był projekt wprowadzonych
zmian do „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Garwolina na lata 2016-2023”.
W dniu 20 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina (sala konferencyjna) o godz. 15.00 odbyło
się spotkanie z mieszkańcami połączone z dyskusją na temat zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Garwolin”. Na spotkanie konsultacyjne poza urzędnikami przybył jeden mieszkaniec i był

to Pan Jacek Pilak - prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców „ZIELENIAK”. Na
spotkaniu nie wpłynęły żadne uwagi ani w formie ustanej ani w formie pisemnej dotyczące
wyżej wymienionego dokumentu.
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