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Wstęp 
 

 Rewitalizacja miast to kompleksowy, zintegrowany oraz rozłożony w czasie proces, ini-

cjowany zazwyczaj przez samorząd terytorialny. Przy pomocy działań własnych samorządu, 

a także współpracujących grup przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń czy 

instytucji kultury ma na celu poprawę sytuacji w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej 

na wyznaczonych obszarach miasta, określanych jako zdegradowane. Obszary te wyznacza się za 

pomocą analizy wskaźnikowej, w której wartości wskaźników dla obszaru porównuje się z war-

tościami wskaźników dla całego miasta. Do obszarów zdegradowanych zalicza się również pozo-

stałe tereny (włączając poprzemysłowe i powojskowe), które utraciły pełnione wcześniej funk-

cje.  

Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis rewitalizacji miasta Brwinów i sporządzony 

został zgodnie z „Załącznikiem nr 7. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” 

Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego 2007 – 2013.  

W wyniku przeprowadzonych analiz, na terenie Brwinowa wytyczono dwa obszary zde-

gradowane. Obszar I rozciąga się z północy na południe miasta, obejmując centralną i zachodnią 

jego część, głównie tereny zabudowane. We współpracy z lokalnymi partnerami, takimi jak np.: 

OSP, ŚOPS, organizacje pozarządowe czy gminny ośrodek kultury zaprogramowano zestaw dzia-

łań, mających wyprowadzić obszar z sytuacji kryzysowej. Zebrano łącznie 66 projektów tworzą-

cych zintegrowany plan, zakładający stymulację rozwoju gospodarczego na obszarze wraz z to-

warzyszącą mu rozbudową infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. Planując działania podej-

mowane na obszarze zwrócono szczególną uwagę na aktywizację społeczną, kulturalną i rucho-

wą mieszkańców, budowanie poczucia tożsamości lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa i 

warunków życia mieszkańców miasta. Dopełnieniem wspomnianych działań są inwestycje w in-

frastrukturę drogową oraz ścieżki piesze i rowerowe, mające na celu lepszą organizację ruchu w 

mieście oraz swobodny dostęp do obiektów usługowych i handlowych, a także osiedli mieszkal-

nych. Obszar II jest niewielkim obszarem, położonym we wschodniej części miasta. Aktualnie 

program rewitalizacji nie zawiera żadnych projektów zlokalizowanych w jego obrębie. Obszar II 

wyznaczony został z myślą o potencjalnych, nowych partnerach rewitalizacji, zainteresowanych 

lokalizacją swoich inwestycji w jego granicach. 
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Horyzont czasowy dokumentu obejmuje lata 2015-2025. Rok 2014 był rokiem planowa-

nia procesu rewitalizacji i programowania działań, które będą realizowane do 2025 roku. 

Wszelkie dane zawarte w dokumencie pochodzą z bazy Banku Danych Lokalnych lub też 

zostały udostępnione przez Urząd Gminy w Brwinowie. W oparciu o te informacje dokonano 

oceny jakościowej sytuacji w całym mieście, a także wyznaczono obszary zdegradowane.  
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I  Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście 

 

1. Sfera zagospodarowania przestrzennego 
 
1.1 Położenie 

Miasto Brwinów położone jest w centralnej części Polski na terenie województwa Mazo-

wieckiego, w odległości ok. 13 km od Miasta Stołecznego Warszawa. Administracyjnie znajduje 

się w granicach powiatu pruszkowskiego, pełni również funkcję siedziby gminy miejsko-wiejskiej 

Brwinów. Gmina składa się z dwóch odseparowanych obszarów: większej części północnej, oraz 

mniejszej części południowej (obejmującej tereny wsi Owczarnia, Żółwin i Terenia). Część połu-

dniowa oddzielona jest od części północnej gminy miastem Podkowa Leśna. Gmina leży w są-

siedztwie następujących gmin: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, 

Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Podkowa Leśna oraz Pruszków. Zarówno obszar miasta, jak i ca-

łej gminy znajduje się w obrębie aglomeracji warszawskiej, definiowanej jako podregion PL127 

Warszawa oraz podregion PL126 warszawski zgodnie ze standardem kodowania jednostek tery-

torialnych w Unii Europejskiej – NUTS.  

 Miasto usytuowane jest na równinie Łowicko – Błońskiej, będącej częścią Niziny Środko-

womazowieckiej, na wysokości 95,59 m n.p.m. Współrzędne geograficzne Brwinowa to 

52°08′33″N oraz 20°43′03″E. 

Rycina 1. Położenie geograficzne Brwinowa 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Brwinów 
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1.2 Rys historyczny 

Początki osadnictwa na terenie dzisiejszego Brwinowa umiejscawia się w okresie mezoli-

tycznym, najstarsze znaleziska datowane są na 8000 lat p.n.e. W okresie od ok. II w. p.n.e. do IV 

w. n.e. miał tu miejsce dynamiczny rozwój hutnictwa, o czym świadczą znalezione w obrębie 

gminy ślady produkcji metali, głównie w oparciu o rudę darniową. W okolicach Brwinowa, 

Pruszkowa i Milanówka odkryto ok. 4000 dymarek, co oznacza, iż powstały tu ośrodek metalur-

giczny mógł być jednym z największych w ówczesnej Europie. Na terenie samego miasta wyko-

pane zostały natomiast miechy hutnicze.  

Pierwszy w czasach nowożytnych zapis dotyczący Brwinowa datowany jest na rok 1406 – 

wtedy też odnotowano płatność wsi na rzecz kolegiaty św. Jana, co zostało opisane w „Dziejach 

Archidiecezji Poznańskiej” z 1964 r. Tamże znaleźć można trzynastowieczną mapę Archidiakona-

tu Czersk, na której zaznaczono Brwinów wraz z kościołem parafialnym. W owych czasach miej-

scowość figurowała pod nazwą Brwinowo, co w nieco późniejszych dokumentach zostało prze-

kształcone w Brwynowo. Badając etymologię tych nazw historycy stwierdzili, że wywodzą się ze 

staropolskiego słowa „birzwo”, oznaczającego belkę, tram, drzewo. Lokalna gwara przekształciła 

tymczasem „birzwo” w m.in. „berwinę”. Miejscowa tradycja z kolei głosi, że ów źródłosłów po-

chodzi od wyrażenia „borowy nów”. 

W okresie XVIII i XIX w. w rejonie Brwinowa przecinały się dwa znaczące szlaki komunika-

cyjne. Pierwszym z nich była tzw. droga królewska, prowadząca z Warszawy do Piotrkowa Try-

bunalskiego, gdzie ówcześnie odbywały się sejmiki szlacheckie. Kolejnym szlakiem był lokalny 

trakt z Warszawy do Grodziska. III Rozbiór Polski w 1795 r. oznaczał przejście Brwinowa pod pa-

nowanie pruskie. Z kolei w wyniku obrad Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. miasto znalazło się 

w obrębie zaboru rosyjskiego. 14 czerwca 1845 r. przez Brwinów przejechał pierwszy pociąg Ko-

lei Warszawsko-Wiedeńskiej, co okazało się istotnym impulsem w rozwoju Brwinowa. Liczba 

mieszkańców w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej wynosiła ponad dwa tysiące, 

w porównaniu z trzystu siedemdziesięciu czterema zaledwie 20 lat wcześniej. 

Rok 1926 oznaczał dla Brwinowa uzyskanie niezależności administracyjnej, na skutek 

utworzenia gminy Letnisko-Brwinów, wydzielonej z ówczesnej gminy Helenów. Powołano zatem 

lokalny samorząd oraz wybrano wójta. W tym okresie powstały charakterystyczne dla miejsco-

wości osiedla willowe, inspirowane polskim dworem szlacheckim. W przededniu wybuchu II 

wojny światowej Brwinów liczył 4200 mieszkańców i 840 domów. 
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 12 września 1939 r. rozegrała się pod Brwinowem bitwa stoczona z wojskami niemiec-

kimi przez 28 Dywizję, która opóźniła marsz hitlerowców na Warszawę. W okresie okupacji hitle-

rowskiej w Brwinowie i okolicy działały podziemne organizacje. W 1944 r. po Powstaniu War-

szawskim na terenie Brwinowa powstało kilka szpitali polowych dla powstańców i ludności cy-

wilnej. 

  Prawa miejskie Brwinów uzyskał w 1950 roku. 

1.3 Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 

Miasto Brwinów stanowi lokalny ośrodek administracyjny – zlokalizowana jest w nim sie-

dziba gminy. Funkcje wynikające z dotychczasowych kierunków rozwoju miasta to: 

• mieszkaniowa - tradycyjna zabudowa willowa, nowoczesne osiedla mieszkaniowe, 

• rekreacyjna – głównie o zasięgu lokalnym (park miejski, ogródki działkowe, łowisko), 

ale ze względu na walory przyrodnicze gminy również o charakterze regionalnym, 

• usługowa - głównie na skalę lokalną, w tym usługi dla rolnictwa ze względu na rolniczy 

charakter północnej części gminy, 

• gospodarcza – na skalę lokalną prowadzona jest działalność gospodarcza w dziedzi-

nach m.in. meblarskiej, garmażeryjnej, chemicznej, 

• rolnicza – powierzchnię 415 ha w mieście zajmują użytki rolne, w tym grunty orne 

i sady. 

Istotnym determinantem rozwoju przestrzennego miasta była budowa Kolei Warszawsko 

– Wiedeńskiej. Linia torów dokonała podziału miasta na część północną i południową, co stano-

wi element charakterystyczny miasta również współcześnie. Ówczesny układ drożny zadecydo-

wał także o lokalizacji dzielnic willowych w północnej (ulice A. Mickiewicza, J. Słowackiego, 

F. Chopina, Konspiracji) i południowej (ulice Leśna, T.W. Wilsona, Środkowa, Żwirowa) części 

miasta. Obecnie dla rozwoju przestrzenno-funkcjonalnego miasta, jak i całej gminy niebagatelne 

znaczenie miała budowa autostrady A2, przebiegającej równoleżnikowo przez centralne obszary 

kraju. Niewielki odcinek autostrady znajduje się w granicach administracyjnych miasta.  

 Na strukturę przestrzenną Brwinowa składają się różnorodne tereny o odmiennej funkcji, 

sposobie zagospodarowania i użytkowania oraz charakterystyce, w szczególności: 

• tereny o koncentracji funkcji centrotwórczej, z dominującą śródmiejską zabudową 

mieszkaniową z towarzyszącymi obiektami usługowymi i handlowymi – w rejonie ul.: 
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Rynek, Biskupickiej, Powstańców Warszawy, Pruszkowskiej, Grodziskiej, Pszczelińskiej 

i T.W. Wilsona; 

• tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) zdecydowanie 

dominują w strukturze przestrzennej miasta; jednocześnie Brwinów oferuje atrakcyj-

ne tereny inwestycyjne przeznaczone na zabudowę mieszkaniową m.in. we wschod-

niej oraz północno – zachodniej części miasta; 

• tereny zabudowy usługowo – handlowej przy ulicy Grodziskiej (rejon Galerii Brwi-

nów), w rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Kampinoskiej oraz tereny przy Ob-

wodnicy; ponadto drobna zabudowa handlowo – usługowa towarzyszy terenom za-

budowy mieszkaniowej; 

• tereny zieleni w postaci parku miejskiego, ogródków działkowych, obszaru Wodnego 

Rancza i Glinianek, zieleni osiedlowej, zadrzewień i zakrzewień przydrożnych, rosną-

cych na placach, skwerkach i przy nieruchomościach, a także cmentarza parafialnego 

przy ul. Powstańców Warszawy; 

• ciągi komunikacyjne, w tym tworzące główną sieć komunikacyjną miasta tj.: ul. Bi-

skupicka, Rynek, Pszczelińska, marsz. J. Piłsudskiego, Pruszkowska, T.W. Wilsona 

i Grodziska, Powstańców Warszawy, a także autostrada A2 oraz przebiegająca przez 

miasto linia kolejowa (częściowo wzdłuż ul. Pruszkowskiej); 

• tereny infrastruktury technicznej takiej jak stacja uzdatniania wody przy ul. 11 Listo-

pada oraz studnia oligoceńska przy ul. Armii Krajowej. 

Podstawowym założeniem kierunków rozwoju przestrzennego gminy Brwinów jest suk-

cesywna urbanizacja określonych obszarów gminy, jednocześnie ograniczając urbanizację tere-

nów wymagających ochrony ze względów przyrodniczo - kulturowych, terenów rolniczej prze-

strzeni produkcyjnej oraz terenów niepredestynowanych obecnie do urbanizacji. Przewidywane 

jest stworzenie zwartego układu przestrzennego terenów urbanizowanych, zgodnego z dotych-

czasowymi tendencjami rozwojowymi w gminie. 

1.4 Struktura komunikacyjna 

Struktura komunikacyjna Brwinowa odznacza się dość korzystnym powiązaniem szlaków 

drogowych, co umożliwia sprawny dojazd do okolicznych ośrodków miejskich, w tym do War-

szawy. Najważniejsze szlaki drogowe znajdujące się w granicach administracyjnych Brwinowa to: 
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• autostrada A2 – będąca częścią drogi E30 relacji Corck – Omsk, uznawanej za najważ-

niejszy szlak komunikacyjny osi wschód – zachód; 

• drogi wojewódzkie: 

o nr 719: Warszawa – Żyrardów (Brwinowska Obwodnica) 

o nr 720: Błonie – Nadarzyn (w ciągu ulic Biskupicka, Rynek, Pszczelińska)  

• drogi powiatowe: 

o nr 3111W (ul. Powstańców Warszawy) 

o nr 3126W (ul. T.W. Wilsona) 

o nr 3127W (ul. Sportowa i Przejazd) 

o nr 3128W (ul Grodziska) 

o nr 4108W (ul. marsz. J. Piłsudskiego) 

• drogi gminne: głównie utwardzone. 

Długość poszczególnych dróg publicznych na terenie miasta kształtuje się w sposób na-

stępujący: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja układu drogowego w granicach miasta zapewnia sprawny dojazd do wszyst-

kich jego rejonów, wiele dróg wymaga jednak bieżących remontów, a w dalszej perspektywie 

modernizacji i przebudowy. Głównymi problemami związanymi z komunikacją drogową w Brwi-

nowie jest duże natężenie ruchu na rondzie i ul. Rynek w centrum miasta, niewystarczająca licz-
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ba miejsc parkingowych, braki w oświetleniu ulic oraz zły stan techniczny znacznej części dróg 

gminnych. 

Największy ruch pojazdów w mieście odbywa się wzdłuż dróg wojewódzkich, a także 

dróg powiatowych.  Biorąc pod uwagę, iż część drogi wojewódzkiej nr 719 jest jednocześnie ob-

wodnicą miasta ruch drogowy w tym rejonie nie stanowi uciążliwości dla mieszkańców. Auto-

strada, której niewielki odcinek biegnie przez północny fragment miasta oraz wspomniana ob-

wodnica odciąża znacząco ruch drogowy w mieście, także tranzytowy. 

Przez obszar Brwinowa przebiegają także szlaki kolejowe: 

• linia kolejowa nr 1, relacji Warszawa Centralna – Katowice (zarządca PKP PLK); 

• linia kolejowa nr 47, relacji Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radoń-

ska (zarządca WKD); 

• linia kolejowa nr 48, relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (zarządca 

WKD); 

Ponadto PKS Grodzisk Mazowiecki oferuje połączenia autobusowe Brwinowa z innymi 

miejscowościami w gminie, a także z okolicznymi miastami, np. Pruszkowem czy Grodziskiem 

Mazowieckim.  

W roku 2015 planuje się budowę ścieżek rowerowych, między innymi w rejonie „Brwi-

nowskich Glinianek” i na odcinku Brwinów – Parzniew.   

 

1.5 Infrastruktura techniczna 
 

1.5.1 Wodociągi i kanalizacja 

Na terenie miasta funkcjonuje zbiorczy system zaopatrzenia w wodę, którego źródło sta-

nowią ujęcia wody ze studni głębinowych. W roku 2013 długość czynnej sieci rozdzielczej w 

Brwinowie wynosiła 72,1 km. Sieć zaopatrywała w wodę 9359 mieszkańców miasta, co stanowi-

ło 72,2% populacji Brwinowa. Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym w 2013 roku 

wyniosła natomiast 433,5 dam3. 

Głównym źródłem wody w Brwinowie jest Stacja Uzdatniania Wody znajdująca się przy 

ul. 11 Listopada 5. W roku 2013 zakończyła się modernizacja i rozbudowa stacji zwiększająca 

wydajność oraz parametry uzdatniania wody. Obiekt wykorzystuje technologię filtracji ciśnie-

niowej w filtrach zamkniętych, a w celu zwiększenia efektu uzdatniania wody tworzone są w fil-

trach poduszki powietrzne, zwiększające natlenienie wody napływającej do zbiorników. Stacja 
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jest w pełni zautomatyzowana, obecna przepustowość wynosi 200 m3/h, co pozwala na zaopa-

trzenie w wodę mieszkańców Brwinowa oraz sąsiednich miejscowości. Ponadto przy ul. Armii 

Krajowej działa zastępcze źródło wody (ujęcie wody oligoceńskiej na głębokości ok. 240m), wy-

korzystywane głównie w przypadku awarii lub przebudowy sieci wodociągowej. Maksymalny 

pobór sięga 7m3/h. 

Tabela 1. Wodociągi i kanalizacja w Brwinowie w roku 

2013

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie Brwinowa funkcjonuje również sieć kanalizacyjna, będąca układem połączo-

nych ze sobą przewodów kanalizacyjnych. Służą one do odprowadzenia ścieków sanitarnych i 

wód deszczowych z budynków oraz ulic, które transportowane są do oczyszczalni ścieków lub 

naturalnego odbiornika w przypadku wód deszczowych. W roku 2013 długość systemu kanaliza-

cji sanitarnej wynosiła 84,1 km sieci czynnej. Sieć obsługiwała 7809 mieszkańców, tj. 60% popu-

lacji Brwinowa. Mieszkańcy niemający połączenia z siecią kanalizacji korzystają z szamb, czyli 

podziemnych zbiorników bezodpływowych opróżnianych przez wyspecjalizowane wozy aseniza-

cyjne lub z przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 Na terenie gminy działają jedynie trzy mikrooczyszczalnie ścieków, z których żadna nie 

odbiera ścieków z terenu miasta ze względu na zbyt niską przepustowość. Są one zatem tłoczo-

ne do oczyszczalni należącej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazo-

wieckim na podstawie umowy między gminą a ZWiK. Aktualny limit ilości przesłanych ścieków 

wynosi 2500 m3/dobę.  
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Pod koniec roku 2013 zakończono ostatni etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

Brwinowie w ramach kompleksowego projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w gminie. 

W ramach części projektu realizowanego w mieście wybudowano ok. 37 km sieci kanalizacyjnej. 

 

 

1.5.2 Energetyka i ciepłownictwo 

W granicach gminy Brwinów biegnie tranzytowa linia energetyczna wysokiego napięcia 

220 kV relacji Mory – Kozienice – Piaseczno, będąca fragmentem krajowego systemu przesyło-

wego. Z uwagi na potencjalną szkodliwość promieniowania pola elektromagnetycznego, wzdłuż 

trasy przebiegu linii energetycznej ustalono strefy ochronne z zakazem lokalizowania zabudo-

wań przeznaczonych do stałego pobytu człowieka. Dodatkowo istnieją ograniczenia lokalizacji 

pozostałej zabudowy, takiej jak budynków z materiałami łatwopalnymi, urządzeniami zraszają-

cymi czy parkingów pojazdów z zapłonem iskrowym. Zaopatrzenie w energię elektryczną Brwi-

nowa oraz pozostałych miejscowości w gminie odbywa się za pośrednictwem energetycznych 

stacji rozdzielczych 110/15 kV znajdujących się w sąsiednich gminach: Raszyn i Tarczyn. 

Brwinów wyposażony jest w sieć gazową o całkowitej długości 65425 m, z której korzysta 

ponad 88% ludności miasta. Gmina nie posiada własnych źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny, w 

związku z czym Brwinów oraz pozostałe miejscowości zasilane są w gaz przesyłowo.  

Na terenie miasta nie funkcjonuje zbiorcza sieć ciepłownicza, za wyjątkiem lokalnych ko-

tłowni funkcjonujących na terenie dużych osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Po-

zostałe gospodarstwa domowe wykorzystują własne systemy grzewcze w postaci pieców cen-

tralnego ogrzewania, zasilanych gazem ziemnym, paliwami płynnymi (olej opałowy, gaz płynny) 

oraz paliwami stałymi (węgiel, koks, drewno opałowe, zrębki.) 

Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące sieci elektrycznej i gazowej w Brwinowie w 2013 r 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

1.5.3. Gospodarka odpadami 

Dnia 1 lipca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku, która ustanowiła nowe zasady gospodarowania 

odpadami, zgodnie z którymi miasta i gminy odpowiedzialne są za organizację odbioru i wywozu 

odpadów komunalnych. Ideą wprowadzenia nowych przepisów jest między innymi dostosowa-

nie gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Przyczynić do tego ma 

się przede wszystkim zwiększenie rozmiaru recyklingu i odzysku odpadów selektywnie zebra-

nych (poziom recyklingu odpadów papierowych, metalowych, z tworzyw sztucznych i szkła ma 

wynosić do końca roku 2020 nie mniej niż 50% wagowo, a pozostałych odpadów innych niż nie-

bezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe niej mniej niż 70% wagowo), a także zmniejszenie 

masy odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania (do poziomu nie większego niż 

35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa-

nych do składowania). 

 W związku z nowelizacją prawa Rada Miejska w Brwinowie przyjęła szereg uchwał dosto-

sowujących prawo lokalne do wymogów ustawy, zapewniając mieszkańcom sprawne przejście 

na nowe zasady odbioru i wywozu śmieci. Przyjęte uchwały: 
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 W wyniku wdrożenia nowego systemu miasto zostało podzielone na dwa sektory – pół-

noc i południe, obsługiwane w zakresie odbioru i wywozu śmieci przez dwa różne podmioty. 

Granicę sektorów stanowi linia kolejowa PKP. Sektor północny obsługuje SITA Polska Sp. z o.o., 

natomiast sektor południowy SIR-COM. Umowy z obydwoma przedsiębiorstwami zostały podpi-

sane na okres do końca czerwca 2015 roku.  

 Odbiór odpadów z terenów zabudowy jednorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie. Od-

pady są gromadzone w workach o pojemności 120 L, w przypadku odpadów segregowanych 

i zielonych oraz pojemnikach od 60 L do 240 L w przypadku odpadów mieszanych. Odbiór odpa-

dów z terenów zabudowy wielorodzinnej odbywa się z kolei nie rzadziej niż dwa razy w tygo-

dniu, a gromadzone są w oddzielnych kontenerach na odpady segregowane, mieszane oraz zie-

lone. Worki, pojemniki oraz kontenery dostarczane są przez obsługujące dany region przedsię-

biorstwo zajmujące się odbiorem i wywozem śmieci. 

 Dodatkowo występują tzw. odpady kłopotliwe, których zbiórka następuje w wyznaczo-

nych do tego miejscach lub też realizowana jest na zgłoszenie. Zatem przeterminowane leki na-

leży wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w czterech aptekach na terenie Brwi-

nowa i dwóch w Otrębusach, zużyte baterie i świetlówki zbierane są w specjalnych pojemnikach 

w Urzędzie gminy Brwinów oraz Gminnym Ośrodku Kultury, a ubrania, tekstylia i buty można 

wrzucić do kilkunastu specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie gminy. Odpady, któ-
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rych wywóz wymaga zgłoszenia to z kolei odpady wielkogabarytowe, zużyte akumulatory, che-

mikalia, sprzęt RTV/AGD oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.  

 Przyjęty przez Radę Miejską Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Brwinów reguluje też kwestie związane m.in. z uprzątnięciem błota, śniegu, lodu i innych zanie-

czyszczeń, myciem i naprawą samochodów poza myjniami i warsztatami, nieczystościami cie-

kłymi i wywozem szamba, obowiązkami osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie. 

 Tabela 3. Zbiorcze zestawienie odpadów na terenie Brwinowa w 2013 r. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Na terenie gminy nie funkcjonuje żadne wysypisko śmieci ani zakład segregacji i utylizacji 

odpadów. Podmioty zajmujące się zbiórką i wywozem odpadów zobowiązane są do przekazy-

wania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji przetwarza-

nia odpadów komunalnych wyszczególnionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 

dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023. 

1.5.4. Telekomunikacja 

Przez teren gminy przebiega światłowodowa magistrala telekomunikacyjna, umożliwiają-

ca włączenie Brwinowa do nowoczesnego systemu krajowej łączności przewodowej. Na terenie 

gminy funkcjonuje sieć telekomunikacyjna wraz z nowoczesną centralą cyfrową oraz systemami 

sieci szerokopasmowych i jest sukcesywnie poddawana rozbudowie. Gmina objęta jest również 

zasięgiem telefonii stacjonarnej i komórkowej, a na terenie miasta znajduje się osiem stacji ba-

zowych, należących do różnych operatorów.  

1.5.5 Mieszkalnictwo 

Na terenie Brwinowa występują dwa typy zabudowy mieszkaniowej: różnorodne formy 

zabudowy jednorodzinnej (także w zorganizowanych osiedlach mieszkalnych) oraz skupiska za-

budowy wielorodzinnej. Baza mieszkaniowa miasta pod koniec 2012 roku wynosiła 4903 miesz-

kania. Liczba mieszkań rosła niemal corocznie w analizowanym okresie (z wyjątkiem roku 2010). 
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W tym czasie całkowita liczba mieszkań wzrosła o 45 (niecały 1%), liczba izb o 839 (4,4%), nato-

miast powierzchnia użytkowa 22595 m2 (5,8%). Spora rozbieżność pomiędzy procentowym 

wzrostem liczby mieszkań, a procentowym wzrostem liczby izb i powierzchni wskazuje na to, iż 

w ostatnich latach na terenie Brwinowa przeważała budowa dużych mieszkań, czyli zabudowy 

jednorodzinnej.  

Tabela 4. Zasoby mieszkaniowe według w Brwinowie w latach 2008-2012 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W 2007 roku ponad 78% wszystkich mieszkań w Brwinowie było własnością osób fizycz-

nych, a ponad 15% znajdowało się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Łączna liczba miesz-

kań będących własnością gminy, zakładów pracy i pozostałych podmiotów nie przekraczała 7%. 

Wykres 1. Struktura własności mieszkań w Brwinowie w 2007 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
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Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w 2012 roku w Brwinowie była wyższa 

od średniej wartości w kraju o 16% , natomiast powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca była 

wyższa o 23%. Ponad 92,8% lokali w Brwinowie wyposażonych jest w bieżącą wodę, 89,8% po-

siada łazienkę, a 85,4% mieszkań jest centralnie ogrzewane.1 

 

Tabela 5. WyposaŜenie mieszkań w podstawowe media 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Biorąc pod uwagę okres budowy budynków mieszkalnych, większość mieszkań znajduje 

się w obiektach zbudowanych przed 1989 rokiem i jest ich 63%. Pozostałe mieszkania zostały 

zbudowane po roku 1989, w tym aż 23% po roku 2002. 

Wykres 2. Mieszkania w Brwinowie według okresu budowy budynków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

                                                 
1 Dane z Banku Danych Lokalnych 
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1.6 Obiekty i granice stref ochrony konserwatorskiej 

Na terenie Brwinowa strefa ochrony konserwatorskiej wyznaczona została jedynie dla 

zabytkowego parku przy ul. Dworskiej 5 wraz z pałacem. W związku z powyższym istnieją znacz-

ne ograniczenia w sposobie zagospodarowania i zabudowy tych terenów. Wszelkie prace pro-

wadzone w obrębie parku powinny być zgodne z jego historycznym walorami, a także nieuciąż-

liwe dla środowiska. 

Gminna Ewidencja Zabytków Brwinowa określa dodatkowo obszar specjalnej ochrony dla 

układu przestrzennego Rynku, tj. placu wraz z zabudową oraz terenu cmentarza parafialnego. 

Na terenie miasta i gminy znajdują się też liczne stanowiska archeologiczne w związku ze 

śladami osadnictwa i produkcji żelaza na tych terenach. 

Charakterystyczną cechą zabudowy miasta są zabytkowe wille wybudowane w latach 20. 

i 30. XX w. Według stanu z listopada 2013 roku lista wybranych obiektów nieruchomych wpisa-

nych do ewidencji zabytków prezentuje się następująco: 

• pałac wraz z parkiem przy ul. Dworskiej 5; 

• kamienica „Amerykanka” przy ul. Rynek 1; 

• dwór „Zagroda” zwany ”Bartkiewiczówka” wraz z ogrodem przy ul. Grodziskiej 57  

• domy przy ul. Lilpopa 89, Przejazd 4, Sportowej 14; 

• cmentarz wraz z kaplicą cmentarną przy ul. Powstańców Warszawy 17; 

• wille: 

o „Szary Dworek” przy ul. Batorego 6; 

o „Wandeczka” przy ul. Kraszewskiego 23; 

o  „Janina” przy ul. Leśnej 14; 

o „Lido” przy ul. Myśliwskiej 8; 

o „Dziewanna” wraz z parkiem krajobrazowym przy ul. Piastowej 6; 

o „Ojcówek” przy ul. Pszczelińskiej 1; 

o „Włoszka” przy ul. Środkowej 6; 

o „Tonasze” wraz z terenem posesji i otoczeniem przy ul. Żwirowej 4; 

o przy ul. Krótkiej 8, Żwirowej 6; Batorego 15 i 17; 

• zespół budowlano – folwarczny wraz z zabudowaniami; 

• przystanek osobowy Brwinów z zespołu przystanków kolejowych i wiat na linii Grodzi-

skiej oraz budynek dróżnika; 
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1.7 System oraz uwarunkowania przyrodnicze miasta 
 

1.7.1 Struktura gruntów 

Badając strukturę gruntów w mieście zauważyć można przewagę użytków rolnych, takich 

jak: grunty orne, łąki, sady czy pastwiska nad pozostałymi gruntami. Łącznie użytki rolne zajmują 

456 ha, co stanowi ponad 45% powierzchni Brwinowa. Tereny mieszkalne rozciągają się na po-

wierzchni 336 ha, czyli ponad 33% miasta. Drogi i tereny kolejowe zajmują z kolei 113 ha, czyli 

nieco ponad 11%. Reszta gruntów, czyli ponad 10% to lasy, zadrzewienia i zakrzewienia, tereny 

przemysłowe i pozostałe. 

 

Tabela 6. Użytkowanie gruntów w Brwinowie 

Kategoria użytku Powierzchnia w ha Powierzchnia w % 

grunty orne 280 27.83% 

Sady 9 0.89% 

łąki trwałe 66 6.56% 

pastwiska trwałe 48 4.77% 

grunty rolne zabudowane 48 4.77% 

Użytki rolne 

grunty pod rowami 5 0.50% 

Lasy 19 1.89% 

Zadrzewienia i zakrzewienia 19 1.89% 

Tereny mieszkalne 336 33.40% 

Tereny przemysłowe 11 1.09% 

Drogi 100 9,94% Tereny komu-
nikacyjne tereny kolejowe 13 1.29% 

Pozostałe 52 5.17% 

Razem 1006 100,00 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 
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Wykres 3. Struktura gruntów w gminie Brwinów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 

 

1.7.2. Zasoby wodne 

Sieć wód powierzchniowych w obrębie gminy Brwinów jest rzadka i nierównomierna. 

Obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Utraty, która stanowi zlewnię wyższego rzędu. Ponad-

to obszar gminy położony jest w obrębie zlewni niższego rzędu odwadnianych przez mniejsze 

rzeki. Utrata stanowi prawostronny dopływ Bzury, uchodzi do niej w 25,6 km w mieście Socha-

czew. Całkowita długość rzeki Utraty wynosi 76,5 km. Główne dopływy rzeki to: Raszynka, Kanał 

Konotopa, Rokitnica, Kanał Ożarowski, Stara Rokitnica, Rów z Leszna, Korytnica i Teresinka. 

Przez teren gminy Brwinów płyną rzeki: Zimna Woda, Rokitnica Stara, Rokitnica Nowa i Utrata 

Wody podziemne w obrębie gminy Brwinów związane są z czwartorzędowymi i trzecio-

rzędowymi warstwami utworów piaszczystych. Zasilanie zbiorników wód podziemnych odbywa 

się w znacznym stopniu na zasadzie infiltracji opadów atmosferycznych. Dodatkowym źródłem 

zasilania jest napływ wód podziemnych z obszarów wysoczyzny Rawskiej, który odbywa się 

głównie poprzez tzw. Rynnę Brwinowską, ciągnie się ona wzdłuż doliny rzeki Zimna Woda. Wy-

stępowanie pierwszego poziomu wód, czyli poziomu wód gruntowych, uzależnione jest od bu-
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dowy geologicznej przypowierzchniowych utworów, ukształtowania powierzchni oraz zbiorni-

ków wód powierzchniowych. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wód gruntowych są 

licznie występujące nieprzepuszczalne utwory pylaste i pyły. Zwierciadło wód gruntowych wy-

stępuje współkształtnie do powierzchni terenu. Miąższość warstwy wodonośnej zmienia się w 

bardzo dużych granicach – od kilku do kilkudziesięciu metrów. Pod osadami piaszczystymi po-

chodzenia wodnolodowcowego zalega glina zwałowa, co warunkuje dobrą charakterystykę 

gruntowo – wodną. Pod względem hydrogeologicznym gmina Brwinów położona jest w prowin-

cji nizinnej, w paśmie równinnym zbiorników czwartorzędowych, rozciągającym się ze wschodu 

na zachód na całej szerokości Polski w jej centralnym rejonie. Spośród dziewiętnastu głównych 

zbiorników wód podziemnych leżących w tym paśmie, zdecydowanie największym pod wzglę-

dem powierzchni GZWP Nr 215 Subniecka Warszawska. Obejmuje on 51,0 tys. km2 i jest jednym 

z dwóch subzbiorników w tym regionie, zbudowanym z trzeciorzędowych osadów miocenu i oli-

gocenu. Jest to zbiornik o charakterze porowym. W jego obrębie, ze względu na znacznie lepsze 

rozpoznanie, wydzielono centralną część, jako GZWP Nr 215 A, który obejmuje w całości teren 

powiatu, w tym gminę Brwinów. Zbiornik ten rozciąga się od linii Płock – Ostrów Mazowiecka na 

północy, po Białobrzegi i dolinę Pilicy na południu. Całkowita powierzchnia GZWP Nr 215 A to 

17,5 tys. km2. Zarówno cała Subniecka Warszawska, jak i jej część centralna to struktury dość 

ubogie pod względem zasobów. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne GZWP Nr 215 A to 145,0 tys. 

m3/d, co przy jego dużej powierzchni daje niski moduł zasobowy równy 0,10 l/s/km2. Potrzeba 

dokładnego rozpoznania centralnej części Niecki Warszawskiej wynikała z jej istotnej roli, jaką 

pełni dla aglomeracji warszawskiej. Rozpoznanie struktury krążenia wody w zbiorniku na pod-

stawie badań modelowych pozwoliło wyznaczyć strefy silnego skomunikowania pomiędzy pię-

trem trzeciorzędowym i czwartorzędowym, będące jednocześnie rejonami potencjalnego zagro-

żenia jakości wód podziemnych. W strefach tych wydzielono obszary wysokiej (OWO) i najwyż-

szej ochrony zbiornika (ONO). Średnia miąższość utworów wodonośnych GZWP Nr 215 A wynosi 

około 80 m, średnia głębokość ujęć wód to 180 m, a ich wydajność waha się najczęściej od 30 do 

75 m3/h. Rejonem najintensywniejszej eksploatacji wód zbiornika jest obszar miasta Warszawy, 

gdzie eksploatacja ta osiąga w przybliżeniu jedną trzecią wielkości zasobów dyspozycyjnych 

zbiornika. Użytkowe warstwy wodonośne zachowują ciągłość prawie na całym obszarze zbiorni-

ka. Nieliczne strefy wykazujące brak warstwy użytkowej ze względu na niską przewodność lub 

złą jakość wód występują poza terenem gminy.  
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W roku 2010 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w woje-

wództwie mazowieckim wykonane były przez Państwowy Instytut Geologiczny badania jakości 

wód podziemnych. Państwowy Instytut Geologiczny wykonał badania w 81 punktach badaw-

czych województwa mazowieckiego, należących do sieci krajowej. Na terenie gminy znajduje się 

6 punktów pomiarowych, w tym 5 z nich na terenie miasta. Pomiary w tych punktach pozwoliły 

określić klasę wód, odzwierciedlającą ich stan chemiczny. W 2 punktach Brwinowa klasa wód zo-

stała oznaczona jako III (wody zadowalającej jakości), w kolejnych 2 jako klasa IV (wody nieza-

dawalającej jakości) oraz w 1 punkcie jako klasa V (wody złej jakości). W porównaniu z rokiem 

2007 klasa wód pogorszyła się w aż 3 z 5 punktów pomiarowych. 

 

1.7.3. Powierzchnia ziemi i gleby 

Budowa geologiczna ukształtowana została w wyniku działalności lądolodów. Powierzch-

nia wykazuje charakter akumulacyjnej działalności lądolodu oraz rzeki Utraty z jej dopływami. 

Obszary pozadolinne to poziom erozyjno – denudacyjny, zbudowany z morenowych osadów z 

epoki lodowej, tzn. gliny zwałwej, złożonej z piaszczystych glin, gliniastych piasków oraz materia-

łów pylastych. Grubość tej warstwy jest różna i waha się od 2 do 8 metrów. Materiał ten został 

naniesiony w czasie ostatniego postoju lądolodu w południowej części obecnej Niziny Mazo-

wieckiej. Pod gliną zwałową znajdują się piaski różnej grubości. Powstały one w wyniku akumu-

lacyjnej działalności wód spływających z topniejącego lądolodu. Budowa geologiczna nie jest tak 

jednorodna. Obok piasków i gliny w kilku rejonach na południe od doliny Utraty znajdują się iły 

warstwowe. Z innych materiałów zbudowane jest podłoże doliny Utraty i jej dopływów. Pier-

wotnie dolina była głębsza, ale u schyłku epoki lodowej, kiedy ilość, a także szybkość przepływu 

wód rzecznych zaczęła spadać, Utrata zaczęła zasypywać swą dolinę piaskami i żwirami piaszczy-

stymi. Znaczne części doliny zaczęły zarastać roślinnością, która obumierając, z czasem wytwo-

rzyła znaczne pokłady torfu. W gminie Brwinów znaczną część obszaru pokrywają utwory polo-

dowcowe w postaci piasków i glin moreny dennej. Utwory zwałowe w części północnej i środ-

kowej przykryte są płaszczem utworów pyłowych i pylastych. W części północnej i zachodniej na 

niewielkiej głębokości występują iły zastoiskowe, które były eksploatowane, jako surowiec do 

wyrobu cegły. Piaski występują głównie w pasie południowym. Utwory współczesne spotykane 

są głównie w dolinach rzek i zagłębieniach terenu w postaci: mad, dyluwiów i torfów. Wśród 
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gruntów ornych wyróżniono czarne ziemie zdegradowane i właściwe, gleby brunatne wyługo-

wane i właściwe oraz gleby pseudobielicowe. 

Według podziału J. Kondrackiego (1998) na jednostki fizyczno-geograficzne, gmina Brwi-

nów leży na obszarze prowincji – Niż Środkowoeuropejski, podprowincji – Nizina Środkowopol-

ska, makroregionu Nizina Środkowomazowiecka, mezoregionu – Równina Łowicko–Błońska. 

Podstawowe rysy obecnej rzeźby ukształtowały się w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. 

Równina Łowicko-Błońska leży na południe od doliny Bzury i Kotliny Warszawskiej. Ma charakter 

niewysokiej, morenowej równiny denudacyjnej rozciętej przez liczne dopływy Bzury: Moszczeni-

ce, Morgę, Skierniewkę, Rawkę, Sucha, Pisię i Utratę, których doliny mają przeważnie przebieg 

południkowy. Powierzchnia równiny występuje na wysokościach 85-100 m n.p.m. Według po-

działu Polski na jednostki geologiczno – tektoniczne gmina Brwinów leży w obrębie platformy 

wschodnio-europejskiej. Jest to najstarsza jednostka budowy geologicznej Polski. Zbudowana 

jest z tarczy krystalicznej i paleozoiczno-mezozoiczno-kenozoicznej pokrywy osadowej. Tarcze 

tworzą skały metamorficzne (granitoidy, kwarcyty i łupki kwarcowo-serycytowe) i magmowe (in-

truzje dunitowo – anortozytowe). Pokrywę osadową budują głównie piaskowce, iłowce, wapie-

nie. Znaczną część gminy pokrywają utwory polodowcowe (piaski i gliny moreny dennej), na któ-

rych w części północnej i południowej zalega płaszcz utworów pyłowych i pylastych. Płaszcz za-

nika w kierunku południowym i wynurza się w południowym krańcu gminy. Miąższość płaszcza 

najczęściej wynosi 50-100 cm. Na niewielkiej głębokości w części północnej i zachodniej wystę-

pują iły zastoiskowe, które eksploatowano do wyrobu cegieł. Wyrobiska wypełniła woda. Połu-

dniowy pas gminy Brwinów pokrywają piaski. W dolinach rzecznych zalegają grunty organiczne, 

do których należą mady, deluwia i torf. 

Na terenie gminy, a przede wszystkim miasta Brwinów występują gleby, które uległy róż-

nym przekształceniom w wyniku działalności człowieka. Zmiany te mogą zachodzić pod wpły-

wem czynników geochemicznych, hydrologicznych, chemicznych i mechanicznych. Postępująca 

urbanizacja miasta powoduje izolację warstwy glebowej od atmosfery poprzez przykrycie jej 

warstwą nieprzepuszczalną taką jak: masy bitumiczne, zabudowania, beton itp. Tego typu izola-

cje uniemożliwiają wymianę gazową pomiędzy glebą a atmosferą oraz przyjmowanie wody opa-

dowej. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zmiany struktury, składu chemicznego, mecha-

nicznego, właściwości fizycznych, zawartości próchnicy, odczynu, zasobności w składniki mine-

ralne i stopnia nawilgotnienia gleby. Szkodliwy wpływ na gleby mają też sole używane do od-

śnieżania, oleje i smary oraz „kwaśne deszcze". 
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Wśród gruntów ornych wyróżnić można czarne ziemie zdegradowane i właściwe, gleby 

brunatne wyługowane i właściwe oraz gleby pseudobielicowe. Południowe tereny gminy Brwi-

nów to gleby słabej jakości zaliczone do klasy V i VI. Stanowią one 25,4 % ogólnej powierzchni 

gruntów ornych. Gleby średnie klasy IVa i IVb stanowią 31,6% powierzchni gruntów ornych. 

Znajdują się one głównie w centralnej części gminy. Gleby dobre klasy IIIa i IIIb zajmują 37,1% 

powierzchni gruntów ornych i położone są w centralnej i północnej części gminy. Najlepsze gle-

by zaliczone do klas I i II stanowią 5,8% powierzchni gruntów ornych. Zajmują one północne te-

reny gminy oraz niewielki obszar w części południowej. Ze wszystkich gmin w powiecie prusz-

kowskim gmina Brwinów ma najlepsze jakościowo gleby2. 

1.7.4 Przyroda 

Na terenie gminy Brwinów znajduje się część Warszawskiego Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu. Obszar utworzono zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 

sierpnia 1997 roku. Obszar ten to układ powiązanych ze sobą terenów w województwie mazo-

wieckim, wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych cennych ekosystemach. Obejmuje 

tereny dolin rzecznych Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz towarzyszącymi im kompleksami la-

sów. Tworzy otulinę dla terenów objętych wyższą formą ochrony parków krajobrazowych, parku 

narodowego, rezerwatów (zatwierdzonych i projektowanych) oraz powiązań miedzy nimi, obej-

muje też obszary pomników przyrody, zabytkowych parków. Pełni rolę systemu korytarzy ekolo-

gicznych, pozwalających na swobodne rozprzestrzenianie się gatunków. W gminie Brwinów Ob-

szar Chronionego Krajobrazu obejmuje dolinę Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody, południowo – 

wschodnia część gminy (rejon Kań i Otrębus) oraz zachodnia i północna część Żółwina. Na tere-

nie samego miasta Brwinowa obszar ten zajmuje jedynie niewielką powierzchnię przy wschod-

niej granicy miasta. Przez obszar gminy przebiega ponadto ciąg ekologiczny łączący Kampinoski 

Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym. Ciąg ten przebiega z północnego 

wschodu na południowy zachód i ma duże znaczenie ekologiczne dla całego obszaru. Przez ob-

szar gminy przebiegają także ciągi ekologiczne o znaczeniu ponadlokalnym, biegną one dolinami 

Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody.  

Na terenie gminy Brwinów znajdują się pomniki przyrody, z czego większą część stanowią 

pojedyncze drzewa, pozostałe to grupy drzew, aleje zabytkowe, głaz i torfowisko. Część z nich 

                                                 
2 Program Ochrony Środowiska Powiatu Pruszkowskiego 2004 r. 
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znajduje się na terenie miasta. Są to dęby szypułkowe, topole białe, buki zwyczajne, lipy drobno-

listne, sosna wejmutka, topola berlińska, wiąz szypułkowy, modrzew europejski, sosna czarna 

oraz szpaler 18 buków pospolitych. Drzewa te rosną głównie w ulicznych pasach zieleni, przy 

budynkach mieszkalnych, w parku czy też w ogrodzie plebanii. 

Gminę Brwinów zaliczyć można do obszarów o bardzo niskiej lesistości. Lasy i grunty le-

śne stanowią zaledwie 9% powierzchni gminy i zajmują obszar 625 ha. Większa część lasów to 

lasy państwowe, które zajmują powierzchnię 365 ha, natomiast reszta to lasy stanowiące wła-

sność prywatną. Ich powierzchnia wynosi 260 ha. Obszary leśne należące do prywatnych użyt-

kowników są zazwyczaj rozdrobnione i mieszczą się w przedziale od 0,1 do 1,3 ha. Główne typy 

siedlisk to lasy borowe, od boru świeżego do boru mieszanego świeżego, gdzie dominującym ga-

tunkiem jest sosna, z domieszką brzozy i dębu. Sosna zwyczajna jest głównym gatunkiem laso-

twórczym w obrębie gminy, jest to wynikiem znacznego rolniczego wykorzystania dobrych klas 

gleb, a pozostawienia do zalesień areału niskich klas jakościowych gleb. Nieliczne obszary zajmu-

ją drzewostany dębowe i olszowe. W lasach na terenie gminy występują rośliny chronione tj. 

widlak i sasanka. Żyją tu następujące gatunki zwierząt: dzik, sarna, zając, lis, jenot. Struktura la-

sów, należących do prywatnych właścicieli ma charakter rozdrobniony, w wyniku czego brak jest 

pełnej informacji o wielkości zasobów oraz pozyskaniu drewna. Niska jest także aktywność go-

spodarcza właścicieli. Aby zniwelować wyżej wymienione problemy należy wprowadzić zasadni-

cze rozwiązania umożliwiające właściwą ocenę stanu lasów prywatnych, której nadrzędnym ce-

lem jest ich prawidłowe zagospodarowanie oraz ochrona. Podstawą racjonalnej gospodarki le-

śnej są uproszczone plany urządzenia lasów. Niestety nie wszystkie lasy prywatne w obrębie 

gminy posiadają wyżej opisane plany (Starostwo Powiatowe Pruszków). 

Biorąc pod uwagę niską lesistość gminy, elementem szaty roślinnej są zadrzewienia i za-

krzewienia śródpolne, przydrożne, rosnące na placach, skwerkach i nieruchomościach. Wycinka 

drzew i krzewów wymaga zezwolenia (tych, których wiek przekracza 10 lat), oraz rekompensaty 

dla środowiska przyrodniczego, w postaci nowych nasadzeń w innych miejscach. Ważnym ele-

mentem jest także zwiększenie zadrzewień i zakrzewień na obszarach wiejskich, natomiast na 

terenach miejskich – zadrzewienia i zakrzewienia parków. W obrębie gminy jest znaczny odsetek 

gruntów nieużytkowanych, które można zagospodarować z wykorzystaniem drzew i krzewów. 
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1.7.5  Powietrze atmosferyczne 

  Monitoring jakości powietrza w strefie mazowieckiej, do której należy gmina Brwinów, 

realizowany był poprzez pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, na stanowisku 

stałym zlokalizowanym w miejscowości Piastów (MZPiastowPulask – PL0134A). Monitoring po-

zostałych zanieczyszczeń opierał się na obliczeniach modelem matematycznym Calpuff z prepro-

cesorem Calmet oraz metodach szacowania. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 

2011 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne (dwutlenek siarki, tlenki 

azotu, tlenek węgla, benzen, ołów), standardy emisyjne w strefie mazowieckiej były dotrzyma-

ne, co oznacza, że strefa została zaliczona do klasy A. Dla zanieczyszczeń mających określone po-

ziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2011 rok obszar całego wojewódz-

twa (4 strefy) otrzymał klasę C2 ze względu na przekroczenie poziomu docelowego pyłu PM 2.5 

wg kryterium ochrony zdrowia. Ponadto 3 strefy, w tym strefę mazowiecką, zakwalifikowano do 

klasy C z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego bezno(a)pirenu wg kryterium ochrony 

zdrowia. 

 Pogorszenie jakości powietrza następuje głównie w okresie zimowym. Spowodowane jest 

to, z jednej strony wzrostem zapotrzebowania na ciepło do celów ogrzewania, a więc ilości spa-

lanego paliwa w urządzeniach grzewczych, zaś z drugiej zwiększonego zużycia paliw przez silniki 

pojazdów. Głównym problemem w tym okresie są tzw. emisje niskie, obejmujące spalanie paliw 

w małych źródłach oraz emisje z ruchu pojazdów, szczególnie w niesprzyjających warunkach po-

godowych powodujących inwersję temperaturową. Dla pozostałych zanieczyszczeń, dla których 

określone są poziomy docelowe (arsen, kadm, ołów, nikiel w pyle PM 10 i ozon) normy były do-

trzymane, stąd strefa mazowiecka została zaliczona do klasy A. Poziomy celów długotermino-

wych dla ozonu według kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin były przekroczone, stąd stre-

fa mazowiecka została zakwalifikowana do klasy D2. Zgodnie z art. 92a ustawy Prawo ochrony 

środowiska, jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska powinno być osią-

gnięcie wartości kryterialnych dla ozonu w 2020 roku określonych w nowym rozporządzeniu w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przyczyny przekroczeń poziomów celów 

długoterminowych dla ozonu to: komunikacja, warunki pogodowe, naturalne źródła emisji oraz 

napływ zanieczyszczeń prekursorów ozonu spoza granic województwa. Uciążliwa może być emi-
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sja zanieczyszczeń z procesu spalania paliw w celach grzewczych, emisja liniowa wynikająca z 

emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw w środkach transportu drogowego 

oraz stosowane w rolnictwie opryski stanowiące źródło emisji uciążliwych zapachów. 

 Na terenie gminy Brwinów prowadzone są działania ukierunkowane na zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw w celach grzewczych: moderniza-

cja sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych. 

1.7.6  Hałas 

Poziom hałasu w gminie i mieście Brwinów związany jest głównie z ruchem lokalnym oraz 

pomiędzy poszczególnymi miejscowościami powiatu pruszkowskiego. Na terenie gminy Brwi-

nów nie były przeprowadzone pomiary natężenia hałasu w ciągu ostatnich 5 lat. Ochrona przed 

hałasem powstającym w związku z eksploatacją dróg jest powiązana z działaniami mającymi na 

celu poprawę jakości powietrza. Zapewnić ją można także przez przebudowę dróg oraz właściwą 

dbałość o stan nawierzchni (lub likwidację nawierzchni gruntowych), stosowanie przy budowie 

oraz modernizacji dróg tzw. cichych nawierzchni, zagospodarowanie dróg przynajmniej pasami 

zieleni izolacyjnej. Poprawę sytuacji można osiągnąć również przez stosowanie rozwiązań tech-

nicznych – budowę ekranów akustycznych oraz właściwą organizację ruchu drogowego popra-

wiającą jego płynność. Wielkość natężenia hałasu powinna stanowić również jedno z ważniej-

szych kryteriów lokalizacji nowych inwestycji i zagospodarowania terenu. Jest to zadanie reali-

zowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, do których należy wprowa-

dzać zasady ochrony przed hałasem. W przypadku punktowych źródeł emisji hałasu do istotnych 

narzędzi w profilaktyce i prewencji należeć powinny systematyczne kontrole zakładów różnych 

sektorów gospodarki, mogących emitować nadmierny hałas do środowiska. Kontrole takie sta-

nowiłyby istotny bodziec dla podmiotów niespełniających ustawowych norm do inwestowania w 

urządzenia ograniczające jego emisję. Obecnie prowadzone kontrole poziomów hałasu mają 

charakter sporadyczny i następują najczęściej w wyniku interwencji mieszkańców. Z kolei hałas 

pochodzący z zakładów przemysłowych, urządzeń oraz zakładów handlowych ma zasięg lokalny i 

jest krótkotrwały. 

1.7.7 Fale elektromagnetyczne 
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Według danych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na terenie gminy Brwinów znaj-

duje się 16 urządzeń mogących emitować szkodliwe pola elektromagnetyczne, jednak zasięg ich 

nie jest duży. Są to stacje bazowe i punkty transmisyjne wykorzystywane w telekomunikacji.  

Z badań prowadzonych przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 

latach 2007-2010 wynika, że w żadnym paśmie częstotliwości na obszarze gminy Brwinów, w 

skład którego wchodzą tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i miejsca dostępne 

dla ludności, nie prowadzono pomiarów dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do wykonywania w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zadań związanych z okresowymi badaniami kon-

trolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Program pomiarowy, w tym loka-

lizację punktów oraz częstotliwość wykonywania pomiarów określać będzie, Wojewódzki In-

spektor Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzki Program Monitoringu Środowiska. 

1.7.8 Energia odnawialna 

Na terenie gminy Brwinów istnieje dość duży potencjał wykorzystania energii odnawial-

nej w postaci energii wiatrowej. Do uzyskania realnych wielkości energii użytecznej dla pojedyn-

czych elektrowni wymagane jest występowanie wiatrów o stałym natężeniu i prędkościach po-

wyżej 4 m/s. Ponadto przyjmuje się, że wielkość progowa opłacalności wykorzystania energii 

wiatru na wysokości 30 m nad powierzchnią gruntu powinna wynosić 1000 kWh/m2/rok (śred-

nia suma energii wiatru na powierzchnię 1 m2 w Polsce wynosi 1000- 1500 kWh/rok). Znaczna 

część województwa mazowieckiego znajduje się w strefie charakteryzującej się energią wiatru w 

granicach 1000-1200 kWh/m2/rok. Najbardziej korzystnymi warunkami energetycznymi wiatru 

charakteryzują się fragmenty południowo-zachodnie i południowo-wschodnie województwa 

znajdujące się w strefie energii rzędu 1250-1500 kWh/m2/rok, a nawet 1500-2000 kWh/m2/rok. 

Województwo, a jednocześnie gmina Brwinów charakteryzuje się znacznym odsetkiem terenów 

użytkowanych rolniczo. Tereny te mogą być wykorzystywane pod budowę elektrowni wiatro-

wych, z wyłączeniem terenów, na których występują ograniczenia środowiskowe, infrastruktu-

ralne i przestrzenne. 

1.8 Charakterystyka przestrzeni publicznych miasta 

Przestrzenie publiczne stanowią wizytówkę każdego miasta czy regionu. Sposób ich 

utrzymania i zagospodarowania (jedno z działań statutowych gminy) jest także wyznacznikiem 
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skuteczności zarządzania budżetem przez władze lokalne. Odpowiednie zagospodarowanie tych 

przestrzeni wpływa pozytywnie na jakość życia codziennego mieszkańców, zwiększa zaintereso-

wanie turystów, a także potrafi przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Zatem ulice i chodniki w 

dobrym stanie technicznym, odpowiednio zagospodarowane place, tereny zieleni, parki, a także 

należycie utrzymane budynki użyteczności publicznej powinny być działaniem priorytetowym. 

Analizując przestrzenie publiczne w Brwinowie można stwierdzić, że gmina skutecznie 

wywiązuje się z zadania dbając o ich jakość. W 2013 roku miała miejsce dwuetapowa rewitaliza-

cja jednej z ważniejszych przestrzeni publicznych w mieście - Parku Miejskiego. W ramach pro-

jektu powstały nowe alejki, uporządkowano elementy małej architektury, zainstalowano moni-

toring oraz oświetlenie, utworzono plac zabaw. Z uwagi na liczne pomniki przyrody na terenie 

Brwinowa przeprowadzane są okresowe prace pielęgnacyjne, stwierdzające również stan za-

chowania drzew pomnikowych. Dobrze utrzymana jest również zieleń miejska w postaci zieleń-

ców, skwerów czy zieleni przydrożnej.  

Stan dróg i chodników na terenie miasta jest satysfakcjonujący, jednakże w niektórych 

miejscach należałoby przeprowadzić prace remontowe czy też przebudowę. Gmina systema-

tycznie dokonuje modernizacji ciągów komunikacyjnych na terenie miasta, w porozumieniu z za-

rządzającymi infrastrukturą. Przykładem czego może być remont wiaduktu i przebudowa przy-

sparzającej kierowcom dużych niedogodności  ulicy Pszczelińskiej. Planowana jest również 

wspomniana już wcześniej budowa szlaku pieszo-rowerowego przebiegającego przez Brwinów, 

jako jedna z inwestycji mających zwiększyć walory rekreacyjne gminy. Na terenie miasta nie wy-

stępują istotne problemy związane z brakiem miejsc parkingowych za wyjątkiem obszarów cen-

tralnych. Przy stacji kolejowej funkcjonuje parking buforowy, a w ścisłym centrum miasta usta-

nowiono strefę płatnego parkowania, ograniczając problemy z wielogodzinnymi postojami oraz 

zatłoczeniem tej części miasta. 

1.9 Analiza zasobów rekreacyjno-turystycznych i możliwości rozwoju turystyki 

Analizując bazę turystyczną Brwinowa należy wziąć pod uwagę zarówno obiekty i atrak-

cje turystyczne dostępne w mieście, jak również na terenie całej gminy. Bardzo często ośrodki 

miejskie funkcjonują jako baza noclegowa, umożliwiając turystom odkrywanie interesujących 

miejsc znajdujących się w okolicy. Na obszarze gminy znajduje się prawie 40 obiektów zabytko-

wych, z których większość znajduje się w granicach miasta. Są to głównie wille, pałacyki oraz to-
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warzyszące im parki, bardzo charakterystyczne dla zabudowy Brwinowa. Poniżej przedstawiono 

niektóre z bardziej interesujących obiektów na terenie gminy. 
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Część obszaru gminy (w tym obszary położone we wschodniej części miasta) obejmuje 

Obszar Chronionego Krajobrazu. Są to tereny o wysokich walorach przyrodniczych, z wyróżniają-

cym się krajobrazem i zróżnicowanych ekosystemach. Wyjątkowo atrakcyjne w kontekście moż-

liwość uprawiania turystyki masowej oraz wypoczynku.  Nieopodal Brwinowa funkcjonują go-

spodarstwa agroturystyczne, podmioty świadczące usługi z zakresu jeździectwa konnego, jak np. 

Ludowy Klub Sportowy Wolta, mieszczący się w zabytkowym spichlerzu w Żółwinie, Pa Ta Taj – 

szkoła jazdy konnej w Kaniach, czy też pasieka zajmująca się również działalnością edukacyjną 

dla dzieci. Przez teren gminy przebiegają także trzy szlaki turystyczne PTTK (żółty, niebieski, 

czerwony). Amatorzy aktywnego wypoczynku korzystać mogą z oferty sportowo – rekreacyjnej 

Brwinowa.  Na terenie miasta znajdują się korty tenisowe, stawy wędkarskie „Wodne Ranczo”, 

siłownie i fitness cluby, stadion miejski. 

Ofertą kulturalną zajmuje się przede wszystkim Gminny Ośrodek Kultury, którego dzia-

łalność została szerzej opisana w rozdziale 3.3 Kultura. W Brwinowie działają również stowarzy-

szenia organizujące wydarzenia o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, takie jak wystawy, pchli 

targ, spotkania z artystami, gry miejskie, spacery z przewodnikami. W Karolinie z kolei ma swoją 

siedzibę Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” uznawany zarówno w kraju, jak i za gra-

nicą. W „Mateczniku Mazowsze” turyści mogą obejrzeć widowiska muzyczne i taneczne oraz 

zwiedzić Muzeum Pamiątek Mazowsza. Oferta muzealna gminy jest bogata i oprócz wspomnia-

nego już MPM obejmuje Muzeum Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka, Muzeum Motoryzacji 

i Techniki, Brwinowskie Muzeum Historyczne, Muzeum Sztuki Ludowej, Ogród Rzeźb Juana So-

riano czy też prywatne kolekcje wozów i bryczek.  

Na bazę hotelową Brwinowa składają się wspomniane już wcześniej gospodarstwa agro-

turystyczne, ale także wille, pałacyki, pensjonaty i zajazdy w okolicznych miejscowościach. Wiele 

z tych obiektów prowadzi także usługi gastronomiczne, a w samym mieście można znaleźć re-

stauracje, pizzerie, cukiernie i kawiarnie. W samym Brwinowie usługi noclegowe (głównie gru-

powe) świadczy Centrum Doradztwa Rolniczego. 

1.10 Identyfikacja problemów w sferze zagospodarowania przestrzennego 

• Pogarszający się stan wód podziemnych; 

• Niepełne skanalizowanie i zwodociągowanie miasta; 

• Brak pomiarów dopuszczalnego poziomu hałasu; 

• Duży odsetek mieszkań wybudowanych przed 1989 rokiem; 

• Duże natężenie ruchu samochodowego w okolicy ronda w centrum miasta; 
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• Część infrastruktury komunikacyjnej wymagająca modernizacji i rozbudowy, braki w 

oświetleniu ulicznym; 

• Znikoma baza hotelowa w samym mieście; 

• Brak wykorzystania alternatywnych źródeł energii; 

• Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych w centrum. 

2. Sfera gospodarcza 

2.1 Struktura i trendy podstawowych branż gospodarki na terenie miasta 

Lata 2010 – 2013 w Brwinowie charakteryzowały się rozwojem przedsiębiorczości, co 

wynika z danych gromadzonych przez Bank Danych Lokalnych.  

Tabela 7. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Brwinowie w latach 2010-2013 

sekcje PKD 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 2005 1995 2053 2114 

sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 12 11 12 13 

sekcja C przetwórstwo przemysłowe 222 217 216 216 

sekcja E dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

8 8 8 9 

sekcja F budownictwo 235 225 232 233 

sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych włączając motocykle 

578 568 574 579 

sekcja H transport, gospodarka magazynowa 131 124 131 136 

sekcja I działalność związana z zakwaterowaniem 
 i usługami gastronomicznymi 

39 34 40 35 

sekcja J informacja i komunikacja 78 81 78 93 

sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 63 61 65 67 

sekcja L działalność związana z obsługą rynku nieru-
chomości 

55 57 58 58 

sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i tech-
niczna 

220 225 229 244 

sekcja N działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 

70 75 81 82 

sekcja O administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

3 4 4 4 

Sekcja P edukacja 64 71 80 88 

sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 92 92 94 98 

sekcja R działalność związana z kulturą, rozrywką i re-
kreacją 

33 34 34 38 

sekcja S i T pozostała działalność usługowa, gospodar-
stwa domowe 

102 108 116 121 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z BDL 
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Analizowany okres odznaczał się prawie corocznym wzrostem liczby zarejestrowanych 

działalności gospodarczych na terenie miasta. Największy wzrost w stosunku do roku poprzed-

niego odnotowano w roku 2013 i wynosił on prawie 3%. Całkowity wzrost liczby podmiotów go-

spodarczych w okresie 2010 – 2013 wyniósł ponad 5,4%, z 2005 do 2114 jednostek. 

Struktura gospodarcza Brwinowa (w kontekście Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r.) 

wskazuje na przewagę sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-

wych włączając motocykle), stanowiącej ponad jedną czwartą zarejestrowanych działalności. 

Mimo tego, wzrost liczby podmiotów tej sekcji w roku 2013 wynosił zaledwie 1 w porównaniu z 

2010. 

Największą dynamiką rozwoju charakteryzowały się sekcje P (edukacja) i J (informacja i 

komunikacja), których całkowity wzrost w latach 2010 – 2013 osiągnął odpowiednio 37,5% (24 

jednostki) oraz 19,23% (15 jednostek). Największy sumaryczny wzrost osiągnęły wspomniana już 

sekcja P oraz sekcja M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 

Jedynie w trzech sekcjach odnotowano spadek w liczbie działalności: sekcja I (działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi) – 10,26%, sekcja C (przetwórstwo 

przemysłowe) – 2,7% i sekcja F (budownictwo) – 0,85%. 

Wykres 4. Udział procentowy poszczególnych sekcji gospodarki w roku 2013 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

2.2 Liczba podmiotów gospodarczych z podziałem na sektory 

Dane zebrane przez Bank Danych Lokalnych wskazują na zdecydowaną przewagę jedno-

stek gospodarczych w sektorze prywatnym, co dobrze odzwierciedla panujący obecnie w kraju 

system gospodarczy oparty na zasadach kapitalizmu. W roku 2013 udział sektora prywatnego 

wynosił w 98,91%. Zdecydowaną większość sektora prywatnego stanowią z kolei osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. W 2013 było ich 1709, czyli 81,73% wszystkich zarejestro-

wanych podmiotów.  Warto zauważyć coroczny wzrost spółek handlowych, co w latach 2010 – 

2013 dało przyrost na poziomie niespełna 14% 

Ogólna liczba jednostek sektora publicznego, stanowiącego zaledwie 1,09% wszystkich 

podmiotów gospodarki narodowej wynosiła w 2013 roku zaledwie 23, z czego 16 były to pań-

stwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego. Na przestrzeni ostatnich lat można za-

uważyć jedynie niewielkie fluktuacje na poziomie jedności w liczbie tych jednostek. 

Tabela 8. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w latach 2010 - 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Ogółem jed.gosp 2005 1995 2053 2114 

Sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej ogó-
łem 

jed.gosp. 
22 24 23 23 

państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 

jed.gosp. 
17 18 17 16 

spółki handlowe jed.gosp. 1 2 2 2 

Sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej ogó-
łem 

jed.gosp. 
1983 1971 2030 2091 

osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą 

jed.gosp. 
1649 1625 1668 1709 

spółki handlowe jed.gosp. 122 125 130 139 

spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

jed.gosp. 
27 25 25 25 

Spółdzielnie jed.gosp. 5 5 5 5 

Fundacje jed.gosp. 2 2 3 3 

stowarzyszenia i organizacje społecz-
ne 

jed.gosp. 
29 32 33 36 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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2.3 Główni pracodawcy i zatrudnienie 

Wielkość zatrudnienia na terenie Brwinowa w latach 2009 – 2012 przejawia zdecydowa-

ną tendencję malejącą w całym okresie. Oznaczać to może coraz mniejsze zainteresowanie ryn-

kiem pracy w Brwinowie na korzyść większych ośrodków miejskich w regionie, w tym Warszawy. 

Biorąc pod uwagę cały analizowany okres, w porównaniu z rokiem 2009 wielkość ta zmniejszyła 

się aż o 20% w roku 2013. 

Tabela 9. Wielkość zatrudnienia w latach 2009-2012 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

  

Położenie Brwinowa na obszarze aglomeracji warszawskiej oraz bliskość wysoko zurbani-

zowanych terenów Warszawy wpływa na dynamiczny rozwój funkcji przemysłowo-usługowych 

w mieście. Dominują zwłaszcza działalność usługowa i handel hurtowy, powoli zmniejszając 

udział rolnictwa w strukturze gospodarczej gminy.  

 Na terenie gminy Brwinów działa też kilka dużych przedsiębiorstw, będących jednocze-

śnie największymi pracodawcami w rejonie. Kosmepol Sp. z o.o. w Otrębusach zajmuje się pro-

dukcją kosmetyków firmy L’oreal i zatrudnia ok. 400 pracowników. Formika Sp. z o.o. w Parz-

niewie jest drukarnią fleksograficzną, specjalizującą się w produkcji wieczek aluminiowych dla 

przemysłu spożywczego oraz saszetek kosmetycznych wykorzystując technologię UV – zatrudnia 

ok. 150 osób. MLP Group S.A. z kolei specjalizuje się w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi 

centrami magazynowo – produkcyjnymi. Jedno z tych centrów, MLP Pruszków II zlokalizowany 

jest w Mosznie. ULMA Construcción z główną siedzibą w Brwinowie jest jednym z wiodących 

producentów systemów deskowań i rusztowań na świecie, zatrudnia ok. 150 osób. Również 

Grupa Jeronimo Martins, właściciel sklepów „Biedronka” oraz kawiarni „Korpka Relaks” posiada 

swoje obiekty na terenie gminy Brwinów. 
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2.4 Kierunki rozwoju gospodarki miasta 

Dokumentami określającymi kierunki rozwoju gospodarczego gminy, a więc i miasta 

w przyszłości jest Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014 – 2020. Dokument 

ten określa cele strategiczne oraz priorytety rozwoju, niezbędne do zrównoważonego, trwałego 

oraz wielofunkcyjnego rozwoju gminy. Cele strategiczne określone w dokumentach prezentują 

się następująco: 

   

Priorytety podkreślają z kolei wagę poszczególnych działań zawierających się w celach 

szczegółowych, na które położono szczególny nacisk.  
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2.5 Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej 

• Spadek liczby zatrudnionych w mieście; 

• Spadek liczby przedsiębiorstw związanych z turystyką i gastronomią (w kontekście gminy, 

jako produktu turystycznego); 

• Potencjalne tereny inwestycyjne wymagające kompleksowej infrastruktury technicznej; 

• Wysokie walory przyrodnicze ograniczające możliwości inwestycyjne; 

2.6 Analiza możliwości budżetowych dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
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Zadania publiczne realizowane przez gminę w zakresie jej statutowych kompetencji moż-

liwe są do realizacji dzięki ułożeniu odpowiedniego planu finansowego, zwanego budżetem. 

Wprowadzenie w życie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji wiązać się musi z zabezpiecze-

niem odpowiednich środków na realizację działań podejmowanych przez gminę oraz tych, w 

których jest partnerem. Na potrzeby niniejszego dokumentu przeprowadzona została analiza sy-

tuacji finansowej w gminie, wykazująca możliwość sprostania zadaniom nakreślonym w Progra-

mie oraz zapewnienie trwałości realizowanych projektów.  

W latach 2009 – 2012 dochody gminy charakteryzowały się tendencją wzrostową, 

zwłaszcza latach 2011 i 2012. W roku 2013 dochody zmalały, jednak nadal były zdecydowanie 

wyższe od tych uzyskanych w roku 2010. Całkowity przyrost dochodów w analizowanym okresie 

wyniósł blisko 30%. 

Wykres 5. Dochody budżetu gminy Brwinów w latach 2009-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

 

 

Wykres 6. Dynamika zmian dochodów i wydatków w latach 2009-2013 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Wykres 7. Wydatki budżetowe w latach 2009 - 2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 



 

- 44 - 

 

Podobnie wygląda sytuacja zmiany wydatków w gminie, które wzrosły w analizowanym 

okresie z 65 mln zł w 2009 roku do 102 mln zł w 2013 r. W latach 2011 – 2013 zauważyć można 

znaczny wzrost wydatków inwestycyjnych w porównaniu z poprzednimi latami. Ulegały one 

zmianom w całym analizowanym okresie, od 13 mln zł w 2009 r. do prawie 48 mln zł w 2012 r. 

W ostatnim roku analizy wydatki inwestcyjne osiągnęły blisko 41mln zł, co oznacza ponad 

trzykrotny wzrost  w stosunku do roku 2009. 

Wykres 8. Sytuacja finansowa gminy Brwinów w latach 2009-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Sytuacja finansowa gminy Brwinów w latach 2009, 2010 i 2013 charakteryzowała się 

przewagą wydatków nad dochodami, czego efektem jest ujemny wynik finansowy. W latach 

2011 i 2012, w związku ze wzrostem dochodów wynik ten jest dodatni. Uchwała Nr 

XLVII.494.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie przewidywała powstanie 

deficytu w kwocie 1.683.847,75 zł, który został sfinansowany przychodami z zaciągniętych kre-

dytów i pożyczek. 

  W celu określenia stanu finansów publicznych gminy Brwinów zbadano wartości od-

powiednich wskaźników na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 

2014 - 2023. W całym okresie prognozy zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 242 

i 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co oznacza, że relacja zrów-
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noważenia wydatków bieżących oraz wskaźnik spłaty zobowiązań nie przekraczają dopuszczal-

nych wartości. Opinię o dobrej kondycji finansowej gminy podzieliła również Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Warszawie. Uchwałą z dnia 12 grudnia 2013 roku wydała pozytywną opinię  

o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Brwinów na lata 2014 – 2023.  

 Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że gmina jest w stanie zabez-

pieczyć odpowiednie środki, wymagane do realizacji działań rewitalizacyjnych, a także zachować 

trwałość przeprowadzanych inwestycji w latach następnych.  

3. Sfera społeczna 

 
3.1 Struktura demograficzna 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba osób posiadających stałe miejsce zamieszkania  

w Brwinowie wynosiła 13090. Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można coroczny wzrost 

liczby mieszkańców, wynoszący najwięcej 1,77% w roku 2011. Wzrostowi liczby ludności towa-

rzyszy wzrost gęstości zaludnienia, która w 2010 wynosiła 1255 os./km2, a w 2013 już 1296. 

Współczynnik feminizacji społeczności brwinowskiej jest stosunkowo stały i oscyluje wokół war-

tości 112-113 kobiet na 100 mężczyzn. 

Tabela 10. Ludność posiadająca stałe miejsce zamieszkania w Brwinowie w latach 2010-2013 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 9. Ludność posiadająca stałe miejsce zameldowania w Brwinowie w latach 2010-2013 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych 

W 2010 r. w Brwinowie ludność w wieku produkcyjnym stanowiła prawie 63% ogółu lud-

ności. Wraz z biegiem lat odsetek ten ulegał zmniejszeniu i w 2013 wynosił 61,3%. Nieznaczny 

wzrost zauważyć można w stosunku osób w wieku przedprodukcyjnym do ogółu ludności, tro-

chę większy w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym - z 18,7% do 19,8%. Przedstawia to 

przebiegający proces starzenia się społeczeństwa polskiego. W Brwinowie jednak nie przybiera 

on jeszcze znaczących rozmiarów, zatem aktualnie nie ma bezpośredniego zagrożenia jego nega-

tywnymi skutkami i zbyt dużego obciążenia demograficznego. 
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Tabela 11. Liczba ludności wg ekonomicznych grup wieku oraz płci w latach 2010-2013  

2010 2011 2012 2013  

Ogółem W % Ogółem W % Ogółem W % Ogółem W % 

Populacja ogółem 

Ogółem 12676 100 12900 100 13002 100 13090 100 

Mężczyźni 5957 47 6072 47 6121 47 6172 47 

Kobiety 6719 53 6828 53 6881 53 6918 53 

Wiek przedprodukcyjny 

Ogółem 2323 100 2395 100 2419 100 2476 100 

Mężczyźni 1174 51 1220 51 1223 51 1267 51 

Kobiety 1149 49 1175 49 1196 49 1209 49 

Wiek produkcyjny 

Ogółem 7980 100 8052 100 8065 100 8024 100 

Mężczyźni 4035 51 4068 51 4100 51 4081 51 

Kobiety 3945 49 3984 49 3965 49 3943 49 

Wiek poprodukcyjny 

Ogółem 2373 100 2453 100 2518 100 2590 100 

Mężczyźni 748 32 784 32 798 32 824 32 

Kobiety 1625 68 1669 68 1720 68 1766 68 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Z wyjątkiem pierwszego roku analizy przyrost naturalny osiągał wartości dodatnie, co 

oznacza więcej urodzin niż zgonów na terenie Brwinowa. Warto zauważyć dość wysokie saldo 

migracji, będące główną przyczyną wzrostu liczby ludności w mieście. 

 

Tabela 12. Ruch naturalny i migracje w latach 2006-2009 

 2010 2011 2012 2013 

Przyrost naturalny 

Ogółem -5 51 10 16 

Mężczyźni 7 39 5 28 

Kobiety -12 12 5 -12 

Saldo migracji 

Ogółem 215 173 127 94 

Mężczyźni 99 76 66 35 

Kobiety 116 97 61 59 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 10. Saldo migracji oraz przyrost naturalny w latach 2010-2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

3.2 Struktura społeczna 
 
3.2.1 Struktura wykształcenia społeczeństwa 

W roku 2002 przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny, który umożliwił określenie 

struktury wykształcenia ludności. Najwięcej mieszkańców Brwinowa posiadało wykształcenie 

średnie zawodowe (23%) oraz podstawowe (23%). 17% mieszkańców posiadało w tym czasie 

wykształcenie wyższe, natomiast 15% - zasadnicze zawodowe. Aż 58% ludności Brwinowa posia-

dało co najmniej średnie, zatem poziom wykształcenia społeczeństwa można uznać za stosun-

kowo dobry. Istnieje jednak spora grupa osób bez wykształcenia i z wykształceniem zaledwie 

podstawowym. Ta grupa społeczna jest podatna na negatywne procesy zachodzące w społe-

czeństwie związane z ubóstwem i wykluczeniem, a także większą trudnością ze znalezieniem 

pracy. 

 

 

 

 



 

- 49 - 

 

Wykres 11. Struktura wykształcenia ludności Brwinowa w 2002 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

 

Struktura wykształcenia mieszkańców Brwinowa wskazuje na wyższy udział kobiet niż 

mężczyzn w edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego, policealnego, średniego ogólnokształ-

cącego i podstawowego oraz bez wykształcenia. W grupie z wykształceniem zasadniczym zawo-

dowym i średnim zawodowym dominują natomiast mężczyźni. Kobiet posiadających jakiekol-

wiek wykształcenie jest blisko 16% więcej niż mężczyzn. 

Tabela 13. Struktura wykształcenia mieszkańców Brwinowa według płci w 2002 roku 

Rodzaj wykształcenia Mężczyźni Kobiety 

Wyższe 773 945 

Policealne 135 391 

średnie ogólnokształcące 406 865 

średnie zawodowe 1207 1090 

zasadnicze zawodowe 930 591 

podstawowe ukończone 1006 1284 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 84 144 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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3.2.2 Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 

Liczba rodzin i gospodarstw domowych miasta Brwinów na tle gminy i powiatu przed-

stawiona została w poniższej tabeli. W 2002 r. W Brwinowie zamieszkiwało 8% rodzin całego 

powiatu pruszkowskiego. 

Tabela 14. Liczba gospodarstw domowych i rodzin z dziećmi w Brwinowa w 2002 r. 

Obszar Gospodarstwa domowe Rodziny z dziećmi 

powiat pruszkowski 41590 22729 

gmina Brwinów 7244 3271 

obszar wiejski 3010 1425 

miasto Brwinów 4234 1846 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

W Brwinowie dominowały gospodarstwa jednorodzinne, dwu, trzy, cztero i więcej oso-

bowe – ich liczba jest zbliżona. Najmniej było gospodarstw trzy i więcej rodzinnych, nie odnoto-

wano natomiast gospodarstw nierodzinnych 4 i więcej osobowych . 

Tabela 15. Stan gospodarstw domowych w Brwinowie w 2002 r. 

Wyszczególnienie Liczba 

Ogółem 4234 

Jednorodzinne ogółem 3005 

Jednorodzinne 2 osobowe 1034 

Jednorodzinne 3 osobowe 917 

Jednorodzinne 4 i więcej osób 1054 

Dwurodzinne 156 

Trzy i więcej rodzinne 8 

Nierodzinne ogółem 1065 

Nierodzinne 1 osobowe 1013 

Nierodzinne 2 osobowe 45 

Nierodzinne 3 osobowe 4 

Nierodzinne 4 i więcej osobowe 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Analiza danych zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego wykazuje, że głów-

nym źródłem utrzymania 43% gospodarstw jest praca najemna poza rolnictwem. Zaledwie 1% 

gospodarstw domowych w mieście utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Ponad 45% gospodarstw 

domowych wskazało jako swoje główne źródło dochodu niezarobkowe (emerytury, renty, zasił-

ki) źródła utrzymania. 
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Tabela 16. Główne źródła utrzymania gospodarstw domowych w Brwinowie w 2002 r. 

Źródło utrzymania Liczba 

Praca najemna poza rolnictwem 1913 

Praca najemna w rolnictwie 10 

Praca na rachunek własny poza rolnictwem 514 

Praca na rachunek własny w rolnictwie 16 

Emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne 1090 

Emerytura rolna 14 

Renta z tytułu niezdolności do pracy 230 

Renta socjalna 10 

Renta rodzinna 145 

Zasiłek dla bezrobotnych 46 

Zasiłek pomocy społecznej 47 

Inne niezarobkowe źródło 86 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

3.2.3 Poziom średniego wynagrodzenia 

Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie ukazują wysoki poziom miesięcznych wynagro-

dzeń na terenie powiatu pruszkowskiego, do którego administracyjnie należy Brwinów. Wartość 

ta jest niewiele niższa niż średnia dla województwa i najwyższa w gronie sąsiadujących powia-

tów. Ustępuje jedynie miastu Warszawa.  

Wykres 12. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (w PLN) wg powiatów w 2012 r. 

 

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 
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3.2.4 Opieka społeczna 

Ilość przyznawanych świadczeń pomocy społecznej w Brwinowie w latach 2010 – 2013 

konsekwentnie rosła z roku na rok. Procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2010 wynosi po-

nad 25%.  Wzrost liczby przyznawanych świadczeń wzrósł niemal we wszystkich kategoriach, za 

wyjątkiem zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowej. Największy sumaryczny wzrost odnotowano 

w przypadku rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, a także długotrwałymi chorobami.   

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzi cztery specjalistyczne 

placówki wsparcia dziennego w postaci świetlic socjoterapeutycznych, dwie z nich znajdują się 

w Brwinowie. Placówki realizują program profilaktyczno - wychowawczy i program socjotera-

peutyczny, prowadzone konsultacje indywidualne dla dzieci i rodziców. W 2013 roku łącznie do 

świetlic uczęszczało 93 dzieci 

W roku 2013 na bezpośrednią pomoc dla osób w trudnej sytuacji ŚOPS w Brwinowie 

przeznaczył kwotę 7 157 133zł, co stanowiło 81,8% ogólnych wydatków Ośrodka. Około 55% 

budżetu Ośrodka stanowiły dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Tabela 17. Powody przyznawania pomocy społecznej w Brwinowie w latach 2007 - 2010 

Lata 
Dysfunkcje 

2010 2011 2012 2013 

Ogółem 2618 2852 2975 3281 

ubóstwo 613 661 712 847 

sieroctwo 0 0 0 21 

bezdomność 11 7 21 35 

potrzeba ochrony macierzyństwa 232 65* 80* 87* 

bezrobocie 436 475 533 648 

niepełnosprawność 335 414 407 436 

długotrwała choroba 520 693 641 665 

Bezradność w sprawach                             
opiekuńczo-wychowawczych 

362 389 435 374 

przemoc w rodzinie 16 4 23 24 

alkoholizm 58 82 78 88 

trudności w przystosowaniu                     
do życia po opuszczeniu zakładu kar-
nego 

27 26 39 39 

zdarzenie losowe 8 18 6 17 

sytuacja kryzysowa 0 18 0 0 

* - liczba rodzin 

Źródło: Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 
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3.2.5 Bezrobocie 

 

W 2013 roku w gminie Brwinów zarejestrowanych było 923 bezrobotnych. Liczba bezro-

botnych nieznacznie spadła w roku 2011 w porównaniu do 2010, jednak już w 2012 przekroczyła 

pułap z roku 2010 i w 2013 ponownie wzrosła. Na początku badanego okresu liczba kobiet i 

mężczyzn wśród bezrobotnych była zbliżona, jednak w 2013 różnica była już znaczna - przewaga 

mężczyzn wśród liczby bezrobotnych wynosiła 26%. 

Na koniec 2013 roku spośród wszystkich bezrobotnych w powiecie 17% pochodziło z 

Brwinowa. Największą liczbą bezrobotnych charakteryzują się grupy wiekowe 25-34 i 45-54 lata 

– razem stanowią 46% ogółu bezrobotnych. Z kolei ze względu na poziom edukacji najwięcej 

bezrobotnych ma wykształcenie gimnazjalne, policealne oraz średnie zawodowe, łącznie 53%. 

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy najwięcej osób pozostaje bez pracy od 6 do 12 

miesięcy, jednak grupa 12-24 i powyżej 24 miesięcy jest niemal równie liczna. 

W gminie Brwinów niemal 90% bezrobotnych znajduje się w szczególnej sytuacji na ryn-

ku pracy, co oznacza długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski poziom wykształcenia, wiek po-

wyżej 50 i poniżej 25 lat, brak kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Do tego grona osób zali-

cza się również kobiety po urodzeniu dziecka, samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko, a 

także niepełnosprawnych czy osoby po odbyciu kary więzienia. W Brwinowie najwięcej osób za-

licza się do grupy długotrwale bezrobotnych i powyżej 50 roku życia – łącznie prawie 83% bez-

robotnych w gminie3.  

Tabela 18. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Brwinów w latach 2010 – 2013 

 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 722 652 818 923 

Kobiety 356 316 396 408 

Mężczyźni 366 336 422 515 

Źródło: PUP w Pruszkowie 

 

 

 
 
 

                                                 
3 Dane pochodzą ze sprawozdania z działalności PUP w Pruszkowie za rok 2013 
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3.3 Infrastruktura społeczna 

 

3.3.1 Oświata 

Placówki oświatowe na terenie Brwinowa znajdują się w dobrym stanie technicznym, są 

też wyposażone w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu. Brwinowskie szkoły posiadają 

również zaplecze sportowe, umożliwiające prawidłowy rozwój fizjologiczny dzieci.  

 Baza gminnych placówek edukacyjnych przedstawia się następująco: 

Oprócz powyższych, na terenie Brwinowa funkcjonuje także Niepubliczny Ośrodek Szkol-

no – Wychowawczy świadczący usługi edukacyjne na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, 



 

- 55 - 

 

Szkoła Niepubliczna i Przedszkole Sióstr Maryi oraz Katolicka Szkoła Niepubliczna. W IV kwartale 

rozpoczęła działalność filia przedszkola samorządowego.   

Analizując liczbę uczniów w podziale na poszczególne szczeble edukacji, zauważyć można 

spadek liczby gimnazjalistów, a także uczniów liceów ogólnokształcących w latach 2010 – 2012. 

Tabela 19. Liczba uczniów w Brwinowie w latach 2010 - 2012 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 

Liczba uczniów ogółem, w tym: 1403 1398 1331 

Szkolnictwo podstawowe 799 829 812 

Szkolnictwo gimnazjalne 453 435 398 

Szkolnictwo ogólnokształcące 151 134 121 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

3.3.2 Kultura 

Funkcję centrum kulturalnego w mieście pełni Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie po-

tocznie zwany „Okej”. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, którego organizatorem jest 

gmina Brwinów. Przedmiotem działalności Ośrodka jest tworzenie i upowszechnianie kultury 

wśród społeczności lokalnej gminy oraz propagowanie kultury fizycznej i sportu. Zadania te re-

alizowane są poprzez organizację wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, 

koncertów, projekcji filmowych, imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie warsztatów 

i kół zainteresowań, prowadzenie o organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecz-

nych i folklorystycznych, promocję lokalnej kultury, edukację kulturalną, popularyzację wiedzy 

dotyczącej historii regionu, tworzenie warunków do rozwoju amatorskich ruchów artystycznych, 

folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, organizowanie imprez sportowych.  

W ramach działalności Ośrodka prowadzone są różnego rodzaju imprezy cykliczne, o za-

sięgu regionalnym i ponadregionalnym, m.in: 

• Europejskie Dni Dziedzictwa będące wydarzeniem kulturalnym i artystycznym 

odbywającym się w Brwinowie, Komorowie, Milanówku i Podkowie Leśnej. Na-

wiązuje ono tematycznie do historii poszczególnych miejscowości i ukazuje kul-

tywowane do dnia dzisiejszego tradycje niepodległościowe i artystyczne.  

o Częścią programu Europejskich Dni Dziedzictwa jest festiwal “Otwarte 

Ogrody”,  w ramach którego w kilkunastu ogrodach (zarówno publicznych 

i prywatnych) w Brwinowie, Otrębusach i śółwinie moŜna wziąć udział 
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m.in. w koncertach i recitalach muzycznych, spotkaniach z literaturą czy 

projekcjach filmowych. 

• Dni Brwinowa organizowane w rocznicę Bitwy pod Brwinowem. W harmonogra-

mie imprezy znaleźć można takie atrakcje jak: rekonstrukcję bitwy, uroczystości 

upamiętniające, koncerty, pokazy kulturystyczne czy parada motocykli. 

• Brwinowska Wiosna Artystyczna będąca okazją dla lokalnych artystów w każdym 

wieku do zaprezentowania swoich talentów szerszej publiczności. W ramach im-

prezy zapraszani są również artyści uznani na arenie Polskiej, jak i międzynaro-

dowej.  

• Dożynki, czyli święto o charakterze ludowym i folklorystycznym, tzw. „Święto 

Plonów”. 

Na terenie Brwinowa funkcjonuje Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera. Biblioteka 

posiada ponadto Oddział dla dzieci i młodzieży w Brwinowie oraz Filię w Otrębusach. Łączna 

liczba zbiorów Biblioteki 39775 wolumenów oraz 1014 książek mówionych (audiobook). Biblio-

teka zajmuje się również promocją czytelnictwa i kultury, bezpłatnych kursów komputerowych 

oraz organizuje działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Zabytkowy dworek znany, jako „Bartkiewiczówka” jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół 

Brwinowa i miejscem spotkań kulturalnych. Odbywają się tu uroczystości okolicznościowe, spo-

tkania stowarzyszeń kulturalnych i społecznych, imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

W pobliskich Otrębusach ma swoją siedzibę Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”, będący jednym z największych na świecie baletowych zespołów tańca ludowego, 

sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Obecnie ze-

spół ma do dyspozycji zabytkową siedzibę na dworku „Karolin”, jak i oddane do użytku w 2009 r. 

centrum folklorystyczne „Matecznik Mazowsze”, które wyposażono w nowoczesną scenę i salę 

widowiskową na 580 miejsc. 

W Otrębusach znajduje się również Muzeum Sztuki Ludowej. Jest to muzeum prywatne 

ze statutem zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi je prof. 

Marian Pokropek. W muzeum gromadzone są zabytki współczesnej sztuki ludowej z całej Polski, 

przeważnie o tematyce sakralnej, historyczno-patriotycznej i obrzędowej: obrazy na szkle, rzeź-

by w drewnie i glinie, płaskorzeźby, wycinanki, dywany dwuosnowowe, plastykę obrzędową itp. 

Przy muzeum gromadzone jest archiwum dotyczące polskiej kultury i sztuki ludowej, w tym ar-

chiwum fotograficzne i specjalistyczna biblioteka. 



 

- 57 - 

 

Kolejnym muzeum w Otrębusach jest prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki, będące 

największą tego typu placówką w Polsce. Zbiory obejmują około 300 pojazdów z różnych epok 

i ponad 5000 rekwizytów. 95% eksponatów jest sprawna technicznie i udostępniana, często wy-

pożyczana do filmów oraz programów telewizyjnych. W kolekcji znajdują się również nowsze 

samochody, należące do znanych ludzi polityki i kultury. 

W Owczarni przy prywatnym dworku znajduje się Ogród Rzeźb Juana Soriano. Zwiedza-

nie możliwe jest po telefonicznym umówieniu się z właścicielem posesji. 

Na terenie Owczarni funkcjonuje również Dom Pracy Twórczej „Józefówka”. Działają tu 

pracownie: malarstwa i rysunku, witrażu, malowania na szkle, pisania ikon, rękodzieł – w tym 

decoupage, filcowanie, gobeliny i inne. Prowadzone są: warsztaty artystyczne dla dzieci i doro-

słych, a także kursy „Znakomita pani domu” oraz nauka gry na flecie, klarnecie i fortepianie 

W ramach cyklu „Wieczory polskie” w „Józefówce” odbywają się spotkania z historią, poezją 

i literaturą prowadzone przez historyków, polonistów, artystów scen polskich. Właściciele „Józe-

fówki” zajmują się też produkcją filmową, realizują programy radiowe, organizują koncerty i wy-

stawy. 

ArtWilk Galeria Autorska z siedzibą w Owczarni również angażuje się w życie kulturalne 

Brwinowa, m.in. poprzez uczestnictwo w festiwalu „Otwarte Ogrody”. 

 

3.3.3 Ochrona zdrowia 

Usługi z zakresu ochrony zdrowia świadczone są przez pięć niepublicznych zakładów 

opieki zdrowotnej oraz jedną praktykę lekarską. Spośród powyższych cztery NZOZ świadczą 

również opiekę ambulatoryjną. W 2013 w Brwinowie udzielono 62664 porad w zakresie pod-

stawowej opieki zdrowotnej i 75106 porad w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W 

przypadku potrzeby specjalistycznej opieki zdrowotnej mieszkańcy Brwinowa muszą kierować 

się do większych ośrodków miejskich w regionie. Na terenie gminy stacjonują ponadto dwa ze-

społy ratownictwa medycznego pogotowia ratunkowego.  

Na terenie Brwinowa działa sześć aptek, zatrudniających łącznie dwunastu magistrów 

farmacji. Wskaźnik ludności przypadającej na aptekę ogólnodostępną wyniósł w 2013 roku 

2182. 

W 2013 roku w Brwinowie funkcjonował tylko jeden żłobek, posiadający 20 miejsc. 
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3.4 Struktura organizacji pozarządowych 

W celu rozwijania partnerstwa publicznospołecznego, stworzenia ram dla wspólnych 

działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, wspierania inicjatyw spo-

łecznych oraz wzmacniania aktywności społeczności lokalnej i potencjału organizacji pozarządo-

wych, gmina Brwinów każdego roku uchwala Program Współpracy z Organizacjami Pozarządo-

wymi. 

Celami szczegółowymi Programu są: 

 

  W ramach Programu istnieją dwie formy współpracy gminy z organizacjami pozarządo-

wymi: finansowe i niefinansowe. Forma finansowa obejmuje dotacje z budżetu gminy na reali-
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zację zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert lub też wspieranie realizacji tych za-

dań w trybie pozakonkursowym.  Do niefinansowych form wsparcia należą z kolei: wymiana in-

formacji między gminą a organizacją, publikacje na stronach internetowych gminy, konsultacje i 

doradztwo, wspólne tworzenie kalendarza imprez, udostępnianie nieruchomości, promocja i in-

formacja o działalności organizacji działających w Brwinowie, pomoc w poszukiwaniu partnerów 

i nawiązywaniu kontaktów, pomoc rzeczowa, udział reprezentantów organizacji w komisjach 

konkursowych dot. dotacji na realizację zadań publicznych. 

 Dotacje udzielane są zwykle na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, kultury, sztuki, tradycji, tożsamości narodowej i lokalnej, ochrony i promocji zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, nauki, edukacji, oświaty i wychowa-

nia. 

 Wyrazem wysokiej aktywności społecznej mieszkańców Brwinowa jest działalność lokal-

nych organizacji pozarządowych, takich jak: organizacje kombatanckie, stowarzyszenia, kluby 

sportowe czy organizacje harcerskie. Na terenie miasta siedzibę mają m.in. Związek Kombatan-

tów RP i Byłych  Więźniów Politycznych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towa-

rzystwo Opieki nad Zabytkami, Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, Stowarzyszenie Projekt Brwi-

nów, Polski Związek Wędkarski, Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Szansa" 

oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Trzeźwi Razem", Stowarzyszenie "Prokaukazja", 

Stowarzyszenie “Tartak”, Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców Nauczycieli Absolwentów "SAR-

NA", Stowarzyszenie Artystów i Poetów "Fabryka Sztuki", Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 

Szkół nr 1 w Brwinowie, Fundacja Jera, liczne kluby sportowe (“Naprzód”, “Pantera”, “Kobra”, 

"Tennis Life", "Czerwone Smoki"), Stowarzyszenie Długa Ławka, Towarzystwo Gimnastyczne 

"Sokół", drużyny harcerskie i zuchowe, Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie. 

 

3.5 Identyfikacja problemów w sferze społecznej: 

• spadek liczby osób w wieku produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym; 

• rosnąca od 2011 roku liczba bezrobotnych; 

• duża liczba osób długotrwale bezrobotnych; 

• niski poziom wykształcenia wśród bezrobotnych; 

• duży odsetek gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 

utrzymania; 
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• niedostateczne zaspokojenie potrzeb w zakresie specjalistycznej opieki medycznej. 

 

 

II  Nawiązanie do strategicznych dokumentów na poziomie gminy, miasta, 
powiatu, województwa  

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 

Strategia ta jest dokumentem określającym kształt przyszłego rozwoju na podstawie dłu-

gookresowych procesów rozwojowych w regionie. Następstwem realizacji Strategii powinno być 

zdynamizowanie procesu rozwoju i modernizacji gospodarki regionu, prowadzące do poprawy 

warunków i jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów strategii jest określenie właściwych 

dla regionu rozwiązań, a tym samym wskazanie działań, które najlepiej mogą przygotować go-

spodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Celem generalnym przy-

świecającym Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego jest: 

 

 Aby umożliwić realizację tego celu wyodrębniono poszczególne cele strategiczne, z czego 

jeden określono, jako priorytetowy. Celem priorytetowym jest: 

� Przemysł i produkcja rozumiane, jako rozwój produkcji ukierunkowanej na eks-

port w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w 

przemyśle i przetwórstwie rolno spożywczym. 

Pozostałe cele szczegółowe przedstawiają się następująco: 

� Gospodarka – wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospo-

darczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii; 

� Przestrzeń i transport – poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego; 

ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE 

MAZOWIECKIM, WZROST ZNACZENIA OBSZARU  

METROPOLITALNEGO WARSZAWY W EUROPIE 
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� Społeczeństwo – poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i spo-

łecznego do stworzenia nowoczesnej gospodarki; 

� Środowisko i energetyka – zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska; 

� Kultura i dziedzictwo – wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego 

oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i po-

prawy jakości życia. 

Inwestycje zaplanowane w niniejszym dokumencie charakteryzują się wysoką spójnością 

z celami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Brwinów nie jest mia-

stem specjalizującym się w działalności przemysłowej i produkcyjnej, zatem rewitalizacja nie bę-

dzie miała dużego wpływu na cel priorytetowy. Mimo wszystko realizacja inwestycji zaplanowa-

nych w Lokalnym Programie Rewitalizacji pomoże osiągnąć pozostałe cele szczegółowe, ze 

szczególnym naciskiem na kulturę i dziedzictwo (rewaloryzacja zabytkowego parku, remont 

dwóch zabytkowych kamienic, budowa ośrodka kultury), środowisko (termomodernizacja bu-

dynków, przebudowa ciągów komunikacyjnych) przestrzeń i transport (kompleksowa przebu-

dowa ulic  w centrum miasta i w najbardziej uciążliwych punktach) oraz społeczeństwo (cały ze-

staw projektów zawarty w dokumencie ma na celu poprawę jakości życia społeczności lokalnej). 

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

 

Zadaniem Programu jest wyrównanie dysproporcji gospodarczych, społecznych i teryto-

rialnych Mazowsza w stosunku do pozostałych regionów Wspólnoty Europejskiej. Główny cel 

RPOWM sformułowano następująco: 

 

Program został podzielony na dziewięć głównych osi priorytetowych: 

� Oś Priorytetowa I. Innowacyjność i przedsiębiorczość 

INTELIGENTNY, ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ ZWIĘKSZAJĄCY 

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ I TERYTORIALNĄ PRZY WYKORZYSTANIU 

POTENCJAŁU MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY. 
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� Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza. 

� Oś Priorytetowa III. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 

� Oś Priorytetowa IV. Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu. 

� Oś Priorytetowa V. Rozwój regionalnego systemu transportowego. 

� Oś Priorytetowa VI. Rozwój rynku pracy. 

� Oś Priorytetowa VII. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

� Oś Priorytetowa VIII. Edukacja dla rozwoju regionu. 

� Oś Priorytetowa IX. Pomoc techniczna. 

Założenia niniejszego dokumentu są również spójne z priorytetami Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Lokalny Program Rewitalizacji 

zaprojektowano tak, by wykorzystać największe walory Brwinowa, tj. walory naturalne i kultu-

rowe regionu, zgodnie z Priorytetem IV. Ponadto założenia kompleksowej przebudowy ciągów 

komunikacyjnych w Brwinowie tożsame są z celami Osi Priorytetowej V, a planowane termomo-

dernizacje z celami Osi Priorytetowej III. W ramach Osi Priorytetowej IV. wyznaczono priorytet 

inwestycyjny 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społecz-

ności na obszarach miejskich i wiejskich, a jego cele są zgodne z ideą realizacji założeń Lokalnego 

programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025. 

3. Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do roku 2025  

Strategia rozwoju powiatu to koncepcja systemowego działania, polegająca na formuło-

waniu długookresowych celów rozwoju i ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w 

otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów oraz sposobów 

postępowania zapewniających ich optymalne rozmieszczenie i wykorzystanie w celu elastyczne-

go reagowania na wyzwania otoczenia i zapewnienia powiatowi korzystnych warunków egzy-

stencji i rozwoju. Dokument zwięźle określa misję Powiatu: 

 

ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE 

MAZOWIECKIM, WZROST ZNACZENIA OBSZARU  
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Drzewo celów strategicznych i szczegółowych dokumentu przedstawia się następująco: 

� Cel strategiczny nr 1. Rozwój gospodarczy, rozbudowa infrastruktury i rynku pracy. 

Cele operacyjne: 

• Opracowanie wieloletnich planów inwestycyjnych poszczególnych sfer 

działania powiatu; 

• Budowa, modernizacja i remonty urządzeń oraz dróg powiatowych; 

• Budowa, modernizacja i remonty infrastruktury technicznej (gazowej, 

elektrycznej, ciepłowniczej i sanitarnej); 

• Tworzenie warunków dla przyciągania kapitału inwestycyjnego; 

• Wspieranie przedsiębiorczości; 

• Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; 

• Rewitalizacja terenów Powiatu Pruszkowskiego. 

 

� Cel strategiczny nr 2. Poprawa stanu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i pomocy spo-

łecznej 

Cele operacyjne: 

• Wzrost bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

• Restrukturyzacja i modernizacja bazy lokalowej SPZOZ; 

• Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej; 

• Wsparcie dla rodzin i osób w kryzysie; 

• Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych; 

• Przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych; 

 

� Cel strategiczny nr 3. Rozwój edukacji, kultury, sportu, rekreacji i turystyki 

Cele operacyjne: 

• Rozwój i modernizacja szkolnictwa ponadgimnazjalnego; 
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• Tworzenie warunków do aktywnego i zorganizowanego wypoczynku 

dzieci i młodzieży; 

• Wdrażanie Strategii Rozwoju Sportu na terenie Powiatu Pruszkowskie-

go; 

• Rozwój systemów stypendialnych dla młodzieży zdolnej i z rodzin nie-

zamożnych; 

• Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego; 

• Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej przyczy-

niającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze; 

• Wspieranie rozwoju turystyki; 

• Rozwój bibliotekarstwa. 

 

� Cel strategiczny nr 4. Zrównoważony rozwój środowiska 

Cele operacyjne: 

• Rozpoznanie zagrożeń ekologicznych; 

• Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańcom; 

• Wykorzystania alternatywnych źródeł energii; 

• Restrukturyzacja rolnictwa; 

• Dbałość o ład planistyczny i urbanistyczny. 

 

� Cel strategiczny nr 5. Rozwój samorządności i społeczeństwa obywatelskiego 

Cele operacyjne: 

• Poprawa wizerunku powiatu wraz z jego promocją; 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi przy realiza-

cji wspólnych projektów dla dobra społeczności powiatu; 

• Rozwój współpracy międzynarodowej dla realizacji wspólnych projek-

tów; 

• Podniesienie poziomu pracy administracji powiatowej; 

• Podniesienie samoświadomości obywatelskiej mieszkańców. 
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Analizując niniejszy dokument nie sposób nie dostrzec jego spójności z celami Strategii 

Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do roku 2025. Budowa i remont infrastruktury sportu  

i rekreacji to nic innego jak tworzenie aktywnego i zorganizowanego wypoczynku dzieci  

i młodzieży (Cel strategiczny nr 3), a budowa ośrodka kultury to rozwój infrastruktury kulturalnej 

przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze (również cel strategiczny nr 

3). 

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014 – 2020 

Strategia jest kolejnym dokumentem na szczeblu lokalnym, systematyzującym długo-

okresowy plan rozwoju, tym razem gminy Brwinów. Misja gminy zawarta w Planie sformułowa-

na została następująco: 

 

Drzewo celów Planu Inwestycyjnego zaprezentowano w rozdziale 2.4 Kierunki rozwoju 

Miasta.  

Lokalny Program Rewitalizacji opracowywano ściśle z założeniami wspomnianego doku-

mentu. Wszystkie 31 zawartych w niniejszym dokumencie projektów jest bezpośrednią odpo-

wiedzią na problemy zaobserwowane w mieście, a zwłaszcza na obszarach zdegradowanych. 

Spójność niniejszego dokumentu ze Wieloletnim Planem Inwestycyjnym nie podlega zatem wąt-

pliwości.  

 
 
 
 
 
 
 
 

MISJĄ GMINY BRWINÓW JEST PRZYSPIESZENIE ZRÓWNOWAśO-

NEGO ROZWOJU GMINY POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ, Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO, PRZY JEDNOCZESNYM UWZGLĘDNIENIU MOś-

LIWOŚCI OSIĄGNIĘCIA WYSOKIEGO POZIOMU ZAANGAśOWA-

NIA PRZEDSIĘBIORCÓW W PROCES TWORZENIA NOWYCH 

MIEJSC PRACY. 
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III Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 

1. Cele rewitalizacji i okres programowania 

Główne cele Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów polegają na wyznaczeniu 

i opisaniu obszarów dysfunkcyjnych zlokalizowanych w Brwinowie oraz przede wszystkim zapro-

gramowaniu spójnych działań, mających za zadanie wyprowadzić wskazane obszary z sytuacji 

kryzysowej.  

Wyznaczenie obszarów zdegradowanych staje się możliwe dopiero w skutek przeprowa-

dzeniu dwóch rodzajów analiz. Pierwszą z nich jest analiza jakościowa, dotycząca całego bada-

nego obszaru, w tym przypadku wyznaczonego przez granice administracyjne miasta Brwinów. 

Analiza ta określa ogólną sytuację w mieście dotyczącą sfery zagospodarowania przestrzennego, 

gospodarczej i społecznej. Pozwala na obiektywną ocenę aktualnej sytuacji oraz wskazuje głów-

ne obszary problemowe. Jest także swoistym punktem odniesienia, umożliwiającym wskazanie 

obszarów charakteryzujących się odstępstwami w postaci zauważalnego natężenia zjawisk nega-

tywnych, takich jak wysoki poziom bezrobocia czy trudne warunki mieszkaniowe. Drugą z prze-

prowadzanych analiz jest analiza wskaźnikowa, polegająca na wyznaczeniu liczbowych wskaźni-

ków opisujących sytuację w mieście w oparciu o kryteria, takie jak wysoki poziom bezrobocia, 

wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, wysoki poziom przestępczości czy 

niski poziom przedsiębiorczości. Wytyczenie granic obszarów kryzysowych umożliwia ich do-

kładniejsze zbadanie, opis oraz przedstawienie głównych problemów dotykających obszarów.  

Mając już wyznaczone obszary zdegradowane, a także dysponując wiedzą nt. głównych 

problemów i natężenia zjawisk negatywnych na obszarach, można przystąpić do zaprogramo-

wania działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym i rozwiązanie proble-

mów dotykających obszar. Działania te powinny być spójne, integrować współpracę w trzech 

sferach: zagospodarowania przestrzennego, gospodarczej i społecznej oraz doprowadzić do po-

prawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, ożywienia gospodarczego, 

a także odbudowy więzi społecznych. 
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Okres programowania Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów obejmuje lata 

2015 – 2025. Rewitalizacja jest procesem długotrwałym, działającym na wielu różnych płaszczy-

znach, dlatego też niniejszy dokument opracowany został w sposób zapewniający elastyczność 

dostosowywania działań do aktualnie panującej sytuacji. Dokument może zostać uzupełniany 

w dodatkowe działania, w zależności od planów inwestycyjnych gminy, dostępności zewnętrz-

nych źródeł finansowania inwestycji, a także włączania się nowych partnerów w proces rewitali-

zacji.  

 

2. Analiza wskaźnikowa i metodologia delimitacji obszarów dysfunkcyjnych 

Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, analiza wskaźnikowa jest kluczowym na-

rzędziem umożliwiającym delimitację obszarów dysfunkcyjnych. Pierwszym krokiem analizy było 

dokonanie spisu ulic w mieście, dla których zostały zebrane (za pośrednictwem Urzędu Gminy 

oraz jednostek podległych) dane liczbowe, a także dane liczbowe dla całego miasta. Na podsta-

wie zebranych danych wyliczone zostały wskaźniki (metodologia obliczeń została przedstawiona 

w tabeli poniżej), a następnie wynik porównany został z wartością wskaźnika obrazującego sytu-

ację w całym mieście. Na tej podstawie wyznaczone zostały poszczególne obszary miasta (z za-

chowaniem spójności przestrzennej), na których można zauważyć wyraźnie gorszą sytuację i ob-

liczone zostały wskaźniki dla obszaru. Wskaźniki te zostały porównane ze wskaźnikami dla całe-

go miasta i gdy dany obszar charakteryzuje się przynajmniej jednym kryterium na gorszym po-

ziomie w stosunku do miasta, może zostać zakwalifikowany, jako obszar zdegradowany. Po-

szczególne kryteria i odpowiadające im wskaźniki (w oparciu o „Kryteria wyznaczania obszarów 

kryzysowych w ramach ZPORR 2004-2006”) przedstawiono poniżej. Wskaźniki wykorzystane 

przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanych w Brwinowie przedstawiono w tabeli na następnej 

stronie. 
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Tabela 20. Wskaźniki wykorzystane przy delimitacji obszarów zdegradowanych 

Kryterium Wskaźnik Definicja Metodologia 

Wysoki poziom 

ubóstwa i wyklu-

czenia 

Liczba osób korzystających 

z zasiłków pomocy spo-

łecznej na 1 tys. ludności 

Osoby, które zgodnie z ustawą 

z 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej są uprawnione do 

ubiegania się o przyznanie 

świadczenia pieniężnego 

Liczba osób korzystają-

cych z zasiłków *1000 / 

liczba mieszkańców 

Wysoka stopa dłu-

gotrwałego bezro-

bocia 

Udział długotrwale bezro-

botnych wśród osób  

w wieku produkcyjnym 

Stopę długotrwałego bezrobo-

cia rozumie się, jako stosunek 

liczby osób bezrobotnych po-

wyżej 12 miesięcy do liczby 

osób w wieku produkcyjnym 

(kobiety w wieku 18-59, męż-

czyźni 18-64) 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych *1000 / 

liczba osób w wieku pro-

dukcyjnym 

Wysoki poziom 

przestępczości  

i wykroczeń 

Liczba przestępstw na 1 

tys. ludności 

Ilość popełnionych przestępstw 

w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców 

Liczba przestępstw *1000 

/ liczba mieszkańców 

Niski wskaźnik 

prowadzenia dzia-

łalności gospodar-

czej 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób 

Ilość zarejestrowanych podmio-

tów gospodarczych w przeli-

czenia na 100 mieszkańców 

Liczba podmiotów gospo-

darczych *100 / liczba 

mieszkańców 

Udział budynków bez wo-

dociągu/do ogólnej liczby 

budynków (w %) 

Budynek wyposażony w wodo-

ciąg – budynek, w którym 

wszystkie, bądź niektóre miesz-

kania posiadają kran z wodą 

bieżącą (bez względu na to czy 

jest to ciepła czy zimna woda) 

lub jest on poza mieszkaniem, 

ale wewnątrz tego budynku np. 

w korytarzu. 

Liczba budynków bez wo-

dociągu / liczba budyn-

ków ogółem 
Porównywalnie ni-

ski poziom wartości 

zasobu mieszka-

niowego 

Liczba budynków wybu-

dowanych przed rokiem 

1989/do ogólnej liczby 

budynków (w %) 

Ilość budynków wybudowanych 

przed rokiem 1989 

Liczba budynków wybu-

dowanych przed rokiem 

1989 / liczba budynków 

ogółem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kryteria wyznaczania obszarów kryzysowych w ra-

mach ZPORR 2004-2006” 
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 Poniżej zaprezentowano podsumowanie analizy wskaźnikowej z liczbową reprezentacją 

każdego ze wskaźników: na obszarze całego miasta, na Obszarze I i na Obszarze II. Wynik obra-

zujący mniej korzystną sytuację na obszarze zdegradowanym w porównaniu do sytuacji w mie-

ście zaznaczono strzałką. 

WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW DLA CAŁEGO MIASTA 

Liczba osób ko-
rzystających  

z zasiłków po-
mocy społecznej 

na  
1 tys. ludności 

Udział długo-
trwale bezro-

botnych wśród 
osób  

w wieku pro-
dukcyjnym 

Liczba prze-
stępstw na 1 
tys. ludności 

Liczba zarejestro-
wanych podmio-

tów gospodarki na-
rodowej na 100 

osób 

Udział budyn-
ków bez wodo-
ciągu/do ogól-
nej liczby bu-

dynków  
(w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków  

(w %) 

36,61 4,90% 9,55 11,04 17,20% 69,60% 
 

WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW DLA OBSZARU I 

Liczba osób ko-
rzystających  

z zasiłków po-
mocy społecznej 

na  
1 tys. ludności 

Udział długo-
trwale bezro-

botnych wśród 
osób  

w wieku pro-
dukcyjnym 

Liczba prze-
stępstw na 1 
tys. ludności 

Liczba zarejestro-
wanych podmio-

tów gospodarki na-
rodowej na 100 

osób 

Udział budyn-
ków bez wodo-
ciągu/do ogól-
nej liczby bu-

dynków  
(w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków  

(w %) 

39,87 5,83% 10,16 11,27 18,94% 72,68% 

 

 

  

WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW DLA OBSZARU II 

Liczba osób ko-
rzystających  

z zasiłków po-
mocy społecznej 

na  
1 tys. ludności 

Udział długo-
trwale bezro-

botnych wśród 
osób  

w wieku pro-
dukcyjnym 

Liczba prze-
stępstw na 1 
tys. ludności 

Liczba zarejestro-
wanych podmio-

tów gospodarki na-
rodowej na 100 

osób 

Udział budyn-
ków bez wodo-
ciągu/do ogól-
nej liczby bu-

dynków  
(w %) 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 
1989/do ogólnej 
liczby budynków  

(w %) 

43,96 14,00% 5,49 2,20 30,00% 75,00% 
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3. Charakterystyka obszarów rewitalizacji 
 

Ilustracja na następnej stronie przedstawia dwa obszary zdegradowane, znajdujące się w grani-

cach administracyjnych Brwinowa. 



 

 

 

Obszar I 

Obszar II 



 

 

 

3.1 Obszar I 

Obszar I jest stosunkowo dużym obszarem, rozciągającym się z północy na południe 

Brwinowa, obejmującym zachodnią i centralną część miasta. Granice obszaru od południa i pół-

nocy wyznaczają granice administracyjne miasta, natomiast od wschodu ul.: Wigusin, Wiśniowa, 

Graniczna, Kraszewskiego i Thomasa Woodrowa Wilsona, a od zachodu teren glinianek oraz 

ul.: Biskupicka, Piłsudskiego, Przejazd i Sportowa. 

Obszar ten obejmuje centrum miasta, będące jednocześnie jego najbardziej reprezenta-

cyjną częścią, stawy i glinianki Brwinowskie, a także Park Miejski i osiedla mieszkalne. Główne 

funkcje obszaru to: 

• centrotwórcza; 

• mieszkaniowa; 

• edukacyjna; 

• turystyczna; 

• administracyjna; 

• handlowa i usługowa; 

• rekreacyjna. 

W granicach obszaru znajdują się m.in.: obiekty zabytkowe (kościół, cmentarz, Park Miej-

ski, wille i kamienice), Rynek, szkoły i przedszkola (ZSP NR 1 w Brwinowie, ZSO w Brwinowie, 

Przedszkola Samorządowe), Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice socjoterapeu-

tyczne, infrastruktura sportowa (stadion miejski, hale sportowe przy szkołach), biblioteka pu-

bliczna, Ochotnicza Straż Pożarna, Komisariat Policji oraz obiekty administracji publicznej (Urząd 

Gminy). 

Główne problemy zaobserwowane na obszarze, zdiagnozowane w przeprowadzonej analizie 

wskaźnikowej, obejmują: 

• wysoką liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  

• wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w społeczeństwie,  

• wysoką liczbę przestępstw,  

• duży udział budynków bez wodociągów oraz budynków wybudowanych przed 1989 

rokiem w porównaniu do całkowitej liczby budynków mieszkalnych. 
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Poniżej przedstawiono wykres porównujący poziom wskaźników wyliczonych dla  

Obszaru I w porównaniu ze wskaźnikami dla całego miasta. 

Wykres 13. Wskaźniki dla obszaru I i Brwinowa 

Źródło: Opracowanie własne 

3.2 Obszar II 

Obszar II jest małym obszarem znajdującym się we wschodniej części miasta. Granice 

obszaru od północy i wschodu wyznaczają granice administracyjne miasta, natomiast od zachodu 

ul. Jesionowa, a od południa ul. Pszczelińska. 
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W granicach obszaru znajdują się nieruchomości po szkole rolniczej naleŜące do Powiatu 

Pruszkowskiego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

Główne problemy zaobserwowane na obszarze, zdiagnozowane w przeprowadzonej ana-

lizy wskaźnikowej, obejmują: 

• wysoką liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  

• wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych w społeczeństwie,  

• niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,  

• duŜy udział budynków bez wodociągów oraz budynków wybudowanych przed 1989 

rokiem w porównaniu do całkowitej liczby budynków mieszkalnych. 

W chwili obecnej na obszarze nie zostały zaplanowane działania rewitalizacyjne. Obszar 

ten został delimitowany z myślą o potencjalnych partnerach, zainteresowanych przystąpieniem 

do Lokalnego Programu Rewitalizacji w przyszłości. 

PoniŜej przedstawiono wykres porównujący poziom wskaźników wyliczonych dla  

Obszaru II w porównaniu ze wskaźnikami dla całego miasta. 

Wykres 14. Wskaźniki dla obszaru II i Brwinowa 

Źródło: Opracowanie własne 
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4. Zestawienie projektów 
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5. Oczekiwane wskaźniki efektów Lokalnego Programu Rewitalizacji 

W celu zapewnienia skuteczności realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji na-

leży w sposób liczbowy określić jego produkty i rezultaty. Pozwoli to na dokładne monitorowa-

nie jego postępów i ewentualne korygowanie niedociągnięć. Poza tym istotne jest zachowanie 

trwałości podejmowanych działań, a nie skupianie się na tymczasowych, nietrwałych rozwiąza-

niach.  

Efekty przeprowadzonej rewitalizacji zdecydowano się określić za pomocą odpowiednich 

wskaźników produktu i rezultatu, odzwierciedlających cele, jakie mają być osiągnięte w wyniku 

rewitalizacji.  

Wskaźnik produktu odnosi się do wszystkich produktów powstałych bezpośrednio w 

trakcie realizowania projektów. Wskaźnik ten jest możliwy tuż po zakończeniu inwestycji, na 

podstawie np. protokołu odbioru budowanego lub remontowanego obiektu. 

Wskaźnik rezultatu określa z kolei wpływ danego projektu na otoczenie, zazwyczaj w 

dłuższym okresie. Wyznaczenie wskaźnika rezultatu wymaga wprowadzenia przez realizującego 
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projekt systemu umożliwiającego jego dokładnie zmierzenie. Może być to np. określenie liczby 

sprzedanych biletów, liczby odwiedzających lub wynajmujących dane obiekty, czy też np. po-

równanie danych dotyczących ewidencji działalności gospodarczej z lat poprzedzających rewita-

lizację z latami następnymi.  

Tabela 21. Wskaźniki produktu i rezultatu Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów 
do roku 2025 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość wskaźnika 

Wskaźniki produktu 

1. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

obiektów sportu i rekreacji 
szt. 8 

2. Liczba zrewaloryzowanych parków szt. 1 

3. Liczba obiektów poddanych remontowi lub ter-

momodernizacji 
szt. 12 

4. Liczba wybudowanych/wyremontowanych 

obiektów kultury 
szt. 3 

5. Liczba utworzonych miejsc parkingowych szt. 40 

6. Długość przebudowanych ulic mb. 14000 

7. Długość wybudowanych ciągów pieszo-

rowerowych 
mb. 2340 

8. Długość wybudowanego systemu oświetlenia 

ulicznego 
mb. 10000 

9. Liczba zainstalowanych systemów monitoringu 

miejskiego 
szt. 1 

10. Liczba zorganizowanych warsztatów, spotkań i 

szkoleń dla dzieci i dorosłych 
szt. 100 

11. Liczba zainstalowanych urządzeń typu outdoor 

fitness 
Szt. 25 

Wskaźniki rezultatu 

1. Liczba nowych przedsiębiorstw szt. 15 

2. Liczba utworzonych miejsc pracy szt. 50 
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3. Liczba sprzedanych biletów na wydarzenia orga-

nizowane przez ośrodki kultury 
szt. 5000 

4. Liczba osób korzystających z wybudowanych i 

zmodernizowanych obiektów sportu i rekreacji 
os. 2000 

5.  Liczba uczestników warsztatów, spotkań i szko-

leń dla dzieci i dorosłych 
os. 1000 

6. Liczba osób korzystających z urządzeń typu out-

door fitness 
os. 1500 

Źródło: opracowanie własne 
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IV Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2015-2025 

Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych w Brwinowie z sytuacji kryzysowej jest pro-

cesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych na realizację poszcze-

gólnych projektów. Gmina Brwinów planuje wykonanie wyszczególnionych w dokumencie inwe-

stycji w oparciu o środki własne, starając się, gdy jest to możliwe pozyskać zewnętrzne środki fi-

nansowe, stawiając nacisk na bezzwrotne dotacje. W chwili zakończenia prac nad niniejszym do-

kumentem Polska znajduje się w okresie przejściowym, w którym pieniądze pochodzące z fun-

duszy pomocowych UE w perspektywie 2007 – 2013 już się wyczerpały, natomiast środki z per-

spektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 nie zostały jeszcze uruchomione. W Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 działania rewitaliza-

cyjne przyporządkowane są do osi priorytetowej IV. Gospodarka przyjazna środowisku i społe-

czeństwu i będą dofinansowywane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.2 Wspieranie rewita-

lizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiej-

skich.  

Duży potencjał niesie ze sobą perspektywiczne zaangażowanie w rewitalizację innych 

partnerów, angażując tym samym dodatkowy kapitał i rozkładając ciężar finansowy rewitalizacji 

na różne podmioty.  

Do głównych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim: 

• środki własne podmiotów realizujących inwestycje; 

• bezzwrotne dotacje z funduszy europejskich; 

• zwrotne instrumenty finansowania, jak np. inicjatywa JESSICA; 

• dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

• dotacje i pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska; 

• kredyty i pożyczki komercyjne; 
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V Wdrażanie i ewaluacja rewitalizacji oraz sposoby komunikacji społecznej 

1. System wdrażania 

Pierwszym etapem wdrożenia Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów będzie 

przyjęcie Programu stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie. Ewentualność wprowadze-

nia poprawek i aktualizacji dokumentu również wiązała się będzie z przyjęciem odpowiedniej 

uchwały. Wszelkie dokumenty ewaluacyjne, sprawozdania z realizacji inwestycji oraz sprawoz-

dania okresowe realizacji Programu będą adresowane do Rady Miejskiej. 

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziały-

wania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekt niniejszego dokumentu należy 

skonsultować z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w celu ustalenia konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

System wdrażania Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów powinien w jasny 

sposób przedstawić i określić sposób zarządzania realizacją założeń Programu, także wyodrębnić 

i zidentyfikować struktury organizacyjne. Z uwagi na możliwość zaangażowania lokalnych part-

nerów społeczno – gospodarczych struktury te, a także model funkcjonowania podmiotu zarzą-

dzającego należy zarysować w sposób możliwie przejrzysty. 

Wśród struktur organizacyjnych biorących udział w realizacji LPR, wymienić należy dwa 

typy podmiotów: 

� podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujące poszczególne zadania, 

� podmioty zarządzające, czyli jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie pro-

gramu jako całości, a przy tym prowadzące monitoring i ocenę programu. 

Dla określenia systemu wdrażania samego programu, kluczowe znaczenie mają zatem 

podmioty zarządzające. Wymienić przy tym można następujące struktury, które muszą lub mogą 

być bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie Programem: 
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• organy gminy, powołane do zarządzania samorządem miejskim, na podstawie ustawo-

wego umocowania (Rada Miejska, Burmistrz), 

• komórka Urzędu, zespół zadaniowy wyodrębniony ze struktury Urzędu lub miejska jed-

nostka zarządzająca poza strukturą Urzędu, na podstawie statutu i regulaminu organiza-

cyjnego, 

• specjalny podmiot zarządzający Programem, o ile zostanie ustanowiony. 

Niezbędna i szczególna rola w zarządzaniu Programem przypada organom gminy i polega 

na jego ukierunkowaniu, uchwaleniu, kontrolowaniu i ocenie z punktu widzenia lokalnej strate-

gii rozwoju. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji Programu dla sprawnej im-

plementacji pozostałych instrumentów rozwoju gminy, a także np. dla możliwości pozyskiwania 

środków z funduszy strukturalnych, itp. 

W związku z tym, że wdrożenie LPR wymaga podejmowania szerokiego wachlarza różno-

rodnych działań o charakterze wykonawczym, powinno stanowić wyłącznie zadanie jednostki 

będącej pewnego rodzaju operatorem programu rewitalizacji, np. specjalnej komisji ds. rewitali-

zacji utworzonej w strukturach Urzędu, bądź też organizacji pozarządowej, której zlecona zosta-

ną te obowiązki. Zadaniem operatora będzie zarządzanie takimi elementami jak: 

• kontynuacja procesu planowania obejmującego aktualny okres programowania 2015 – 

2025, w oparciu o elastyczność programu oraz możliwość pojawienia się nowych partne-

rów i nowych projektów rewitalizacyjnych; 

• realizacja Programu, w znaczeniu koordynacji i animowania działań, w kierunku prze-

strzegania zasad wdrożenia, wymagań wewnętrznych (gmina) i zewnętrznych (UE), a tak-

że spójności Programu, 

• organizacja procesu promocji Programu i komunikacji społecznej (organizacje pożytku 

publicznego, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, struktury partnerstwa publicz-

no-prywatnego), 

• monitoring realizacji Programu, 

• sprawozdawczość i wewnętrzna ocena efektów Programu. 

Operator powinien działać z myślą o zainteresowaniu uczestnictwem w Programie użyt-

kowników i potencjalnych inwestorów, a także wzmacniać wiarygodność Programu i wykazywać 

inwestorom ich interes w przystąpieniu do niego. 
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2. Ewaluacja i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

W celu zapewnienia należytej prawidłowości w realizacji Lokalnego Programu Rewitaliza-

cji konieczne jest zastosowanie systemu monitorowania postępów. Monitorowanie polegać bę-

dzie na systematycznym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących realizacji poszczegól-

nych projektów. Analiza danych ilościowych i jakościowych umożliwi odpowiednio wczesne wy-

krywania niezgodności, a także umożliwi prewencję możliwych do przewidzenia komplikacji. 

Wyróżnić można dwie formy monitoringu, które znajdą zastosowanie w ocenie realizacji założeń 

niniejszego dokumentu. Monitoring rzeczowy polegać będzie na bieżącej inspekcji przeprowa-

dzanych w danym czasie inwestycji, pozyskiwaniu informacji nt. postępach w ich realizacji, za-

pewnieniu zgodności z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji. Monitoring finansowy z 

kolei umożliwi kontrolę finansowych aspektów inwestycji oraz zapewni trwałość osiągniętych 

rezultatów. Dodatkowym aspektem monitoringu finansowego będzie pomoc partnerom uczest-

niczącym w rewitalizacji w uzyskaniu informacji nt. możliwych źródeł finansowania zewnętrzne-

go inwestycji. 

Poszczególne inwestycje będą objęte jednakowym systemem ewaluacji. Odpowiedzialny 

za to będzie podmiot zarządzający w postaci organów gminy, bądź też specjalnie oddelegowana 

komórka organizacyjna Urzędu Gminy lub zespół ekspertów, jeżeli zostanie utworzony. Podmiot 

zarządzający dokonywał będzie ewaluacji poszczególnych projektów, a także corocznej ewaluacji 

realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. W roku 2025 zostanie przeprowadzona 

kompleksowa ocena efektów realizacji, porównanie osiągniętych wskaźników produktu i rezul-

tatu z prognozowanymi, a także zostaną podjęte kroki w celu wyznaczenie kierunków rewitaliza-

cji na następne lata.  

 Podmiot zarządzający wykona wzór karty oceny projektów, która zostanie wypełniona 

przez poszczególne podmioty wykonawcze po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki temu moż-

liwe będzie skwantyfikowanie wskaźników produktu i rezultatu z perspektywy pojedynczej in-

westycji, co z kolei umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób jednoznaczny i przejrzy-

sty. Mając do dyspozycji karty projektów zrealizowanych już inwestycji, ocenić będzie można ich 

skuteczność, oszacować zagrożenia i szanse inwestycji o zbliżonym charakterze. Wszystko to 

stanowić będzie punkt odniesienia w następnych latach procesu rewitalizacji, pozwoli nadać mu 

pożądany kierunek oraz uniknąć błędów dotychczas popełnionych. 
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3. Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Istotnym aspektem rewitalizacji jest zaangażowanie jak największej liczby potencjalnych 

partnerów. Umożliwi to społeczności lokalnej czynny udział w kształtowaniu przestrzeni wokół 

siebie oraz działanie na rzecz własnych interesów. Społeczność lokalna jest także w stanie do-

starczyć istotnych informacji nt. potrzeb i problemów na obszarze, trudnych do wychwycenia 

podczas przeprowadzania wstępnych analiz. W związku z powyższym należy stworzyć ramy wza-

jemnej wymiany informacji i dyskusji o tym, jaki kształt powinna przybrać rewitalizacja. W dialo-

gu powinno uczestniczyć jak najwięcej podmiotów zainteresowanych udziałem w Programie: or-

ganizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, spółdzielnie czy też indywidualni 

mieszkańcy Brwinowa. Utworzenie tego rodzaju swoistej platformy dyskusyjnej wymaga udo-

stępnienia zainteresowanym szeregu sposobów komunikacji, wyrażania własnych opinii i zgła-

szania potrzeb.  

Skutecznym sposobem komunikacji bezpośredniej są różnego rodzaju seminaria, konfe-

rencje, warsztaty, prezentacje czy wykłady. Za ich pomocą dotrzeć można do dużej grupy poten-

cjalnych partnerów, a forma tego rodzaju komunikacji wspiera obustronny przepływ informacji 

i sugestii. W ten sposób można na bieżąco informować lokalną społeczność o możliwościach po-

zyskiwania finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, a także zachęcać do korzystania 

z tych form finansowania. W najbliższych miesiącach rozpoczną się konkursy na dotacje z fundu-

szy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, w związku z czym nale-

żałoby przeprowadzić zakrojoną na szeroką skalę kampanię promocyjną, przedstawiającą korzy-

ści przystąpienia do Lokalnego Programu Rewitalizacji, będącego podstawą do pozyskania środ-

ków przeznaczonych na rewitalizację miast.  

Funkcję promocyjną powinna pełnić przede wszystkim komunikacja pośrednia, a więc 

publikacja broszur informacyjnych, ulotek, reklam, plakatów, raportów, wywiadów. Warto też 

zaangażować w te działania lokalną prasę, radio i telewizję. Biorąc pod uwagę kształtowania się 

w Polsce społeczeństwa informacyjnego nie wolno zapomnieć o bardzo znaczącym medium, ja-

kim jest Internet. Wykonanie prostego portalu lub stworzenie dodatkowej sekcji w już istnieją-
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cym, zdecydowanie przyczyni się do skuteczniejszej promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

a także pozwoli zainteresowanym szybki dostęp do podstawowych informacji. 

 
4. Ocena oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji 

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 został przedłożony 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia koniecz-

ności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu 

i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 

w przypadku konieczności jej opracowania. 

W piśmie z dnia 29 kwietnia 2015 r. (WOOŚ - L410.145.2015.ARM) Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Warszawie zajął stanowisko, że Lokalny Program Rewitalizacji gminy 

Brwinów na lata 2015-2025 nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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Podsumowanie 

Lokalny program rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025 został stworzony w celu 

identyfikacji problemów i zagrożeń w rozwoju miasta, a także by wyznaczyć główne ramy pla-

nowanego procesu rewitalizacji. Określono w nim granice obszarów zdegradowanych oraz dzia-

łania podejmowane przez Urząd Gminy oraz zgromadzonych dotychczas partnerów. Nie oznacza 

to jednak zakończenia programowania działań rewitalizacyjnych do roku 2025. Niniejszy doku-

ment ma stanowić punkt odniesienia oraz źródło informacji dla potencjalnych partnerów, zain-

teresowanych włączeniem się w rewitalizację Brwinowa. Forma dokumentu zapewnia wysoką 

elastyczność w planowaniu rewitalizacji oraz łatwość aktualizacji w sytuacji pojawienia się no-

wych projektów, mających rozwiązać problemy zaobserwowane na obszarach kryzysowych.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Brwinowie 

/-/ Sławomir Rakowiecki 
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