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1. WPROWADZENIE 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który 

należy prowadzić w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie1 i realizowane na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji. Rewitalizacja staje się obecnie kluczowym procesem rozwojowym 

gmin, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując pozytywne zmiany społeczne 

i gospodarcze. Służy m.in. dążeniu do likwidacji różnych niekorzystnych procesów, np. pogłębiania się 

ubóstwa, bezrobocia, migracji i innych problemów społecznych, dotyczących wytypowanych 

obszarów, w powiązaniu z poprawą warunków do rozwoju gospodarczego (np. nowe miejsca pracy), 

rozwoju infrastruktury publicznej (np. sieci komunikacji dróg i parkingów itp.) oraz poprawy stanu 

środowiska (np. likwidacji tzw. niskiej emisji oraz nielegalnych wysypisk śmieci itp.). Aktualnie 

rewitalizacja priorytetowo traktuje obszary z dominującą funkcją mieszkaniową, na których powinny 

zostać zrealizowane zarówno działania prowadzące do zmian w infrastrukturze technicznej, jak też 

działania wpływające na zmiany społeczne. Dynamizacja przeobrażeń infrastrukturalnych w miastach 

i odejście od projektów komunalnych, typowo inwestycyjnych na rzecz zintegrowanych działań 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, z mieszkańcami i dla mieszkańców – to tylko niektóre aspekty 

nowego spojrzenia na rewitalizację.  

Celem rewitalizacji jest pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru, ale przede wszystkim 

dążenie do poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze 

grupy społeczne zdolności do reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze usług publicznych 

i konsumpcji. Dobrze prowadzona rewitalizacja to wieloaspektowa odpowiedź na lokalny kryzys 

związany z problemami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi czy też przestrzennymi, 

których natężenie i kumulacja na danym obszarze są najwyższe w skali miasta. 

Niniejszy dokument prezentuje Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brwinów do 2027, zwany dalej 

GPR. Dokument został sporządzony w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.485).  

Obszar zdegradowany i  obszar do rewitalizacji został wyznaczony Uchwałą  

nr XXIX.314.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów. 

                                                           
1 Ustawa z dnia 09.10.2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz.485). 
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Na podstawie Uchwały nr XXXI.331.2021 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brwinów – 

rozpoczęły się prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brwinów, w które 

zaangażowani byli przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy:  

 mieszkańcy gminy, w tym obszaru rewitalizacji;  

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  

 organy władzy publicznej. 

1.1. Podstawowe uwarunkowania Gminy Brwinów 

Brwinów jest gminą miejsko-wiejską, leżącą w powiecie pruszkowskim w odległości ok. 25 km od 

Warszawy. Miasto jest dobrze skomunikowane ze stolicą dzięki połączeniom PKP, PKS oraz linii WKD.2 

Gmina Brwinów graniczy od północy z gminami: Błonie i Ożarów Mazowiecki, od wschodu z gminami 

Pruszków i Michałowice oraz od południa z gminami: Nadarzyn, Podkowa Leśna, Grodzisk 

Mazowiecki, Milanówek.  

Do gminy Brwinów należy 15 sołectw: Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, 

Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Parzniew oraz sołectwa, które są oddzielone od 

zwartego obszaru gminy miastem-ogrodem Podkową Leśną. Są to Owczarnia, Terenia oraz Żółwin.3 

                                                           
2 https://www.brwinow.pl/o-brwinowie/gmina-w-liczbach.html, dostęp: 15.06.2020r. 
3 Ibidem.  
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Mapa 1. Podział na sołectwa gminy Brwinów. 

 

Źródło: https://bip.brwinow.pl/mapa-solectw, dostęp: 15.06.2020r. 

Łączna powierzchnia gminy Brwinów wynosi 6 916 ha (miasto - 1 006 ha, gmina – 5 910 ha),  

w tym: 

 grunty orne – 3 442 ha, 

 sady – 140 ha, 

 łąki trwałe - 564 ha, 

 pastwiska trwałe - 302 ha, 

 lasy i grunty leśne - 581 ha, 

 pozostałe - 881 ha, 

 gospodarstwa indywidualne – 2 768 ha.4 

 

 

 

                                                           
4 Źródło: https://bip.brwinow.pl/mapa-solectw, dostęp: 15.06.2020r. 

https://bip.brwinow.pl/mapa-solectw
https://bip.brwinow.pl/mapa-solectw
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1.1.1. Strefa społeczna 

Mieszkańcy 

Pod koniec 2019 roku gminę Brwinów zamieszkiwało 26 718 osób, czyli 16% ludności powiatu 

pruszkowskiego. W analizowanym okresie największą liczbę ludności gminy zanotowano  

w 2018 roku. W tym roku w gminie zameldowanych było 26 385 osób. Najmniej mieszkańców gmina 

Brwinów miała w 2015 roku, kiedy to zameldowanych w tej jednostce administracyjnej było 25 438 

osób. Na przestrzeni zaprezentowanych lat zauważyć można wzrost liczby ludności według miejsca 

zamieszkania w gminie Brwinów. Podobne tendencje obserwuje się również  w stosunku do 

województwa mazowieckiego oraz powiatu pruszkowskiego.  

Rysunek 1. Liczba ludności według miejsca zamieszkania w gminie Brwinów w latach 2015-2019. Stan na 

dzień 31.12. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS. 

W tabeli przedstawiono procentowy udział ludności według ekonomicznych grup wieku  

w gminie Brwinów oraz województwie mazowieckim i powiecie pruszkowskim w latach 2015-2019. 

Zaobserwować można podobne tendencje na przestrzeni zaprezentowanego okresu tj.: wzrost 

odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym, a także spadek odsetka osób w 

wieku produkcyjnym. Takie prawidłowości odnoszą się także do sytuacji w skali kraju. 
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Tabela 1. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w latach 2015-2019. 

Nazwa 
2015 2016 2017 2018 2019 

w wieku przedprodukcyjnym 

MAZOWIECKIE 18,6 18,7 18,9 19,0 19,2 

Powiat pruszkowski 19,2 19,5 19,7 19,9 20,2 

Brwinów  19,5 20,0 20,4 20,6 20,9 

 
w wieku produkcyjnym 

MAZOWIECKIE 61,4 60,7 60,1 59,5 59,0 

Powiat pruszkowski 60,8 60,0 59,4 58,7 58,1 

Brwinów  61,2 60,5 59,8 59,1 58,5 

 
w wieku poprodukcyjnym 

MAZOWIECKIE 20,0 20,6 21,0 21,4 21,8 

Powiat pruszkowski 20,0 20,5 20,9 21,4 21,7 

Brwinów  19,3 19,5 19,8 20,3 20,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS. 

Kolejne dane dotyczą wskaźnika obciążenia demograficznego. Oznacza on liczbę osób  

w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w 

wieku produkcyjnym. W latach 2015-2019 odnotowuje się wzrost tego wskaźnika w gminie Brwinów, 

a także w województwie mazowieckim oraz powiecie pruszkowskim. W 2019 roku w gminie Brwinów 

wskaźnik obciążenia demograficznego wynosił 70,8, co stanowi wzrost o 7,4.  

Rysunek 2. Wskaźniki obciążenia demograficznego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS. 
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Bezrobocie 

W analizowanym okresie zaobserwowano systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych. W 2015 roku w gminie Brwinów było ich 729. Natomiast w roku 2019 osób 

bezrobotnych było niemal o połowę mniej tj. 364. Podobne prawidłowości odnoszą się także do 

sytuacji w powiecie oraz województwie mazowieckim, a także w kraju.  

Rysunek 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach 2015-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS. 

W następnej kolejności zamieszczono dane dotyczące liczby osób pracujących według płci w latach 

2015-2019. W analizowanym czasie obserwuje się wzrost liczby osób pracujących. Jedynie w roku 

2016 nastąpił niewielki spadek w gminie Brwinów. W 2018 roku osób pracujących w gminie było 

4 731, co stanowi wzrost o 699 osób w stosunku do roku 2015 oraz wzrost o 546 osób w stosunku do 

roku poprzedniego. W przypadku podziału osób pracujących według płci w gminie Brwinów 

odnotowuje się przewagę mężczyzn w tej grupie. W 2018 roku było 2 417 pracujących mężczyzn, co 

stanowi 51% osób pracujących. Jedynie w 2017 roku kobiety dominowały w tej grupy, a ich odsetek 

wśród osób pracujących wynosił 52%. 
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Tabela 2. Pracujący wg płci w latach 2015-2018 

Nazwa 
2015 2016 2017 2018 

ogółem 

MAZOWIECKIE 1 511 149 1 584 264 1 641 680 1 671 700 

Powiat pruszkowski 40 125 42 388 45 168 47 077 

Brwinów 4 032 4 006 4 185 4 731 

 mężczyźni 

MAZOWIECKIE 719 602 758 756 789 970 804 225 

Powiat pruszkowski 21 067 22 307 24 252 25 620 

Brwinów  2 029 2 005 2 013 2 417 

 kobiety 

MAZOWIECKIE 791 547 825 508 851 710 867 475 

Powiat pruszkowski 19 058 20 081 20 916 21 457 

Brwinów 2 003 2 001 2 172 2 314 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS. 

Pomoc społeczna 

W gminie Brwinów, jak i powiecie pruszkowskim oraz województwie mazowieckim, od 2015 roku 

notuje się ciągły wzrost rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne na dzieci. Od 2015 do 2018 roku 

liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne w gminie Brwinów wzrosła z 266 do 400 rodzin, 

czyli o 134 rodziny więcej. Podobną sytuację zanotowano na poziomie powiatu pruszkowskiego oraz 

województwa mazowieckiego. W 2018 roku zanotowano największy udział rodzin z terenu gminy w 

ogóle rodzin otrzymujących świadczenia na dzieci w powiecie pruszkowskim, wtedy to 17% rodzin 

otrzymujących świadczenia rodzinne z powiatu pruszkowskiego zamieszkiwało gminę Brwinów.  
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Rysunek 4. Liczba rodzin otrzymujące świadczenia rodzinne na dzieci w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  

Wzrost zauważalny jest także w przypadku kwoty świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach 2015-

2018 zarówno na poziomie gminy, powiatu jak i województwa. W 2018 roku kwota wypłacanych 

świadczeń rodzinnych w gminie Brwinów wynosiła 4 619 tys. zł, czyli o 1 765 tys. zł więcej niż w roku 

2015, co stanowi wzrost o 62%. Kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych w gminie Brwinów w 2018 

roku stanowiła 17% kwoty świadczeń całego powiatu pruszkowskiego. 

Rysunek 5. Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku - ogółem (tys. zł) w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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Bezpieczeństwo 

W 2015 roku odnotowano największą liczbę wypadków drogowych przypadających na każde 100 

tysięcy ludności powiatu pruszkowskiego. W tym roku wskaźnik liczby wypadków wynosił 70,5/100 

tysięcy ludności. W roku 2018 zanotowano już znacznie niższy poziom tego wskaźnika. W powiecie 

pruszkowskim w 2018 roku zanotowano 46,4 wypadków na każde 100 tysięcy ludności. Najniższy 

wskaźnik odnotowano w 2016 roku, kiedy to na każde 100 tysięcy ludności wydarzyło się 41,5 

wypadków drogowych. 

Rysunek 6. Liczba wypadków drogowych na 100 tys. ludności w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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przez policję w powiecie pruszkowskim. W porównaniu z rokiem 2015 było to o 538 przestępstw 

więcej. Na poziomie powiatu oraz województwa zwiększa się liczba stwierdzonych przestępstw w 

postępowaniach przygotowawczych.  
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Rysunek 7. Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych w latach 2015-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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Rysunek 8. Liczba dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Dzieci w wieku 3-5 lat.  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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przypadających na 1 oddział w szkołach podstawowych w powiecie pruszkowskim. W latach 

kolejnych odnotowano spadek o 1.  

                                                           
5 https://bip.brwinow.pl/szkoly-i-zespoly-szkol, dostęp: 16.06.2020r.  
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Rysunek 9. Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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zanotowano w 2017, kiedy to wskaźnik ten wynosił dla gminy Brwinów 3,48. 

Rysunek 10. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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1.1.2. Sfera gospodarcza 

Podmioty gospodarcze 

W analizowanym okresie zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej w gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim oraz województwie mazowieckim. Liczba 

podmiotów gospodarki w 2015 wynosiła 4 074, w 2019 roku – 4 558. Od 2015 do 2019 roku liczba 

zarejestrowanych PGN w gminie Brwinów wzrosła o 484 podmioty. W powiecie pruszkowskim 

najwięcej podmiotów zanotowano w 2019 roku – 30 010, natomiast najmniej  

w 2015 roku – 27 125. W 2014, jak i w latach wcześniejszych, udział podmiotów z gminy Brwinów w 

ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów w powiecie pruszkowskim wynosił około 15%. 

Rysunek 11. Liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w latach 2015-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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Rysunek 12. Podmioty wg sektorów własnościowych 

 2015 2016 2017 2018 2019 

sektor publiczny - ogółem 

MAZOWIECKIE 12 881 13 077 12 327 12 063 12 101 

Powiat pruszkowski 231 242 242 243 237 

Brwinów 35 33 33 24 24 

 
sektor prywatny - ogółem 

MAZOWIECKIE 740 534 756 810 774 978 778 286 812 195 

Powiat pruszkowski 26 671 27 038 27 541 27 976 29 079 

Brwinów 4 019 4 096 4 169 4 274 4 480 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  

Analizie poddano także szczegółowe dane dotyczące klasy wielkości podmiotów gospodarczych w 

gminie Brwinów w latach 2015-2019. Obserwuje się wzrost liczby małych przedsiębiorstw, które 

dominują wśród ogółu podmiotów gospodarczych w gminie Brwinów.  W 2019 roku było ich 4 432, 

co stanowi wzrost o 485 podmiotów gospodarczych. Od 2015 roku w gminie Brwinów funkcjonują 2 

podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 250 pracowników.  

Rysunek 13. Liczba podmiotów wg klas wielkości w gminie Brwinów w latach 2015-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS. 
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w 2016 – 1 718, w 2017 oraz 2018 roku – 1 536 sztuk. W 2018 zbiorniki bezodpływowe zainstalowane 

na terenie gminy Brwinów stanowiły blisko 21% wszystkich tego typu zbiorników z terenu powiatu 

pruszkowskiego. Spadek liczby zbiorników bezodpływowych dotyczy także powiatu pruszkowskiego. 

Jedynie w województwie mazowieckim obserwuje się odwrotną tendencję.  

Rysunek 14. Liczba zbiorników bezodpływowych w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Banku Danych Lokalnych. GUS. 
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Rysunek 15. Liczba oczyszczalni przydomowych w latach 2016-2017. 
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Odpady komunalne 

Analizie poddano odpady zebrane selektywnie w ciągu roku w latach 2015-2018. W przypadku 

zarówno gminy Brwinów, powiatu pruszkowskiego oraz województwa mazowieckiego odnotowuje 

się wzrost odpadów we wskazanym czasie. W roku 2018 w gminie Brwinów liczba odpadów wynosiła 

4 334,45t. Największy odsetek stanowią odpady pochodzące  z gospodarstw domowych ok. 95%. 

Tabela 3. Odpady zebrane selektywnie w ciągu roku w latach 2015-2018 (w tonach). 

 2015 2016 2017 2018 

 ogółem 

MAZOWIECKIE 415 220,9 464 077,7 471 380,75 478 625,61 

Powiat pruszkowski - - 18 163,45 20 114,04 

Brwinów  - - 4 271,49 4 334,45 

 z gospodarstw domowych 

MAZOWIECKIE 369 637,6 426 977,7 444 676,57 446 495,99 

Powiat pruszkowski - - 16 310,81 17 343,97 

Brwinów  - - 4 056,44 4 111,26 

 z innych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji) 

MAZOWIECKIE - - 26 704,18 32 129,62 

Powiat pruszkowski - - 1 852,64 2 770,07 

Brwinów  - - 215,05 223,19 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  

 

1.1.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Kanalizacja 

Na przestrzeni wskazanego czasu widoczny jest stały wzrost liczby ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej w gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim oraz województwie mazowieckim. W roku 

2015 liczba ludności korzystająca z sieci kanalizacyjnej w gminie Brwinów wynosiła 14 609 osób. 

natomiast w 2018 roku liczba ta była wyższa o 1 220 osób. Liczba ludności korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej w gminie Brwinów w 2018 roku stanowiła 12% ludności z powiatu pruszkowskiego.  
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Rysunek 16. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS. 
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roku 2015.  

Rysunek 17. Liczba osób korzystająca z sieci wodociągowej w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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1.1.5. Sfera techniczna 

Budownictwo 

Od 2015 do 2018 roku liczba budynków mieszkalnych w gminie Brwinów wzrosła o 293 jednostek. 

Najwięcej budynków mieszkalnych w gminie, jak i w powiecie zanotowano w 2018 roku. W tym 

okresie w gminie znajdowało się 6 993 budynków, zaś w powiecie – 33 213. We wszystkich 

jednostkach w 2015 roku zanotowano najmniejszą liczbę budynków mieszkalnych w analizowanym 

okresie. W gminie było 6 700 budynków, natomiast w powiecie – 31 994. W analizowanym okresie 

udział budynków mieszkalnych z obszaru gminy Brwinów w ogólnej liczbie budynków w powiecie 

pruszkowskim wynosił ok. 21%. 

Rysunek 18. Liczba budynków mieszkalnych w latach 2015-2018. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych. GUS.  
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 opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym; 

 mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

 szacunkowe ramy finansowe Programu wraz z szacunkowym wskazaniem środków 

finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych; 

 opis struktury zarządzania realizacją Programu, wskazanie kosztów tego zarządzania; 

 ramowy harmonogram realizacji Programu; 

 system monitorowania i oceny Programu; 

 określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego wraz z późniejszymi zmianami; 

 wskazanie koniecznych do opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych i 

planistycznych Gminy Brwinów; 

1.3. Powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji z 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 jest dokumentem strategicznym, który 

integruje potrzeby społeczności poszczególnych sołectw, łącząc sferę społeczną, gospodarczą, 

infrastrukturalną, funkcjonalno-przestrzenną i środowiskową w taki sposób, by podnieść jakość życia 

osób mieszkających w obszarze zdegradowanym i wyprowadzić go z zapaści. Program rewitalizacji 

opracowany został w oparciu o istniejące dokumenty programowe oraz planistyczne Gminy Brwinów 

i województwa mazowieckiego. Jedną z cech charakteryzujących program rewitalizacji jest jego 

komplementarność z programami strategicznymi w gminie, ale i na szczeblu regionalnym. Ważne jest 

wprowadzenie powiązania programu z dokumentami określającymi kierunki rozwoju, tj. 

dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy. Zgodność programu rewitalizacji 

z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie lokalnym i regionalnym jest warunkiem 

koniecznym do jego skutecznej realizacji.  

Program jest dokumentem ściśle powiązanym z gminnymi i regionalnymi dokumentami 

planistycznymi i strategicznymi, takimi jak: 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brwinów na lata 2021-2026 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brwinów 

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Brwinów 
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 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030 

 Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

 Roczny program współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brwinów na lata 2021-

2025 

1.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. 
Innowacyjne Mazowsze. 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku jest dokumentem, którego zapisy 

określają kształt przyszłego rozwoju regionu oraz definiują jego długookresowe procesy rozwojowe. 

Następstwem wdrażania Strategii powinno być zdynamizowanie procesu rozwoju i modernizacji 

gospodarki regionu oraz poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów 

Strategii jest również określenie właściwych dla województwa rozwiązań oraz wskazanie działań, 

które najlepiej przygotują gospodarkę i społeczeństwo do potrzeb i wyzwań przyszłości. Celem 

głównym Strategii jest „Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w Województwie Mazowieckim, wzrost 

znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie”. Aby umożliwić realizację celu głównego, 

w Strategii wyodrębniono poszczególne cele strategiczne: 

 Przemysł i produkcja (cel priorytetowy): Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w 

przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i 

przetwórstwie rolno-spożywczym 

 Gospodarka: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz 

transfer i wykorzystanie nowych technologii 

 Przestrzeń i transport: Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego 

 Społeczeństwo: Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do 

tworzenia 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 poprawy jakości 

życia 
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Projekty zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 wykazują wysoką 

zbieżność z celami strategicznymi zdefiniowanymi w Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego. Zbieżność tą wykazano poniżej: 

 gospodarka – projekty zawarte w programie rewitalizacji mają na celu tworzenie dobrych 

warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, która wpłynie na wzrost konkurencyjności 

regionu, 

 przestrzeń i transport – w programie rewitalizacji zawarto projekty zakładające 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej, racjonalne kształtowanie ładu przestrzennego 

 społeczeństwo – projekty zawarte w programie rewitalizacji mają na celu poprawę jakości 

życia mieszkańców Gminy oraz rozwój kapitału ludzkiego, potencjału mieszkańców 

 środowisko i energetyka – projekty zawarte w programie rewitalizacji zakładają 

podejmowanie działań mających na celu zrównoważone gospodarowanie zasobami 

środowiska. 

1.3.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Brwinów na lata 2021-2026 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest jednym z kluczowych dokumentów 

strategicznych w zakresie polityki społecznej. W Strategii określono misję, cele strategiczne i 

operacyjne przy uwzględnieniu kluczowych problemów występujących na terenie miasta oraz grup, 

które wymagają szczególnego wsparcia. Ich realizacja ma za zadanie przyczynić się do poprawy 

jakości życia mieszkańców. W Strategii określono główną misję realizacji dokumentu, którą jest: 

„zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, stworzenie systemu usług społecznych, 

dopasowanych do potrzeb różnych grup mieszkańców, skuteczne rozwiązywanie problemów 

społecznych, a także zwiększenie poziomu integracji, aktywności i partycypacji społecznej.”  

Wypełnienie tak sformułowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i 

operacyjnych:  

 Cel strategiczny 1. Zwiększenie poziomu aktywności i uczestnictwa mieszkańców w życiu 

lokalnej wspólnoty wraz ze wzmocnieniem stopnia integracji społecznej 

o Cel operacyjny 1.1 Zwiększenie poziomu partycypacji społecznej gminy 

o Cel operacyjny 1.2 Zwiększenie poziomu współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi (NGO) poprzez finansowe i niefinansowe instrumenty współpracy 
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o Cel operacyjny 1.3 Tworzenie sektora ekonomii społecznej w gminie i wzmocnienie 

odpowiedzialności społecznej biznesu (w kontekście wspierania społeczności 

lokalnej) 

o Cel operacyjny 1.4 Zwiększenie poziomu integracji i spójności społecznej (w tym 

integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie relacji i integracja mieszkańców różnych 

obszarów gminy, tworzenie kultury współpracy, wzmacnianie kapitału społecznego) 

 Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie sprawnego 

systemu lokalnych usług społecznych, w tym jako narzędzia rozwiązywania problemów 

społecznych 

o Cel operacyjny 2.1 Zapewnienie wysokiej jakości oferty w obszarach ochrony 

zdrowia, edukacji, kultury, sportu dla różnych grup mieszkańców, w tym m.in: dzieci, 

młodzieży i rodzin z dziećmi 

o Cel operacyjny 2.2 Stworzenie kompleksowej oferty usług dla seniorów 

o Cel operacyjny 2.3 Stworzenie kompleksowej oferty usług dla osób z 

niepełnosprawnościami 

o Cel operacyjny 2.4 Skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych 

 Cel strategiczny 3. Zapewnienie sprawnego systemu polityki i pomocy społecznej w gminie 

o Cel operacyjny 3.1 Rozbudowa bazy lokalowej na potrzeby realizacji działań 

społecznych (dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych) 

o Cel operacyjny 3.2 Wsparcie lokalnych profesjonalistów w obszarze polityki 

społecznej i wzmocnienie potencjału i zasobów miejscowych instytucji i organizacji, 

działających w obszarze polityki i pomocy społecznej 

o Cel operacyjny 3.3 Budowanie koalicji różnych podmiotów na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych (lokalnej i ponadlokalnej, np. w ramach współpracy 

partnerskiej z sąsiednimi JST jako „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”, 

powiatowej, regionalnej) 

Społeczne aspekty rewitalizacji są kluczowe i nadrzędne, ponieważ końcowymi beneficjentami 

procesu rewitalizacji są mieszkańcy. Natężenie występowania problemów społecznych jest także 

podstawą do wyznaczenia obszarów dysfunkcyjnych na terenie gminy. W związku z powyższym 

założenia Gminnego Programu Rewitalizacji są spójne ze Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Brwinów na lata 2021-2026. Oba dokumenty przewidują zapewnienie pomocy 

osobom zagrożonym wykluczeniem. 
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1.3.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Studium jest podstawowym instrumentem kształtowania polityki przestrzennej, określającym zasady 

oraz kierunki rozwoju przestrzennego. Dokument ten sporządzany jest dla całego obszaru gminy i 

odnosi się do szerokiego spektrum uwarunkowań i lokalnych możliwości rozwoju. Ustalenia studium 

służą koordynacji działań planistycznych gminy, a rozstrzygnięcia zawarte w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać jego treści. 

Obecnie w gminie Brwinów obowiązuje Studium przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 

159-III z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów. Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego przewidują ochronę zasobów oraz wartości przyrodniczych, krajobrazowych, 

kulturowych oraz przestrzennych. Głównymi celami rozwoju gminy zapisanymi w Studium są: 

 Utrzymanie i dalszy rozwój podstawowej funkcji mieszkaniowej oraz usług z nią związanych; 

 Podniesienie standardu życia mieszkańców gminy; 

 Rozwój funkcji wpływających na wzrost dochodu gminy i zapewniających nowe miejsca pracy 

dla mieszkańców; 

 Zrównoważony i harmonijny rozwój poszczególnych funkcji gminy; 

 Rozwój proekologiczny, któremu powinny podlegać wszystkie przemiany społeczne, 

przestrzenne i gospodarcze gminy 

 Wykształcenie spójnego, z jednostkami sąsiedzkimi układu powiązań 

funkcjonalnoprzestrzennych, a w szczególności infrastruktury usługowej, technicznej i 

komunikacyjnej; 

 Zachowanie, ochrona i rewaloryzacja przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowych walorów 

gminy z wykorzystaniem ich dla celów rekreacji i wypoczynku.  

Cele określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brwinów są zgodne z założeniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brwinów. Przewiduje się 

poprawę warunków życia mieszkańców, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i 

turystycznorekreacyjnej gminy. 

Ponadto zawarte w GPR projekty rewitalizacyjne uwzględniają zawarte w Studium uwarunkowania, a 

w szczególności: 

 Obowiązujące nakazy, zakazy i ograniczenia związane z występowaniem w gminie Brwinów 

Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Na terenie gminy Brwinów obejmuje on 
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dolinę Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody, południowo-wschodnią część gminy (rejon Kań  

i Otrębus) oraz północną część Żółwina.  

 Strefę Ochrony Urbanistycznej, która zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku objemuje z terenu Miasta Brwinów teren Borków ograniczony 

szosą warszawską, granicą administracyjną Brwinowa z Podkową Leśną, ul. Kępińską w 

Brwinowie i jej przedłużeniem oraz przedłużeniem ul. Kreciej w Podkowie Leśnej. Natomiast z 

terenu Owczarni, Strefa Ochrony Urbanistycznej obejmuje teren lasu graniczący od południa 

ze Stawiskiem.  

 Bezwzględną ochronę znajdujących się na terenie gminy Brwinów pomników przyrody   

 Ochronę elementów i obiektów przyrodniczych na terenie gminy, takich jak: łąki szczególnie 

cenne oraz będące elementem powiązań ekologicznych; aleje śródpolne i szpalery przy 

drogach; lasy oraz węzły krajobrazowe. 

 Ochronę obszarów źródliskowych, cieków wodnych i zbiorników wodnych – stawów, 

glinianek, zbiorników potorfowiskowych 

 Zachowanie i rekonstrukcję śladów historycznego układu urbanistycznego, ciągów 

komunikacyjnych, układów parcelacyjnych będących wartością kulturową gminy 

 Ochrona wszelkich dóbr kultury objętych i nieobjętych ochroną prawną oraz stanowiących 

kolekcję, zbiory, muzea, domy tradycji lokalnej znajdujące się na terenie gminy 

 Ograniczenie ruchu tranzytowego, zwłaszcza przez centrum Brwinowa 

 Dotarcie do powszechnej świadomości informacji o wartościach kulturowo-przyrodniczych na 

terenie gminy oraz stworzenie systemu szlaków, tras turystycznych w celu propagowania 

tych wartości  

1.3.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Szczególną funkcję wśród opracowań planistycznych w kontekście rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych pełnią Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). W odróżnieniu 

od programów rewitalizacji stanowią one miejscowo obowiązujące prawo, w którym opisane zostają 

zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydaje się więc oczywiste, że miejscowy 

plan powinien odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu polityki rewitalizacyjnej, w szczególności jej 

przestrzennego wymiaru. Celem MPZP jest wpłynięcie na konkretne zmiany w zagospodarowaniu 

przestrzennym, czyli uzyskanie określonego stanu ładu przestrzennego. Za pomocą planu 

miejscowego samorząd gminny może określać treść i materialną formę działalności społeczno-
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gospodarczej prowadzonej na danym terenie, a także regulować swobodę działalności gospodarczej. 

MPZP stanowią zatem podstawę prawną działań wynikających z programów rewitalizacji. 

W procesie tworzenia gminnego programu rewitalizacji szczególnie istotne są poniższe zapisy MPZP: 

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

 wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

 zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i 

minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość 

zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na 

parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, i sposób ich realizacji oraz linie 

zabudowy i gabaryty obiektów, 

 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

  granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 

masowych, 

 zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z 

jakich mogą być wykonane. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Brwinów są dostępne na jej stronie 

internetowej pod adresem: https://brwinow.pl/dla-inwestora/plany-zagospodarowania-

przestrzennego.html Wszystkie projekty rewitalizacyjne w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 

Brwinów do roku 027 uwzględniają założenia MPZP.  

1.3.5. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-
2030 

Dokumentem strategicznym w gminie Brwinów, zawierającym identyfikację problemów i ocenę stanu 

środowiska jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030 (zwany dalej 

Programem Ochrony). Określone kierunki i cele kształtują politykę środowiskową oraz wyznaczają 
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priorytetowe zadania w tej sferze dla gminy. Rewitalizacja, jako kompleksowy i zintegrowany proces, 

kompatybilna jest również ze wskazanymi celami i kierunkami określonymi w Programie Ochrony. 

 

I. OBSZAR INTERWENCJI: KLIMAT I POWIETRZE 

I.1. Poprawa jakości powietrza 

II. OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIE HAŁASEM 

II.1. Poprawa środowiska akustycznego w gminie 

III. Pola elektromagnetyczne 

III.1. Utrzymanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej poziomu 

dopuszczalnego 

IV. Gospodarowanie wodami 

IV.1. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

IV.2. Ochrona przed powodzią 

V. Gospodarka wodno-ściekowa 

V.1. Racjonalna gospodarka ściekowa 

VI. Zasoby geologiczne 

VI.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż 

VII. Gleby 

VII.1. Prawidłowe użytkowanie powierzchni ziemi 

VIII. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstaniu odpadów 

VIII.1. Racjonalna gospodarka odpadami 

IX. Zasoby przyrodnicze 

IX.1. Utrzymanie dobrego stanu oraz poprawa bioróżnorodności na terenie gminy 

X. Zagrożenie poważnymi awariami 

X.1. Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii 

1.3.6. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 
2018-2023 

Celem Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023 (zwanego dalej 

PONE) jest zaplanowanie osiągnięcia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 na terenie 

Gminy Brwinów do końca 2023 roku. PONE zakłada realizację następujących zadań: 
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 inwestycyjnych, zmierzających do zmniejszenia emisji pyłu PM10 w gminie, poprzez wymianę 

starych pieców na nowe i stopniowe zastępowanie ogrzewania węglowego paliwem o 

lepszych parametrach, 

 pozainwestycyjnych, polegających między innymi na: organizacji kampanii informacyjnych o 

szkodliwości pyłu zawieszonego PM10 oraz promowaniu termomodernizacji budynków i 

wymianie wykorzystywanych źródeł ciepła. 

1.3.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów został przyjęty uchwałą nr XX.186.2015 Rady 

Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2015 r., zmieniony Zarządzeniem nr 19 Burmistrza Gminy 

Brwinów z dnia 10 kwietnia 2017 r. Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których 

odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są 

programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. W perspektywie europejskiej 

natomiast Plan sprzyjać powinien spełnieniu celów określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu 

emisji z 1990 r.; zwiększenie o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla 

Polski wskaźnik ten został obniżony do 15 %); zwiększenia o 20% efektywności energetycznej. 

Głównym celem strategicznym Gminy Brwinów jest utrzymanie niskoemisyjnego rozwoju 

gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. postępu i progresu gospodarczo-

społecznego Gminy Brwinów do 2020 roku, następującego bez lub z minimalnym wzrostem 

zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. Opracowano na potrzeby Planu także 10 celów 

szczegółowych, w tym: 

 Cel szczegółowy III. Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji 

wykorzystywanych na terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, 

 Cel szczegółowy IV. Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz 

 dostarczania energii, 

 Cel szczegółowy V. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 Cel szczegółowy VI. Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie 

niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów), 

 Cel szczegółowy VIII. Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na 

lokalną gospodarkę eko-energetyczną oraz jakość powietrza. 
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Działaniami, które mają pomóc zrealizować cele szczegółowe, są: 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

 System "Zielonych Zamówień Publicznych", 

 Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach użyteczności publicznej, 

 Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 

 System inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym, 

 Modernizacja i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, 

 Promocja i wsparcie transportu publicznego, 

 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ECODRIVING, 

 Kampanie edukacyjno-informacyjne z zakresu zrównoważonego zużycia energii i ekologii w 

sektorze transportu, 

 Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor wyposażony jest w ekologiczne jednostki 

napędowe, 

 Wymiana źródeł ciepła opalanych węglem na bardziej efektywne w budynkach mieszkalnych, 

 Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii, 

 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW przez mieszkańców, 

 Edukacja przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy, 

 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW przez przedsiębiorców, 

 Wykorzystanie systemów "Plug&Charge" - publicznych systemów ładowania urządzeń i 

pojazdów. 

1.3.8. Roczny program współpracy gminy Brwinów z organizacjami 
pozarządowymi na 2021 rok 

W Programie współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok (zwanym dalej 

Programem współpracy) określono najważniejsze zasady kooperacji samorządu z III sektorem. Oprócz 

zakresu i formy współdziałania wskazano w nim priorytetowe zadania zlecane do realizacji 

organizacjom pozarządowym. Należy jednocześnie podkreślić, że prowadzenie rewitalizacji z 

pominięciem III sektora jest wręcz niemożliwe. Zaangażowanie organizacji pozarządowych wspomaga 

aktywację społeczną, a tym samym wspiera rozwiązywanie problemów obszaru zdegradowanego. 

Proces rewitalizacji wpisuje się w założenia i cele Programu współpracy, w szczególności w zakresie: 

 Podniesienia jakości życia i pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy 

 Stworzenia warunków do powstania i realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej 
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 Wykorzystania potencjału i możliwości organizacji pozarządowych 

 Otwarcia na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych  

 Integracji organizacji realizujących zadania publiczne 

 Promowania i wzmacniania postaw obywatelskich 

 Racjonalnego wykorzystania publicznych środków finansowych 

 

1.3.9. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Brwinów na lata 2021-2025 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów na lata 2018-2022 

(zwany dalej PGMZG) określa zasady i cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. 

Wskazuje liczbę komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy i 

wspólnot mieszkaniowych. Założenia procesu rewitalizacji są zgodne z celami PGMZG między innymi 

takimi jak: racjonalne gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym, stwarzanie warunków 

do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych oraz tworzenia warunków do powstawania nowych 

lokali mieszkalnych na terenie gminy. 

2. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 

Diagnoza obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w gminie Brwinów 

przeprowadzona została w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Celem diagnozy było ustalenie, który obszar gminy powinien zostać zakwalifikowany jako 

zdegradowany, jak również wytypowanie obszaru rewitalizacji. 

2.1 Delimitacja obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru 

rewitalizacji (OR) 

Delimitacji obszarów zdegradowanych dokonano przy uwzględnieniu podziału terytorialnego gminy 

Brwinów na obszary miasta oraz sołectwa. W poniższej tabeli zaprezentowano listę obszarów miasta 

oraz sołectw - jednostek ewidencyjnych wraz z przypisanymi ulicami/miejscowościami. 

Tabela 4. Charakterystyka badanych obszarów. 

Lp. 
Obszar 
miasta/ 

Sołectwa 
Ulice/Miejscowości 

1 Brwinów 1 Bankowa, Biskupicka numery nieparzyste 19-61, Błońska, Fryderyka Chopina, Czubińska, 
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Lp. 
Obszar 
miasta/ 

Sołectwa 
Ulice/Miejscowości 

Grudowska, Jasna, Kampinoska, Klonowa, Konspiracji, Kwiatowa, Lipowa, Adama Mickiewicza 
numery nieparzyste 25-47a oraz numery parzyste 24-38a, Milanowiecka, Wacława 
Moczydłowskiego, Mszczonowska, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste i parzyste 
od 11 do końca , Przejazd numery nieparzyste i parzyste od 6 do końca, Henryka Sienkiewicza 
numery nieparzyste 21-41a oraz numery parzyste 24-42, Skierniewicka, Juliusza Słowackiego 
numery nieparzyste 27-47 oraz numery parzyste 24-40a, Sochaczewska numery nieparzyste 1-
33 oraz numery parzyste 2-2a, Spółdzielcza, Szkolna numery nieparzyste 15-27 oraz numery 
parzyste 20-28, Stefana Woydy, Żukowska, Żyrardowska, Żytnia. 

2 Brwinów 2 11 Listopada, Sochaczewska numery nieparzyste 35-35a oraz numery parzyste 4-22.  

3 Brwinów 3 

Agrestowa, Aroniowa, Stefana Batorego, Bombardierów, Bratnia, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, 
Dereniowa, Gruszowa, Jagiellońska, Komandosów, Janusza Kusocińskiego, Morelowa, 
Owocowa, Pigwowa, Powstańców Warszawy, Rynek, Jana III Sobieskiego, Przejazd, Turystyczna, 
Wiejska, Wiśniowa, Wygonowa, Żabia, Żółwia, Żurawia. 

4 Brwinów 4 

Armii Krajowej, Augustowska, Białostocka, Biskupicka numery parzyste 2-66 i nieparzyste 1-17 
,Ciechanowska, Dworska, Gliniana, Bartosza Głowackiego, Grodzieńska, Kościelna, Kryniczanka, 
Łomżyńska, Adama Mickiewicza numery nieparzyste 1-23a oraz numery parzyste 2-22, 
Modlińska, Nadrzeczna, Płocka, Marszałka Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste 1-9, Przejazd 
numery parzyste od 2-4B,  Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste 1-19 oraz numery parzyste 
2-22, dr Stanisława Skudry, Juliusza Słowackiego numery nieparzyste 1-25 oraz numery parzyste 
2-22, Spokojna, Andrzeja Struga, Suwalska, Szkolna numery nieparzyste 1-13 oraz numery 
parzyste 2-18, Wigusin, Wileńska, Zgoda, Żwirki i Wigury.  

5 Brwinów 5 

Boczna, Charci Skok, Gdańska, Graniczna numery nieparzyste 1-33, Grodziska numery 
nieparzyste 3-25 oraz numery parzyste 4-30, Kolejowa, Komorowska, Tadeusza Kościuszki 
numery nieparzyste 1-1g, Józefa Ignacego Kraszewskiego numer parzysty 4, Krótka, Leśna 
numery nieparzyste 3-29a oraz numery parzyste 2-18, Modrzewiowa, Stanisława Moniuszki, 
Orla, Peronowa, Pruszkowska 1-41, Przeskok, Pszczelińska numery nieparzyste 1-29b oraz 
numery parzyste 2-14, Składowa, Słoneczna numer nieparzysty 3 oraz numery parzyste 2-6, 
Środkowa, Thomasa Woodrowa Wilsona numery parzyste 2-30, Wspólna, Zacisze 

6 Brwinów 6 

Akacjowa, Gardenii, Graniczna numery parzyste 2-32, Helenowska, Jesionowa, Krańcowa, 
Mazowiecka, Miodowa, Nowoprojektowana, Owsiana numery nieparzyste 11-37 oraz numery 
parzyste 18 -42, Parzniewska, Pedagogiczna numery nieparzyste 19-55 oraz numery parzyste 20 
-50, Piastowska, Polna, Pruszkowska 42-53, Pszczelińska numery nieparzyste 33 -99j-z, 
Rodzinna, Wiktorska, Wiosenna numery nieparzyste 7-39 oraz numery parzyste 12, 14-42, 
Zielona 

7 Brwinów 7 

Borkowa, Brzozowa, Cicha, Daleka, Dębowa, Fabryczna, Figowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kępińska, 
Marii Konopnickiej, Tadeusza Kościuszki numery nieparzyste 5-11a oraz parzyste 2-22a, Józefa 
Ignacego Kraszewskiego numery nieparzyste 1-33 oraz numery parzyste 2 i 8-30, Krucza, 
Kubusia Puchatka, Leśnej Polany, Letnia, Stanisława Lilpopa, Magnolii, Niecała, Obwodnica, Elizy 
Orzeszkowej, Osiedlowa, Otrębuska, Owsiana numery nieparzyste 1-7 oraz parzyste 2-16, 
Partyzantów, Franiczka Paszkowskiego, Pedagogiczna numery nieparzyste 1-17 oraz 2-18, 
Piaskowa, Piastowa, Poprzeczna, Bolesława Prusa, Pszczelińska numery parzyste 16-76, 
Raszyńska, Różana, Słowiańska, Sosnowa, Stalowa, Thomasa Woodrowa Wilsona numery 
nieparzyste 3-61, Wesoła, Wiewiórek, Wiosenna numery nieparzyste 1-5 oraz parzyste2-10 i 
12a-12b, Zamkowa, Zatrudy 

8 Brwinów 8 

Górna, Grodziska numery nieparzyste 31-59 oraz parzyste 32-46, Kielecka, Leśna numery 
nieparzyste 31-63 oraz parzyste 20-48, Myśliwska, Gabriela Narutowicza, Ogrodowa, Okopowa, 
Piotrkowska, Puławska, Radomska, Rawska, Słoneczna numery nieparzyste 5-31 oraz numery 
parzyste 8-24, Sportowa, Świerkowa, Thomasa Woodrowa Wilsona numery parzyste 32-60, 
Żwirowa 

9 Biskupice Biskupice 

10 Czubin Czubin 

11 Domaniew Domaniew, Domaniewek 

12 Falęcin Falęcin, Grudów 

13 Kanie Kanie 

14 Koszajec Koszajec 

15 Kotowice Kotowice 

16 Krosna Krosna-Parcela, Krosna-Wieś 

17 Milęcin Milęcin 

18 Moszna Moszna-Parcela, Moszna-Wieś 
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Lp. 
Obszar 
miasta/ 

Sołectwa 
Ulice/Miejscowości 

19 Otrębusy Otrębusy 

20 Owczarnia Owczarnia 

21 Parzniew Parzniew 

22 Terenia Terenia 

23 Żółwin Żółwin 

Mapa 2. Podział gminy Brwinów wykorzystany do analizy wskaźnikowej 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Na potrzeby opracowania diagnozy gminy Brwinów, przygotowano zestaw wskaźników, które 

podzielono na pięć sfer. Pierwszą sferą były zjawiska społeczne tj. bezrobocie, ubóstwo, 

przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa 



 

37 

    

GMINNY POGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW DO ROKU 2027                                       

  

 

w życiu społecznym. Ponadto w ramach opracowania wzięto pod uwagę również następujące sfery: 

gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna. 

 

 

 

Rysunek 19. Podział sfer. 

 

Dla każdej z pięciu sfer (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej) wartościami referencyjnymi dla poszczególnych wskaźników były średnie tych wartości 

obliczone dla gminy Brwinów. Zastosowanie takiego zabiegu metodologicznego pozwoliło przyjąć, iż 

odchylenie wartości wskaźników obliczanych dla poszczególnych sołectw od ogólnych wartości 

referencyjnych, świadczyło o występowaniu w tych jednostkach stanu kryzysowego. W analizie 

wykorzystano dane za 2019 r. (w poniższej tabeli wskazano gdy było inaczej). 

Tabela 5. Lista wskaźników. 

SFERA SPOŁECZNA 

W1 Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym  

W2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

W3 Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

W4 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W5 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 
mieszkańców  

W6 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

W7 Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W8 Liczba dzieci objętych dożywianiem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

SFERA  
SPOŁECZNA 

SFERA 
GOSPODARCZA 

SFERA 
ŚRODOWISKOWA 

SFERA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

SFERA  
TECHNICZNA 
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W9 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W10 Liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

W11 
Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

W12 Liczba wypadków i kolizji w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W13 Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku 

W14 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 roku 

SFERA GOSPODARCZA 

W15 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

W16 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

W17 Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [w Mg] 

W18 Wskaźnik jakości powietrza - poziom średniodobowego stężenia pyłu PM 2,5 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

W19 Wskaźnik liczby przystanków komunikacji publicznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

SFERA TECHNICZNA 

W20 Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

 

2.1.1 Sfera społeczna – analiza wskaźnikowa gminy Brwinów 

Analiza sfery społecznej stanowi najważniejszą część diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego gminy, ponieważ największym potencjałem rozwojowym danego obszaru jest jego 

kapitał ludzki. Uwagę skupiono na analizie takich obszarów, jak bezrobocie, ubóstwo, problemy 

społeczne, bezpieczeństwo, demografia, edukacja i aktywność społeczna. Wymienione kategorie 

tworzą katalog podstawowej wiedzy na temat wybranej zbiorowości, pozwalają także na 

identyfikację problemów oraz na prognozowanie i planowanie przyszłych zmian.  

Bezrobocie 

Tabela prezentuje dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w 

wieku produkcyjnym. Wyższe wartości wskaźnika aniżeli średnia dla gminy Brwinów odnotowano w 

następujących obszarach miasta/sołectwach: Brwinów 3, Brwinów 4 i Brwinów 8, Czubin, Domaniew 

(Domaniewek), Falęcin (Grudów), Kanie, Kotowice, Krosna, Moszna, Otrębusy, Żółwin, co świadczy o 

największej liczbie osób bezrobotnych w przeliczeniu  na 100 mieszkańców w tych sołectwach.  
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Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym – stymulanta 

(stan na 31.12.2019 r.) 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 1,96 

2 Brwinów 2 1,57 

3 Brwinów 3 2,35 

4 Brwinów 4 2,70 

5 Brwinów 5 1,93 

6 Brwinów 6 1,46 

7 Brwinów 7 1,90 

8 Brwinów 8 2,44 

9 Biskupice 1,98 

10 Czubin 3,24 

11 Domaniew (Domaniewek)  2,74 

12 Falęcin (Grudów) 3,16 

13 Kanie 2,14 

14 Koszajec 1,94 

15 Kotowice 3,70 

16 Krosna 3,61 

17 Milęcin 0,61 

18 Moszna  5,81 

19 Otrębusy 2,22 

20 Owczarnia 2,06 

21 Parzniew 1,58 

22 Terenia 1,64 

23 Żółwin 2,20 

   Gmina Brwinów 2,13 
 

 
Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 2,13 
Wartość maksymalna = 5,81 
Wartość minimalna = 0,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy. 

  



  
 

 

 

W tabeli poniżej została zaprezentowana liczba osób długotrwale bezrobotnych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wyższą wartość aniżeli wartość 

referencyjna wynosząca 0,89 odnotowano w obszarach miasta/sołectwach: Brwinów 3, Brwinów 4, 

Brwinów 8, Biskupice, Czubin, Falęcin (Grudów), Kotowice, Krosna, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, 

Żółwin.  

Tabela 7. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

– stymulanta (stan na 31.12.2019 r.).  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,85 

2 Brwinów 2 0,46 

3 Brwinów 3 1,37 

4 Brwinów 4 0,90 

5 Brwinów 5 0,61 

6 Brwinów 6 0,49 

7 Brwinów 7 0,68 

8 Brwinów 8 1,11 

9 Biskupice 0,99 

10 Czubin 1,39 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,55 

12 Falęcin (Grudów) 1,90 

13 Kanie 0,78 

14 Koszajec 0,65 

15 Kotowice 1,85 

16 Krosna 2,41 

17 Milęcin 0,00 

18 Moszna  2,90 

19 Otrębusy 1,15 

20 Owczarnia 1,03 

21 Parzniew 0,74 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 0,92 

   Gmina Brwinów 0,89 
 

 
 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 0,89 
Wartość maksymalna = 2,90 
Wartość minimalna = 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy. 

Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące liczby osób bezrobotnych do 30 roku życia  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Średnia wartość dla Gminy Brwinów 

wynosi: 0,44. Wyższe wartości wskaźnika dotyczą obszarów miasta sołectw: Brwinów 4, Brwinów 5, 

Brwinów 7, Brwinów 8, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Kanie, Koszajec, Moszna, Żółwin.  
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Tabela 8. Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym – 

stymulanta (stan na 31.12.2019 r.). 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,25 

2 Brwinów 2 0,18 

3 Brwinów 3 0,29 

4 Brwinów 4 0,79 

5 Brwinów 5 0,46 

6 Brwinów 6 0,35 

7 Brwinów 7 0,45 

8 Brwinów 8 0,67 

9 Biskupice 0,00 

10 Czubin 1,85 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,91 

12 Falęcin (Grudów) 0,00 

13 Kanie 0,62 

14 Koszajec 0,65 

15 Kotowice 0,00 

16 Krosna 1,20 

17 Milęcin 0,00 

18 Moszna  1,66 

19 Otrębusy 0,27 

20 Owczarnia 0,21 

21 Parzniew 0,15 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 0,49 

   Gmina Brwinów 0,44 
 

 
Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 0,44 
Wartość maksymalna = 1,85 
Wartość minimalna = 0,00 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy. 

Pomoc społeczna 

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższe wartości tego wskaźnika zaobserwowano 

w obszarach miasta/sołectwach: Brwinów 1, Brwinów 3, Brwinów 4, Brwinów 5, Biskupice, Czubin, 

Falęcin (Grudów), Krosna, Moszna, Owczarnia, Terenia. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o tym, iż 

mieszkańcy wymienionych sołectw częściej korzystają z pomocy społecznej. 
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Tabela 9. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców – stymulanta 

(stan na 31.12.2019 r.)  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika 

1 Brwinów 1 5,12 

2 Brwinów 2 2,39 

3 Brwinów 3 4,12 

4 Brwinów 4 3,97 

5 Brwinów 5 4,33 

6 Brwinów 6 1,53 

7 Brwinów 7 2,48 

8 Brwinów 8 2,96 

9 Biskupice 9,90 

10 Czubin 11,11 

11 Domaniew (Domaniewek)  1,82 

12 Falęcin (Grudów) 5,06 

13 Kanie 1,53 

14 Koszajec 0,65 

15 Kotowice 0,93 

16 Krosna 11,75 

17 Milęcin 3,05 

18 Moszna  38,17 

19 Otrębusy 2,52 

20 Owczarnia 4,12 

21 Parzniew 1,92 

22 Terenia 19,67 

23 Żółwin 2,93 

   Gmina Brwinów 3,59 
 

 
Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 3,59 
Wartość maksymalna = 38,17 
Wartość minimalna = 0,65 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. 
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Poniżej zamieszczono tabelę stanowiącą zestawienie danych dotyczących liczby osób korzystających z 

pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Najwyższe wartości wskaźnika zaobserwowano w obszarach miasta/sołectwach: Brwinów 1, Brwinów 

3, Brwinów 5, Brwinów 7, Biskupice, Czubin, Falęcin (Grudów), Krosna, Moszna, Owczarnia, Terenia, 

Żółwin.  

Tabela 10. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców – stymulanta (stan na 31.12.2019 r.).  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika 

1 Brwinów 1 2,21 

2 Brwinów 2 0,55 

3 Brwinów 3 2,35 

4 Brwinów 4 1,32 

5 Brwinów 5 1,73 

6 Brwinów 6 0,76 

7 Brwinów 7 1,49 

8 Brwinów 8 1,04 

9 Biskupice 4,95 

10 Czubin 3,24 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,36 

12 Falęcin (Grudów) 5,06 

13 Kanie 0,54 

14 Koszajec 0,00 

15 Kotowice 0,93 

16 Krosna 3,01 

17 Milęcin 0,00 

18 Moszna  8,71 

19 Otrębusy 1,15 

20 Owczarnia 1,92 

21 Parzniew 0,74 

22 Terenia 16,39 

23 Żółwin 1,77 

   Gmina Brwinów 1,48 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. 

 

 

 

 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 1,48 
Wartość maksymalna = 16,39 
Wartość minimalna = 0,00 
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Tabela zawiera informacje dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej  

z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości wskaźnika niż średnia dla 

gminy Brwinów (2,31) odnotowano w 11 obszarach miastach/sołectwach. Były to: Brwinów 1, 

Brwinów 4, Brwinów 5, Biskupice, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Falęcin (Grudów), Krosna, 

Moszna, Owczarnia, Terenia.  

Tabela 11. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 

mieszkańców – stymulanta (stan na 31.12.2019 r.).  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika 

1 Brwinów 1 2,31 

2 Brwinów 2 1,38 

3 Brwinów 3 1,27 

4 Brwinów 4 1,91 

5 Brwinów 5 1,78 

6 Brwinów 6 0,35 

7 Brwinów 7 0,63 

8 Brwinów 8 0,67 

9 Biskupice 1,98 

10 Czubin 8,80 

11 Domaniew (Domaniewek)  1,64 

12 Falęcin (Grudów) 4,43 

13 Kanie 0,41 

14 Koszajec 0,65 

15 Kotowice 0,93 

16 Krosna 9,94 

17 Milęcin 0,00 

18 Moszna  25,73 

19 Otrębusy 0,46 

20 Owczarnia 2,13 

21 Parzniew 1,04 

22 Terenia 11,48 

23 Żółwin 1,41 

   Gmina Brwinów 2,31 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. 

  

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 2,31 
Wartość maksymalna = 25,73 
Wartość minimalna = 0,00 
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Poniższa tabela zawiera dane na temat liczby osób z niepełnosprawnością korzystających  

z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości aniżeli wartość 

referencyjna odnotowano w dziesięciu obszarach miasta/sołectwach, są nimi następujące jednostki: 

Brwinów 1, Brwinów 3, Brwinów 4, Biskupice, Czubin, Falęcin (Grudów), Krosna, Moszna, Owczarnia, 

Terenia.  

Tabela 12. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 

mieszkańców - stymulanta (stan na 31.12.2019 r.). 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 1,45 

2 Brwinów 2 0,64 

3 Brwinów 3 1,67 

4 Brwinów 4 1,01 

5 Brwinów 5 0,36 

6 Brwinów 6 0,35 

7 Brwinów 7 0,72 

8 Brwinów 8 0,52 

9 Biskupice 4,46 

10 Czubin 4,17 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,73 

12 Falęcin (Grudów) 2,53 

13 Kanie 0,25 

14 Koszajec 0,65 

15 Kotowice 0,00 

16 Krosna 4,22 

17 Milęcin 0,00 

18 Moszna  12,03 

19 Otrębusy 0,57 

20 Owczarnia 1,03 

21 Parzniew 0,74 

22 Terenia 9,84 

23 Żółwin 0,55 

   Gmina Brwinów 0,96 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. 

 

 

  

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 12,03 
Wartość maksymalna = 25,73 
Wartość minimalna = 0,00 
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Dane w tabeli dotyczą liczby dzieci objętych dożywianiem w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Najwyższe wartości wskaźnika dotyczą obszarów miasta/sołectw: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 4, 

Biskupice, Czubin, Krosna, Milęcin, Moszna, Terenia. Oznacza to, że w wymienionych jednostkach jest 

najwyższa liczba dzieci objętych dożywianiem.  

Tabela 13. Liczba dzieci objętych dożywianiem w przeliczeniu na 100 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.) - 

stymulanta.  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,90 

2 Brwinów 2 1,66 

3 Brwinów 3 0,49 

4 Brwinów 4 0,79 

5 Brwinów 5 0,46 

6 Brwinów 6 0,35 

7 Brwinów 7 0,27 

8 Brwinów 8 0,30 

9 Biskupice 2,97 

10 Czubin 1,85 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,36 

12 Falęcin (Grudów) 0,00 

13 Kanie 0,16 

14 Koszajec 0,00 

15 Kotowice 0,00 

16 Krosna 2,41 

17 Milęcin 1,83 

18 Moszna  12,03 

19 Otrębusy 0,61 

20 Owczarnia 0,62 

21 Parzniew 0,64 

22 Terenia 6,56 

23 Żółwin 0,37 

   Gmina Brwinów 0,73 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. 

 

 

 

 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 0,73 
Wartość maksymalna = 12,03 
Wartość minimalna = 0,00 
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W tabeli zaprezentowano liczbę organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Średnia wartość dla gminy Brwinów wyniosła 0,26. Wartości niższe aniżeli średnia odnotowano dla 

następujących obszarów miasta/sołectw: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 4, Brwinów 5, Brwinów 6, 

Brwinów 8, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Falęcin (Grudów), Kanie, Kotowice, Krosna, Owczarnia, 

Parzniew, Terenia, Żółwin.  

Tabela 14. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców – destymulanta. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,00 

2 Brwinów 2 0,00 

3 Brwinów 3 0,69 

4 Brwinów 4 0,16 

5 Brwinów 5 0,05 

6 Brwinów 6 0,21 

7 Brwinów 7 0,54 

8 Brwinów 8 0,07 

9 Biskupice 0,99 

10 Czubin 0,00 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,00 

12 Falęcin (Grudów) 0,00 

13 Kanie 0,21 

14 Koszajec 0,65 

15 Kotowice 0,00 

16 Krosna 0,00 

17 Milęcin 0,61 

18 Moszna  0,41 

19 Otrębusy 0,73 

20 Owczarnia 0,14 

21 Parzniew 0,15 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 0,24 

   Gmina Brwinów 0,26 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. 

 

 

 

 

 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 0,26 
Wartość maksymalna = 0,99 
Wartość minimalna = 0,00 
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Bezpieczeństwo 

W poniższej tabeli zaprezentowano dane dotyczące liczby stwierdzonych przestępstw  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Najwyższe wartości wskaźnika zanotowano dla obszarów 

miasta/sołectw: Brwinów 3, Brwinów 8, Czubin, Koszajec, Kotowice, Krosna, Moszna, Parzniew, co 

świadczy o występowaniu tam większej liczby przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

aniżeli średnia wartość dla gminy Brwinów. 

Tabela 15. Liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta.  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 1,25 

2 Brwinów 2 1,20 

3 Brwinów 3 1,47 

4 Brwinów 4 1,11 

5 Brwinów 5 0,92 

6 Brwinów 6 1,18 

7 Brwinów 7 0,86 

8 Brwinów 8 1,48 

9 Biskupice 0,99 

10 Czubin 1,85 

11 Domaniew (Domaniewek)  1,28 

12 Falęcin (Grudów) 0,00 

13 Kanie 0,87 

14 Koszajec 3,87 

15 Kotowice 21,30 

16 Krosna 2,11 

17 Milęcin 0,00 

18 Moszna  9,96 

19 Otrębusy 0,99 

20 Owczarnia 1,03 

21 Parzniew 1,68 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 0,49 

   Gmina Brwinów 1,28 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy. 

  

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 1,28 
Wartość maksymalna = 21,30 
Wartość minimalna = 0,00 
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Tabela zawiera dane dotyczące liczby przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem 

i kradzieży pojazdów w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wyższe wartości wskaźnika aniżeli wartość 

referencyjna (0,51) dotyczą obszarów miasta/sołectw: Brwinów 3, Brwinów 8, Domaniew 

(Domaniewek), Kanie, Koszajec, Kotowice, Moszna, Parzniew. 

Tabela 16. Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,40 

2 Brwinów 2 0,09 

3 Brwinów 3 0,59 

4 Brwinów 4 0,42 

5 Brwinów 5 0,25 

6 Brwinów 6 0,42 

7 Brwinów 7 0,36 

8 Brwinów 8 0,89 

9 Biskupice 0,00 

10 Czubin 0,46 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,55 

12 Falęcin (Grudów) 0,00 

13 Kanie 0,54 

14 Koszajec 1,94 

15 Kotowice 16,67 

16 Krosna 0,30 

17 Milęcin 0,00 

18 Moszna  2,90 

19 Otrębusy 0,23 

20 Owczarnia 0,21 

21 Parzniew 0,84 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 0,24 

   Gmina Brwinów 0,51 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy. 

 

 

 

 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 0,51 
Wartość maksymalna = 16,67 
Wartość minimalna = 0,00 
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W ramach diagnozy wzięto także pod uwagę liczbę wypadków i kolizji drogowych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Wartość referencyjna dla gminy Brwinów to 1,04. Wyższe 

wartości wskaźnika odnotowano dla obszarów miasta/sołectw: Brwinów 3, Domaniew (Domaniewek) 

Falęcin (Grudów), Koszajec, Kotowice, Milęcin, Moszna, Otrębusy. 

Tabela 17. Liczba wypadków i kolizji drogowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców - stymulanta.  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,65 

2 Brwinów 2 0,00 

3 Brwinów 3 2,25 

4 Brwinów 4 0,48 

5 Brwinów 5 0,76 

6 Brwinów 6 0,28 

7 Brwinów 7 0,68 

8 Brwinów 8 0,74 

9 Biskupice 0,99 

10 Czubin 0,00 

11 Domaniew (Domaniewek)  1,82 

12 Falęcin (Grudów) 2,53 

13 Kanie 0,82 

14 Koszajec 9,03 

15 Kotowice 41,67 

16 Krosna 0,60 

17 Milęcin 1,83 

18 Moszna  7,88 

19 Otrębusy 1,26 

20 Owczarnia 0,27 

21 Parzniew 0,54 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 0,37 

   Gmina Brwinów 1,04 
 

 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy. 

 

  

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 1,04 
Wartość maksymalna = 41,67 
Wartość minimalna = 0,00 
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Mieszkańcy 

W ramach analizy sfery społecznej wzięto także pod uwagę zaangażowanie lokalnej społeczności w 

życie publiczne. Najlepszym wskaźnikiem aktywności społecznej jest frekwencja w wyborach. Analizie 

poddano frekwencję wyborczą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. 

Średnia wartości dla gminy Brwinów wynosi 74,75%, niższą wartość w stosunku do wartości dla 

gminy odnotowano w przypadku obszarów miasta/sołectw: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 3, 

Brwinów 4, Brwinów 5, Biskupice, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Falęcin (Grudów), Koszajec, 

Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Parzniew, Terenia, Żółwin.  

Tabela 18. Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku 

destymulanta. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 74,1% 

2 Brwinów 2 73,7% 

3 Brwinów 3 72,5% 

4 Brwinów 4 74,5% 

5 Brwinów 5 73,8% 

6 Brwinów 6 80,5% 

7 Brwinów 7 76,2% 

8 Brwinów 8 74,8% 

9 Biskupice 48,4% 

10 Czubin 48,4% 

11 Domaniew (Domaniewek)  62,8% 

12 Falęcin (Grudów) 73,7% 

13 Kanie 81,7% 

14 Koszajec 62,8% 

15 Kotowice 73,7% 

16 Krosna 48,4% 

17 Milęcin 48,4% 

18 Moszna  62,8% 

19 Otrębusy 80,9% 

20 Owczarnia 76,2% 

21 Parzniew 74,6% 

22 Terenia 73,4% 

23 Żółwin 73,4% 

   Gmina Brwinów 74,75% 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.  

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 74,75% 
Wartość maksymalna = 81,7% 
Wartość minimalna = 48,4% 
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Analizie poddano także frekwencję wyborczą w wyborach samorządowych w 2018 roku. Średnia 

wartość tego wskaźnika dla gminy Brwinów wyniosła 61,2%. Niższe wartości odnotowano w 

przypadku obszarów miasta/sołectw: Brwinów 2, Brwinów 3, Biskupice, Czubin, Domaniew 

(Domaniewek, Falęcin (Grudów), Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Owczarnia, Parzniew, 

Terenia, Żółwin.  

Tabela 19. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 roku – destymulanta. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 61,2% 

2 Brwinów 2 60,5% 

3 Brwinów 3 58,2% 

4 Brwinów 4 62,2% 

5 Brwinów 5 62,5% 

6 Brwinów 6 62,5% 

7 Brwinów 7 65,0% 

8 Brwinów 8 64,1% 

9 Biskupice 41,1% 

10 Czubin 41,1% 

11 Domaniew (Domaniewek)  56,0% 

12 Falęcin (Grudów) 60,5% 

13 Kanie 65,5% 

14 Koszajec 56,0% 

15 Kotowice 60,5% 

16 Krosna 41,1% 

17 Milęcin 41,1% 

18 Moszna  56,0% 

19 Otrębusy 64,7% 

20 Owczarnia 60,1% 

21 Parzniew 53,0% 

22 Terenia 58,9% 

23 Żółwin 58,9% 

   Gmina Brwinów 61,2% 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.  

Do analizy sfery społecznej wykorzystano następujące wskaźniki, które pomogły w diagnozie tego 

obszaru: liczba osób bezrobotnych, liczba osób długotrwale bezrobotnych, liczba osób bezrobotnych 

do 30 roku życia, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, liczba osób z niepełnosprawnością 

korzystających z pomocy społecznej, liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa, liczba dzieci objętych dożywianiem, liczba stwierdzonych przestępstw, liczba przestępstw 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 61,2% 
Wartość maksymalna = 65,5% 
Wartość minimalna = 41,1% 
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w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów, liczba wypadków i kolizji, 

frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku, 

frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 roku. 

 Tabela 20. Lista wskaźników - sfera społeczna. 

SFERA SPOŁECZNA 

W1 Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym  

W2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

W3 Liczba bezrobotnych do 30 roku życia w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

W4 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W5 
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 
100 mieszkańców  

W6 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

W7 Liczba osób z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W8 Liczba dzieci objętych dożywianiem w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W9 Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W10 Liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

W11 
Liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

W12 Liczba wypadków i kolizji w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

W13 Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku 

W14 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 roku 

 

W następnej tabeli zaprezentowano wartości poszczególnych wskaźników z uwzględnieniem podziału 

gminy Brwinów na obszary miasta oraz na sołectwa. Kolorem czerwonym zaznaczono obszary 

miasta/sołectwa, w których wartości wskaźnika przekroczyły średnie wartości dla gminy Brwinów. 

Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że obszarami 

miasta/sołectwami, w których występuje nasilenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej są 

następujące jednostki ewidencyjne: Brwinów 3 (10 przekroczeń), Brwinów 4 (8 przekroczeń), 

Biskupice (8 przekroczeń), Czubin (11 przekroczeń), Domaniew (Domaniewek) (8 przekroczeń), 

Falęcin (Grudów) (9 przekroczeń), Krosna (11 przekroczeń), Moszna (13 przekroczeń). 



  
 

 

 

Tabela 21. Podsumowanie - sfera społeczna. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 
Liczba 

przekroczeń  

1 Brwinów 1 1,96 0,85 0,25 5,12 2,21 2,31 1,45 0,90 0,00 1,25 0,40 0,65 74,1% 61,2% 7 

2 Brwinów 2 1,57 0,46 0,18 2,39 0,55 1,38 0,64 1,66 0,00 1,20 0,09 0,00 73,7% 60,5% 4 

3 Brwinów 3 2,35 1,37 0,29 4,12 2,35 1,27 1,67 0,49 0,69 1,47 0,59 2,25 72,5% 58,2% 10 

4 Brwinów 4 2,70 0,90 0,79 3,97 1,32 1,91 1,01 0,79 0,16 1,11 0,42 0,48 74,5% 62,2% 8 

5 Brwinów 5 1,93 0,61 0,46 4,33 1,73 1,78 0,36 0,46 0,05 0,92 0,25 0,76 73,8% 62,5% 5 

6 Brwinów 6 1,46 0,49 0,35 1,53 0,76 0,35 0,35 0,35 0,21 1,18 0,42 0,28 80,5% 62,5% 1 

7 Brwinów 7 1,90 0,68 0,45 2,48 1,49 0,63 0,72 0,27 0,54 0,86 0,36 0,68 76,2% 65,0% 2 

8 Brwinów 8 2,44 1,11 0,67 2,96 1,04 0,67 0,52 0,30 0,07 1,48 0,89 0,74 74,8% 64,1% 6 

9 Biskupice 1,98 0,99 0,00 9,90 4,95 1,98 4,46 2,97 0,99 0,99 0,00 0,99 48,4% 41,1% 7 

10 Czubin 3,24 1,39 1,85 11,11 3,24 8,80 4,17 1,85 0,00 1,85 0,46 0,00 48,4% 41,1% 12 

11 Domaniew (Domaniewek)  2,74 0,55 0,91 1,82 0,36 1,64 0,73 0,36 0,00 1,28 0,55 1,82 62,8% 56,0% 8 

12 Falęcin (Grudów) 3,16 1,90 0,00 5,06 5,06 4,43 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 73,7% 60,5% 10 

13 Kanie 2,14 0,78 0,62 1,53 0,54 0,41 0,25 0,16 0,21 0,87 0,54 0,82 81,7% 65,5% 4 

14 Koszajec 1,94 0,65 0,65 0,65 0,00 0,65 0,65 0,00 0,65 3,87 1,94 9,03 62,8% 56,0% 6 

15 Kotowice 3,70 1,85 0,00 0,93 0,93 0,93 0,00 0,00 0,00 21,30 16,67 41,67 73,7% 60,5% 8 

16 Krosna 3,61 2,41 1,20 11,75 3,01 9,94 4,22 2,41 0,00 2,11 0,30 0,60 48,4% 41,1% 12 

17 Milęcin 0,61 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 1,83 0,61 0,00 0,00 1,83 48,4% 41,1% 4 

18 Moszna  5,81 2,90 1,66 38,17 8,71 25,73 12,03 12,03 0,41 9,96 2,90 7,88 62,8% 56,0% 13 

19 Otrębusy 2,22 1,15 0,27 2,52 1,15 0,46 0,57 0,61 0,73 0,99 0,23 1,26 80,9% 64,7% 3 

20 Owczarnia 2,06 1,03 0,21 4,12 1,92 2,13 1,03 0,62 0,14 1,03 0,21 0,27 76,2% 60,1% 6 

21 Parzniew 1,58 0,74 0,15 1,92 0,74 1,04 0,74 0,64 0,15 1,68 0,84 0,54 74,6% 53,0% 5 

22 Terenia 1,64 0,00 0,00 19,67 16,39 11,48 9,84 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 73,4% 58,9% 8 

23 Żółwin 2,20 0,92 0,49 2,93 1,77 1,41 0,55 0,37 0,24 0,49 0,24 0,37 73,4% 58,9% 7 

-  Gmina Brwinów 2,13 0,89 0,44 3,59 1,48 2,31 0,96 0,73 0,26 1,28 0,51 1,04 74,7% 60,8% - 



  
 

 

 

2.1.2 Sfera gospodarcza – analiza wskaźnikowa gminy Brwinów 

Siłą rozwojową każdej gminy jest jej kondycja ekonomiczna, dlatego też analizie została poddana 

sfera gospodarcza. Wyznaczenie obszarów stanowiących o problematycznym charakterze gminy 

pozwoli na dokonanie zmian, aby w przyszłości ograniczyć bariery rozwojowe. Skuteczne 

zaplanowanie przemian w lokalnej gospodarce, zwiększy poziom przedsiębiorczości, jej 

konkurencyjność i atrakcyjność dla pracowników oraz potencjalnych inwestorów. 

Przedsiębiorstwa 

Podczas diagnozy sfery gospodarczej w gminie Brwinów wzięto pod uwagę liczbę przedsiębiorstw 

funkcjonujących na analizowanym obszarze. Wskaźnik ten obrazuje, w których obszarach gminy 

skoncentrowana jest największa liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze 

REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W zdecydowanej większości obszarów miasta/sołectw 

liczba podmiotów gospodarczych jest mniejsza niż średnia dla gminy Brwinów, która wyniosła 14,04. 

Są to następujące jednostki ewidencyjne: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 4, Brwinów 6, Biskupice, 

Czubin, Falęcin (Grudów), Kanie, Koszajec, Krosna, Milęcin, Owczarnia, Parzniew, Terenia, Żółwin.  

Tabela 22. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 

mieszkańców – destymulanta. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 13,54 

2 Brwinów 2 7,64 

3 Brwinów 3 21,57 

4 Brwinów 4 12,44 

5 Brwinów 5 15,94 

6 Brwinów 6 13,62 

7 Brwinów 7 16,94 

8 Brwinów 8 18,81 

9 Biskupice 9,41 

10 Czubin 2,78 

11 Domaniew (Domaniewek)  17,70 

12 Falęcin (Grudów) 10,76 

13 Kanie 9,40 

14 Koszajec 12,26 

15 Kotowice 16,67 

16 Krosna 9,64 

17 Milęcin 12,80 

18 Moszna  16,18 

19 Otrębusy 27,76 

 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 14,04 
Wartość maksymalna = 27,16 
Wartość minimalna = 2,78 
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20 Owczarnia 7,63 

21 Parzniew 6,91 

22 Terenia 8,20 

23 Żółwin 7,88 

   Gmina Brwinów 14,04 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy.  

Podczas analizy sfery gospodarczej wzięto także pod uwagę liczbę nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Średnia wartość 

tego wskaźnika dla gminy Brwinów wyniosła 0,81. Niższe wartość odnotowano dla następujących 

obszarów miasta/sołectw: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 4, Brwinów 5, Biskupice, Czubin, 

Domaniew (Domaniewek), Falęcin (Grudów), Kanie, Krosna, Milęcin, Owczarnia, Parzniew, Terenia, 

Żółwin.  

Tabela 23. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 

100 mieszkańców - destymulanta.  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,75 

2 Brwinów 2 0,46 

3 Brwinów 3 1,47 

4 Brwinów 4 0,48 

5 Brwinów 5 0,41 

6 Brwinów 6 1,32 

7 Brwinów 7 0,95 

8 Brwinów 8 1,63 

9 Biskupice 0,50 

10 Czubin 0,00 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,73 

12 Falęcin (Grudów) 0,63 

13 Kanie 0,33 

14 Koszajec 1,29 

15 Kotowice 1,85 

16 Krosna 0,00 

17 Milęcin 0,61 

18 Moszna  0,83 

19 Otrębusy 1,76 

20 Owczarnia 0,21 

21 Parzniew 0,59 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 0,55 

   Gmina Brwinów 0,81 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy. 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 0,81 
Wartość maksymalna = 1,85 
Wartość minimalna = 0,00 
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Do analizy sfery gospodarczej wykorzystano następujące wskaźniki, które pomogły  

w diagnozie tego obszaru: liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON 

oraz liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON.  

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości poszczególnych wskaźników wraz z uwzględnieniem 

podziału gminy Brwinów na obszary miasta oraz sołectwa. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane w 

tabeli można wnioskować, że obszarami miasta/sołectwami, w których rozwój sfery gospodarczej jest 

relatywnie gorszy niż w skali całej gminy są następujące jednostki: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 4, 

Brwinów 5, Biskupice, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Falęcin (Grudów), Kanie, Krosna, Milęcin, 

Owczarnia, Parzniew, Terenia, Żółwin. 

Tabela 24. Podsumowanie - sfera gospodarcza. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 

zarejestrowanych w rejestrze 
REGON 

Liczba nowo 
zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON 

Liczba 
przekroczeń 

1 Brwinów 1 13,54 0,75 2 

2 Brwinów 2 7,64 0,46 2 

3 Brwinów 3 21,57 1,47 0 

4 Brwinów 4 12,44 0,48 2 

5 Brwinów 5 15,94 0,41 2 

6 Brwinów 6 13,62 1,32 0 

7 Brwinów 7 16,94 0,95 0 

8 Brwinów 8 18,81 1,63 0 

9 Biskupice 9,41 0,50 2 

10 Czubin 2,78 0,00 2 

11 Domaniew (Domaniewek)  17,70 0,73 2 

12 Falęcin (Grudów) 10,76 0,63 2 

13 Kanie 9,40 0,33 2 

14 Koszajec 12,26 1,29 0 

15 Kotowice 16,67 1,85 0 

16 Krosna 9,64 0,00 2 

17 Milęcin 12,80 0,61 2 

18 Moszna  16,18 0,83 0 

19 Otrębusy 27,76 1,76 0 

20 Owczarnia 7,63 0,21 2 

21 Parzniew 6,91 0,59 2 

22 Terenia 8,20 0,00 2 

23 Żółwin 7,88 0,55 2 

 -  Gmina Brwinów 14,04 0,81 - 
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2.1.3 Sfera środowiskowa – analiza wskaźnikowa gminy Brwinów 

Ze względu na fakt, że jakość środowiska w gminie ma bezpośredni wpływ na jakość życia 

mieszkańców oraz stanowi o atrakcyjności i potencjale danego obszaru, diagnozie poddana została 

sfera środowiskowa. Identyfikacja kondycji środowiska jest niezbędna do wyznaczenia obszarów 

kryzysowych wymagających działań interwencyjnych w ramach procesu rewitalizacji.  

Sfera środowiskowa w gminie zdiagnozowana została na podstawie wskaźnika nagromadzenia 

wyrobów zawierających azbest w tonach na km2. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano dla 

obszarów miasta/sołectw: Brwinów 4, Brwinów 6, Brwinów 7, Brwinów 8, Falęcin (Grudów), 

Koszajec, Milęcin, Owczarnia, Żółwin, co oznacza największe nagromadzenie wyrobów zawierających 

azbest na km2 w tonach w tych obszarach miasta/sołectwach. 

Tabela 25. Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [w tonach] na km
2
 - stymulanta. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  Wartość wskaźnika  

1 Brwinów 1 43,1 

2 Brwinów 2 0,0 

3 Brwinów 3 52,1 

4 Brwinów 4 101,9 

5 Brwinów 5 36,5 

6 Brwinów 6 68,6 

7 Brwinów 7 86,7 

8 Brwinów 8 140,7 

9 Biskupice 29,4 

10 Czubin 19,4 

11 Domaniew (Domaniewek)  25,8 

12 Falęcin (Grudów) 59,8 

13 Kanie 16,7 

14 Koszajec 57,4 

15 Kotowice 25,0 

16 Krosna 45,8 

17 Milęcin 73,5 

18 Moszna  18,9 

19 Otrębusy 27,9 

20 Owczarnia 382,3 

21 Parzniew 20,2 

22 Terenia 10,1 

23 Żółwin 64,4 

   Gmina Brwinów 56,26 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy.  

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 56,26 
Wartość maksymalna = 382,3 
Wartość minimalna = 0,0 
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Analizie poddano także wskaźnik jakości powietrza – poziom średniodobowego stężenia pyłu PM 2,5. 

Wykorzystano w tym celu medianę wartości stężenia pyłu PM 2,5 w miesiącach. Średnia wartość 

wskaźnika dla gminy Brwinów wyniosła 1,0, ponieważ to na tym obszarze wartości częściej 

przekraczają poziom 25 μg/m3, który jest granicą, od której wartości należy uznać za negatywne. Taką 

samą wartość wskaźnika osiągnęły wszystkie obszary miasta, co wynika z faktu, iż w mieście są 

wyższe przekroczenia poziomu średniodobowego stężenia pyłu PM 2,5 niż w pozostałych obszarach 

gminy Brwinów. 

Tabela 26. Wskaźnik jakości powietrza - poziom średniodobowego stężenia pyłu PM 2,5 – stymulanta* 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  Wartość wskaźnika  

1 Brwinów 1 1,0 

2 Brwinów 2 1,0 

3 Brwinów 3 1,0 

4 Brwinów 4 1,0 

5 Brwinów 5 1,0 

6 Brwinów 6 1,0 

7 Brwinów 7 1,0 

8 Brwinów 8 1,0 

9 Biskupice 0,5 

10 Czubin 0,5 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,5 

12 Falęcin (Grudów) 0,5 

13 Kanie 0,5 

14 Koszajec 0,5 

15 Kotowice 0,5 

16 Krosna 0,5 

17 Milęcin 0,5 

18 Moszna  0,5 

19 Otrębusy 0,5 

20 Owczarnia 0,5 

21 Parzniew 0,5 

22 Terenia 0,5 

23 Żółwin 0,5 

   Gmina Brwinów 1,00 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy. 

*numery na mapie odpowiadają liczbom z tabeli powyżej 

 

 



 

60 

    

GMINNY POGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW DO ROKU 2027                                       

  

 

Tabela 27. Mediana wartości z poszczególnych pomiarów dziennych. 

Miesiące 
1 - Żółwin ul. 

Szkolna 30 
2 - Brwinów ul. 

Żwirowa 16 
3 - Otrębusy ul. 
Piaseckiego 1 

4 - Brwinów, ul. 
Piłsudskiego 19 

Styczeń 38,4 46,2 39,9 39,9 

Luty 33,6 40,4 33,2 36,5 

Marzec 23,4 29,4 21,8 25,8 

Kwiecień 24,8 28,3 22,7 25,5 

Maj 16,8 19,6 15,3 16,7 

Czerwiec 17,0 17,7 15,1 16,7 

Lipiec 9,3 10,7 7,8 9,8 

Sierpień 13,7 15,5 11,7 13,1 

Wrzesień 14,4 17,7 11,3 14,5 

Październik 23,7 29,8 22,8 27,1 

Listopad 30,2 35,2 29,6 34,4 

Grudzień 26,5 32,3 28,3 31,8 

Do analizy sfery środowiskowej wykorzystano następujące wskaźniki, które pomogły  

w diagnozie tego obszaru: wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest [w tonach] na 

km2 oraz wskaźnik jakości powietrza - poziom średniodobowego stężenia pyłu PM 2,5. 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości wskaźników z uwzględnieniem podziału gminy Brwinów 

na obszary miasta oraz sołectwa. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można 

wnioskować, że obszarami miasta/sołectwami, w których występuje stan kryzysowy  

w sferze środowiskowej są następujące jednostki: Brwinów 4, Brwinów 6, Brwinów 7, Brwinów 8.  

Tabela 28. Podsumowanie - strefa środowiskowa. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 

Wskaźnik nagromadzenia 
wyrobów zawierających 

azbest  
[w tonach] na km

2 

Wskaźnik jakości 
powietrza - poziom 
średniodobowego 

stężenia pyłu PM 2,5 

Liczba  
przekroczeń 

1 Brwinów 1 43,1 1,0 1 

2 Brwinów 2 0,0 1,0 1 

3 Brwinów 3 52,1 1,0 1 

4 Brwinów 4 101,9 1,0 2 

5 Brwinów 5 36,5 1,0 1 

6 Brwinów 6 68,6 1,0 2 

7 Brwinów 7 86,7 1,0 2 

8 Brwinów 8 140,7 1,0 2 

9 Biskupice 29,4 0,5 0 

10 Czubin 19,4 0,5 0 

11 Domaniew (Domaniewek)  25,8 0,5 0 

12 Falęcin (Grudów) 59,8 0,5 1 

13 Kanie 16,7 0,5 0 

14 Koszajec 57,4 0,5 1 
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Lp. Obszar miasta/Sołectwa 

Wskaźnik nagromadzenia 
wyrobów zawierających 

azbest  
[w tonach] na km

2 

Wskaźnik jakości 
powietrza - poziom 
średniodobowego 

stężenia pyłu PM 2,5 

Liczba  
przekroczeń 

15 Kotowice 25,0 0,5 0 

16 Krosna 45,8 0,5 1 

17 Milęcin 73,5 0,5 1 

18 Moszna  18,9 0,5 0 

19 Otrębusy 27,9 0,5 0 

20 Owczarnia 382,3 0,5 1 

21 Parzniew 20,2 0,5 0 

22 Terenia 10,1 0,5 0 

23 Żółwin 64,4 0,5 1 

   Gmina Brwinów 56,26 1,00 - 

 

2.1.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna – analiza wskaźnikowa gminy 
Brwinów 

O potencjale i atrakcyjności danego obszaru świadczą także warunki przestrzenno-funkcjonalne, 

mogą one stać się przyczynkiem do przyciągania nowych mieszkańców lub potencjalnych 

inwestorów. Określenie obszarów problemowych w tym zakresie dotyczyć będzie przede wszystkim 

kategorii uwarunkowań przestrzennych.  

Analiza w zakresie sfery przestrzenno-funkcjonalnej przeprowadzona została nie tylko na podstawie 

analizy wskaźnikowej, ponieważ dostępność danych do analizy wskaźnikowej była ograniczona. 

Wykorzystano dodatkowo wskaźniki jakościowe, które określone zostały na podstawie deklaracji 

pracowników Urzędu Gminy w Brwinowie, wykorzystano w tym celu skalę od 1 do 10 (gdzie 1 to 

ocena negatywna, a 10 pozytywna). Ocenie poddano trzy aspekty związane ze sferą przestrzenno-

funkcjonalną: dostępność parkingów; dostępność połączeń komunikacyjnych; estetyka przestrzeni 

publicznej.  

Średnia ocena w zakresie dostępności parkingów wskazuje, że ten problem jest mniej odczuwalny na 

obszarze miasta Brwinów, przy czym średnie oceny w tym zakresie nie są pozytywne, gdyż nie 

przekraczają 5,00. Najgorsze średnie oceny w tym aspekcie występują w sołectwach: Biskupice (2,30); 

Milęcin (2,30); Czubin (3,45); Krosna (3,45); Terenia (3,45), najlepsze natomiast na obszarze sołectwa 

Otrębusy (5,00) oraz obszaru miejskiego Brwinów 2 (4,80), Brwinów 3 (4,50). Na podstawie deklaracji 

respondentów można stwierdzić, iż dostępność połączeń komunikacyjnych w gminie jest przeciętna – 

średnia ocena 5,39. Najlepiej w tym zakresie oceniane są obszary: Otrębusy (7,18); Brwinów 5 (6,55); 

Parzniew (6,27). Najgorzej w tym aspekcie wypadły sołectwa: Terenia (3,58); Koszajec (3,73); Krosna 
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(3,82). Ostatnim ocenianym aspektem w ramach wskaźników jakościowych była estetyka przestrzeni 

publicznej. Lepiej w tym zakresie oceniane jest obszar miejski, a mianowicie Brwinów 2 (6,60), 

Brwinów 5 (6,36) oraz Brwinów 6 (5,91). Najniższe średnie oceny dotyczą następujących sołectw: 

Krosna (3,27); Kotowice (3,55); Milęcin (3,82). 

Tabela 29. Wskaźniki jakościowe – sfera przestrzenno-funkcjonalna.  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 
Dostępność  
parkingów 

Dostępność połączeń 
komunikacyjnych 

Estetyka przestrzeni 
publicznej 

1 Brwinów 1 3,92 5,36 5,25 

2 Brwinów 2 4,80 4,90 6,60 

3 Brwinów 3 4,50 5,18 4,82 

4 Brwinów 4 4,27 4,91 5,55 

5 Brwinów 5 4,00 6,55 6,36 

6 Brwinów 6 3,27 4,55 4,64 

7 Brwinów 7 3,82 5,00 5,45 

8 Brwinów 8 4,00 5,27 5,91 

9 Biskupice 2,30 4,73 4,18 

10 Czubin 2,45 4,60 4,00 

11 Domaniew (Domaniewek)  3,00 4,40 4,27 

12 Falęcin (Grudów) 2,73 4,45 4,09 

13 Kanie 3,36 5,91 5,64 

14 Koszajec 2,80 3,73 3,91 

15 Kotowice 2,50 4,64 3,55 

16 Krosna 2,45 3,82 3,27 

17 Milęcin 2,30 4,00 3,82 

18 Moszna  3,45 5,00 3,91 

19 Otrębusy 5,00 7,18 5,64 

20 Owczarnia 3,09 5,55 5,09 

21 Parzniew 3,70 6,27 5,64 

22 Terenia 2,45 3,58 4,09 

23 Żółwin 3,58 5,00 4,42 

 -  Gmina Brwinów 3,57 5,39 5,30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ilościowego CAWI. 
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Podczas analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej wzięto pod uwagę liczbę przystanków przy drogach 

gminnych i powiatowych w przeliczeniu na km2. W przypadku dwunastu obszarów miasta/sołectw 

wartość wskaźnika była mniejsza niż wartość referencyjna, która wyniosła 1,50. Do tych obszarów 

zaliczyć należy następujące obszary miasta/sołectwa: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 3. Brwinów 4, 

Brwinów 6, Brwinów 7, Biskupice, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Kanie, Koszajec, Krosna, 

Moszna, Otrębusy, Terenia. Niższa wartość wskaźnika oznacza mniejsze nagromadzenie liczby 

przystanków w wyznaczonych obszarach miasta/sołectwach na km2 niż w przypadku średniej 

wartości wskaźnika dla gminy Brwinów.  

Tabela 30. Wskaźnik liczby przystanków komunikacji publicznej przy drogach gminnych i powiatowych  

w przeliczeniu na km 
2
- destymulanta. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 1,34 

2 Brwinów 2 0,00 

3 Brwinów 3 0,65 

4 Brwinów 4 0,98 

5 Brwinów 5 7,02 

6 Brwinów 6 0,88 

7 Brwinów 7 0,48 

8 Brwinów 8 9,23 

9 Biskupice 0,41 

10 Czubin 0,36 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,70 

12 Falęcin (Grudów) 2,54 

13 Kanie 0,69 

14 Koszajec 0,94 

15 Kotowice 1,72 

16 Krosna 0,84 

17 Milęcin 1,60 

18 Moszna  0,69 

19 Otrębusy 0,25 

20 Owczarnia 4,01 

21 Parzniew 1,57 

22 Terenia 0,00 

23 Żółwin 4,49 

   Gmina Brwinów 1,50 
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy.  

Do analizy sfery przestrzenno-funkcjonalnej wykorzystano wskaźnik liczby przystanków komunikacji 

publicznej przy drogach gminnych i powiatowych w przeliczeniu na km2. W poniższej tabeli 

zaprezentowano wartość wymienionego wskaźnika z uwzględnieniem podziału gminy Brwinów na 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 1,50 
Wartość maksymalna = 9,23 
Wartość minimalna = 0,00 
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obszary miasta/sołectwa. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można wnioskować, że 

obszarami miasta/sołectwami, w których występować może stan kryzysowy w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej są następujące jednostki: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 3. Brwinów 4, Brwinów 6, 

Brwinów 7, Biskupice, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Kanie, Koszajec, Krosna, Moszna, 

Otrębusy, Terenia. 

Tabela 31. Podsumowanie - sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 
Wskaźnik liczby przystanków publicznej przy drogach 

gminnych i powiatowych  
w przeliczeniu na km

2
 

Liczba  
przekroczeń 

1 Brwinów 1 1,34 1 

2 Brwinów 2 0,00 1 

3 Brwinów 3 0,65 1 

4 Brwinów 4 0,98 1 

5 Brwinów 5 7,02 0 

6 Brwinów 6 0,88 1 

7 Brwinów 7 0,48 1 

8 Brwinów 8 9,23 0 

9 Biskupice 0,41 1 

10 Czubin 0,36 1 

11 Domaniew (Domaniewek)  0,70 1 

12 Falęcin (Grudów) 2,54 0 

13 Kanie 0,69 1 

14 Koszajec 0,94 1 

15 Kotowice 1,72 0 

16 Krosna 0,84 1 

17 Milęcin 1,60 0 

18 Moszna  0,69 1 

19 Otrębusy 0,25 1 

20 Owczarnia 4,01 0 

21 Parzniew 1,57 0 

22 Terenia 0,00 1 

23 Żółwin 4,49 0 

 -  Gmina Brwinów 1,50 - 

 

2.1.5 Strefa techniczna – analiza wskaźnikowa gminy Brwinów 

Analiza sfery technicznej pozwoli na identyfikacją obszarów gminy z koncentracją zjawisk 

negatywnych w tym zakresie. Zły stan infrastruktury wpływa na obniżenie jakości życia mieszkańców 

danego terenu oraz wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych. Analiza w zakresie sfery technicznej, 

podobnie jak sfery przestrzenno-funkcjonalnej, przeprowadzona została nie tylko na podstawie 



 

65 

    

GMINNY POGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW DO ROKU 2027                                       

  

 

analizy wskaźnikowej. Wykorzystano dodatkowo wskaźniki jakościowe, które określone zostały na 

podstawie deklaracji pracowników Urzędu Gminy w Brwinowie (ocena w skali od 1 do 10, gdzie 1 to 

ocena pozytywna, a 10 negatywna). Ocenie poddano dwa aspekty związane ze sferą techniczną: 

poziom degradacji infrastruktury komunalnej oraz poziom degradacji dróg. 

Poziom degradacji infrastruktury komunalnej w gminie oceniony został na 4,81. Najniższe wartości 

wskaźnika występują na następujących obszarach: Brwinów 2 (2,60); Brwinów 8 (3,73); Kanie (3,82), 

natomiast najwyższe na terenie następujących sołectw: Czubin (5,09); Falęcin (5,09); Domaniew 

(5,00). Można dostrzec, iż w przypadku drugiego analizowanego wskaźnika jakościowego – poziom 

degradacji dróg – najgorsze i najlepsze wartości pojawiają się wśród podobnych jednostek. Wśród 

obszarów gdzie średnia ocena jest najniższa należy wymienić Brwinów 2 (3,50); Brwinów 8 (3,82); 

Parzniew (4,09). Najwyższe wartości występują natomiast w sołectwach Domaniew (5,64); Falęcin 

(5,64); Koszajec (5,91).  

Tabela 32. Wskaźniki jakościowe – sfera techniczna.  

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 
Poziom degradacji  

infrastruktury komunalnej 
Poziom degradacji dróg 

1 Brwinów 1 3,92 4,92 

2 Brwinów 2 2,60 3,50 

3 Brwinów 3 4,27 4,64 

4 Brwinów 4 4,45 5,18 

5 Brwinów 5 4,36 4,18 

6 Brwinów 6 4,27 4,73 

7 Brwinów 7 4,82 4,91 

8 Brwinów 8 3,73 3,82 

9 Biskupice 4,55 5,18 

10 Czubin 5,09 4,73 

11 Domaniew (Domaniewek)  5,00 5,64 

12 Falęcin (Grudów) 5,09 5,64 

13 Kanie 3,82 5,09 

14 Koszajec 4,82 5,91 

15 Kotowice 3,91 4,70 

16 Krosna 4,91 5,00 



 

66 

    

GMINNY POGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW DO ROKU 2027                                       

  

 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 
Poziom degradacji  

infrastruktury komunalnej 
Poziom degradacji dróg 

17 Milęcin 4,55 4,64 

18 Moszna  4,55 5,09 

19 Otrębusy 4,36 4,55 

20 Owczarnia 4,00 5,00 

21 Parzniew 3,91 4,09 

22 Terenia 3,92 5,25 

23 Żółwin 4,67 5,00 

 -  Gmina Brwinów 4,81 5,38 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ilościowego CAWI. 

Tabela zawiera informacje na temat liczby wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w obszarach miasta/sołectwach: Brwinów 

1, Brwinów 2, Brwinów 4, Brwinów 5, Brwinów 7, Brwinów 8, Biskupice, Czubin, Falęcin (Grudów), 

Koszajec, Kotowice, Moszna, Parzniew, co wskazuje na najniższą liczbę wydanych pozwoleń na 

budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców aniżeli średnia wartość dla gminy Brwinów, która 

wyniosła 0,56.  

Tabela 33. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 100 mieszkańców - destymulanta. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa  
Wartość  

wskaźnika  

1 Brwinów 1 0,25 

2 Brwinów 2 0,00 

3 Brwinów 3 1,47 

4 Brwinów 4 0,42 

5 Brwinów 5 0,10 

6 Brwinów 6 0,76 

7 Brwinów 7 0,36 

8 Brwinów 8 0,22 

9 Biskupice 0,00 

10 Czubin 0,00 

11 Domaniew (Domaniewek)  2,01 

12 Falęcin (Grudów) 0,00 

13 Kanie 0,58 

14 Koszajec 0,00 

15 Kotowice 0,00 

16 Krosna 0,60 

17 Milęcin 1,83 

18 Moszna  0,00 

 

Legenda:  
Średnia wartość dla Gminy = 0,56 
Wartość maksymalna =9,84 
Wartość minimalna = 0,00 
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19 Otrębusy 0,57 

20 Owczarnia 1,03 

21 Parzniew 0,00 

22 Terenia 9,84 

23 Żółwin 1,41 

   Gmina Brwinów 0,56 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy.  

Do analizy sfery technicznej wykorzystano wskaźnik liczby wydanych pozwoleń na budowę. 

W poniższej tabeli zaprezentowano wartości wymienionego wskaźnika z uwzględnieniem podziału 

gminy Brwinów na obszary miasta/sołectwa. Biorąc pod uwagę dane zaprezentowane w tabeli można 

wnioskować, że obszarami miasta/sołectwami, w których występują negatywne zjawiska w sferze 

technicznej, są następujące jednostki: Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 4, Brwinów 5, Brwinów 7, 

Brwinów 8, Biskupice, Czubin, Falęcin (Grudów), Koszajec, Kotowice, Moszna, Parzniew. 

Tabela 34. Podsumowanie - sfera techniczna 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 
Wskaźnik liczby przystanków publicznej przy drogach 

gminnych i powiatowych  
w przeliczeniu na km

2
 

Liczba  
przekroczeń 

1 Brwinów 1 0,25 1 

2 Brwinów 2 0,00 1 

3 Brwinów 3 1,47 0 

4 Brwinów 4 0,42 1 

5 Brwinów 5 0,10 1 

6 Brwinów 6 0,76 0 

7 Brwinów 7 0,36 1 

8 Brwinów 8 0,22 1 

9 Biskupice 0,00 1 

10 Czubin 0,00 1 

11 Domaniew (Domaniewek)  2,01 0 

12 Falęcin (Grudów) 0,00 1 

13 Kanie 0,58 0 

14 Koszajec 0,00 1 

15 Kotowice 0,00 1 

16 Krosna 0,60 0 

17 Milęcin 1,83 0 

18 Moszna  0,00 1 

19 Otrębusy 0,57 0 

20 Owczarnia 1,03 0 

21 Parzniew 0,00 1 

22 Terenia 9,84 0 

23 Żółwin 1,41 0 

 -  Gmina Brwinów 0,56 - 
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2.1.6 Podsumowanie 

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do których 

zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom 

kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym. 

Co więcej, obszar zdegradowany cechuje się co najmniej jednym negatywnym zjawiskiem ze sfery 

gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. 

Obszar zdegradowany w Gminie Brwinów wyznaczony został na podstawie przeprowadzonej analizy 

wskaźnikowej w pięciu sferach. W tabeli zaprezentowano liczbę przekroczeń wskaźników dla 

poszczególnych sfer. Obszarem zdegradowanym, czyli takim który charakteryzuje się negatywnymi 

zjawiskami w sferze społecznej (minimum 8 wskaźników) oraz co najmniej negatywnymi zjawiskami 

w innej sferze w gminie Brwinów są następujące jednostki ewidencyjne (zaznaczone na żółto na 

mapie; występowanie negatywnego zjawiska obrazuje w tabeli czcionka czerwona): Brwinów 3, 

Brwinów 4, Biskupice, Czubin, Domaniew (Domaniewek), Falęcin (Grudów), Krosna, Moszna, 

Terenia.  

Tabela 35. Obszar zdegradowany w gminie Brwinów. 

Lp. Obszar miasta/Sołectwa 
Sfera 

społeczna 
Sfera 

gospodarcza 
Sfera 

środowiskowa 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Sfera 
techniczna 

Liczba 
przekroczeń 

pozostałe 
sfery 

1 Brwinów 1 7 2 1 1 1 4 

2 Brwinów 2 4 2 1 1 1 4 

3 Brwinów 3 10 0 1 1 0 1 

4 Brwinów 4 9 2 2 1 1 6 

5 Brwinów 5 6 2 1 0 1 3 

6 Brwinów 6 1 0 2 1 0 3 

7 Brwinów 7 2 0 2 1 1 4 

8 Brwinów 8 6 0 2 0 1 3 

9 Biskupice 8 2 0 1 1 4 

10 Czubin 12 2 0 1 1 4 

11 Domaniew (Domaniewek)  9 2 0 1 0 3 

12 Falęcin (Grudów) 10 2 1 0 1 3 

13 Kanie 4 2 0 1 0 3 

14 Koszajec 6 0 1 1 1 2 

15 Kotowice 8 0 0 0 1 1 

16 Krosna 12 2 1 1 0 3 

17 Milęcin 4 2 1 0 0 2 

18 Moszna  13 0 0 1 1 2 

19 Otrębusy 3 0 0 1 0 1 
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Lp. Obszar miasta/Sołectwa 
Sfera 

społeczna 
Sfera 

gospodarcza 
Sfera 

środowiskowa 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Sfera 
techniczna 

Liczba 
przekroczeń 

pozostałe 
sfery 

20 Owczarnia 7 2 1 0 0 3 

21 Parzniew 5 2 0 0 1 3 

22 Terenia 8 2 0 1 0 3 

23 Żółwin 7 2 1 0 0 2 

 

Obszar zdegradowany w gminie Brwinów stanowi 38,83% powierzchni gminy tj. 26,43 km2  

i mieszka na tym obszarze 18,45% mieszkańców gminy tj. 4 667 osób. 

Mapa 3. Obszar zdegradowany w gminie Brwinów. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zgodnie z art. 10 ustawy, za obszar rewitalizacji uznano część obszaru zdegradowanego, cechującą 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, w której − z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego − Gmina Brwinów zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może 

obejmować łącznie tereny o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni gminy oraz być 

zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji oparte zostało przede wszystkim na analizie desk research, 

analizie wskaźnikowej oraz uzupełniająco na badaniach ilościowych zrealizowanych techniką ankiety 

internetowej CAWI wśród mieszkańców gminy Brwinów. Zastosowanie różnych metod badawczych 

pozwoliło uzupełnić informacje zdobyte jedną metodą – innymi. Sytuacja taka jest korzystna z punktu 

widzenia weryfikacji i pogłębienia danych. Powstał w ten sposób szerszy materiał do oceny i 

wnioskowania, a to pozwoliło na sporządzenie analizy możliwie obiektywnej, uwzględniającej punkty 

widzenia wielu różnych grup zainteresowanych rewitalizacją.  

W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono obszar rewitalizacji, składający się wyłącznie z 

zamieszkałych terenów obszarów zdegradowanych. Obszar rewitalizacji stanowi 8,82% 

powierzchni gminy tj. 6,00 km2 i mieszka na nim 18,45% mieszkańców gminy tj. 4 667 osób. 

Szczegółowe dane dotyczące przedstawiono w kolejnej tabeli.  

Tabela 36. Obszar rewitalizacji w gminie Brwinów. 

Obszar miasta/Sołectwa  
[numer na mapie] 

Liczba mieszkańców % ogółu Powierzchnia w km2 % ogółu 

Brwinów 3
6
 [3] 1020 4,03% 1,56 2,29% 

Brwinów 4
7
 [4] 1889 7,47% 1,12 1,64% 

Biskupice [9] 202 0,80% 0,42 0,62% 

Czubin [10] 216 0,85% 0,23 0,33% 

Domaniew (Domaniewek) [11]  548 2,17% 0,56 0,83% 

Falęcin (Grudów) [12] 158 0,62% 0,37 0,54% 

Krosna [16] 332 1,31% 0,32 0,48% 

Moszna [18] 241 0,95% 1,30 1,90% 

Terenia [22] 61 0,24% 0,13 0,19% 

Razem na obszarze rewitalizacji 4667 18,45% 6,00 8,82% 

Gmina Brwinów 25301 100,00% 68,07 100,00% 

 

 

                                                           
6 Agrestowa, Aroniowa, Stefana Batorego, Bombardierów, Bratnia, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dereniowa, Gruszowa, Jagiellońska, 
Komandosów, Janusza Kusocińskiego, Morelowa, Owocowa, Pigwowa, Powstańców Warszawy, Rynek, Jana III Sobieskiego, Turystyczna, 
Wiejska, Wiśniowa, Wygonowa, Żabia, Żółwia, Żurawia. 
7 Armii Krajowej, Augustowska, Białostocka, Biskupicka numery parzyste 2-66, Ciechanowska, Gliniana, Bartosza Głowackiego, Grodzieńska, 
Kościelna, Kryniczanka, Łomżyńska, Adama Mickiewicza numery nieparzyste 1-23a oraz numery parzyste 2-22, Modlińska, Nadrzeczna, 
Płocka, Henryka Sienkiewicza numer nieparzyste 1-19 oraz numery parzyste 2-22, dr Stanisława Skudry, Juliusza Słowackiego numery 
nieparzyste 1-25 oraz numery parzyste 2-22, Spokojna, Andrzeja Struga, Suwalska, Szkolna numery nieparzyste 1-13 oraz numery parzyste 
2-18, Wigusin, Wileńska, Zgoda, Żwirki i Wigury. 
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Mapa 4. Obszar rewitalizacji w gminie Brwinów. 

 

Źródło: Opracowanie własne 



  
 

 

 

2.2 Charakterystyka obszaru rewitalizacji 

W latach 2020-2021 wykonano pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji na potrzeby opracowania 

Programu zgodnie z art. 15. ust. 1 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji. Zapis ten wyraźnie wskazuje, że 

dokument powinien zawierać „szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę 

negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru”.  

Szczegółową charakterystykę wykonano dla obszaru rewitalizacji przyjętego uchwałą nr 

XXIX.314.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów.   

2.2.1 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze społecznej 

Pogłębioną diagnozę sfery społecznej na obszarze rewitalizacji rozpoczęto od analizy takich 

wskaźników, jak: liczba osób bezrobotnych, liczba osób długotrwale bezrobotnych, liczba osób 

bezrobotnych do 30 roku życia, liczba osób korzystających z pomocy społecznej, liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, liczba osób 

z niepełnosprawnością korzystających z pomocy społecznej, liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej z powodu ubóstwa, liczba dzieci objętych dożywianiem, liczba stwierdzonych przestępstw, 

liczba przestępstw w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem i kradzieży pojazdów, liczba 

wypadków i kolizji, frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 

2019 roku, frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2018 roku.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na obszarze rewitalizacji mamy do czynienia z koncentracją 

negatywnych zjawisk w sferze społecznej. Na obszarze rewitalizacji (Brwinów 3, Brwinów 4, 

Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Krosna, Moszna, Terenia), niekorzystne wartości wystąpiły 

średnio w 10 z 23 wskaźników, a na pozostałym obszarze (Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 5, 

Brwinów 6, Brwinów 7, Brwinów 8, Biskupice, Kanie, Koszajec, Kotowice, Milęcin, Otrębusy, 

Owczarnia, Parzniew i Żółwin) w 5 z 23 wskaźników obrazujących sferę społeczną.  

Najczęściej wskazywane przez mieszkańców problemy społeczne, które występują na OR obrazują 

wysoki stopień dezintegracji społeczności i niską aktywność społeczną. Świadczy o tym występowanie 

zjawisk patologicznych zdaniem 65,7% badanych mieszkańców oraz brak zaangażowania w sprawy 

społeczne i gminy w opinii 64,3% ankietowanych. Szczegółowe wyniki znajdują się w poniższej tabeli i 

na wykresach. 
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Tabela 37. Najczęściej wskazywane problemy społeczne na obszarze rewitalizacji 

Najczęściej wskazywane przez mieszkańców problemy społeczne, występujące 
na OR 

% 

Patologia społeczna 65,7 

Brak zaangażowania w sprawy społeczne i życie gminy 64,3 

Występowanie osób regularnie korzystających z pomocy społecznej 62,9 

Przestępczość 54,3 

Ubóstwo 50,0 

Bezrobocie  37,1 

Brak oferty kulturalnej i sportowej  32,9 
Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 1. Dostrzeganie problemu patologii społecznej na OR przez mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 2. Dostrzeganie problemu niskiego zaangażowania w sprawy społeczne na OR przez mieszkańców 

(N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 3. Dostrzeganie problemu występowania osób regularnie korzystających z pomocy społecznej na OR 

przez mieszkańców (N=70, w%) 

65,7% 

18,6% 

15,7% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem patologii 
społecznej? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

64,3% 

17,1% 

18,6% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem niskiego 
zaangażowania w sprawy społeczne i życie gminy? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć
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Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 4. Dostrzeganie problemu przestępczości na OR przez mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 5. Dostrzeganie problemu ubóstwa na OR przez mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

 

Wykres 6. Dostrzeganie problemu bezrobocia na OR przez mieszkańców (N=70, w%) 

62,9% 
14,3% 

22,9% 

Czy na obszarze rewitalizacji zamieszkują osoby regularnie 
korzystające z pomocy społecznej? 

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

54,3% 28,6% 

17,1% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem przestępczości? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

50,0% 

25,7% 

24,3% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem ubóstwa? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć
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Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 7. Dostrzeganie problemu braku oferty kulturalnej i sportowej dla osób w różnym wieku na OR przez 

mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Mieszkańcy zapytani o potrzeby, które ich zdaniem przyczyniłyby się do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji najczęściej wskazywali rozwój 

oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców (54,3% wskazań) oraz organizację 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży (40,0%). Istotne znaczenie działań 

o charakterze integracyjnym oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży badani podkreślali 

w wypowiedziach swobodnych: 

"Warto byłoby założyć rozwój relacji społecznych, czegoś specjalnego, co przyczyniłoby się do 

integracji mieszkańców Brwinowa" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 16-24 lata, wykształcenie wyższe) 

"Brakuje zajęć dla dzieci i młodzieży rękodzielniczych" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie wyższe) 

37,1% 

22,9% 

40,0% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem bezrobocia? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

32,9% 

54,3% 

12,9% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem braku oferty 
kulturalnej i sportowej dla osób w różnym wieku? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć
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"Na razie niewystarczająca jest oferta dla starszej młodzieży szkolnej - brakuje centrum animacji, sali 

prób, jakiegoś rodzaju otwartych warsztatów dla amatorów elektryki czy stolarki, który mógłby 

funkcjonować jako miejsce spotkań, jako uzupełnienie do regularnych zajęć w ośrodku kultury, na 

które trzeba się zapisać i uczęszczać regularnie - powinno być to miejsce, w którym gospodarzem 

będzie młodzież - to projekt na najmniej pięć lat, ale warto go poprowadzić" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

Wykres 8. Potrzeby, których realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Przedstawiciele gminy podkreślali ponadto, jak ważne jest stworzenie warunków do zwiększania 

aktywności fizycznej wszystkich mieszkańców. Okazuje się bowiem, że wśród dzieci i młodzieży 

pogarsza się kondycja zdrowotna ze względu na wydłużający się czas spędzany przy komputerze 

i z telefonem, a u osób starszych w związku z malejącą z wiekiem aktywność fizyczną. Dotychczas 

w gminie nie prowadzono działań mających na celu podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat 

zdrowego trybu życia. 

8,6% 

12,9% 

18,6% 

24,3% 

28,6% 

32,9% 

40,0% 

54,3% 

Poprawa dostępu do świadczeń w zakresie opieki
społecznej

Projekty szkoleniowo-doradcze

Rozwój oferty szkoleniowo-doradczej dla osób
chcących utworzyć własną działalność gospodarczą

Zwiększenie dostępności do programów
przeciwdziałających bezrobociu i patologii

Rozwój oferty oraz poprawa dostępu do usług dla
osób starszych

Rozwój oferty programów aktywności lokalnej i
integracji

Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży

Rozwój oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej
dla mieszkańców

Potrzeby, które zdaniem mieszkańców rozwiążą zdiagnozowane problemy na 
obszarze rewitalizacji 
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Warto zaznaczyć, że w kontekście rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb w sferze 

społecznej istotne będzie znaczenie instytucji pomocowych (Środowiskowy Ośrodek Pomocy 

Społecznej), kulturowych (Gminny Ośrodek Kultury), edukacyjnych (Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Tadeusza Kościuszki) oraz samorządowych (Urząd Gminy), które swym zasięgiem obejmują obszar 

rewitalizacji. Za istotny potencjał lokalny OR należy uznać prężne działanie wyżej wymienionych 

instytucji i ich doświadczenie w świadczeniu pomocy i realizacji działań na rzecz lokalnej społeczności.  

2.2.2 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze 
gospodarczej 

Pogłębioną diagnozę sfery gospodarczej na obszarze rewitalizacji rozpoczęto od analizy takich 

wskaźników, jak liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na obszarze rewitalizacji mamy do czynienia z koncentracją 

negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej. Na OR (Brwinów 3, Brwinów 4, Biskupice, Czubin, 

Domaniew, Falęcin, Krosna, Moszna, Terenia), niekorzystne wartości  wystąpiły średnio w 1,14 z 2 

wskaźników, a na pozostałym obszarze (Brwinów 1, Brwinów 2, Brwinów 5, Brwinów 6, Brwinów 7, 

Brwinów 8, Biskupice, Kanie, Koszajec, Kotowice, Milęcin, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew i Żółwin) 

w 1,55 z 2 wskaźników obrazujących sferę gospodarczą. 

Najczęściej wskazywane przez mieszkańców problemy gospodarcze, które występują na OR obrazują 

niski poziom rozwoju działalności i aktywności gospodarczej. Świadczy o tym słaby rozwój usług 

i handlu zdaniem 50,0% badanych mieszkańców i niski poziom rozwoju przedsiębiorczości w opinii 

38,6% ankietowanych. Szczegółowe wyniki znajdują się w poniższej tabeli i na wykresach. 

Tabela 38. Najczęściej wskazywane problemy gospodarcze na obszarze rewitalizacji 

Najczęściej wskazywane przez mieszkańców problemy gospodarcze, 
występujące na OR 

% 

Słaby rozwój usług i handlu 50,0 

Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości 38,6 

Niewystarczający dostęp do podstawowych usług 22,9 
Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 
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Wykres 9. Dostrzeganie problemu słabego rozwoju usług i handlu na OR przez mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 10. Dostrzeganie problemu niskiego poziomu rozwoju przedsiębiorczości na OR przez mieszkańców 

(N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 11. Dostrzeganie problemu niewystarczającego dostępu do podstawowych usług na OR przez 

mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

50,0% 

37,1% 

12,9% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem słabego rozwoju 
usług i handlu? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

38,6% 

31,4% 

30,0% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem niskiego poziomu 
przedsiębiorczości? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

22,9% 

64,3% 

12,9% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem braku dostępności 
do podstawowych usług? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć
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Analiza wywiadów z przedstawicielami samorządu gminy oraz z mieszkańcami pozwoliła 

zidentyfikować przyczyny występowania zjawisk niepożądanych. Badani interesariusze podkreślali 

niewykorzystywany potencjał gminy do rozwoju sfery przedsiębiorczości. Wskazywano przede 

wszystkim na brak wykorzystania potencjału turystycznego. Zdaniem respondentów 

modernizacja/odnowienie istniejących obiektów turystycznych, zadbanie o istniejące elementy 

środowiska przyrodniczego i rozwój stref wypoczynku/rekreacji miałoby pozytywny wpływ na rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze do rewitalizacji. Zdaniem interesariuszy należy wykorzystać również 

mocną stroną OR, jaką jest położenie w pobliżu aglomeracji warszawskiej. Rozszerzenie oferty 

noclegowej zachęciłoby do odwiedzin i wydłużenia czasu pobytu potencjalnych turystów. 

Niski poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru do rewitalizacji jest spowodowany przez 

posiadany przez nich niski poziom umiejętności i kompetencji, również społecznych. W tym celu 

niezbędnym elementem przyszłych działań rewitalizacyjnych powinna być inwestycja w kapitał ludzki, 

nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. 

2.2.3 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze 
środowiskowej 

Analiza wskaźnikowa sfery środowiskowej wykazała, że natężenie zjawisk kryzysowych występuje w 

części OR zlokalizowanej w centrum gminy (Brwinów 3 i Brwinów 4). Niemniej analiza wyników 

badania CAWI wyraźnie wskazuje, że problemy w sferze środowiskowej odczuwa zdecydowana 

większość mieszkańców OR. Aż 81,4% respondentów zgodziło się, że OR występuje zanieczyszczone 

środowisko, co ilustruje poniższy wykres.  

Wykres 12. Dostrzeganie problemu zanieczyszczonego środowiska na OR przez mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

81,4% 

15,7% 

2,9% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem zanieczyszczonego 
środowiska ? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć
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Ankietowani w wypowiedziach swobodnych podkreślali, jak uciążliwe są dla nich problemy 

występujące w sferze środowiskowej. 

"Największym problemem jest uporczywy żrący dym z kominów" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 45-54 lata, wykształcenie wyższe) 

"Ogromny kłopot ze smogiem i smrodem przez większość miesięcy w roku - mieszkamy pomiędzy 

kopcącymi sąsiadami i nie da się otworzyć nawet okna od października do końca kwietnia" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie wyższe) 

"Bardzo odczuwalny jest problem z jakością powietrza, odnosimy wrażenie, że gmina nic z tym nie 

potrafi zrobić, w sezonie grzewczym nie da się oddychać w rejonie np. ulicy Wiejskiej" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

"Gmina wycina drzewa a nowych nasadzeń bardzo mało (…) nie widać działań ekologicznych też, jeśli 

chodzi o smog" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 55-64 lata, wykształcenie wyższe) 

Władze samorządowe zwracały uwagę, że należy również pamiętać o dzikich wysypiskach śmieci, 

szpecących obszar rewitalizacji. Opisywane problemy sfery środowiskowej (zanieczyszczone 

środowisko i powietrze) obrazują poniższe zdjęcia wykonane na OR. 

Rysunek 20. Spalanie w piecach kopciuchach w Brwinowie, na ul. Sochaczewskiej. 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 21. Dzikie wysypisko śmieci w Krosna Wieś. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 22. Dzikie wysypisko śmieci w Moszna. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

W celu poprawy szczególnie jakości powietrza na obszarze rewitalizowanym konieczne jest podjęcie 

zdecydowanych działań. Jak wykazała przeprowadzona na terenie Brwinowa w 2021 roku 

inwentaryzacja, zaledwie 0,98% wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe indywidualne spełnia 
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założenia ekoprojektu, czyli wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń 

dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE 

dotyczące kotłów na paliwo stałe. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje poniższa tabela.  

Tabela 39. Liczba zinwentaryzowanych źródeł ciepła na paliwo stałe spełniających wymagania ekoprojektu.  

Rodzaj źródła 
Liczba zinwentaryzowanych źródeł 

ciepła [szt.] 
Liczba źródeł ciepła spełniająca 

wymogi ekoprojektu [szt.] 

Indywidualny piec C.O. 2042 6 

Piec 12 nie występuje 

Piecokuchnia 31 nie występuje 

Piec wolnostojący 75 8 

Kominek 924 33 

Piec kaflowy 23 Nie występuje 
Źródło: Opracowanie własne. 

Główna bariera we wdrażaniu działań proekologicznych w prywatnych domach ma charakter 

finansowy. Dlatego w celu poprawy jakości środowiska konieczne będzie stosowanie zachęt 

finansowych dla mieszkańców, umożliwiających stosowane działań proekologicznych. W ramach 

badania CAWI 60,0% ankietowanych stwierdziło, że w celu rozwiązania występujących problemów 

w sferze środowiskowej potrzebne jest wsparcie inwestycji energooszczędnych oraz inwestycji 

w odnawialne źródła energii. 

Wykres 13. Potrzeba wsparcia inwestycji energooszczędnych oraz inwestycji w odnawialne źródła energii 

w celu rozwiązania problemów sfery środowiskowego na obszarze rewitalizacji. 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Do innych potrzeb wymienianych przez mieszkańców w sferze środowiskowej należą poprawa jakości 

powietrza, programy ekologiczne i długookresowa polityka chroniąca gminę przez zmianami 

klimatycznymi. 

 

40,0% 

60,0% 

Nie

Tak

Czy w celu rozwiązania występujących problemów na obszarze 
rewitalizacji potrzebne jest wsparcie inwestycji energooszczędnych 

oraz inwestycji w odnawialne źródła energii? 
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"Pilną potrzebą jest poprawa jakości powietrza" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 16-24 lata, wykształcenie średnie) 

"Brak programów ekologicznych” 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie wyższe) 

"Dofinansowanie do inwestycji niskoemisyjnych typu fotowoltaika, pompy ciepła" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

"Uważam, ze powinniśmy postawić na długofalowe rozwiązania chroniące nasza gminę przed 

skutkami zmian klimatycznych. Oczywiście nie zmienimy świata, ale bez żadnych ruchów skazani 

jesteśmy na pogodzenie się, że nasze wnuki będę miały bardzo nieszczęśliwe perspektywy. Zadbajmy 

o bycie zielona gminą. Błagam!! Edukacja i działanie!" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

"Szeroko pojęta edukacja klimatyczna. Propagowanie i edukacja w zakresie zagrożeń klimatycznych, 

CO2, smogu" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

Jak podkreślali przedstawiciele gminy dla rozwiązania problemów występujących w sferze 

środowiskowej kluczowe znaczenie będzie miał wzrost świadomości ekologicznej wśród 

mieszkańców.  

2.2.4 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze 
przestrzenno-funkcjonalnej 

Pogłębiona diagnoza sfery przestrzenno-funkcjonalnej wykazała koncentrację zjawisk negatywnych 

na obszarze rewitalizacji. Ankietowani w ramach CAWI najczęściej wskazywali na problemy 

w postaci braku miejsc do rekreacji i zły stan utrzymania miejsc publicznych. Szczegóły znajdują się 

w poniższej tabeli i na wykresach.  

Tabela 40. Najczęściej wskazywane problemy społeczne na obszarze rewitalizacji 

Najczęściej wskazywane przez mieszkańców problemy w sferze przestrzenno-
funkcjonalnej, występujące na OR 

% 

Brak miejsc do wypoczynku i rekreacji 37,1 

Zły stan utrzymania przestrzeni publicznej (miejsc i budynków) 37,1 

Zaniedbane otoczenie wokół posesji mieszkańców 12,9 
Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 
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Wykres 14. Dostrzeganie problemu braku miejsc do wypoczynku i rekreacji na OR przez mieszkańców (N=70, 

w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 15. Dostrzeganie problemu złego stanu przestrzeni publicznej na OR przez mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 16. Dostrzeganie problemu złego zaniedbanego otoczenia wokół posesji na OR przez mieszkańców 

(N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

37,1% 

54,3% 

8,6% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem braku miejsc do 
wypoczynku i rekreacji? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

37,1% 

40,0% 

22,9% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem złego stanu 
przestrzeni publicznej (miejsc i budynków)? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

12,9% 

82,9% 

4,3% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem zaniedbanego 
otoczenia wokół posesji mieszkańców? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć
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Analiza stanu zieleni na OR wykazała, że na obszarze rewitalizacji występują braki w tym zakresie, co 

ma przełożenie na niedostatek miejsc do wypoczynku i rekreacji. Szczegóły znajdują się w poniższej 

tabeli.  

Tabela 41. Stan terenów zieleni na obszarze rewitalizacji 

Lp. Obszar Stan terenów zieleni 

1. Brwinów 3 [3] 
Stan zieleni miejskiej bardzo dobry, poza obszarem parku przy pałacu.  Zieleń 
przyuliczna w stanie dobrym. 

2. Brwinów 4 [4] Stan zieleni miejskiej bardzo dobry. Zieleń przyuliczna w stanie dobrym. 

3. Biskupice [9] Brak zieleni miejskiej. Zieleń przyuliczna w stanie średnim, mało zadrzewień. 

4. Czubin [10] 
Brak zieleni miejskiej, jedynie skwer przy figurce w stanie dobrym. Park należący 
do domu opieki w stanie dobrym. Zieleń przyuliczna w stanie dobrym. 

5. 
Domaniew 
(Domaniewek) [11] 

Brak zieleni miejskiej z wyjątkiem terenu przy świetlicy (stan dobry). Zieleń 
przyuliczna w stanie średnim, mało zadrzewień. 

6. Falęcin (Grudów) [12] 
Brak terenów zieleni miejskiej, występują jedynie przy ścieżce rowerowej. Zieleń 
przyuliczna w stanie dobrym. 

7. Krosna [16] 
Brak zieleni miejskiej, występują jedynie przy domu komunalnym. Zieleń 
przyuliczna w stanie dobrym. 

8. Moszna [18] 
Brak terenów zieleni miejskiej, występują jedynie przy OSP i domach 
komunalnych. Zieleń przyuliczna w stanie dobrym. 

9. Terenia [22] Brak terenów zieleni miejskiej. Zieleń przyuliczna w stanie dobrym. 

 

W celu rozwiązania problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej mieszkańcy oczekują przede 

wszystkim zagospodarowania terenów zielonych i przestrzeni publicznych (72,9% badanych w CAWI) 

oraz rozbudowy/modernizacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (50,0% wskazań). 

Wykres 17. Potrzeby, których realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów w sferze funkcjonalno-

przestrzennej (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

28,6% 

50,0% 

72,9% 

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury
edukacyjno-oświatowej i obiektów kultury

Rozbudowa/modernizacja infrastruktury
sportowej, rekreacyjnej

Zagospodarowanie terenów zielonych,
poprawa estetyki i zagospodarowanie

przestrzeni publicznych (w tym: budynki, place,
miejsca spotkań)

Potrzeby, które zdaniem mieszkańców rozwiążą zdiagnozowane problemy 
na obszarze rewitalizacji w sferze funkcjonalno-przestrzennej 
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Mieszkańcy w wypowiedziach swobodnych podkreślali zarówno konieczność zadbania o przestrzeń 

na całym obszarze rewitalizacji, jak i wskazywali konkretne miejsca, które będą służyć mieszkańców 

OR, takie jak staw, park, place zabaw. 

 

"Wydaje mi się, że najważniejsza jest estetyka i jakość terenów zielonych" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

"Więcej drzew w mieście. Obserwuję ciągły spadek ilości drzew w Brwinowie (...) więcej miejsc 

zielonych" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

"Powstrzymanie zalewu betonu...dbałość o tę zieleń, którą mamy, a nie sadzenie nowych "ślicznych" 

kwietników z agrowłókniną/tkaniną, dbanie o drzewa, które mamy" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 45-54 lata, wykształcenie wyższe) 

"Brak jest zadbanych terenów publicznych, gdzie można by przejść się na spacer czy z dzieckiem na 

plac zabaw" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie wyższe) 

 „Uważam, że należy zrewitalizować staw w parku" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie wyższe) 

"Jak najszybciej zrewitalizowac stawy w parku" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

"Uporządkowanie śmierdzącego bajora w parku powinno być priorytetem. Park powinien być 

wizytówką miasta, a tam od lat syf - wstyd. Może czas najwyższy rozwiązać ten problem?" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna,45-54 lata, wykształcenie średnie) 

"Większe bezpieczeństwo w parku miejskim, mocno zanieczyszczony piach na placach zabaw, mało 

doświetlone przejścia dla pieszych" 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna,35-44 lata, wykształcenie wyższe) 

 

 

Niezagospodarowane i zaniedbane tereny w przestrzeni publicznej, które mogłyby służyć jako 

pożądane przez mieszkańców OR miejsca do wypoczynku i rekreacji przedstawiają poniższe ilustracje.  
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Rysunek 23. Niezagospodarowana przestrzeń wobec zabytkowego Pałacu Wierusz-Kowalskich w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 24. Niezagospodarowany Staw Basen po wyrobisku gliny przy ul. Glinianej w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 25. Niezagospodarowany staw Drugi po wyrobisku gliny przy ul. Biskupickiej. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 26. Niezagospodarowany Staw w Parku Miejskim w Brwinowie.  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 27. Niezagospodarowany teren Parku Niepodległości przy ul. S. Lolipopa w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 28. Niezagospodarowany teren przy budynku świetlicy w Domaniewie. 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Przedstawiciele gminy potwierdzili, że na terenie sołectw Moszna, Czubin oraz Biskupice brakuje 

miejsc integracji mieszkańców na świeżym powietrzu, m.in. w postaci ogólnodostępnych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych. Mieszkańcy nie posiadają miejsca do rozwoju aktywności ruchowej, 

utrzymania dobrej kondycji i sprawności fizycznej, sprzyjających zdrowemu trybowi życia. Brakuje 

również ogólnodostępnej przestrzeni dla prowadzenia zajęć i wydarzeń z udziałem dzieci oraz osób 

dorosłych, w tym seniorów. Na obszarze rewitalizacji istnieje zatem potrzeba stworzenia szerszej 

oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców oraz poprawy estetyki istniejących nieruchomości na 

terenie miasta. Dla umożliwienia dostępności i bezpiecznego funkcjonowania planowanych obiektów 

niezbędne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej obsługującej 

strefę rekreacji. Ponadto, na terenie gminy Brwinów brakuje otwartych, pełnowymiarowych boisk 

sportowych wraz z bieżnią i trybunami dla widowni, jak również gminnego obiektu, umożliwiającego 

organizację większych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, rozrywkowych, teatralnych. Istniejąca w 

Gminnym Ośrodku Kultury „OK" w Brwinowie salka widowiskowa na ok. 40-50 słuchaczy nie spełnia 

warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia wysokiej jakości usług kulturalnych. 

Zwraca również uwagę fakt, że w chwili obecnej Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku 

nieprzystosowanym do pełnionej funkcji ze względu na brak odpowiedniej przestrzeni oraz sprzętu. 

2.2.5 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze technicznej 

Pogłębioną diagnozę sfery gospodarczej rozpoczęto od analizy wskaźników takich, jak: poziom 

degradacji infrastruktury komunalnej i poziom degradacji dróg. Oba wskaźniki przyjmują bardziej 

niekorzystne wartości na OR niż poza nim (średnia ocena poziomu degradacji infrastruktury 

komunalnej na OR w skali od 1 (ocena pozytywna) do 10 (ocena negatywna) wyniosła 4,65 versus 

4,12 na pozostałym obszarze, a średnia ocena poziomu degradacji dróg 5,15 vs 4,64. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, aż 72,9% badanych mieszkańców zwróciło uwagę na problem 

w postaci złego stanu infrastruktury technicznej, podczas gdy na problem z działaniem sieci 

kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej jedynie 15,9%, co obrazują poniższe wykresy.  
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Wykres 18. Dostrzeganie problemu złego stanu infrastruktury technicznej na OR przez mieszkańców (N=70, 

w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Wykres 19. Dostrzeganie problemu z działaniem sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej na OR przez 

mieszkańców (N=70, w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

Badani w wypowiedziach swobodnych, a także przedstawiciele gminy szczególną uwagę zwracali na 

niepokojący stan technicznych wielu dróg, który zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu 

drogowego. Brakuje alternatywnego do istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720 przejazdu (w 

tunelu) przez tory PKP, łączącego północną i południową część gminy Brwinów, co powoduje istotne 

utrudnienia dla mieszkańców oraz służb ratunkowych. Na terenie Brwinowa brakuje ścieżek 

rowerowych, wystarczającej liczby miejsc postojowych oraz optymalnej organizacji ruchu na wąskich 

jezdniach. Z uwagi na rosnący ruch pojazdów samochodowych, występuje zagrożenie bezpieczeństwa 

ruchu osób zmotoryzowanych, pieszych i rowerzystów, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Konieczność 

realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą drogową dostrzega się także w Krosnach-Wsi. W 

chwili obecnej niemożliwe jest uruchomienie kilku linii autobusowych komunikacji publicznej, co 

72,9% 

24,3% 

2,9% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem z infrastrukturą 
techniczną (braki lub zły stan)? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć

15,7% 

78,6% 

5,7% 

Czy na obszarze rewitalizacji występuje problem z działaniem sieci 
kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej? 

Wystęuje

Nie występuje

Trudno powiedzieć
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negatywnie wpływa na warunki życia okolicznych mieszkańców. W sołectwie Terenia, Żółwin, 

Biskupce, Czubin oraz Falęcin (Grudów) w chwili obecnej brakuje bezpiecznego, prawidłowo 

wykonanego układu komunikacyjnego, zapewniającego dostęp do sąsiednich miejscowości i usług 

użyteczności publicznej na terenie gminy. Występuje zagrożenie dla osób przemieszczających się 

codziennie nieutwardzonymi, wąskimi szlakami drogowymi. W Domaniewie niezbędna jest 

rozbudowa drogi wojewódzkiej DW nr 701 prowadzącej ruch pojazdów z Brwinowa i miejscowości w 

północnej części gminy do węzła autostrady A2 w Pruszkowie. 

"Warto byłoby też w dłuższej perspektywie czasowej rozważyć remont drogi do Milanówka przez 

Grudów od Brwinowa do Falęcina. Droga jest w złym stanie technicznym i powoli grozi uszkodzeniem 

zawieszenia w samochodzie, ale to nie jest pierwsza potrzeba, droga pomimo złego stanu 

technicznego jeszcze rok czy dwa przetrwa bez remontu"  

Źródło: CAWI z mieszkańcami (mężczyzna, 16-24 lata, wykształcenie średnie) 

"Droga jest w złym stanie, nie wspomnę już o chodnikach. Ludzie chodzą po ulicy, bo na chodniku 

można wybić sobie zęby. Mowa o odcinku ulicy Kraszewskiego, od ulicy Konopnickiej do ulicy 

Kępińskiej. Proszę o wzięcie pod uwagę, iż na tym odcinku znajduje się przedszkole „Słoneczko” i dom 

starców. Dodatkowo bardzo dużo osób odprowadza ulicą Kraszewskiego dzieci do przedszkola przy 

ulicy Lilpopa” 

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie średnie) 

"Kolejna sprawa - stan Ul. Słonecznej - dziura na dziurze, zwężona i pokruszona jezdnia"  

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie wyższe 

 Miejscowe "pijaki" pijane chodzą po nieoświetlonych ulicach - można łatwo potrącić”  

Źródło: CAWI z mieszkańcami (kobieta, 25-34 lata, wykształcenie wyższe 

Zły stan techniczny infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji obrazują poniższe ilustracje. 

Rysunek 29. Zły stan ul. Pałacowej przy Parku Miejskim w Brwinowie. 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 30. Niebezpieczny stan ul. H. Sienkiewicza w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 31. Zły stan nawierzchni dróg na Rynku w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 32. Zły stan ul. Glinianej w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 33. Zły stan ul. J. Kusocińskiego w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rysunek 34. Zły stan ul. Wiejskiej w centrum Brwinowa. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Zdaniem ankietowanych mieszkańców zdiagnozowane problemy w sferze technicznej rozwiąże 

przede wszystkim modernizacja infrastruktury technicznej (72,9% wskazań) i modernizacja 

infrastruktury drogowej (57,1% wskazań). Również zdaniem przedstawicieli gmin i pozostałych 

interesariuszy oba rozwiązania są kluczowe do podjęcia w omawianej sferze. 
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Wykres 20. Potrzeby, których realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów w sferze technicznej (N=70, 

w%) 

 

Źródło: CAWI z mieszkańcami OR 

2.3 Analiza lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji 

Dotychczas przedstawiono obszar rewitalizacji w aspekcie zdiagnozowanych problemów i potrzeb 

w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej. Celem 

stworzenia właściwego obrazu omawianego obszaru przeanalizowano go przez pryzmat lokalnych 

potencjałów charakterystycznych dla jego przestrzeni i mieszkańców. Za potencjały uznano przede 

wszystkim: 

 Aktywna działalność i sprawna organizacja Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych. 

 Otwartość Urzędu na współpracę z innymi lokalnymi podmiotami oraz organizacjami 

społecznymi. 

 Wysoki potencjał placówek oświatowych, organizacji społecznych oraz liderów lokalnych do 

wspierania działań w zakresie edukacji i aktywizacji mieszkańców 

 Działalność ŚOPS i organizacji społecznych. Możliwość realizacji projektów w zakresie 

integracji i aktywizacji społecznej. 

20,0% 

57,1% 

72,9% 

Rozbudowa/ modernizacja systemu kanalizacji
oraz sieci wodociągowej

Modernizacja infrastruktury drogowej

Modernizacja infrastruktury technicznej
(chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie)

Potrzeby, które zdaniem mieszkańców rozwiążą zdiagnozowane problemy 
na obszarze rewitalizacji w sferze technicznej 
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 Dostępność infrastruktury komunalnej oraz przekształcenie i nadanie jej nowych funkcji 

społecznych tak, by sprzyjały integracji i spędzaniu czasu wolnego w aktywny sposób dla 

wszystkich grup wiekowych 

 Wolne tereny pod inwestycje. Atrakcyjne tereny i obiekty do zagospodarowania. 

 Dostępność zielonych, niezagospodarowanych miejsc oraz możliwość nadania im nowych 

funkcji społecznych. Występowanie potencjału pod rekreację i rozwój turystyki. 

 Wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru i dziedzictwa kulturowego. Nawiązywanie 

współpracy i partnerstw lokalnych 

 Kreowanie nawyków dbania o środowisko naturalne oraz przygotowanie działań służących 

poprawie świadomości ekologicznej mieszkańców i poprawie stanu środowiska 

 Atrakcyjna lokalizacja - bliskość aglomeracji warszawskiej 

 Dobre skomunikowanie z obszarem Warszawy 

3. CZĘŚĆ PLANISTYCZNA 

3.1 Wizja i cele obszaru rewitalizacji  

Obszar do rewitalizacji zamieszkują aktywni i zintegrowani mieszkańcy działający wraz z 

organizacjami społecznymi,  samorządem oraz przedsiębiorcami na rzecz rozwoju lokalnego. 

Obszar do rewitalizacji posiada bogatą ofertę usług społecznych, edukacyjnych i spędzania czasu 

wolnego w przyjaznych przestrzeniach i czystym środowisku. Tereny te prężnie rozwijają się pod 

względem gospodarczym dzięki zmodernizowanej infrastrukturze,  atrakcyjnym obszarom 

krajobrazowym i obiektom sportowo-rekreacyjnym. 

Proces rewitalizacyjny będzie postępował w sposób zapewniający zrównoważoną odnowę 

zdegradowanej infrastruktury, jak też poprawę jakości życia i wzrost kapitału społecznego, przy 

zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, partnerstwa i równości szans.  

Kluczowe wyzwania dotyczące obszaru do rewitalizacji koncentrują się na kwestiach intensyfikacji 

wsparcia społecznego, integracji i aktywizacji społecznej wszystkich grup użytkowników tej 

przestrzeni, m.in. seniorów, stworzenia mieszkańcom dogodnych warunków spędzania czasu 

wolnego w czystym środowisku. Ważnym obszarem działań będzie także sfera przeobrażeń 

przestrzennych i poprawa estetyki przestrzeni publicznej. 
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Wszelkie działania rewitalizacyjne realizowane będą przez mieszkańców i dla mieszkańców, dzięki 

wdrożonym na szeroką skalę narzędziom partycypacji społecznej i współdecydowania o dalszym 

rozwoju obszaru rewitalizowanego przez jego użytkowników.   

Społeczność lokalna poczuje się silnie zintegrowana wokół wspólnych wartości, które związane są z 

obszarem do rewitalizacji. Wzmocniona zostanie spójność społeczna, ograniczone zostanie 

wykluczenie społeczne. Nastąpi to dzięki aktywizacji mieszkańców oraz rozszerzonej ofercie wsparcia 

dla osób i grup defaworyzowanych. Wzrośnie także liczba inicjatyw lokalnych i partycypacja 

społeczna w sprawach publicznych. Mieszkańcy obszaru rewitalizowanego będą zadowoleni z oferty 

spędzania wolnego czasu, atrakcyjnej przestrzeni publicznej, nowych miejsc spotkań, odpoczynku 

i rekreacji oraz możliwości szerokiego zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej i gości. 

Wielowątkowy proces rewitalizacji wymaga zdefiniowania nadrzędnego celu strategicznego oraz 

podlegających mu celów operacyjnych, odnoszących się do kluczowych obszarów problemowych w 

sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Cel 

strategiczny, cele operacyjne oraz kierunki działań określono na podstawie szczegółowych analiz i 

diagnozy zjawisk kryzysowych, w oparciu o doświadczenie i wiedzę specjalistyczną, z uwzględnieniem 

wyników konsultacji społecznych i działań partycypacyjnych.  

Mając na uwadze powyższe zostały sformułowane: cel strategiczny, cele operacyjne i kierunki działań 

programu rewitalizacji, odnoszące się do sfer społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i technicznej. 
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Rysunek 35. Cele i kierunki działania programu rewitalizacji. 

 

 

CEL STRATEGICZNY 

Aktywne tworzenie 
kapitału ludzkiego i 
społecznego oraz 

rozwój 
infrastrukturalny i 

gospodarczy 
zapewniający wysoką 

jakość życia 

CEL OPERACYJNY CO1 
Aktywizacja i 

integracja 
mieszkańców obszaru 

do rewitalizacji 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD1  

Zwiększenie poziomu integracji wśród 
wszystkich grup mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD2   

Wspieranie działań prospołecznych 
podejmowanych przez mieszkańców 

CEL OPERACYJNY CO2 
Rozwój oferty  

spędzania czasu 
wolnego dla różnych 

grup społecznych 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD3  

Oferta zajęć rekreacyjno-sportowych 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD4 

  Oferta zajęć rozwijających kompetencje 
społeczne 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD5   

Oferta zajęć rozwijających kompetencje 
kulturowe 

CEL OPERACYJNY CO3 
Aktywizacja 
gospodarcza 
mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD6  

Stworzenie warunków do rozwoju handlu, 
usług i turystyki wokół 

zmodernizowanych/wybudowanych 
obiektów służących rekracji  

KIERUNEK DZIAŁANIA KD7  

Kształowawnie postaw  przedsiębiorczych 
wśród mieszkańców 

CEL OPERACYJNY CO4 
Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD8 

Poprawa jakości środowiska 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD9 

Kształtowanie zachowań proekologicznych 

CEL OPEERACYJNY CO5 
Stworzenie atrakcyjnej i 
bezpiecznej przestrzeni 

dla mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD10 

Tworzenie miejsc przyjaznych dla 
mieszkańców 

KIERUNEK DZIAŁANIA KD11 

Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni 
publicznej 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Wszystkie przyjęte do realizacji projekty wynikają z celu strategicznego oraz celów operacyjnych 

i kierunków działań przyjętych w ramach programu rewitalizacji. Oddziaływanie tych projektów ma 

przyczynić się do realizacji wymienionych powyżej celów i redukcji problemów, które zostały 

zdiagnozowane i opisane w ramach programu. Działania do realizacji w ramach programu 

rewitalizacji zostały zgłoszone przez interesariuszy rewitalizacji − lokalny samorząd, mieszkańców, 

organizacje pozarządowe i inne podmioty.  Zadania wytypowane do programu wykorzystują lokalne 

potencjały i możliwości na obszarze do rewitalizacji, które wzmacniają efekty rewitalizacyjne. 

Poniżej przedstawiono listę projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brwinów, 

wraz z odniesieniem do właściwych celów operacyjnych. Po skonstruowaniu strategicznej wizji 

rozwoju obszaru do rewitalizacji oraz identyfikacji celów procesu rewitalizacji przystąpiono do 

wyznaczenia sposobów na ich spełnienie. Przedsięwzięcia te charakteryzują się czytelnym, realnym i 

mierzalnym celem, określonym terminem realizacji, zapewnionym źródłem finansowania oraz 

wyznaczonymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację danego działania. 

Projekty stanowią najważniejszy element każdego programu rewitalizacji. Mają one służyć 

wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Na stronie internetowej Gminy 

Brwinów udostępniony został wzór karty projektu, na której można było opisać propozycję 

przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Wstępne propozycje projektów można było składać w następujący 

sposób: 

 w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów w Biurze Obsługi Interesanta 

w godzinach pracy urzędu; 

 w postaci zeskanowanej na adres e-mail. 

Wymaganiem stawianym wobec każdej składanej karty projektu było jej czytelne podpisanie przez 

mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który dokonywał zgłoszenia (np. przedsiębiorstwo, 

organizacja pozarządowa itp.) oraz zamieszczenie danych kontaktowych. Nadesłane karty projektów 

były następnie konsultowane i omawiane w celu dokładnego przystosowania ich do występujących 

problemów i wykorzystania podczas ich realizacji lokalnych potencjałów.  

3.1.1 Powiązania projektów rewitalizacyjnych z celami rewitalizacji oraz 
kierunkami działań 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 ujmuje działania w sposób kompleksowy 

oraz prezentuje wszystkie istotne parametry poszczególnych projektów: 
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 numer projektu, tytuł, zakres i lokalizację; planowane produkty i rezultaty 

 harmonogram wdrażania projektów; 

 zakres zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy rewitalizacji w realizację 

projektów; okres realizacji; montaż finansowy. 

Zgodność z celami rewitalizacyjnymi i kierunkami działań rewitalizacyjnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych (projekty podstawowe) z poszczególnych sfer zawarto na poniższych schematach. 
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PROBLEM 1 

Niski poziom integracji 
społecznej 

 

KD1 

Zwiększenie poziomu 
integracji wśród 
wszystkich grup 

mieszkańców 

Przedsięwzięcie 12 

Sport w każdym! 

Przedsięwzięcie 16 

Zgrana rodzina  

Przedsięwzięcie 19 

Integracja i edukacja 
międzypokoleniowa – OD-

Nowa 

Przedsięwzięcie 20  

Centrum Integracji 
Mieszkańców 

POTENCJAŁ 

- Działalność ŚOPS i 
organizacji społecznych. 

Możliwość realizacji 
projektów w zakresie 
integracji i aktywizacji 

społecznej. 

PROBLEM 2  

Niski poziom aktywności 
społecznej  

 

KD2 

Wspieranie działań 
prospołecznych 

podejmowanych przez 
mieszkańców 

 

Przedsięwzięcie 14 

Społecznicy z Jedynki  - 
wolontariat uczniów SP nr 1 

w Brwinowie 

Przedsięwzięcie 20  

Centrum Integracji 
Mieszkańców 

Przedsięwzięcie 24  

Go local - działaj lokalnie 

POTENCJAŁ 

- Aktywna działalność i 
sprawna organizacja Urzędu 

Gminy i jego jednostek 
organizacyjnych  

- Otwartość Urzędu Gminy 
na współpracę z innymi 

lokalnymi podmiotami oraz 
organizacjami społecznymi. 

- Działalność ŚOPS i 
organizacji społecznych. 

Możliwość realizacji 
projektów w zakresie 
integracji i aktywizacji 

społecznej. 

PROBLEM 3 

Brak oferty spędzania 
czasu wolnego w sposób 

wartościowy 

 

 

KD3 

Oferta zajęć 
rekreacyjno-
sportowych 

Przedsięwzięcie 12 

Sport w każdym! 

Przedsięwzięcie 23 

Zdrowy tryb życia 

KD4 

Oferta zajęć 
rozwijających 

kompetencje społeczne 

Przedsięwzięcie 2 

Równamy w górę  - zajęcia z 
pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów 
SP nr 1 w Brwinowie 

Przedsięwzięcie 14 

Społecznicy z Jedynki  - 
wolontariat uczniów SP nr 1 

w Brwinowie 

Przedsięwzięcie 17 

Pewnym krokiem przez życie 

KD5 

Oferta zajęć 
rozwijających 

kompetencje kulturowe 

Przedsięwzięcie 11 

Biblioteczne animacje – 
aktywizacja literacko-

artystyczna dzieci i młodzieży 

Przedsięwzięcie 17 

„Filozofia dla wszystkich" - 
warsztaty filozoficzne dla 
dzieci i młodzieży gminy 

Brwinów rozwijające 
umiejętność krytycznego 

myślenia z wykorzystaniem 
tekstów literackich. 

POTENCJAŁ 

- Wysoki potencjał 
placówek oświatowych, 
organizacji społecznych 
oraz liderów lokalnych 

do wspierania działań w 
zakresie edukacji i 

aktywizacji mieszkańców 
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PROBLEM 4 

Niewykorzystany potencjał 
gminy do rozwoju 
przedsiębiorczości 

KD6 

Stworzenie warunków do 
rozwoju handlu, usług i 

turystyki wokół 
zmodernizowanych/wybud

owanych obiektów 
służących rekracji  

Przedsięwzięcie 1 

Budowa boiska wielofunkcyjnego  
w sąsiedztwie OSP Moszna 

Przedsięwzięcie 3 

Modernizacja stawu „Basen" 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu w sąsiedztwie oraz z 
przebudową ul. Glinianej w 

Brwinowie 

Przedsięwzięcie 4 

Zagospodarowanie stawu w 
parku miejskim wraz z obiektami 

małej architektury 

Przedsięwzięcie 5  

Zagospodarowanie 
funkcjonalno–przestrzenne 

zabytkowego założenia parkowo-
pałacowego  przy ulicy Pałacowej 

(d. Dworskiej) w Brwinowie 

Przedsięwzięcie 7 

Rozbudowa placu zabaw w 
sąsiedztwie świetlicy w 

Domaniewie przy ul. Małego 
Księcia 14 

Przedsięwzięcie 9 

Modernizacja stawu „Drugiego" 
w Brwinowie 

POTENCJAŁ 

- Atrakcyjne tereny i obiekty do 
zagospodarowania 

- Wolne tereny pod inwestycje 

- Atrakcyjna lokalizacja w 
pobliżu aglomeracji 

warszawskiej 

- Dobre skomunikowanie z 
Warszawą 

PROBLEM 5  

Niski poziom 
przedsiębiorczości wśród 

mieszkanców  

 

KD7 

Kształowawnie postaw  
przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców 

Przedsięwzięcie 15 

Nasza firma - zajęcia 
aktywizujące i rozwijające 

potencjał i przedsiębiorczość 
uczniów SP nr 1 w Brwinowie 

Przedsięwzięcie 2 

Równamy w górę  - zajęcia z 
pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów SP nr 
1 w Brwinowie 

Przedsięwzięcie 18 

Od bierności do aktywności  

POTENCJAŁ 

- Aktywna działalność i sprawna 
organizacja Urzędu Gminy i jego 

jednostek organizacyjnych  

- Działalność ŚOPS i organizacji 
społecznych. Możliwość 

realizacji projektów w zakresie 
integracji i aktywizacji 

społecznej. 
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PROBLEM 6 

Zanieczyszczone środowisko 

KD8 

Poprawa jakości 
środowiska 

Przedsięwzięcie 21 

Działania służące ochronie 
środowiska 

Przedsięwzięcie 22 

Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom środowiska POTENCJAŁ 

- Kreowanie nawyków dbania o 
środowisko naturalne oraz 

przygotowanie działań 
służących poprawie 

świadomości ekologicznej 
mieszkańców i poprawie stanu 

środowiska 

PROBLEM 7 

Niski poziom świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

KD9 

Kształtowanie zachowań 
proekologicznych 

Przedsięwzięcie 22 

Przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniom środowiska 

Przedsięwzięcie 21 

Działania służące ochronie 
środowiska 

POTENCJAŁ 

- Kreowanie nawyków dbania o 
środowisko naturalne oraz 

przygotowanie działań 
służących poprawie 

świadomości ekologicznej 
mieszkańców i poprawie stanu 

środowiska 
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PROBLEM 8 

Brak miesjc do spędzania 
wolnego czasu przez 

mieszkańców 
KD10 

Tworzenie miejsc 
przyjaznych dla 
mieszkańców 

Przedsięwzięcie 1 

Budowa boiska wielofunkcyjnego  w 
sąsiedztwie OSP Moszna 

Przedsięwzięcie 3 

Modernizacja stawu „Basen" wraz z 
zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie 

oraz z przebudową ul. Glinianej w 
Brwinowie 

Przedsięwzięcie 4 

Zagospodarowanie stawu w parku 
miejskim wraz z obiektami małej 

architektury 

Przedsięwzięcie 5 

Zagospodarowanie funkcjonalno–
przestrzenne zabytkowego założenia 

parkowo-pałacowego  przy ulicy Pałacowej 
(d. Dworskiej) w Brwinowie 

Przedsięwzięcie 7 

Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie 
świetlicy w Domaniewie przy ul. Małego 

Księcia 14 

Przedsięwzięcie 9 

Modernizacja stawu „Drugiego" w 
Brwinowie 

POTENCJAŁ 

- Dostępność infrastruktury 
komunalnej oraz 

przekształcenie i nadanie jej 
nowych funkcji społecznych 
tak, by sprzyjały integracji i 
spędzaniu czasu wolnego w 

aktywny sposób dla 
wszystkich grup wiekowych 

- Dostępność zielonych, 
niezagospodarowanych 
miejsc oraz możliwość 

nadania im nowych funkcji 
społecznych. Występowanie 
potencjału pod rekreację i 

rozwój turystyki. 
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3.1.2 Projekty podstawowe 

Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy. Pozwala przy tym na 

współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych i prywatnych. Podczas 

opracowywania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 nie 

dopuszcza się możliwości realizacji wyłącznie wybiórczych inwestycji, nastawionych na szybki efekt 

poprawy estetyki przestrzeni lub skupionych jedynie na działaniach remontowych, czy też 

modernizacyjnych. Wynika to z faktu, iż działania takie nie skutkują zmianami strukturalnymi na 

obszarze rewitalizacji. W związku z powyższym, w programie rewitalizacji uwzględniono również 

wykaz wskaźników, które określają oczekiwany postęp w  procesie rewitalizacji, z odniesieniem do 

celów rewitalizacji, a tym samym do efektów wdrażanych przedsięwzięć.  

Poniższy wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych (24 projekty podstawowe i 6 projektów 

uzupełniających) powstał w wyniku wyboru projektów najbardziej zgodnych z celami rewitalizacji, a 

jednocześnie charakteryzujących się wysokim stopniem realności osiągnięcia zamierzonych 

rezultatów. Projekty zostały wybrane spośród 52 propozycji zgłoszonych przez mieszkańców, 

przedsiębiorców i innych interesariuszy, składanych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Brwinów 

lub mailowo przez okres 30 dni.  
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PROBLEM 9 

Zagrożenie 
bezpieczeństwa 

mieszkańców 

KD11 

Poprawa 
bezpieczeństwa w 

przestrzeni 
publicznej 

Przedsięwzięcie 6 

Rozbudowa ul. Przejazd w 
Brwinowie 

Przedsięwzięcie 8 

Przebudowa ulic w centrum 
Brwinowa: Rynek, Wiejska, J. 

Kusocińskiego, Turystyczna, Żwirki i 
Wigury, H. Sienkiewicza 

Przedsięwzięcie 10 

Rozbudowa ul. Pałacowej w 
Brwinowie 

POTENCJAŁ 

- Możliwość realizacji 
przedsięwzięć 

zwiększających poziom 
bezpieczeństwa, 

szczególnie uczestnikow 
ruchu drogowego 
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1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w sąsiedztwie OSP Moszna 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 1 

Tytuł:  Budowa boiska wielofunkcyjnego w sąsiedztwie OSP Moszna  

Zakres: 

Na terenie sołectwa brakuje wielopokoleniowego miejsca integracji mieszkańców 
na świeżym powietrzu, m.in. w postaci ogólnodostępnych obiektów sportowo-
rekreacyjnych. Mieszkańcy nie posiadają na terenie wsi miejsca do rozwoju 
aktywności ruchowej, utrzymania dobrej kondycji i sprawności fizycznej, 
sprzyjających zdrowemu trybowi życia. 
W ramach projektu powstanie boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka) 
wraz z niezbędnymi urządzeniami związanymi z jego funkcjonowaniem o 
nawierzchni ze sztucznej trawy. Obiekt zostanie połączony z istniejącym boiskiem 
do piłki nożnej. Powstanie zaplecze socjalne składające się z 2 kontenerów 
(szatniowy i sanitarny). Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych (brak 
barier architektonicznych); W ramach projektu przewidziano: 1. Stworzenie 
wielopokoleniowego miejsca integracji mieszkańców sołectwa, dostępnego dla 
prowadzenia zajęć przez lokalne stowarzyszenia oraz Środowiskowy Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brwinowie; 2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i 
poczuciu osamotnienia, poprzez stworzenie miejsca integracji mieszańców na 
świeżym powietrzu; 3. Stworzenie miejsca odpoczynku, aktywizacji ruchowej i 
spędzania wolnego czasu dla rodzin, w tym zamieszkujących lokale socjalne w 
gminnym budynku komunalnym; 4. Podniesienie jakości życia mieszkańców 
poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (tereny zieleni z ekstensywnymi 
formami zagospodarowania - istniejące) i jego realizacja nie wymaga 
zmian w dokumencie 

 Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (tereny zieleni towarzyszącej usługom o charakterze 
zieleni komponowanej – parkowej) i realizacja projektu nie wymaga 
zmiany dokumentu 

Lokalizacja: 
Teren w miejscowości Moszna-Wieś (działka nr ew. 315/5) przy drodze gminnej w 
kierunku Krosna-Wsi 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 800 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Powierzchnia nowopowstałego boiska wielofunkcyjnego (A): 490 m
2
 

2. Liczba obiektów małej architektury na boisku wielofunkcyjnym (A): 4-10 
3. Wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru (B): 

co najmniej 50% badanych mieszkańców OR deklarujących wzrost dostępności usług sportowo-
rekreacyjnych w badaniu ankietowym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 
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2. Równamy w górę - zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Brwinowie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 2 

Tytuł:  
Równamy w górę - zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

Zakres: 

W chwili obecnej obserwuje się nasilone negatywne zjawiska społeczne 
występujące w środowisku społecznym uczniów, do których zaliczyć można m.in.: 

niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom 
uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym. Ponadto zdiagnozowana 

została niewystarczająca oferta zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
przeznaczonych na rozpoznawanie i przezwyciężanie trudności edukacyjnych 

uczniów, rozwijanie uzdolnień oraz wspierających uczniów w planowaniu dalszej 
ścieżki edukacyjnej. Występuje słabe wykorzystanie zasobów szkoły – wyposażenia 

i sprzętu oraz potencjału nauczycieli do prowadzenia zajęć z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Przedmiotem projektu jest organizacja i realizacja zajęć z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej aktywizujących i rozwijających potencjał poznawczy i rozwojowy 

uczniów, a w szczególności: 

 Warsztaty psychoedukacyjne - identyfikowanie mocnych stron, 
zainteresowań, uzdolnień uczniów (kl. 4-8) 

 Warsztaty z doradztwa zawodowego - poznawanie zawodów i profesji 
związanych z rozpoznanymi predyspozycjami, planowanie dalszej ścieżki 
edukacyjnej, rozwijania zainteresowań (kl. 4-8) 

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – pomoc w przezwyciężaniu trudności 
edukacyjnych (kl. 1-8) 

 Zajęcia psychoedukacyjne – uczymy, jak się uczyć (kl. 1-3) 

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia przedmiotowe (kl. 4-8) 

 Zajęcia sportowe, rekreacyjne i ruchowe, w tym taniec (kl. 1-8) 

 Zajęcia rozwijające kompetencje logicznego myślenia  (świetlica szkolna) 
Uczeń, który weźmie udział w projekcie będzie: zdobywał rzetelną wiedzę i 
umiejętności umożliwiające dalszy rozwój i osiąganie sukcesów osobistych; 

rozpoznawał własne predyspozycje i określał drogi dalszej edukacji; podejmował 
samokształcenie oparte na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 

przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, 
twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia; miał świadomość 

potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia oraz aktywny fizycznie, uprawiał 
sport. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie przy ul. J. Piłsudskiego 11 
Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Pomimo, że budynek SP nr 1 zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
rejonizacji szkoły podlega wielu uczniów zamieszkujących obszar do rewitalizacji, 
dlatego też będą oni przede wszystkim odbiorcami oferowanego wsparcia w 
ramach projektu. 

Realizator 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie  
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2026 2 283 608,75 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
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zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba uczestników warsztatów psychoedukacyjnych (A): 400 
2. Liczba uczestników warsztatów z doradztwa zawodowego (A): 100  
3. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (A): 100 
4. Liczba uczestników zajęć psycho-edukacyjnych (A): 240 
5. Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia przedmiotowe (A): 80 
6. Liczba uczestników zajęć sportowych, rekreacyjnych i ruchowych (A): 100 
7. Liczba uczestników zajęć rozwijających kompetencje logicznego myślenia (A): 40 
8. Wzrost aktywności uczniów (B): co najmniej 20% badanych uczniów deklarujących wzrost 

aktywności w badaniu ankietowym 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

3. Modernizacja stawu „Basen” wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie oraz z przebudową ul. 
Glinianej w Brwinowie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 3 

Tytuł:  
Modernizacja stawu „Basen” wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie 
oraz z przebudową ul. Glinianej w Brwinowie 

Zakres: 

Zbiornik „Basen" to staw powstały w wyniku eksploatacji gliny, należący do 
kompleksu stawów powyrobiskowych, położonych po wschodniej stronie ul. 
Biskupickiej w Brwinowie. Staw posiada niezagospodarowaną i niebezpieczną linię 
brzegową. Brzegi zbiornika są silnie zarośnięte roślinnością szuwarową, krzewami 
oraz drzewami, co przy braku cyrkulacji i natlenienia wody sprzyja procesom 
gnilnym, zamulaniu dna oraz zanieczyszczeniu wody. Ze względu na znaczną 
głębokość, nierówne, zanieczyszczone dno zbiornik nie może służyć jako kąpielisko, 
dlatego też powinien być odpowiednio zagospodarowany dla spacerujących i 
wypoczywających nad wodą. Obecnie przebywanie nad stawem o 
niezagospodarowanej linii brzegowej, przy braku wyznaczonych ścieżek pieszo-
rowerowych, pomostów i oświetlenia uniemożliwia przemieszczanie się oraz 
bezpieczne wędkowanie osobom przebywającym na tym terenie. 
Zbiornik wodny wymaga oczyszczenia, wzmocnienia linii brzegowej, wykonania 
prac gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania nabrzeża stawu, a ponadto 
podjęcia działań na rzecz napowietrzenia wody oraz przeprowadzenia renowacji 
terenu skarpy stawu. Wymagane jest również zabezpieczenie odpowiednich 
warunków dla istniejącego ekosystemu. W celu stworzenia miejsca przyjaznego dla 
użytkowników niezbędne jest urządzenie miejsc rekreacji (ścieżki spacerowe, 
pomosty, obiekty małej architektury) i wykonania niezbędnej infrastruktury 
technicznej i drogowej. Rezultatami projektu będą: 1. Poprawa jakości wody i 
bezpieczeństwa hydrologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu walorów 
przyrodniczych akwenu; 2. Stworzenie po wyrobisku gliny stawu, jako miejsca 
rekreacji i aktywnego wypoczynku nad wodą dla mieszkańców gminy Brwinów; 3. 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z terenu wokół ,,Basenu"; 4. 
Zagospodarowanie potencjału istniejących, zapomnianych i zaniedbanych 
zbiorników wodnych na terenie gminy Brwinów. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (zieleń urządzona i rekreacyjna) i nie 
wymaga zmian dokumentu 

 Projekt jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (zieleń parkowa) i nie wymaga zmian dokumentu 



 
 

108 

 

Lokalizacja: Zbiornik wodny przy ul. Biskupickiej w rejonie ul. Glinianej w Brwinowie 
Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 2 000 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Powierzchnia zmodernizowanego stawu „Basen” (A): 2,5 ha 
2. Liczba obiektów małej architektury na zmodernizowanym obszarze stawu „Basen” (A): 20-30 

obiektów (np. ławki, kosze, lampy oświetleniowe, pomosty) 
3. Poprawa jakości wody i bezpieczeństwa hydrologicznego na obszarze rewitalizacji (B): wykonanie 

2-3 napowietrzeń wody raz na 5 lat 
4. Zwiększenie ilości osób korzystających z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze 

zmodernizowanego obszaru stawu „Basen” (B): co najmniej 50% badanych mieszkańców OR 
deklarujących w badaniu ankietowym, że częściej korzystają z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
na obszarze stawu „Basen” po przeprowadzeniu modernizacji  

5. Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników stawu „Basen” (B): co najmniej 50% badanych 
mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że po przeprowadzeniu modernizacji 
stawu „Basen” poprawiło się bezpieczeństwo jego użytkowników 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

4. Zagospodarowanie stawu w parku miejskim wraz z obiektami małej architektury 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 4 

Tytuł:  Zagospodarowanie stawu w parku miejskim wraz z obiektami małej architektury 

Zakres: 

Obecnie staw jest bezodpływowym zanieczyszczonym zbiornikiem wodnym 
położonym na terenie parku miejskiego. Brak cyrkulacji i natlenienia wody oraz 
okresowe zmiany poziomu wody w zbiorniku powodują zanieczyszczenie i 
zamulenie dna. Ponadto spadające do wody liście z drzew, rosnących przy stawie 
przyczyniają się do powstawania procesów gnilnych, a wokół stawu zwłaszcza 
latem unosi się nieprzyjemny odór. Stan ten pogłębia występujący okresowo niski 
stan wody w zbiorniku. Obecnie przebywanie nad zanieczyszczonym stawem nie 
stanowi atrakcji dla spacerowiczów oraz nie sprzyja rekreacji i wypoczynkowi nad 
wodą dla mieszkańców gminy Brwinów odwiedzających park miejski. 
Modernizacja stawu będzie polegała na odpowiednim ukształtowaniu linii 
brzegowej zbiornika, zastosowaniu filtrów i właściwej cyrkulacji wody, 
ustabilizowaniu poziomu wody w zbiorniku, tak aby zintensyfikować naturalne 
procesy samooczyszczania się wód. Powyższe działania przyczynią się także do 
poprawy warunków ekosystemu, zwłaszcza żyjących tu ptaków oraz roślinności 
wodnej i szuwarowej. Ponadto planowana jest budowa pomostów i mostków na 
połączonych stawach, które wraz z innymi elementami małej architektury będą 
stanowiły dodatkową atrakcją dla osób odwiedzających park miejski. 
Rezultatami projektu będą: 1. Zapobieżenie pogłębiającej się degradacji stawu, 
postępującym procesom gnilnym, zachowanie ekosystemu; 2. Stworzenie nowego 
miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku nad wodą dla mieszkańców gminy 
Brwinów; 3. Zagospodarowanie potencjału istniejących, zapomnianych i 
zaniedbanych zbiorników wodnych; 4. Poprawa jakości wody i bezpieczeństwa 
hydrologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych; 5. 
Zakończenie modernizacji parku miejskiego w Brwinowie poprzez wykonanie prac 
związanych z „brakującym ogniwem" odnowienia terenów zielonych w centrum 
miasta; 6. Zwiększenie liczby użytkowników parku miejskiego w różnych grupach 
wiekowych poprzez modernizację stawu w parku miejskim w Brwinowie; 7. Wzrost 
atrakcyjności terenu całego parku miejskiego jako miejsca kompleksowo 
odpowiadającego na potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku w 
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centrum miasta poprzez oczyszczenie, odmulenie i zagospodarowanie stawu. 8. 
Podniesienie jakości życia mieszańców poprzez zagospodarowanie stawu w parku 
miejskim i wzrost jego funkcji rekreacyjnych, widokowych itp. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (zieleń urządzona i rekreacyjna) i nie 
wymaga zmian dokumentu 

 Lokalizacja projektu nie  jest objęty Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Lokalizacja: 
Staw znajduje się na działkach nr ew. 44/2-5, obr. 5 w Brwinowie o pow. 4, 7 ha na 
terenie parku miejskiego. 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Zagospodarowany staw będzie służyć mieszkańcom całej gminy, ale szczególne 
znaczenie będzie miał dla mieszkańców obszaru do rewitalizacji, dla których 
brakuje oferty spędzania czasu wolnego. Projekt jest zlokalizowany w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru do rewitalizacji: Brwinów 3, Brwinów 4 i 
Falęcin. 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 3 000 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Powierzchnia zmodernizowanego stawu w parku miejskim (A): 1 ha 
2. Wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanego obszaru stawu w parku miejskim (B): co 

najmniej 50% badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że częściej 
korzystają z obszaru stawu w parku miejskim po jego modernizacji 

3. Poprawa jakości wody i bezpieczeństwa hydrologicznego (B): zabiegi oczyszczania i napowietrzania 
stawu 1-2/rok 

4. Wzrost atrakcyjności terenu całego parku miejskiego (B): co najmniej 50% badanych mieszkańców 
OR deklarujących w badaniu ankietowym, że wzrosła atrakcyjność terenu parku miejskiego 

5. Podniesienie jakości życia mieszańców poprzez zagospodarowanie stawu w parku miejskim i wzrost 
jego funkcji rekreacyjnych (B): co najmniej 50% badanych mieszkańców OR deklarujących w 
badaniu ankietowym, że zagospodarowanie stawu w parku miejskim przyczyniło się do 
podniesienia jakości życia mieszkańców oraz, że wzrosła atrakcyjność terenu parku miejskiego.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

5. Zagospodarowanie funkcjonalno–przestrzenne zabytkowego założenia parkowo-pałacowego przy ulicy 
Pałacowej (d. Dworskiej) w Brwinowie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 5 

Tytuł:  
Zagospodarowanie funkcjonalno–przestrzenne zabytkowego założenia parkowo-
pałacowego przy ulicy Pałacowej (d. Dworskiej) w Brwinowie 

Zakres: 

Tereny zielone wokół Pałacu Wierusz-Kowalskich w centrum parku miejskiego, nie 
zachęcają do odwiedzania tego miejsca, pomimo przeprowadzonej kompleksowej 
odnowy zabytkowego pałacu. Zabytkowe założenie parkowe w bezpośrednim 
sąsiedztwie pałacu wymaga kompleksowej modernizacji w celu stworzenia 
atrakcyjnej przestrzeni dla wypoczynku na świeżym powietrzu, jak również 
ogólnodostępnej strefy integracji, gdzie mieszkańcy będą mogli bezpiecznie 
spędzać wspólnie czas. Ta część parku jest obecnie nieuporządkowana, z zielenią 
niską i średnią, stanowiąca efekt powstania samosiejek, które zakłóciły pierwotne 
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założenie parkowe oraz częściowo zdewastowanym drzewostanem, brak w niej 
alejek spacerowych, a także oświetlenia. Obszar nie odpowiada założeniom 
historycznym, nie stanowi również atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Nie może być 
wykorzystywany jako miejsce integracji społecznej dla działań organizacji 
pozarządowych, Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie i innych podmiotów, 
tworzących dla mieszkańców różnego rodzaju ofertę kulturalną, edukacyjną czy 
rekreacyjną nie tylko w pałacu, ale także w jego otoczeniu. 
Modernizacja założenia parkowego pałacu ma na celu odtworzenie historycznego 
układu, który uległ zatarciu i nie jest możliwy do przywrócenia w formie 
pierwotnej. Ze względu na charakterystyczny dla okresu powstania pałacu, jako 
formalny wzór przyjęto park neoklasycystyczny. Projektowane elementy 
zagospodarowania obejmą utworzenie niewielkich wzniesień, parterów 
kwiatowych (wraz z wysypaniem kolorowym żwirem ujętym w parkowe obrzeża 
metalowe), mineralnych alejek spacerowych na osi parkowej i bocznych, 
nasadzenia zieleni: krzewów, drzew i bylin oraz form rzeźbiarskich i drobnych 
elementów wodnych. Powstanie przyłącze wody z system nawadniania oraz 
przyłącze energetyczne wraz z oświetleniem. 
Rezultatami projektu będą: 1. Modernizacja założenia parkowego, spójna i 
zharmonizowana z całością parku miejskiego, objętego decyzją Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie o wpisie do rejestru 
zabytków; 2. Zapobieżenie pogłębiającej się degradacji terenów zielonych oraz 
zachowanie zrównoważonego ekosystemu; 3. Zakończenie modernizacji parku 
miejskiego w Brwinowie poprzez wykonanie prac związanych z „brakującym 
ogniwem" odnowy terenów zielonych w centrum miasta; 4. Zwiększenie liczby 
użytkowników parku miejskiego w różnych grupach wiekowych; 5. Wzrost 
atrakcyjności terenu całego parku miejskiego jako miejsca kompleksowo 
odpowiadającego na potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku w 
centrum miasta; 6. Podniesienie jakości życia mieszańców poprzez całościowe, 
docelowe zagospodarowanie parku miejskiego i wzrost jego funkcji rekreacyjnych, 
wypoczynkowych, widokowych itp. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (zieleń urządzona i rekreacyjna) i nie 
wymaga zmian dokumentu 

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Lokalizacja: 
Teren parkowy w otoczeniu Pałacu Wierusz-Kowalskich, położony w centralnej 
części parku miejskiego, położony na części działki nr ew. 3/16, obr. 5 w 
Brwinowie, o pow. 1,67 ha, w tym tereny zieleni urządzonej stanowią 1,37 ha. 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 3 000 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Obszar zmodernizowanego założenia parkowego w sąsiedztwie Pałacu w Parku Miejskim w 
Brwinowie (A): 2 ha 

6. Zwiększenie liczby użytkowników parku miejskiego w różnych grupach wiekowych (B): co najmniej 
50% badanych mieszkańców OR (w trzech różnych grupach wiekowych) deklarujących w badaniu 
ankietowym, że częściej korzystają z parku miejskiego 

2. Poprawa atrakcyjności parku miejskiego jako miejsca kompleksowo odpowiadającego na potrzeby 
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mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku w centrum miasta (B): co najmniej 50% badanych 
mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że wzrosła atrakcyjność terenu parku 
miejskiego jako miejsca kompleksowo odpowiadającego na potrzeby mieszkańców w zakresie 
rekreacji i wypoczynku w centrum miasta 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

6. Rozbudowa ul. Przejazd w Brwinowie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 6 

Tytuł:  Rozbudowa ul. Przejazd w Brwinowie 

Zakres: 

Ulica Przejazd generuje ruch z drogi powiatowej ul. marsz. J. Piłsudskiego do Szkoły 
Podstawowej nr 1, hali sportowej, północnej części parku miejskiego oraz do 
jedno- i wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych w rejonie ul. Sochaczewskiej. W 
pasie drogowym brak jest ścieżki rowerowej, wystarczającej liczby miejsc 
postojowych oraz optymalnej organizacji ruchu na wąskiej jezdni. Ponadto, po 
modernizacji parku i oddaniu do użytku nowych obiektów użyteczności publicznej 
natężenie ruchu wzrośnie, a droga nie zapewni odpowiedniej komunikacji i 
dostępu do usług zlokalizowanych w tej części miasta. Z uwagi na rosnący ruch 
pojazdów samochodowych, występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu osób 
zmotoryzowanych, pieszych i rowerzystów, a zwłaszcza dzieci i młodzieży 
przemieszczających się do szkoły, hali sportowej oraz miejsc aktywności 
rekreacyjno-wypoczynkowej, wydarzeń o charakterze imprez masowych i obiektów 
użyteczności publicznej, w parku miejskim, a także na terenie osiedli w rejonie ul. 
Sochaczewskiej. 
W ramach projektu nastąpi rozbudowa drogi w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Brwinowie (ok. 800 uczniów) i hali sportowej. 
Rezultatami projektu będą: 1. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej drogi w 
rejonie nowego przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP w ciągu ul. Przejazd i 
Sportowej; 2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej drogi w rejonie wejścia do 
zabytkowego parku miejskiego w Brwinowie; 3. Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej drogi w rejonie hali sportowej i Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Brwinowie; 4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" i nie wymaga zmian dokumentu 

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Lokalizacja: Od ul. marsz. J. Piłsudskiego do ul. W. Moczydłowskiego 
Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 2 500 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Długość rozbudowanej drogi (A): 170 m 
2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (B): co najmniej 

50% badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że zwiększyła się 
dostępność komunikacyjna 

3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi na obszarze rewitalizacji (B): liczba 
zdarzeń drogowych 0-1/rok 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

7. Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie świetlicy w Domaniewie przy ul. Małego Księcia 14 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 77 

Tytuł:  
Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie świetlicy w Domaniewie przy ul. Małego 
Księcia 14 

Zakres: 

W chwili obecnej na terenie sołectwa Domaniew brakuje urządzonej plenerowej 
siłowni oraz w pełni wyposażonego placu zabaw dla aktywności ruchowej dzieci w 
różnym wieku, aby mogły aktywnie spędzać wolny czas. Brakuje również strefy 
rekreacji z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi dla starszych dzieci oraz dla 
poprawy sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych. Natomiast 
nieodpowiednie zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni wokół Świetlicy 
uniemożliwia prowadzenie zajęć i zabaw z udziałem dzieci i młodzieży przez lokalne 
stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne gminy. 
Przedmiotem projektu będzie montaż dodatkowych urządzeń siłowych na terenie 
przy Świetlicy w Domaniewie, z uwzględnieniem odpowiednich stref 
bezpieczeństwa.  
Rezultatami projektu będą: 1. Sprzyjanie aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, 
zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi u dzieci; 2. Podnoszenie sprawności 
fizycznej i aktywności ruchowej u dzieci i młodzieży, przebywającej na świeżym 
powietrzu; 3. Stworzenie bezpiecznego miejsca do rozwoju aktywności ruchowej 
dla dzieci w każdym wieku; 4. Nauka współdziałania, współzawodnictwa, 
doskonalenia zdolności motorycznych wśród dzieci z terenów wiejskich; 5. 
Stworzenie warunków do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży z 
terenów wiejskich. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (strefa mieszkaniowa) i nie wymaga 
zmian dokumentu 

 Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (strefa mieszkaniowa i usługi nieuciążliwe) i nie wymaga 
zmian dokumentu 

Lokalizacja: 
Plac zabaw obejmuje działki nr ew. 132/21 i 132/22, zaś na działce nr ew. 132/24 
znajduje się budynek Świetlicy w Domaniewie 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 500 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba dodatkowych urządzeń siłowych na terenie przy Świetlicy w Domaniewie (A): 3  
2. Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar 

rewitalizacji (B): liczba zajęć 5-10/miesiąc. 
3. Wzrost poziomu integracji wśród dzieci z terenów wiejskich na obszarze rewitalizowanym (B): 

sprawozdanie z wykorzystania nowo powstałych elementów małej architektury (ławki, stoły, 
palenisko) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 
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8. Przebudowa ulic w centrum Brwinowa: Rynek, Wiejska, J. Kusocińskiego, Turystyczna, Żwirki i Wigury, H. 
Sienkiewicza 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 8 

Tytuł:  
Przebudowa ulic w centrum Brwinowa: Rynek, Wiejska, J. Kusocińskiego, 

Turystyczna, Żwirki i Wigury, H. Sienkiewicza 

Zakres: 

W chwili obecnej zdiagnozowano niżej wymienione problemy:  

 brak drożności układu komunikacyjnego i płynności ruchu powodujące 
utrudnienia w dostępności do miejsc rekreacji, integracji i spędzania czasu 
wolnego a także innych miejsc publicznych na terenie rewitalizowanym w 
centrum miasta; 

 niedostateczna jakość układu komunikacyjnego na terenie 
rewitalizowanym w centrum miasta i poziom jego funkcjonalności, 
powodująca utrudnienia w dostępności oraz niewystarczający poziom 
bezpieczeństwa użytkowników ruchu, co przekłada się na liczne wypadki i 
kolizje drogowe; 

 istniejące zagrożenie dla dzieci i młodzieży przemieszczającej się do miejsc 
aktywności rekreacyjno-sportowych a także do szkół; 

 odnotowywane na terenie rewitalizacyjnym przekroczenia poziomu 
średniodobowego stężenia PM 2,5.  

Projekt swoim zakresem obejmie przebudowę Rynku i ulic w centrum miasta. 
Modernizacja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. W ramach przebudowy ulic powstaną 
wyniesione skrzyżowania, jezdnie, chodniki, ciągi pieszo rowerowe, ścieżki 
rowerowe, kanalizacja deszczowa i inna niezbędna infrastruktura. Poprzez 

regulację gospodarki wodnej, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, a 
także wykorzystania rozwiązań energooszczędnych realizacja projektu będzie miała 

pozytywny wpływ na środowisko. 
Rezultatami projektu będą: 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i innych 

uczestników ruchu w dotarciu do usług użyteczności publicznej w centrum miasta 
(m.in. Parku Miejskiego w Brwinowie – Projekt podstawowy nr 4 i 5, Stadionu 

Miejskiego – Projekt uzupełniający nr 3, publicznego Przedszkola nr 3 w Brwinowie 
przy ul. Słonecznej); 2. Poprawa dostępności komunikacyjnej w centrum 

przestrzeni miejskiej (w tym zwiększenie dostępności do miejsc rekreacji, integracji 
i spędzania czasu wolnego); 3. Wzrost poziomu funkcjonalności przestrzeni 

publicznej; 4. Rozwój alternatywnych szlaków umożliwiających sprawne 
przemieszczanie się uczestników ruchu w różnych kierunkach miasta; 5.  

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do lokalnych centrów aktywności i 
węzłów przesiadkowych; 6. Pozytywny wpływ na zmniejszenie liczby wypadków i 
kolizji drogowych; 7. Poprawa wizerunku estetyki przestrzeni miejskiej gminy; 8.  

Zwiększenie liczby działań na rzecz ochrony środowiska. 
Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” i nie wymaga zmian dokumentu  

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  

Lokalizacja: 
Ulice: Rynek, Wiejska, J. Kusocińskiego, Turystyczna, Żwirki i Wigury, H. 

Sienkiewicza 
Realizator 
Gmina Brwinów 

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2022-2027 6 000 000,00 zł 
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Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Zwiększenie poziomu funkcjonalności przestrzeni publicznej w centrum miasta (B): co najmniej 50% 
badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że zwiększyła funkcjonalność 
przestrzeni publicznej w centrum miasta 

2. Wzrost poziomu zaangażowania mieszkańców i jst w zakresie ochrony środowiska (B): Ochrona/ 
nowe nasadzenia zieleni ulicznej wykonane przez mieszkańców i przedstawicieli jst 

3. Wzrost liczby inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zanieczyszczeniom (A): 
7/rok 

4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu w centrum przestrzeni miejskiej (B): co 
najmniej 50% badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpiła 
poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu w centrum przestrzeni miejskiej 

5. Poprawa dostępności komunikacyjnej w centrum przestrzeni miejskiej (B): co najmniej 50% 
badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpiła poprawa 
dostępności komunikacyjnej w centrum przestrzeni miejskiej  

6. Zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych na przebudowanych ulicach (B): 1-2/rok 
7. Długość przebudowanych ciągów komunikacyjnych zwiększających dostępność do obiektów 

użyteczności publicznej (A): 1650 mb. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji  

9. Modernizacja stawu „Drugiego” w Brwinowie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 9 

Tytuł:  Modernizacja stawu „Drugiego” w Brwinowie 

Zakres: 

„Drugi” staw to część brwinowskich glinianek powstałych w wyniku eksploatacji 
gliny. Zbiornik od lat nie był pielęgnowany - żył własnym życiem. Zaniedbana linia 
brzegowa jest zarośnięta krzewami, co uniemożliwia bezpieczny spacer wokół 
stawu, wędkowanie i przyjemne spędzenie czasu nad wodą. Ze względów 
bezpieczeństwa nie może służyć jako kąpielisko. Zasilany jest wodami gruntowymi, 
opadowymi, zaś nadmiar wody odprowadzany jest do rowu melioracyjnego. Brzegi 
stawu są silnie zarośnięte roślinnością szuwarową. Brak cyrkulacji i natlenienia 
wody powoduje procesy gnilne i zamulanie dna. Obecnie przebywanie nad stawem 
o niezagospodarowanej linii brzegowej, bez znaków informacyjnych oraz bez 
wytyczonych ciągów spacerowych i oświetlenia stwarza niebezpieczeństwo dla 
osób przebywających na tym terenie. 
Zbiornik wodny, wymaga oczyszczenia, wzmocnienia linii brzegowej, wykonania 
prac gwarantujących bezpieczeństwo użytkowania nabrzeża stawu, a ponadto 
podjęcia działań na rzecz napowietrzenia wody oraz przeprowadzenia renowacji 
terenu skarpy stawu. Należy zabezpieczyć również odpowiednie warunki dla 
istniejącego ekosystemu. Aby stworzyć miejsce przyjazne dla użytkowników 
niezbędne jest urządzenie miejsc rekreacji (ścieżki spacerowe, pomosty, obiekty 
małej architektury) i wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. 
Rezultatami projektu będą: 1. Stworzenie nowego miejsca rekreacji i aktywnego 
wypoczynku nad wodą dla mieszkańców gminy Brwinów; 2. Zagospodarowanie 
potencjału istniejącego, zapomnianego i zaniedbanego zbiornika wodnego; 3. 
Wzrost bezpieczeństwa przy korzystaniu z brwinowskich glinianek; 4. Poprawa 
jakości wody i bezpieczeństwa hydrologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu 
walorów przyrodniczych; 5. Zwiększenie atrakcyjności Stawu. Staw po odnowieniu 
stanie się atrakcyjnym dla odwiedzających, ciekawym turystycznie miejscem.  

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 
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Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” i nie wymaga zmian dokumentu  

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  

Lokalizacja: 
Teren ze stawem po zachodniej stronie ul. Biskupickiej – działka nr ew. 30 u cz. 
Działki nr ew. 29, obr. 1 w Brwinowie 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Zmodernizowany staw „Drugi” w Brwinowie będzie służyć mieszkańcom całej 
gminy, ale szczególne znaczenie będzie miał dla mieszkańców obszaru do 
rewitalizacji, dla których brakuje oferty spędzania czasu wolnego. Projekt jest 
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru do rewitalizacji, tj.: Brwinów 3, 
Brwinów 4 i Biskupice. 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 2 000 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Powierzchnia zmodernizowanego Stawu (A): 2 ha 
2. Liczba obiektów małej architektury na obszarze zmodernizowanego Stawu (A): 10-20 (np. ławki, 

kosze, pomosty) 
3. Poprawa poziomu bezpieczeństwa użytkowników Stawu (B): 5-10 latarni oświetleniowych 
4. Poprawa jakości wody i bezpieczeństwa hydrologicznego (B): Napowietrzanie wody 1-2/5 lat 
5. Wzrost poziomu atrakcyjności odnowionego obiektu (B): co najmniej 50% badanych mieszkańców 

OR deklarujących w badaniu ankietowym, że zwiększyła się atrakcyjność stawu „Drugiego”. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

10. Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 10 

Tytuł:  Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie 

Zakres: 

Obecnie ul. Pałacowa łącząca ul. Biskupicką (drogę wojewódzką nr 720) z parkiem 
miejskim w Brwinowie jest drogą gminną o szerokości ok. 3 m, utwardzoną 
destruktem asfaltowym. Brak jest bezpiecznego, prawidłowo wykonanego układu 
komunikacyjnego w centrum miasta, stanowiącego bezpieczny dostęp do parku 
miejskiego oraz do obiektów użyteczności publicznej w sąsiedztwie, w tym do 
modernizowanego obecnie pałacu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, a także 
zabudowań posesji ul. Rynek od nr 4 do 14, mających wjazdy od strony Parku 
Miejskiego. Występuje zagrożenie dla osób przemieszczających się do miejsc 
aktywności rekreacyjno-sportowych, na teren wydarzeń o charakterze imprez 
masowych oraz obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie 
parku miejskiego w centrum Brwinowa. 
W ramach projektu ulica Pałacowa zostanie rozbudowana na długości ok. 115 m. 
W ramach rozbudowy wykonana zostanie jezdnia, zatoki postojowe, chodnik, ciąg 
pieszo-rowerowy, zjazdy publiczne, plac do zawracania oraz kanalizacja deszczowa 
i oświetlenie uliczne. 
Rezultatami projektu będą: 1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników 
ruchu oraz dostępności komunikacyjnej w centrum przestrzeni miejskiej; 2. Rozwój 
szlaku komunikacyjnego umożliwiającego sprawne przemieszczanie się 
uczestników ruchu pomiędzy układem komunikacyjnym w centrum miasta a 
terenem parku miejskiego; 3. Poprawa dostępności do obiektów użyteczności 
publicznej (place zabaw, siłownia, ogród botaniczny, zabytkowy pałac Wierusz-
Kowalskich, willa Tobolków, i in.) i ogólnodostępnych miejsc rekreacyjno-
wypoczynkowych (m. in. staw, punkty widokowe, ogród botaniczny) 
zlokalizowanych w parku miejskim w centrum miasta; 4. Umożliwienie dostępu do 
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drogi publicznej nieruchomościom ul. Rynek od nr 4 do 14, mających wjazdy od 
strony parku; 5. Pozytywny wpływ na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji 
drogowych na włączeniu ruchu do drogi wojewódzkiej; 6. Poprawa wizerunku 
estetyki przestrzeni miejskiej gminy. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” i nie wymaga zmian dokumentu  

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  

Lokalizacja: 
Inwestycja będzie zlokalizowana w istniejącym i projektowanym pasie drogowym 
na działkach nr ew. 19/1-2, 13, 20, 31, 44/1 i 44/3 oraz część działki nr ew. 3/16 
obr. 5. w Brwinowie. 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2024 1 500 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Długość rozbudowanej ulicy (A): 100 m 
2. Długość wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego (A): 100 m 
3. Poprawa dostępności komunikacyjnej w centrum przestrzeni miejskiej (B): co najmniej 50% 

badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpiła poprawa 
dostępności komunikacyjnej w centrum przestrzeni miejskiej 

4. Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej (B): co najmniej 50% badanych 
mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpiła poprawa dostępności do 
obiektów użyteczności publicznej  

5. Poprawa wizerunku estetyki przestrzeni miejskiej gminy (B): co najmniej 50% badanych 
mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpiła poprawa wizerunku estetyki 
przestrzeni miejskiej gminy    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

11. Biblioteczne animacje – aktywizacja literacko-artystyczna dzieci i młodzieży 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 11 

Tytuł:  Biblioteczne animacje – aktywizacja literacko-artystyczna dzieci i młodzieży 

Zakres: 

Problemem jest obserwowany niski poziom udziału w życiu publicznym oraz 
kulturalnym lokalnej społeczności. Notuje się malejące zainteresowanie literaturą 
oraz osłabienie wartości czytelnictwa. 
W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, w ramach projektu przewiduje się 
niniejsze przedsięwzięcia: 1. Głośne czytanie: „Bajeczka z pudełeczka”, „Wieczór z 
bajką”; 2. Zajęcia artystyczno-literackie „Słucham i maluję”; 3. Tematyczne oraz 
cykliczne warsztaty rękodzieła w oparciu o zasoby książkowe biblioteki np.: „Oczko 
do oczka”, „Tworzenie bombek choinkowych”; 4. Okołoliterackie konkursy, foto-
konkursy, quizy, zagadki, gry, krzyżówki (np.: „Książka na wakacjach”, „Ferie z 
kostką”); 5. Aktywizacja czytelnictwa „Wakacyjne wyzwanie”; 6. Cykle zajęć „Ferie 
w bibliotece” i „Wakacje z biblioteką”; 7. „Mobilna Biblioteka” i „Plenerowa 
Biblioteka” - działania promujące czytelnictwo, prowadzone poza lokalem 
biblioteki, również w plenerze oraz 8. Spotkania autorskie z twórcami literatury 
dziecięcej i młodzieżowej. 
Rezultatami projektu będą: 1. Aktywizacja czytelnicza wśród mieszkańców gminy; 



 
 

117 

 

2. Poszerzanie zainteresowań i preferencji czytelniczych; 3. Kształtowanie 
pożądanych postaw (proaktywność, zaradność, tolerancja, otwartość na świat i 
różnorodność, samodzielność, odpowiedzialność) wśród dzieci i młodzieży; 4. 
Wyrabianie poszanowania dla społecznej, bo wspólnej, własności; 5. Uwrażliwianie 
na sztukę i literaturę. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: 
Aktywności w ramach zadania realizowane będą w lokalach należących do 
biblioteki oraz w innych wybranych lokalizacjach umożliwiających przeprowadzenie 
działań „Mobilnej Biblioteki” np. plac zabaw przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Pomimo, że budynek biblioteki zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu będą skierowane przede 
wszystkim do mieszkańców całego obszaru do rewitalizacji. 

Realizator 
Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2027 14 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba inicjatyw kulturalnych podjętych w Bibliotece (A): 30-100/rok 
2. Liczba uczestników inicjatyw kulturalnych podjętych w Bibliotece (A): średnio miesięcznie: 20-50 
3. Liczba organizacji zaangażowanych w podejmowanie inicjatyw kulturalnych w Bibliotece (A): 2-3 
4. Wzrost poziomu zainteresowania literaturą wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym 

młodzieży i dzieci (B): wzrost liczby wypożyczeń w danym roku do liczby wypożyczeń w roku 
ubiegłym. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

12. Sport w każdym! 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 12 

Tytuł:  Sport w każdym! 

Zakres: 

W gminie problem polega na tym, iż mieszkańcy w niskim stopniu angażują się w 
propozycje sportowe i w działania prozdrowotne. Dodatkowo wiele miejsc na 
terenie Brwinowa nie jest w pełni wykorzystane do celów sportowych. 
Projekt przewiduje niżej wymienione przedsięwzięcia: 1. Organizacja „Igrzysk 
sportowych” dla rodzin - popularyzacja sportu wśród mieszkańców. Organizacja 
wydarzeń integrujących i włączających lokalną społeczność jest cennym 
elementem rewitalizacji społecznej, bez której nie można mówić o pełnym procesie 
rewitalizacji; 2. Oddolna inicjatywa społeczna na sport, udostepnienie lokalnej 
społeczności miejsca/budynku oraz sprzętu na darmowe spędzanie czasu na 
sportowo za darmo, mieszkańcy w wyznaczonym czasie mogą przyjść do klubów 
sportowych, na boiska na terenie całego Brwinowa i korzystać z nich, ćwicząc i 
poprawiając swoją aktywność sportową; 3. Aktywizacja lokalnych klubów 
sportowych poprzez wspólną promocję przedsięwzięcia oraz organizację „Igrzysk 
sportowych”, mająca na celu integrację środowiska sportowego, których 
współpraca może wpłynąć pozytywnie na postrzeganie środowiska sportowego w 
okolicznych miejscach. 
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W wyniku realizacji projektu: 1. Społeczność będzie bardziej zaangażowana w życie 
sportowe; 2. Mieszkańcy będą chętniej korzystać z oferty sportowej i nastąpi 
aktywizacja społeczności; 3. Poprawie ulegnie zintegrowanie rodzin poprzez udział 
w spotkaniach sportowych inicjowanych przez rodziny, znajomych. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Nie dotyczy 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy  

Lokalizacja: Miasto Brwinów, szczególnie Klub Sportowy „RAION" FC ul. Pruszkowska 17 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Pomimo, że budynek Klubu Sportowego znajduje się poza obszarem rewitalizacji, 
jest on zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie obszaru do rewitalizacji: Brwinów 3 i 
Brwinów 4. Wsparcie oferowane w ramach projektu przewidziane jest przede 
wszystkim do wszystkich mieszkańców obszaru do rewitalizacji, dla których brakuje 
oferty zajęć sportowych. 

Realizator 
Klub Sportowy Raion Fight Club 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2023 2 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba wydarzeń integrujących i włączających społeczność lokalną na obszarze do rewitalizacji (A): 
1-5 

2. Liczba lokalnych klubów sportowych zaangażowanych w promocję i organizację zajęć/inicjatyw 
sportowych (A): min. 1  

3. Poprawa poziomu integracji mieszkańców gminy (B): co najmniej 50% badanych mieszkańców OR 
deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpiła wzrost poziomu integracji wśród mieszkańców 
gminy 

4. Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy (B): co najmniej 50% badanych mieszkańców OR 
deklarujących w badaniu ankietowym, że wzrosła ich aktywność fizyczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

13. Filozofia dla wszystkich - warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy Brwinów rozwijające 
umiejętność krytycznego myślenia z wykorzystaniem tekstów literackich 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 13 

Tytuł:  
Filozofia dla wszystkich - warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy 
Brwinów rozwijające umiejętność krytycznego myślenia z wykorzystaniem 
tekstów literackich 

Zakres: 

W gminie problemem jest nasilanie się negatywnych zjawisk wśród dzieci i 
młodzieży, m.in. bierność, aspołeczność, uzależnienia od Internetu, gier 
komputerowych, zatracanie się w wirtualnym świecie, zmaganie się z problemem 
akceptacji, presji otoczenia, braku wsparcia ze strony prawnych opiekunów. 
Ponadto oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży jest niewystarczająca. 
Brakuje zajęć z edukacji filozoficznej w szkolnej i pozaszkolnej ofercie. Wolontariat 
wśród dzieci i młodzieży jest mało rozwinięty. 
W ramach projektu przewidziano: 1. Nabór wolontariuszy do pracy przy projekcie 
„Warsztaty dla wszystkich” i omówienie zakresu współpracy; 2. Przygotowanie 
materiałów promocyjnych; 3. Działania promocyjne; 4. Tworzenie i uruchomienie 
strony internetowej projektu; 5. Plenerowy spektakl otwierający „Czytelnia 
filozoficzna”; 6. Utworzenie grup warsztatowych i przeprowadzenie cyklu 



 
 

119 

 

warsztatów dla trzech grup wiekowych: 9-11, 12-15, 16-18 lat przez Pracownię 
Filozoficzną „Eureka" metodą Lippmana; 7. Finał: panel filozoficzny z udziałem 
uczestników i słuchaczy brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. 
Rezultatami projektu będą: 1. Kształtowanie pożądanych postaw i umiejętności 
wśród dzieci i młodzieży: krytyczne myślenie, proaktywność, prowadzenie dialogu i 
zabieranie głosu w dyskusji, analizowanie czytanych tekstów, tolerancja, otwartość 
na świat i różnorodność, samodzielność, odpowiedzialność; 2. Zmiana w 
postawach uczestników warsztatów (dzieci i młodzież w wieku szkolnym). Udział w 
zajęciach podniesie ich sprawność rozumowania, krytycznego myślenia; rozwinie 
ich kompetencje czytelnicze, edukacyjne. Ponadto wzmocni ich poczucie pewności 
siebie poprzez możliwość zabierania głosu na forum grupy. Pokazywanie różnych 
punktów widzenia zbuduje w nich postawę otwartości, a także empatii i 
wrażliwości; 3. Poszerzenie kompetencji dotyczących nowych technologii, grafiki, 
redakcji tekstów przez grupę wolontariuszy współtworzących projekt. Ponadto 
grupa wolontariuszy będzie mogła zdobyć doświadczenie w organizowaniu 
wydarzeń kulturalnych; 4. Wzmocnienie pozytywnego obraz biblioteki jako miejsca 
nowoczesnego, atrakcyjnego dla młodzieży, otwartego na realizację ich pomysłów; 
5. Integracja lokalnej społeczności. Osoby dorosłe i seniorzy, słuchacze 
brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku będą zaproszeni do udziału w 
finałowym panelu filozoficznym. Wydarzenie będzie okazją do międzypokoleniowej 
wymiany myśli. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Lokale Biblioteki Publicznej w Brwinowie oraz filii biblioteki w Otrębusach 
Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Pomimo, że budynek biblioteki zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
zajęcia przewidziane do realizacji w ramach projektu będą skierowane przede 
wszystkim do mieszkańców całego obszaru do rewitalizacji. 

Realizator 
Pracownia Filozoficzna „Eureka", Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2025 12 900,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba wydarzeń kulturalnych integrujących lokalną społeczność (A): 14/rok 
2. Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych integrujących lokalną społeczność (A): 30-60 

osób/warsztat oraz 20-40 osób/warsztat i min. 30 os./jednorazowe przedstawienie plenerowe 
3. Liczba osób, które podejmą pracę w wolontariacie (A): 1-10 osób 
5. Liczba osób, u których wzrosną kompetencje miękkie (umiejętność krytycznego myślenia, 

umiejętność współdziałania, samodzielność) (A): co najmniej 50% uczestników deklarujących w 
badaniu ankietowym wzrost kompetencji miękkich 

6. Poprawa poziomu integracji lokalnej społeczności, w tym dzieci, młodzieży i seniorów (B): co 
najmniej 50% badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpił wzrost 
poziomu integracji lokalnej społeczności, w tym dzieci, młodzieży i seniorów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

14. Społecznicy z Jedynki - wolontariat uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 
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PROJEKT PODSTAWOWY NR 14 

Tytuł:  
Społecznicy z Jedynki - wolontariat uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Brwinowie 

Zakres: 

Problemem są nasilone negatywne zjawiska społeczne występujące w środowisku 
społecznym uczniów, do których zaliczyć można m.in.: niski poziom kapitału 
społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz 
kulturalnym. Brakuje oferty zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych na 
aktywizowanie i rozwijanie potencjału i kompetencji społecznych uczniów. 
Ponadto słabo wykorzystywane są zasoby szkoły – wyposażenie i sprzęt oraz 
potencjał nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. 
Przedmiotem projektu jest organizacja i prowadzenie zajęć w ramach wolontariatu 
uczniowskiego, na które składają się: 1. zajęcia artystyczne i występy publiczne; 2. 
pomoc koleżeńska w realizacji obowiązków szkolnych; 3. pomoc sąsiedzka ze 
wsparciem rodziców; 4. pomoc instytucjom społecznym zewnętrznym; 5. prace 
gospodarczo-ogrodnicze w szkole. Rezultatami projektu będą: 1. Profilaktyka 
negatywnych zjawisk i postaw społecznych (brak umiejętności wykorzystania czasu 
wolnego na rozwijanie zainteresowań, pracy w grupie, określania i dążenia do 
realizacji celu, bierność, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym 
oraz kulturalnym); 2. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, 
aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 3. 
Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Uczeń, który weźmie udział w projekcie 
będzie: dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu; czuł się członkiem społeczności 
lokalnej; wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i 
innych; umiał współpracować w grupie i działał zgodnie z obowiązującymi w niej 
zasadami; miał poczucie współodpowiedzialności; tolerancyjny wobec odrębności 
innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych; 
potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami; wrażliwy na potrzeby innych, 
aktywny fizycznie i artystycznie. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie przy ul. J. Piłsudskiego 11 
Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Pomimo, że budynek SP nr 1 zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
rejonizacji szkoły podlega wielu uczniów zamieszkujących obszar do rewitalizacji, 
dlatego też będą oni przede wszystkim odbiorcami oferowanego wsparcia w 
ramach projektu. 

Realizator 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2026 317 612,50 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba zorganizowanych zajęć artystycznych (A): 100 
2. Liczba zorganizowanych wystąpień publicznych (A): 4 
3. Liczba podjętych współpracy z instytucjami zewnętrznymi (A): 2 
4. Liczba uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach artystycznych i wystąpieniach publicznych (A): 25 
5. Liczba uczniów zaangażowanych w wolontariat uczniowski (A): 25 
6. Wzrost poziomu postaw prospołecznych u uczniów (B): 20% uczniów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 
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15. Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 15 

Tytuł:  
Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

Zakres: 

Problemem są nasilone negatywne zjawiska społeczne występujące w środowisku 
społecznym uczniów, do których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, 
przestępczość, niski poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom 
uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym. Brakuje również oferty zajęć 
pozalekcyjnych przeznaczonych na aktywizowanie i rozwijanie potencjału i 
przedsiębiorczości uczniów. Występuje słabe wykorzystanie zasobów szkoły – 
wyposażania i sprzętu oraz potencjału nauczycieli do prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych. Przedmiotem projektu jest organizacja i realizacja zajęć 
pozalekcyjnych aktywizujących i rozwijających potencjał i przedsiębiorczość 
uczniów dla kl. 4-8 poprzez warsztaty w szkole i pozaszkolne rękodzieła, up-
cyklingu, ceramiki, praktyczno-techniczne, fotograficzne i informatyczne do 
realizacji projektu polegającego na wytwarzaniu przez uczniów przedmiotów 
codziennego użytku, prezentowaniu przebiegu ich wytwarzania (filmy, blogi) na 
utworzonej i prowadzonej do tego celu stronie internetowej oraz sprzedaży ich 
podczas imprez szkolnych i przekazywania środków na cele samorządu 
uczniowskiego. 
Rezultatami projektu będą: 1. Profilaktyka negatywnych zjawisk i postaw 
społecznych (brak umiejętności wykorzystania czasu wolnego na rozwijanie 
zainteresowań, pracy w grupie, określania i dążenia do realizacji celu, bierność), 2. 
Kształtowanie i rozwijanie kompetencji i umiejętności przedsiębiorczości, pracy w 
grupie, określania i dążenia do realizacji celu, poszukiwania i rozwijania 
zainteresowań; 3. Ukierunkowanie uczniów ku wartościom. Uczeń, który weźmie 
udział w projekcie będzie: rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i 
krytycznie; umiał realizować własne plany i marzenia; miał świadomość potrzeby 
nieustannego rozwoju i kształcenia, był świadomy, że każdemu kreatywnemu 
działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i będzie gotów go podejmować; umiał 
współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał 
poczucie współodpowiedzialności; potrafił budować przyjazne relacje z 
rówieśnikami. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie przy ul. J. Piłsudskiego 11 
Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Pomimo, że budynek SP nr 1 zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
rejonizacji szkoły podlega wielu uczniów zamieszkujących obszar do rewitalizacji, 
dlatego też będą oni przede wszystkim odbiorcami oferowanego wsparcia w 
ramach projektu. 

Realizator 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2026 345 075,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
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mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba zorganizowanych warsztatów dla uczniów (A): 45 
2. Liczba uczestników zorganizowanych warsztatów dla uczniów (A): 60 
3. Wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród uczniów (B): 20% uczniów deklarujących wzrost poziomu 

przedsiębiorczości  
4. Poprawa poziomu aktywności wśród uczniów (B): 20% uczniów deklarujących wzrost poziomu 

aktywności   
5. Poprawa poziomu integracji wśród uczniów (B): 30% uczniów deklarujących wzrost poziomu 

integracji  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

16. Zgrana rodzina 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 16 

Tytuł:  Zgrana rodzina 

Zakres: 

W gminie została zdiagnozowana potrzeba wsparcia rodziców w ich roli, 
stworzenia okazji do podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz nabycia nowych 
umiejętności.  
Projekt przewiduje realizację programów, inicjatyw wzmacniających więzi rodzic-
dziecko i integrujących rodziny. Na cykl warsztatów podnoszących kompetencje 
rodzicielskie oraz usprawniających relację rodziców z dziećmi składać się będą: 

1. Szkoła dla rodziców i wychowawców: 

 Część I. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do 
nas mówiły” 

 Część II „Rodzeństwo bez rywalizacji” 

 Część III „Nastolatek” 
2. Program wzmacniania rodziny - cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi w 

wieku 10-14 lat; 
3. Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice - 

warsztat dla rodziców dzieci 0-6 lat; 
4. Inne warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie; 
5. Grupy wsparcia dla rodziców (np. „Mama, Tata wie”, ,,Klub Rodzica”); 
6. Punkt konsultacyjny dla rodziców - porady dla rodziców pedagogiczne, 

psychologiczne, terapeutyczne; 
7. Terapia rodzinna; 
8. Realizacja programów, inicjatyw wzmacniających więzi rodzic-dziecko i 

integrujących rodziny 
W wyniku realizacji projektu: 1. Rodzice podniosą kompetencje rodzicielskie oraz 
nabędą nowe umiejętności wychowawcze poprzez uczestnictwo w cyklicznych 
i/lub jednodniowych warsztatach; 2. Rodzice wzmocnią siebie w roli rodzica 
poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia i możliwość wymiany doświadczeń z 
innymi rodzicami; 3. Rodzice zwiększą swoją świadomość poprzez korzystanie z 
Punktu Konsultacyjnego dla rodziców, gdzie rodzice będą mogli uzyskać wsparcie, 
zasięgnąć porad wychowawczych; 4. Rodzice poprawią relację i wzmocnią więź z 
dzieckiem poprzez podjęcie terapii rodzinnej. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 
Uzasadnienie potrzeby Pomimo, że budynek ŚOPS zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
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realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane będzie przede wszystkim do 
mieszkańców całego obszaru do rewitalizacji. 

Realizator 
Dział Wspierania Rodziny Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2025 200 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie (A): 2-5/rok 
2. Liczba uczestników warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie (A): 5-10/warsztat 
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia dla rodziców w postaci porad (A): 30/rok 
4. Liczba uczestników grup wsparcia dla rodziców (A): 20-30/rok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

17. Pewnym krokiem przez życie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 17 

Tytuł:  Pewnym krokiem przez życie 

Zakres: 

W gminie zdiagnozowano szereg potrzeb, takich jak: potrzeba zaplanowania dla 
dzieci i młodzieży zajęć służących podniesieniu kompetencji społecznych i nabyciu 
nowych umiejętności społecznych; potrzeba realizacji prospołecznych działań 
młodzieżowych, rówieśniczych, programów liderskich, z obszaru profilaktyki i 
promocji zdrowia; potrzeba rozwijania wolontariatu młodzieżowego - promowanie 
wolontariatu wśród młodych ludzi; potrzeba nabycia przez młodzież nowych 
kompetencji społecznych; potrzeba promowania zdrowego stylu życia wolnego od 
używek; potrzeba prowadzenia grup rozwojowych; potrzeba umożliwienia 
dzieciom i młodzieży korzystania ze wsparcia psychologa, pedagoga; potrzeba 
podejmowania inicjatyw profilaktycznych promujących zdrowy styl życia z 
uwzględnieniem aktywności kulturalnej, sportowej, turystycznej i obywatelskiej.  
W ramach projektu zaplanowano dla dzieci i młodzieży poniższe przedsięwzięcia, 
służące podnoszeniu kompetencji społecznych i nabywaniu nowych umiejętności 
społecznych: 

1. Realizacja prospołecznych działań młodzieżowych, rówieśniczych, 
programów liderskich, z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, np. 
„Grupa liderów” - grupa aktywnej młodzieży działającej na rzecz 
społeczności lokalnej; 

2. Rozwijanie wolontariatu młodzieżowego – promowanie wolontariatu 
wśród młodych ludzi; 

3. Treningi Rozwoju Umiejętności Społecznych - cykl zajęć tematycznych dla 
dzieci i młodzieży; 

4. Programy profilaktyczne, np. „Spójrz Inaczej”, „Trzy Koła”; 
5. Grupy rozwojowe; 
6. Wsparcie psychologa, pedagoga; 
7. Inicjatywy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia z uwzględnieniem 

aktywności kulturalnej, sportowej, turystycznej i obywatelskiej 
W wyniku realizacji projektu: 1. Dzieci i młodzież nabędą nowe kompetencje 
społeczne i nowe umiejętności społeczne; 2. Młodzi ludzie podejmą wolontariat; 3. 
Młodzież będzie inicjatorami wydarzeń mających na celu promowanie zdrowego 
stylu życia, wolnego bez używek; 4. Wzrośnie poczucie sprawstwa wśród 
młodzieży. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
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szczególnymi 
potrzebami 
Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Gmina Brwinów 
Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Pomimo, że budynek ŚOPS zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane będzie przede wszystkim do 
mieszkańców całego obszaru do rewitalizacji. 

Realizator 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Wspierania Rodziny w Brwinowie, przy ul. Grodziskiej 31 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2023 150 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba inicjatyw profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia (A): 3/rok 
2. Liczba uczestników inicjatyw profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia (A): 30 
3. Liczba uczestników podejmujących zaangażowanych w wolontariat młodzieżowy (A): 8-12 
4. Liczba osób, które ukończyły treningi rozwoju umiejętności społecznych (A): 25-30/rok 
5. Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia psychologa i pedagoga (A): 30/rok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

18. Od bierności do aktywności 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 18 

Tytuł:  Od bierności do aktywności 

Zakres: 

Celem projektu jest podwyższenie umiejętności społecznych i zawodowych oraz 
aktywności na rynku pracy osób korzystających z pomocy społecznej zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, które zamieszkują obszar rewitalizacji. W ramach 
projektu zakłada się organizację różnych form wsparcia dla mieszkańców z obszaru 
do rewitalizacji: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników 
projektu, warsztaty i szkolenia, spotkania z doradcą zawodowym, organizacja grup 
wsparcia oraz poradnictwa specjalistycznego, poradnictwo obywatelskie, prawne i 
psychologiczne, organizacja i promocja wolontariatu; wiele innych zgłaszanych na 
bieżąco potrzeb społecznych.  
Dzięki realizacji projektu nastąpi zdecydowane polepszenie stanu społeczności 
lokalnej (zaktywizowanie społeczności, pobudzanie ich do dalszej aktywności na 
rzecz samych siebie). Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych uczestników projektu, co będzie miało także wpływ na 
obniżenie poziomu bezrobocia. Dzięki realizacji projektu nastąpi także reintegracja 
społeczna mieszkańców obszaru do rewitalizacji.  

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Centrum Integracji Mieszkańców ŚOPS 
Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 

Pomimo, że budynek ŚOPS zlokalizowany jest poza obszarem rewitalizacji, 
wsparcie oferowane w ramach projektu skierowane będzie przede wszystkim do 
mieszkańców całego obszaru do rewitalizacji. 
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obszarem rewitalizacji: 
Realizator 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – CIM w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2025 350 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Wzrost dostępności usług społecznych na obszarze rewitalizowanym (B): co najmniej 50% badanych 
mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpił wzrost dostępności usług 
społecznych 

2. Liczba uczestników warsztatów (A): 8-12/warsztat 
3. Liczba uczestników szkoleń (A): 12-15 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

19. Integracja i edukacja międzypokoleniowa – OD-Nowa 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 19 

Tytuł:  Integracja i edukacja międzypokoleniowa – OD-Nowa 

Zakres: 

W obszarze do rewitalizacji zauważa się potrzebę podjęcia działań 
ukierunkowanych na aktywizację mieszkańców poprzez integrację społeczną. 
Celem projektu jest włączenie osób i rodzin mieszkających na obszarze 
rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach projektu przewiduje się wzrost 
poziomu kompetencji społecznych osób z obszarów rewitalizacji. Projekt zakłada 
realizację działań integrujących społeczność zamieszkującą obszar rewitalizacji. W 
ramach projektu zakłada się realizację zajęć integracyjnych, wspólne wycieczki oraz 
imprezy ekologiczne w tym wspólne sadzenie i pielęgnacja roślin na terenach 
zieleni miejskiej, których współorganizatorami będą uczestnicy projektu. Działania 
społeczne, które będą podejmowane w ramach projektu ukierunkowane będą 
również na integrację międzypokoleniową np. podczas działań związanych ze 
wspólną pielęgnacją obszarów zielonych (dzieci, młodzież, seniorzy) – tworzenie 
ogrodów społecznych w zielonych skwerkach przestrzeni publicznej, ogródków 
warzywnych, ziołowych np. na terenie Ogrodu botanicznego. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Obszar rewitalizacji 
Realizator 
Gmina Brwinów, Jednostki organizacyjne Gminy Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2026 100 000,00 zł  
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie list 
obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej 
lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od partnerów Programu: 
1. Liczba odbiorców oferty projektu (A): 50-70 
2. Integracja społeczna poprzez zaangażowanie w prace pielęgnacyjne zielni (B): na pow. min. 1000 m

2
 

3. Liczba uczestników warsztatów (A): 20-30 osób/warsztat 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 
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20. Centrum Integracji Mieszkańców 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 20 

Tytuł:  Centrum Integracji Mieszkańców 

Zakres: 

Wiele osób w obszarze rewitalizacji chciałoby podjąć działania społeczne lub widzi 
taką potrzebę jednak nie jest w stanie podjąć samodzielnie działań związanych z 
prowadzeniem lub uczestniczeniem w inicjatywach lokalnych czy projektach 
społecznych. Projekt ten jest zatem odpowiedzią w zakresie potrzeb społeczności 
lokalnych związanych z aktywnością społeczną. Centrum Integracji Mieszkańców 
jest miejscem, w którym organizacje społeczne oraz liderzy lokalni mogliby 
uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach, wspierając się oraz inspirując do 
działania. Dodatkowo będzie można skorzystać z warsztatów oraz szkoleń, które 
pozwolą wyposażyć uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia 
projektów i procesów z zakresu lokalnych inicjatyw (kompetencje interpersonalne, 
umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, planowania strategicznego). 
Uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia procesów 
partycypacyjnych oraz angażowania liderów lokalnych do współpracy. Dodatkowo 
dzięki utworzeniu przestrzeni wspólnego działania będzie mogła następować 
wymiana wiedzy i informacji związana z przygotowywanymi, przeprowadzonymi 
oraz planowanymi projektami, dzięki temu będzie można także podejmować 
samodzielne partnerstwa, które wzbogacą projekty społeczne oraz podniosą ich 
rangę i możliwości realizacji. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Centrum Integracji Mieszkańców w Brwinowie 
Realizator 
Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej – CIM w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2023 80 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba wydarzeń organizowanych w CIM (A): 5-10 rocznie 
2. Liczba osób uczestniczących w inicjatywach podejmowanych w CIM (A): 50-100/rok 
3. Liczba podmiotów współpracujących z CIM (A): 5-10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

21. Działania służące ochronie środowiska 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 21 

Tytuł:  Działania służące ochronie środowiska  

Zakres: 

Projekt pozwoli zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego poprzez organizację wydarzeń, warsztatów oraz spotkań 
tematycznych o ekologii. W ramach projektu będzie można także wprowadzić 
dodatkowe zajęcia w szkole z zakresu edukacji ekologicznej oraz zajęć związanych z 
regionalizmem poprzez organizację np. wycieczek rowerowych, spacerów 
krajoznawczych, których celem będzie poznawanie najbliższej okolicy podczas 
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aktywnego wypoczynku. Działanie takie pozwoli zwiększyć wiedzę oraz poczucie 
tożsamości wśród mieszkańców obszaru rewitalizowanego, co przełoży się w 
przyszłości na większą potrzebę dbania o środowiskowo naturalne i najbliższe 
otoczenie. W ramach wydarzeń organizowane będzie także sprzątanie świata, w 
które włączona zostanie społeczność z obszaru do rewitalizacji. W ramach 
wydarzenia przewiduje się także działania edukacyjne oraz informacyjne wśród 
mieszkańców z zakresu poszanowania środowiska naturalnego, sposobów na 
oszczędzanie energii oraz zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska. 
Projekt kierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów. Dzięki realizacji 
projektu nastąpi wzrost świadomości mieszkańców w zakresie możliwości 
prowadzenia ekologicznego i zdrowego trybu życia. Nastąpi także poprawa 
czystości i estetyki terenów zielonych, która przyczyni się do rozwoju turystyki i 
rekreacji. Dzięki zadaniu wzrośnie także aktywność społeczna mieszkańców 
obszaru rewitalizacji na rzecz swojego otoczenia i rozwoju osobistego, wzmocni się 
integracja społeczna społeczności lokalnej. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji  
Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji 
Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2024 80 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Wzrost efektu ekologicznego (A): Liczba nasadzeń roślin min. 200 szt./rok 
2. Wzrost liczby odbiorców wydarzeń (A): Wzrost liczby uczestników wydarzeń w odniesieniu do roku 

poprzedniego 
3. Poprawa jakości środowiska (B): Pozytywna ocena ekspercka    
4. Wzrost liczy uczestników wycieczek (A): wzrost liczby uczestników w odniesieniu do roku 

poprzedniego 
5. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizowanego (B): co najmniej 50% 

badanych mieszkańców OR deklarujących w badaniu ankietowym, że nastąpił wzrost ich 
świadomości ekologicznej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

22. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 22 

Tytuł:  Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska 

Zakres: 

Działanie obejmuje wprowadzenie zadań związanych z pozyskaniem środków 
finansowych dla mieszkańców Gminy Brwinów na inwestycje z zakresu: wymiana 
źródeł ciepła na ekologiczne, utylizacja eternitu. Głównym elementem tego 
działania jest utworzenie zachęt finansowych, które znacznie wspomogą realizację 
proekologicznych rozwiązań. Główną barierą w stosowaniu działań 
proekologicznych jest bariera ekonomiczna, która znacznie uniemożliwia 
stosowanie takich rozwiązań w prywatnych domach.  
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców w zakresie 
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zdrowia, dzięki likwidacji niskiej emisji. Ponadto wzrośnie świadomość ekologiczna 
mieszkańców.  

Lokalizacja: Nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy Brwinów 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Prowadzone działania proekologiczne, mają na celu ograniczenie odziaływania 
czynników o szerokim charakterze przestrzennym np. niska emisja, co przekłada się 
bezpośrednio na mieszkańców obszaru do rewitalizacji oraz musi być prowadzona 
całościowo, na obszarze całej gminy ze względu na rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń. Wszelkie działania o charakterze proekologicznym, które zostaną 
podjęte poza obszarem rewitalizacji będą miały bezpośredni wpływ na polepszenie 
warunków życia mieszkańców obszaru do rewitalizacji. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2026 1 800 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie (A): 40-60/rok 
2. Liczba działań o charakterze proekologicznym (A): 2-3/rok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

23. Zdrowy tryb życia 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 23 

Tytuł:  Zdrowy tryb życia 

Zakres: 

Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji borykają się z wieloma problemami 
związanymi ze zdrowiem, kondycją psychiczną czy uzależnieniami. Dotychczas w 
gminie nie prowadzono działań związanych z wydarzeniami, spotkaniami czy 
warsztatami podnoszącymi wiedzę na temat zdrowego trybu życia. Podejmowane 
przez dzieci aktywności oraz decyzje zależą od postawy rodziców i ich nawyków. 
Od dorosłego więc zależy, czy nauczy swoje dziecko dobrych przyzwyczajeń. 
Projekt ma na celu realizację warsztatów, spotkań oraz organizację wydarzeń o 
tematyce wpływu aktywności fizycznej na rozwój dziecka, jego kontaktów z 
rówieśnikami i rodzicami, zagrożeń wynikających z biernego trybu życia (oraz 
stosowania używek), radzenia sobie ze stresem, efektywnej komunikacji i 
empatycznych relacji. W ramach projektu będzie także można uczestniczyć w 
zajęciach ruchowych oraz w okresie wiosenno-letnim m.in. w śniadaniu na trawie, 
nordic-walking, treningach tai-chi i chińskiej gimnastyki chi kung, plenerowych 
zajęciach fitness połączonych z tańcem, treningów typu slawik fitness, tańce w 
kręgu i tańce etniczne oraz grach zespołowych. Zajęcia będą skierowane do 
dorosłych i dzieci – szczególnie promowane i nagradzane będzie uczestnictwo 
rodzinne. Poziom trudności treningów będzie dostosowany do grupy wiekowej. 
Dzięki realizacji projektu uczestnicy poznają nowe sposoby na aktywne spędzanie 
czasu i podniesie się ich świadomość na temat korelacji pomiędzy aktywnym 
trybem życia i zdrowiem psychicznym dzieci i dorosłych.  

Opis działań 
zapewniających 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
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dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 
Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie 
Realizator 
Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2026 150 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba zorganizowanych zajęć ruchowych(A): 16/miesiąc 
2. Liczba zorganizowanych warsztatów edukacyjnych (A): 10/rok 
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach, wydarzeniach i warsztatach (A): min. 200 osób/miesiąc 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

24. Go local – działaj lokalnie 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 24 

Tytuł:  Go local – działaj lokalnie  

Zakres: 

Projekt zakłada utworzenie miejsca w obszarze do rewitalizacji (pomieszczenia w 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie), na działalność edukacyjno-
kulturalną. Pomieszczenie będzie zagospodarowywane wspólnie z mieszkańcami 
obszaru rewitalizacji i wyposażane poprzez nieodpłatne udostępnianie zbiorów i 
sprzętów, a także poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w ramach budżetu 
projektu. Miejsce umożliwi wspólne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców 
obszaru do rewitalizacji w sposób aktywny umożliwiający edukację, integrację oraz 
rozwój pasji i zainteresowań. Projekt przyczyni się do wzrostu poziomu 
kreatywności wśród dzieci i młodzieży, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój. W 
ramach projektu przewiduje się również organizację spotkań młodych ludzi z 
lokalnymi przedsiębiorcami, artystami, ludźmi z pasją. Spotkania pozwolą osobom 
z problemami adaptacyjnymi na zdobycie wiedzy i zwiększenie poczucia pewności 
siebie. Dzięki temu osoby te będą mogły lepiej radzić sobie w trudnych dla nich 
sytuacjach zawodowych i życiowych. Spotkania zorientowane będą na odkrywanie 
i utrwalanie potencjału osób młodych w różnych dziedzinach m.in. taniec, 
fotografia, nowe media, nowe technologie, programowanie (Coders DoJo). 
Mieszkańcy posiadający wiedzę w danej dziedzinie będą mogli prowadzić zajęcia 
dla dzieci i młodzieży w ramach wyżej wymienionych tematów. W ramach projektu 
planuje się także stworzenie bazy osób/miejsc, które chcą wymienić się swoimi 
umiejętnościami/zasobami rzeczowymi i mają trochę czasu by móc poświęcić go 
innym. Wykonując jakieś „usługi” zbiera się tym samym „godziny”, które będzie 
można wydać u innej osoby. Ważna jest tutaj także integracja w tym przede 
wszystkim integracja międzypokoleniowa. Dzięki temu wykorzystuje się lokalne 
potencjały i zasoby miejscowej ludności, a tym samym buduje się społeczeństwo 
kreatywne i uczące się. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa transferu wiedzy 
i doświadczeń a także rozwój pasji (np. malarstwo, turystyka, fotografia i wiele 
innych) wśród dzieci i młodzieży. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 
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Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Nie dotyczy 

Lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie 
Realizator 
 Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2026 20 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba osób zaangażowanych w projekt (A): 100-150 osób/rok 
2. Liczba zorganizowanych spotkań (A): 10/rok. 
3. Liczba zorganizowanych warsztatów (A): 10/rok 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

3.1.3 Projekty uzupełniające 

Poza listą podstawową przedsięwzięć, ustawa o rewitalizacji dopuszcza określenie w dokumencie 

również charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących 

kierunki działań (patrz Tabela 47. Komplementarność projektów uzupełniających w zakresie celów i 

kierunków działań). Projekty uzupełniające dotyczą zarówno przedsięwzięć publicznych, jak i 

prywatnych, co do których na obecnym etapie nie można określić, czy zostaną zrealizowane ze 

względu na obecną, niepewną sytuację gospodarczą. 

1. Budowa otwartej strefy rekreacji wraz z budową ul. S. Woydy oraz ul. 11 Listopada i ul. W. 
Moczydłowskiego w Brwinowie 

PROJEKT  UZUPEŁNIAJĄCY NR 1 

Tytuł:  
Budowa otwartej strefy rekreacji wraz z budową ul. S. Woydy oraz ul. 11 
Listopada i ul. W. Moczydłowskiego w Brwinowie 

Zakres: 

Obecnie nieruchomość jest zagospodarowana częściowo przez utworzony tor 
pumptruck. Istnieje potrzeba stworzenia szerszej oferty rekreacyjno-sportowej dla 
mieszkańców oraz poprawy estetyki zaniedbanej i niewykorzystanej nieruchomości 
na terenie miasta. Dla umożliwienia dostępności i bezpiecznego funkcjonowania 
planowanych obiektów niezbędne jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej obsługującej strefę rekreacji. 
Budowa otwartej strefy rekreacji obejmie docelowo utworzenie basenów: 
pływackiego i rekreacyjnego, brodzika oraz wodnego placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej, strefy aktywizacji osób starszych, placu zabaw dla dzieci, linarium, 
toru dla rowerów pumptruck, boiska do siatkówki plażowej, boiska do koszykówki. 
Powstaną także górka saneczkowa, ścieżki: parkour i odkrywców, stała przestrzeń 
wystawiennicza, zieleń wysoka i niska oraz obiekty małej architektury. Wykonane 
zostaną także podziemne komory technologiczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, 
elektryczne nn, miejsca postojowe oraz różnego rodzaju nawierzchnie utwardzone, 
oświetlenie i ogrodzenie terenu. Ponadto powstaną budynki techniczne: 
higieniczno-sanitarny, stróżówek kontenerowych i kasa biletowa. 
W ramach projektu przewidziano 1. Stworzenie wielopokoleniowego miejsca 
integracji mieszkańców; 2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i poczuciu 
osamotnienia poprzez stworzenie miejsca integracji mieszkańców na świeżym 
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powietrzu; 3. Stworzenie miejsca odpoczynku i aktywizacji ruchowej dla rodzin, w 
tym propagowanie zdrowych form spędzania czasu wolnego mieszkańców; 4. 
Utrzymanie dobrej kondycji i sprawności fizycznej mieszkańców gminy poprzez 
stworzenie warunków do korzystania z różnych form aktywności; 5. Podniesienie 
jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie pierwszej otwartej strefy rekreacji 
dla mieszkańców gminy Brwinów; 6. Możliwość stworzenia oferty organizacji zadań 
prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na 
terenie gminy. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” (łąka) i jego realizacja nie wymaga 
zmian w dokumencie 

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Lokalizacja: 
Obszar w rejonie ulic: S. Woydy oraz ul. I ul. W. Moczydłowskiego w Brwinowie, 
obejmujący 3/22 i część działki nr ew. 97/19, obr. 4 w Brwinowie 
 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Stworzona strefa rekreacji będzie służyć mieszkańcom całej gminy, ale szczególne 
znaczenie będzie miała dla mieszkańców obszaru do rewitalizacji dla których 
obecna oferta rekreacyjno-sportowa jest niewystarczająca. Projekt jest 
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji, tj.: Brwinów 3, 
Brwinów 4 i Falęcin. 

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2027 40 000 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Powierzchnia wybudowanej otwartej strefy rekreacji (A): 4,5 ha 
2. Liczba powstałych obiektów rekreacji (A): 7-10 
3. Wzrost aktywności NGO w strefie rekreacji (B): wzrost działań z udziałem NGO w odniesieniu do 

roku poprzedniego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji. 

2. Budowa placu zabaw i strefy aktywności ruchowej w Czubinie 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 2 

Tytuł:  Budowa placu zabaw i strefy aktywności ruchowej w Czubinie 

Zakres: 

W chwili obecnej brakuje na terenie wsi miejsc aktywności ruchowej dla dzieci w 
różnym wieku oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Najmłodsi mieszkańcy nie 
mają bezpiecznego miejsca zabaw, gdzie mogliby spędzić wolny czas. Brakuje 
również ogólnodostępnej przestrzeni dla prowadzenia zajęć i wydarzeń z udziałem 
dzieci oraz osób dorosłych, w tym seniorów przez lokalne stowarzyszenia oraz 
jednostki organizacyjne gminy. W ramach projektu przewidziano przygotowanie 
terenu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż certyfikowanych urządzeń 
zabawowych i elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu oraz 
zapewnienie oświetlenia i dostępu do urządzeń sanitarnych. Celem projektu jest: 
1. Sprzyjanie aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i 
zmysłu równowagi u dzieci; 2. Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenów wiejskich; 
3. Stworzenie bezpiecznego miejsca do rozwoju aktywności ruchowej dla dzieci w 
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każdym wieku; 4. Nauka współdziałania, współzawodnictwa, doskonalenia 
zdolności motorycznych wśród dzieci z terenów wiejskich; 5. Stworzenie warunków 
do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych; 6. 
Utrzymanie dobrej kondycji i sprawności fizycznej seniorów, poprzez stworzenie 
warunków do korzystania z różnych form aktywności; 7. Stworzenie 
wielopokoleniowego miejsca integracji mieszkańców. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgdoności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (tereny zieleni urządzonej) i jego 
realizacja nie wymaga zmian w dokumencie 

 Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (tereny zabudowy nieuciążliwej z towarzyszącą zielenią). 
Projekt nie wymaga zmian dokumentu. 

Lokalizacja: Teren w Czubinie przy drodze powiatowej nr 1509W. 
Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2027 500 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Stworzenie placu zabaw i strefy aktywności ruchowej (A): Tak/Nie 
2. Liczba elementów małej architektury na terenie placu zabaw i strefy aktywności ruchowej (A): 5-10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji.  

3. Budowa stadionu miejskiego w Brwinowie 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 3 

Tytuł:  Budowa stadionu miejskiego w Brwinowie 

Zakres: 

W chwili obecnej brakuje na terenie gminy Brwinów otwartych, 
pełnowymiarowych boisk sportowych wraz z bieżnią i trybunami dla widowni, na 
których mogłyby się odbywać zawody sportowe, a także zorganizowane imprezy 
masowe. 
W ramach projektu przewiduje się budowę pełnowymiarowego boiska do gier 
sportowych (piłka nożna) wraz z trybunami dla widowni, bieżnią, zespołem 3 boisk 
uniwersalnych (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis, badminton, 
pomieszczeniami socjalnymi (szatnie, klubowo-biurowe, magazyny, klasy 
biletowe), parkingami. 
Celem projektu będzie: 1. Utrzymanie dobrej kondycji i sprawności fizycznej 
mieszkańców gminy poprzez stworzenie warunków do uprawiania sportu; 2. 
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie pierwszego otwartego 
pełnowymiarowego obiektu sportowego dla mieszkańców gminy Brwinów; 3. 
Możliwość stworzenia oferty organizacji zawodów sportowych prowadzonych 
przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy; 4. 
Poprawa funkcjonowania przestrzeni miejskiej oraz zwiększenie miejsc aktywności 
społeczności lokalnej całej gminy. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 
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Zakres zgdoności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (Strefa mieszkaniowa 
niezainwestowana - przewidziana w studium) i jego realizacja nie wymaga 
zmian w dokumencie 

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Lokalizacja: 
Obszar inwestycji na części działki nr ew. 3/4, obr. 2 w Brwinowie. Dojazd i wejście 
główne na teren obiektu od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

Wybudowany stadion będzie służyć mieszkańcom całej gminy, ale szczególne 
znaczenie będzie miał dla mieszkańców obszaru do rewitalizacji, dla których 
obecna oferta sportowa jest niewystarczająca. Projekt jest zlokalizowany w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji, tj: Brwinów 3, Brwinów 4, Falęcin i 
Biskupice.  

Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2023-2027 3 000 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Powierzchnia wybudowanego stadionu miejskiego (A): 5 ha 
2. Liczba boisk powstałych na terenie nowo wybudowanego stadionu miejskiego (A): 3-5 
3. Liczba obiektów towarzyszących na stadionie miejskim (A): 3-5 
4. Wzrost aktywności NGO na terenie gminy poprzez zaangażowanie w organizację zajęć sportowych 

na terenie nowego stadionu miejskiego (B): 2-5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

4. Budowa strefy aktywności ruchowej w Biskupicach 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 4 

Tytuł:  Budowa strefy aktywności ruchowej w Biskupicach 

Zakres: 

W chwili obecnej brakuje na terenie Biskupic wielopokoleniowego miejsca 
integracji mieszkańców na świeżym powietrzu, m.in. w postaci ogólnodostępnych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Mieszkańcy Biskupic w tym młodzież i dzieci nie 
posiadają na terenie wsi miejsca do odpoczynku i rozwoju aktywności ruchowej, 
utrzymania dobrej kondycji i sprawności fizycznej, sprzyjających zdrowemu trybowi 
życia. 
Projekt zakłada budowę mini boiska do piłki nożnej i boisk do piłki siatkowej i 
koszykówki, wykonanie ogrodzenia, miejsc postojowych i miejsc małej 
architektury. 
Realizacja projektu sprzyjać będzie przeciwdziałaniu zjawiskom negatywnym i 
rozwiązaniu problemów dotykających cały obszar wsi, poprawiając jakość życia 
mieszkańców, zwiększając integrację mieszkańców oraz odbudowę więzi 
społecznych. Utworzenie ogólnodostępnych terenów rekreacji umożliwi 
korzystanie z alternatywnych form spędzania czasu wolnego, popularyzację 
zdrowego trybu życia i kultury fizycznej, a także integrację społeczną osób 
młodych, jak i starszych lub niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie im dostępu 
do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Obiekty infrastruktury sportowej 
przyczynią się do zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, co wpłynie na poprawę 
wizerunku miejscowości. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 
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Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego" (strefa usług i handlu/strefa 
mieszkaniowa) i jego realizacja nie wymaga zmian w dokumencie 

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Lokalizacja: Obszar w rejonie OSP w Biskupicach 
Realizator 
Gmina Brwinów 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2027 1 500 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Stworzenie strefy aktywności ruchowej (A): Tak/Nie 
2. Liczba urządzeń w nowej strefie aktywności ruchowej (A): 2-8 
3. Liczba elementów małej architektury w strefie aktywności ruchowej (A): 3-10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji  

5. Rozbudowa budynku przy ul. Rynek 26 w Brwinowie wraz z modernizacją części istniejącej z 
przeznaczeniem na mały hotel 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 5 

Tytuł:  
Rozbudowa budynku przy ul. Rynek 26 w Brwinowie wraz z modernizacją części 
istniejącej z przeznaczeniem na mały hotel 

Zakres: 

Celem projektu jest zwiększenie estetyki otoczenia oraz ożywienie gospodarcze i 
społeczne obszaru Rynku oraz likwidacja nieładu architektonicznego w rejonie 
modernizowanej nieruchomości od strony ul. Wiejskiej. Ponadto realizacja 
projektu będzie stanowić znaczący wkład w poprawę istniejącej, spadkowej 
tendencji w obszarze kluczowym dla poprawy atrakcyjności turystycznej gminy, 
nowa funkcja hotelowa będzie służyć turystom, gościom prywatnym, jak i 
biznesowym dla istniejącej strefy przemysłowej na terenie gminy. Nowe miejsca 
pracy (docelowo w hotelu zostanie zatrudnionych 6-8 osób) przyczynią się do 
rozwiązania problemu związanego ze spadkiem liczby przedsiębiorstw w gminie 
związanych z turystyka i gastronomią. W wyniku realizacji projektu powstanie hotel 
z 15 pokojami wraz z łazienkami, niewielkim zapleczem gastronomicznym 
pozwalającym na świadczenie usługi „bed&breakfast”, częścią jadalną i recepcyjną 
oraz ok. 200m

2
 powierzchni użytkowej na inne cele. W hotelu wykorzystane 

zostaną odnawialne źródła energii, zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne oraz 
kolektory słoneczne jako uzupełnienie tradycyjnego ogrzewania, zwłaszcza wody. 
Budowa będzie wykonana w technologii tradycyjnej z wykonaniem 
termomodernizacji na istniejącej części. Łączna, uzyskana w wyniku rozbudowy 
powierzchnia budynku wyniesie ok. 1000 m

2
. 

Rezultatami projektu będą: poprawa estetyki i ładu architektonicznego centrum 
miasta; aktywizacja lokalnych przedsiębiorców; możliwość zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców; spadek bezrobocia i wykluczenia społecznego części mieszkańców. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” i nie wymaga zmian dokumentu 

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Lokalizacja: Brwinów, ul. Rynek 26, obszar rewitalizacji 
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Realizator 
Inwestor prywatny 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2027 3 000 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Powierzchnia wybudowanego hotelu (A): 700-1000 m2 
2. Liczba pokoi w wybudowanym hotelu (A): 10-15 
3. Liczba miejsc noclegowych w wybudowanym hotelu (A): 20-30 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 

6. Dom Chleba i Mąki w Otrębusach – budowa, opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania z 
zakresu prozdrowotnej edukacji na terenie gminy Brwinów 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 6 

Tytuł:  
Dom Chleba i Mąki w Otrębusach – budowa, opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego rozwiązania z zakresu prozdrowotnej edukacji na terenie gminy 
Brwinów 

Zakres: 

Przedsięwzięcie ma charakter kompleksowy, obejmuje działania z zakresu 
infrastruktury, animacji społecznej i kulturalnej, edukacji prozdrowotnej, której 
daje szansę na rozwinięcie kompetencji i poszerzenie zakresu działalności 
przedsiębiorcy, zwiększenia możliwości zatrudnienia, a tym samym rozwoju 
lokalnej gospodarki. Na terenie Otrębus nie funkcjonuje miejsce o charakterze 
społecznościowym, z szeroką ofertą edukacyjną, która będzie dostępne także dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
Zaplanowane zadanie ma na celu niwelowanie braku dostępu rodzin z dziećmi, 
osób 60+, osób z ograniczeniami w wymiarze architektonicznym, komunikacyjno-
informacyjnym do miejsc z ofertą prozdrowotnej edukacji oraz otwartych miejsc 
integracji i spotkań. Program skierowany do osób z małych miejscowości, w tym do 
mieszkańców Brwinowa, którzy mają ograniczony dostęp do wartościowych 
programów edukacyjnych i miejsc spotkań. Za koordynację programu 
edukacyjnego będzie odpowiedzialna uczelnia o profilu nauk o żywieniu człowieka i 
konsumpcji, eksperci z zakresu żywności i żywienia człowieka. 
Zadanie zakłada budowę wielofunkcyjnego Domu Chleba i Mąki (DChiM) w 
Otrębusach na terenie funkcjonującego zakładu. W DChiM zaplanowano: 
interaktywne muzeum połączone z salą warsztatową, kawiarnią ze sklepem oraz 
sensorycznym placem zabaw. Podczas pobytu w DChiM uczestnik doświadczy przez 
wzrok, słuch, dotyk, węch i smak tradycyjnych i współczesnych metod produkcji 
chleba, jednocześnie zwiększając świadomość i wiedzę dot. prozdrowotnych 
zachowań i nawyków żywieniowych poprzez wizytę w muzeum i warsztaty 
edukacyjne z wykorzystaniem technologii IT (narzędzia online, filmy, animacje) 
dostępne na platformie edukacyjnej. Plac zabaw będzie zachęcał do aktywności 
fizycznej. Istotnym elementem jest nawiązywanie do lokalnego otoczenia, 
czerpanie z wiedzy oraz kooperacja z miejscowymi przedsiębiorcami.  
Głównym rezultatem projektu będzie wykształcenie u dzieci, ich rodzin jak i 
opiekunów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych postaw 
prozdrowotnych, poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie 
wiedzy na temat produktów zbożowych służących zdrowiu i produktów dla zdrowia 
szkodliwych. Ważnym rezultatem będzie również uświadomienie związku 
pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz 
podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. 
W ramach projektu stworzone zostanie wielofunkcyjne miejsce z kompleksową 
ofertą edukacyjną. Multimedialne muzeum wyposażone zostanie w gabloty i 
ilustracje związane z historią piekarnictwa oraz nowoczesne rozwiązania, 



 
 

136 

 

interaktywne IT-kioski z narzędziami edukacyjnymi. W strefie warsztatowej poza 
prezentacją tradycyjnych metod wypieku chleba połączonego z wykładem będą 
prezentowane filmy i animacje dotyczące prozdrowotnych zachowań dostosowane 
do wieku odbiorców. Uczestnicy będą mogli również podglądać, jak przebiega 
produkcja chleba dzięki relacji „na żywo” (streaming) z zakładu produkcyjnego. 
Platforma edukacyjna umożliwi dostęp do unikalnych materiałów z zakresu 
żywności i żywienia człowieka także poza Domem Chleba i Mąki, a sensoryczny plac 
zabaw będzie zachęcał do aktywności zgodnie z propagowaną ideą zdrowego trybu 
życia. Biorąc pod uwagę szeroką ofertę oraz opracowane w projekcie rozwiązania – 
nowe miejsca zlokalizowane przy zakładzie produkcyjnym będzie stanowić 
innowację o charakterze społecznym w gminie Brwinów. 

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 

 Zapewnienie rozwiązań architektonicznych wolnych od barier przy 
poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami 

 Umożliwienie udziału w wydarzeniach osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

Zakres zgodności z 
dokumentami 
planistycznymi gminy 

 Projekt jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” i nie wymaga zmian dokumentu 

 Lokalizacja projektu nie jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Lokalizacja: 

Ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy (teren przeznaczony pod budowę nowego obiektu 
znajduje się na terenie działek 968/1, 967, 966 działka nr 738/2 i 737. To droga 
wewnętrzna i parking dla klientów sklepu firmowego, budynek przylega 
bezpośrednio do drogi 212/2 ulicy Wiejskiej w Otrębusach. Budynki znajdujące się 
obecnie na tych działkach zostaną wyburzone. Na tyłach planowanej inwestycji 
będzie znajdować się budynek zakładu piekarni-cukierni. Suma tych trzech działek 
to 1500 m

2
). 

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji projektu 
zlokalizowanego poza 
obszarem rewitalizacji: 

 
Lokalizacja budynku usytuowana jest poza obszarem rewitalizacja, ale oferta 
będzie dostępna dla mieszkańców całej gminy. Szczególnie cenna będzie jednak dla 
mieszkańców obszaru do rewitalizacji, dla których brakuje oferty spędzania czasu 
wolnego.  

Realizator 
AK Otrębusy, Alicja Kalińska sp. j., ul. Wiejska 21, 05-805 Otrębusy 
Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 
2022-2027 2 400 000,00 zł 
Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie protokołów 
zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny jakościowej np. ankiety od 
mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – dane z Urzędu Gminy Brwinów lub od 
partnerów Programu: 

1. Liczba osób korzystających z oferty DCHiM (A): 700-1000 osób dziennie 
2. Powierzchnia wybudowanego Domu Chleba i Mąki (A): 1050 m

2
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji 
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Tabela 42. Harmonogram wdrażania projektów podstawowych*. 

Lp. Nazwa projektu  
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0

 

Szacowany 
koszt  

Potencjalne źródło finansowania  

1 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w 
sąsiedztwie OSP Moszna 

 

     

    800 000,00 zł Środki własne Gminy Brwinów 
oraz środki zewnętrzne, z 

programów rządowych, 
wojewódzkich, dofinansowań UE i 

EOG 

2 
Równamy w górę - zajęcia z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

 

     

    

2 283 608,75 zł 

Środki własne Gminy Brwinów 
oraz środki zewnętrzne z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań UE i 
EOG 

3 

Modernizacja stawu „Basen" wraz z 
zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie 
oraz z przebudową ul. Glinianej w 
Brwinowie 

 

     

    

2 000 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów 
oraz środki zewnętrzne z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań UE i 
EOG 

4 
Zagospodarowanie stawu w parku miejskim 
wraz z obiektami małej architektury 

 
     

    
3 000 000,00 zł 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, środki 
własne Gminy Brwinów, Środki UE 

i EOG 

5 

Zagospodarowanie funkcjonalno–
przestrzenne zabytkowego założenia 
parkowo-pałacowego przy ulicy Pałacowej 
(d. Dworskiej) w Brwinowie 

 

     

    

3 000 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów 
oraz środki zewnętrzne z 

programów rządowych i/lub 
programów wojewódzkich, 

dofinansowań UE 

6 Rozbudowa ul. Przejazd w Brwinowie 

 

     

    

2 500 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów 
oraz środki zewnętrzne z 

programów rządowych i/lub 
wojewódzkich 

7 
Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie 
świetlicy w Domaniewie przy ul. Małego 

 
     

    
500 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów, z 
programów rządowych, 
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Księcia 14 wojewódzkich, dofinansowań  
UE i EOG 

8 
Przebudowa ulic w centrum Brwinowa: 
Rynek, Wiejska, J. Kusocińskiego, 
Turystyczna, Żwirki i Wigury, H. Sienkiewicza 

 

     

    

6 000 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów, z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań  
UE i EOG 

9 
Modernizacja stawu „Drugiego" w 
Brwinowie 

 

     

    

2 000 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów, z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań  
UE i EOG 

10 Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie 

 

     

    

1 500 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów 
oraz środki zewnętrzne z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań UE i 
EOG 

11 
Biblioteczne animacje – aktywizacja 
literacko-artystyczna dzieci i młodzieży 

 
     

    
14 000,00 zł 

Budżet  Biblioteki, sponsorzy 
prywatni, fundusze zewnętrzne 

12 Sport w każdym!           2 000,00 zł Budżet miasta 

13 

Filozofia dla wszystkich - warsztaty 
filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy 
Brwinów rozwijające umiejętność 
krytycznego myślenia z wykorzystaniem 
tekstów literackich. 

 

     

    

12 900,00 zł 

Fundusze zewnętrzne oraz budżet 
biblioteki 

14 
Społecznicy z Jedynki - wolontariat uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

 
     

    
317 612,50 zł 

Budżet gminy/ szkoły, fundusze 
zewnętrzne, fundusze organizacji 

pozarządowych 

15 

Nasza firma - zajęcia aktywizujące i 
rozwijające potencjał i przedsiębiorczość 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Brwinowie 

 

     

    

345 075,00 zł 

Budżet gminy/ szkoły, fundusze 
zewnętrzne, fundusze organizacji 

pozarządowych 

16 Zgrana rodzina 

 

     

    

200 000,00 zł 

Środki gminne, pochodzące z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, 
wnoszonych przez 

przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż oraz dodatkowo z innych 
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środków własnych gminy Brwinów 

17 Pewnym krokiem przez życie 

 

     

    

150 000,00 zł 

Środki gminne, pochodzące z 
opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, 
wnoszonych przez 

przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż oraz dodatkowo z innych 
środków własnych gminy Brwinów 

18 Od bierności do aktywności 
 

     
    

350 000,00 zł 
Środki zewnętrzne z programów 

rządowych, wojewódzkich, 
dofinansowań UE 

19 
Integracja i edukacja międzypokoleniowa – 
OD-Nowa 

 
     

    
100 000,00 zł 

Budżet gminy 

20 Centrum Integracji Mieszkańców 

 

     

    

80 000,00 zł 

Budżet gminy oraz środki 
zewnętrzne z programów 

rządowych, wojewódzkich, 
dofinansowań UE 

21 Działania służące ochronie środowiska           80 000,00 zł Budżet gminy 

22 
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 
środowiska 

 
     

    
1 800 000,00 zł 

Budżet gminy, budżet państwa, 
środki unijne 

23 Zdrowy tryb życia           150 000,00 zł Budżet gminy 

24 Go local – działaj lokalnie           20 000,00 zł Budżet gminy 

                                 SUMA    27 205 196,26 zł 

* zgodnie z zasadą N+3 dopuszcza się możliwość zakończenia dowolnego projektu do 2030 roku. 
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Tabela 43. Harmonogram wdrażania projektów uzupełniających*. 

Lp. Nazwa projektu  
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Szacowany 
koszt  

Potencjalne źródło finansowania  

1 
Budowa otwartej strefy rekreacji wraz z 
budową ul. S. Woydy oraz ul. 11 Listopada i 
ul. W. Moczydłowskiego w Brwinowie 

 

     

    

40 000 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów, z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań  
UE i EOG 

2 
Budowa placu zabaw i strefy aktywności 
ruchowej w Czubinie 

 

     

    
500 000,00 zł 

 

Środki własne Gminy Brwinów, z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań  
UE i EOG 

3 Budowa stadionu miejskiego w Brwinowie 

 

     

    

3 000 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów, z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań  
UE i EOG 

4 
Budowa strefy aktywności ruchowej w 
Biskupicach 

 

     

    

1 500 000,00 zł 

Środki własne Gminy Brwinów, z 
programów rządowych, 

wojewódzkich, dofinansowań  
UE i EOG 

5 
Rozbudowa budynku przy. Ul. Rynek 26 w 
Brwinowie wraz z modernizacją części 
istniejącej z przeznaczeniem na mały hotel 

 
     

    
3 000 000,00 zł 

Fundusze prywatne inwestorów, 
kredyt, ew. fundusze zewnętrzne 

6 

Dom Chleba i Mąki w Otrębusach – budowa, 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnego 
rozwiązania z zakresu prozdrowotnej 
edukacji na terenie gminy Brwinów 

 

     

    

2 400 000,00 zł 

Środki własne oraz wsparcie 
finansowe w ramach programu 

operacyjnego Norweski 
Mechanizm Finansowy: Schemat 

małych grantów dla 
przedsiębiorczych kobiet. 

                                 SUMA    50 400 000,00 zł 

* zgodnie z zasadą N+3 dopuszcza się możliwość zakończenia dowolnego projektu do 2030 roku. 



 
 

141 

 

3.1.4 Mechanizmy integrowania działań  

Mechanizmy integrowania działań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji wynikają z 

zapewniania komplementarności poszczególnych działań, w tym przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak 

aby uzyskać efekt synergii. Komplementarność jest jednym z ważniejszych aspektów programu 

rewitalizacji. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować może lepszym i 

bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację.  

Dotychczasowe projekty wdrażane przez Gminę Brwinów realizowane były z różnych źródeł, m.in. z 

funduszy własnych i programów Unii Europejskiej. Podejmowane  działania dotyczyły sfery społecznej 

i gospodarczej oraz wpływały także na zagadnienia związane z obszarem przestrzenno-funkcjonalnym 

oraz środowiskowym i technicznym. Zadania rewitalizacyjne oddziałują na siebie wzajemnie i 

generują efekt synergii w odniesieniu do wcześniej podejmowanych działań w obszarze gminy (w tym 

w szczególności obszaru do rewitalizacji). Ukierunkowane są przede wszystkim na rozwiązywanie 

problemów społecznych mieszkańców obszaru rewitalizowanego, jak również problemów 

przestrzenno-funkcjonalnych i pozostałych wiążących się z zagadnieniami rewitalizacyjnymi.  

Komplementarność przestrzenna 

Obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji w Gminie Brwinów został wyznaczony na podstawie 

wyników przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, która dotyczyła badań ilościowych i jakościowych. 

Wyniki tych badań zostały wzbogacone także o opinie interesariuszy zebrane w ramach spotkań 

roboczych, warsztatów oraz konsultacji społecznych. Dzięki tym działaniom trafność doboru 

projektów i innych przedsięwzięć na obszarze do rewitalizacji jest wysoka.  

Zawarte w programie rewitalizacji projekty skupiają się przede wszystkim na obszarze do rewitalizacji 

lub są z nim ściśle powiązane i oddziałują na  społeczność zamieszkującą te tereny. 

Komplementarność przestrzenna została zapewniona dzięki skupieniu projektów na różnych 

elementach zagospodarowania przestrzeni poszczególnych sołectw, co stanowi odpowiedź na 

główne problemy tych terenów. Projekty rewitalizacyjne dotyczą m.in. terenów zielonych, w których 

zaprogramowano aktywności dla lokalnych społeczności oraz projekty wykorzystujące zaplecze 

nieruchomości komunalnych. Dzięki odpowiedniej realizacji poszczególnych projektów i 

efektywnemu włączeniu w ich realizację lokalnej społeczności będzie można zauważyć pozytywne ich 

skutki w obszarze całej gminy. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaplanowane na terenach 

obejmujących przestrzenie publiczne oraz obiekty użyteczności publicznej. Realizacja tych działań 
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będzie zapobiegać rozwojowi obecnych oraz przyszłych problemów występujących na obszarze 

rewitalizowanym.   

Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brwinów została 

zapewniona poprzez uwzględnienie w całym procesie rewitalizacji zjawisk kryzysowych odnoszących 

się do wszystkich wymiarów odnowy przestrzeni gminy, tj. wymiaru społecznego, gospodarczego, 

przestrzenno-funkcjonalnego i techniczno-środowiskowego. Wybrane działania zawarte w programie 

uwzględniają w sposób ciągły zapewnienie procesów ponownego zagospodarowania wybranych 

obszarów oraz wdrożenie działań społecznych i gospodarczych. Wybrane działania rewitalizacyjne są 

ze sobą wzajemnie powiązane oraz uzupełniają się. Wszystkie zadania skupiają się na zapewnieniu 

kompleksowego przeciwdziałania zaistniałym problemom, w tym przede wszystkim zdiagnozowanym 

problemom społecznym. Projekty zawarte w programie dotyczą wszystkich grup społecznych w tym 

szczególnie dotyczą tych zagrożonych marginalizacją. Działania obejmują zagadnienia związane z 

rozwojem osobistym mieszkańców, ich integracją  i aktywizacją, podnosząc tym samym wartość 

kapitału ludzkiego i społecznego w gminie.  
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Tabela 44. Komplementarność problemowa projektów podstawowych. 

Lp. Nazwa projektu  
SFERA 

SPOŁECZNA GOSPODARCZA ŚRODOWISKOWA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

TECHNICZNA 

1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w sąsiedztwie OSP Moszna  X  X  

2 
Równamy w górę - zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

X X    

3 
Modernizacja stawu „Basen" wraz z zagospodarowaniem terenu w 
sąsiedztwie oraz z przebudową ul. Glinianej w Brwinowie 

 X  X  

4  
Zagospodarowanie stawu w parku miejskim wraz z obiektami małej 
architektury 

 X  X  

5 
Zagospodarowanie funkcjonalno–przestrzenne zabytkowego założenia 
parkowo-pałacowego przy ulicy Pałacowej (d. Dworskiej) w Brwinowie 

 X  X  

6 Rozbudowa ul. Przejazd w Brwinowie     X 

7 
Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie świetlicy w Domaniewie przy 
ul. Małego Księcia 14 

 X  X  

8 
Przebudowa ulic w centrum Brwinowa: Rynek, Wiejska, J. 
Kusocińskiego, Turystyczna, Żwirki i Wigury, H. Sienkiewicza 

    X 

9 Modernizacja stawu „Drugiego" w Brwinowie  X  X  

10 Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie     X 

11 
Biblioteczne animacje – aktywizacja literacko-artystyczna dzieci i 
młodzieży 

X     

12 Sport w każdym! X     

13 
Filozofia dla wszystkich - warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży 
gminy Brwinów rozwijające umiejętność krytycznego myślenia z 
wykorzystaniem tekstów literackich. 

X     

14 
Społecznicy z Jedynki - wolontariat uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
w Brwinowie 

X     

15 
Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i 
przedsiębiorczość uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

 X    

16 Zgrana rodzina X     
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17 Pewnym krokiem przez życie X     

18 Od bierności do aktywności      

19 Integracja i edukacja międzypokoleniowa – OD-Nowa X X    

20 Centrum Integracji Mieszkańców      

21 Działania służące ochronie środowiska X  X   

22 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska   X   

23 Zdrowy tryb życia X     

24 Go local – działaj lokalnie X     

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 45. Komplementarność problemowa projektów uzupełniających. 

Lp. Nazwa projektu  

SFERA 

SPOŁECZNA GOSPODARCZA ŚRODOWISKOWA 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNA 

TECHNICZNA 

1 
Budowa otwartej strefy rekreacji wraz z budową ul. S. Woydy oraz ul. 
11 Listopada i ul. W. Moczydłowskiego w Brwinowie 

X X  X  

2 Budowa placu zabaw i strefy aktywności ruchowej w Czubinie X X  X  

3 Budowa stadionu miejskiego w Brwinowie  X  X  

4 Budowa strefy aktywności ruchowej w Biskupicach  X  X  

5 
Rozbudowa budynku przy. Ul. Rynek 26 w Brwinowie wraz z 
modernizacją części istniejącej z przeznaczeniem na mały hotel 

   X  

6 
Dom Chleba i Mąki w Otrębusach – budowa, opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego rozwiązania z zakresu prozdrowotnej edukacji na 
terenie gminy Brwinów 

X X  X  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 46. Komplementarność projektów podstawowych w zakresie celów i kierunków działań. 

Lp. Nazwa projektu  
CO1 C02 CO3 C04 C05 

KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 K10 K11 

1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w sąsiedztwie OSP Moszna      X    X  

2 
Równamy w górę - zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

   X   X     

3 
Modernizacja stawu „Basen" wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie oraz z 
przebudową ul. Glinianej w Brwinowie 

     X    X  

4  Zagospodarowanie stawu w parku miejskim wraz z obiektami małej architektury      X    X  

5 
Zagospodarowanie funkcjonalno–przestrzenne zabytkowego założenia parkowo-
pałacowego przy ulicy Pałacowej (d. Dworskiej) w Brwinowie 

     X    X  

6 Rozbudowa ul. Przejazd w Brwinowie           X 

7 Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie świetlicy w Domaniewie przy ul. Małego Księcia 14      X    X  

8 
Przebudowa ulic w centrum Brwinowa: Rynek, Wiejska, J. Kusocińskiego, Turystyczna, Żwirki 
i Wigury, H. Sienkiewicza 

          X 

9 Modernizacja stawu „Drugiego" w Brwinowie      X    X  

10 Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie           X 

11 Biblioteczne animacje – aktywizacja literacko-artystyczna dzieci i młodzieży     X       

12 Sport w każdym! X  X         

13 
Filozofia dla wszystkich - warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy Brwinów 
rozwijające umiejętność krytycznego myślenia z wykorzystaniem tekstów literackich. 

    X       

14 Społecznicy z Jedynki - wolontariat uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie  X  X        

15 
Nasza firma - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

      X     

16 Zgrana rodzina X           

17 Pewnym krokiem przez życie    X        

18 Od bierności do aktywności       X     
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19 Integracja i edukacja międzypokoleniowa – OD-Nowa X           

20 Centrum Integracji Mieszkańców X X          

21 Działania służące ochronie środowiska        X X   

22 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska        X X   

23 Zdrowy tryb życia   X         

24 Go local – działaj lokalnie  X          

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 47. Komplementarność projektów uzupełniających w zakresie celów i kierunków działań. 

Lp. Nazwa projektu  
CO1 C02 CO3 C04 C05 

KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 K10 K11 

1 
Budowa otwartej strefy rekreacji wraz z budową ul. S. Woydy oraz ul. 11 Listopada i ul. W. 
Moczydłowskiego w Brwinowie 

X X X       X  

2 Budowa placu zabaw i strefy aktywności ruchowej w Czubinie X X X       X  

3 Budowa stadionu miejskiego w Brwinowie   X       X  

4  Budowa strefy aktywności ruchowej w Biskupicach   X       X  

5 
Rozbudowa budynku przy. Ul. Rynek 26 w Brwinowie wraz z modernizacją części istniejącej z 
przeznaczeniem na mały hotel 

         X  

6 
Dom Chleba i Mąki w Otrębusach – budowa, opracowanie i wdrożenie innowacyjnego 
rozwiązania z zakresu prozdrowotnej edukacji na terenie gminy Brwinów 

X X X       X  

Źródło: Opracowanie własne. 
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Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Program rewitalizacji zawiera komplementarność w wymiarze proceduralno-instytucjonalnym 

poprzez zapewnienie współpracy różnych podmiotów działających na rzecz realizacji procesu 

rewitalizacji i poprawy negatywnych zjawisk w obszarze rewitalizowanym m.in. mieszkańców, 

organizacje społeczne i jednostki gminne. Każdy interesariusz może stać się partnerem programu 

rewitalizacji, dlatego też na każdym etapie prac związanych z rewitalizacją w gminie zapewniono 

dostęp do danych i informacji na temat realizacji założeń programu. Dzięki temu zainteresowane 

podmioty mają szansę uczestniczyć w realizacji poszczególnych zadań oraz zgłaszać zadania 

usprawniające realizację procesu rewitalizacji.  

Komplementarność międzyokresowa 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 zapewnia zachowanie ciągłości 

programowej. Gmina Brwinów w poprzednim okresie programowania w ramach polityki spójności 

2014-2020 prowadziła działania w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Niemniej działania te nie 

były programowane i poddawane ewaluacji. Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach 

programowych, będą kontynuowane i pogłębiane także w ramach obecnego dokumentu. Realizując 

obecny program rewitalizacji Gmina Brwinów wykorzystywać będzie dotychczasowe doświadczenie 

w ramach realizacji projektów. 

Komplementarność źródeł finansowania 

Komplementarność źródeł finansowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 

2027 została zapewniona w ramach poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. Wykazano możliwe 

źródła finansowania oraz przewidziano wykorzystanie funduszy publicznych wspólnotowych, 

publicznych krajowych oraz prywatnych. Program rewitalizacji w pierwszej kolejności zakłada 

wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy europejskich dedykowanych 

rewitalizacji. 
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3.1.5 Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

W poniższej tabeli zaprezentowano projekty rewitalizacyjne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brwinów wraz z opisem ich montażu 

finansowego.  

Tabela 48. Wykaz projektów podstawowych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brwinów wraz z odniesieniem do kosztów, źródeł finansowania oraz 

okresu realizacji. 

Lp. Nazwa projektu Realizator 
Lata realizacji 

projektu 

Indykatywne środki finansowe w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł] 

Suma Pochodzące ze 
źródeł krajowych 

publicznych 

Pochodzące 
z funduszy UE 

Pochodzące ze 
źródeł 

prywatnych 

1 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w 
sąsiedztwie OSP Moszna 

Gmina Brwinów 2023-2027        120 000,00 zł         680 000,00 zł                       -   zł         800 000,00 zł  

2 
Równamy w górę - zajęcia z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

Szkoła 
Podstawowa nr 
1 w Brwinowie 

2022-2026        342 541,31 zł      1 941 067,44 zł                       -   zł      2 283 608,75 zł  

3 
Modernizacja stawu „Basen" wraz z 
zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie 
oraz z przebudową ul. Glinianej w Brwinowie 

Gmina Brwinów 2023-2027        300 000,00 zł      1 700 000,00 zł                       -   zł      2 000 000,00 zł  

4 
Zagospodarowanie stawu w parku miejskim 
wraz z obiektami małej architektury 

Gmina Brwinów 2023-2027        450 000,00 zł      2 550 000,00 zł                       -   zł      3 000 000,00 zł  

5 

Zagospodarowanie funkcjonalno–
przestrzenne zabytkowego założenia 
parkowo-pałacowego przy ulicy Pałacowej 
(d. Dworskiej) w Brwinowie 

Gmina Brwinów 2023-2027        450 000,00 zł      2 550 000,00 zł                       -   zł      3 000 000,00 zł  

6 Rozbudowa ul. Przejazd w Brwinowie Gmina Brwinów 2023-2027        375 000,00 zł      2 125 000,00 zł                       -   zł      2 500 000,00 zł  
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7 
Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie 
świetlicy w Domaniewie przy ul. Małego 
Księcia 14 

Gmina Brwinów 2023-2027          75 000,00 zł         425 000,00 zł                       -   zł         500 000,00 zł  

8 
Przebudowa ulic w centrum Brwinowa: 
Rynek, Wiejska, J. Kusocińskiego, 
Turystyczna, Żwirki i Wigury, H. Sienkiewicza 

Gmina Brwinów 2022-2027        900 000,00 zł      5 100 000,00 zł                       -   zł      6 000 000,00 zł  

9 
Modernizacja stawu „Drugiego" w 
Brwinowie 

Gmina Brwinów 2023-2027        300 000,00 zł      1 700 000,00 zł                       -   zł      2 000 000,00 zł  

10 Rozbudowa ul. Pałacowej w Brwinowie Gmina Brwinów 2022-2024        225 000,00 zł      1 275 000,00 zł                       -   zł      1 500 000,00 zł  

11 
Biblioteczne animacje – aktywizacja 
literacko-artystyczna dzieci i młodzieży 

Biblioteka 
Publiczna im. 
Wacława 
Wernera w 
Brwinowie 

2022-2027          14 000,00 zł                          -   zł                       -   zł           14 000,00 zł  

12 Sport w każdym! 
Klub Sportowy 
Raion Fight Club 

2022-2023            2 000,00 zł                          -   zł                       -   zł             2 000,00 zł  

13 

Filozofia dla wszystkich - warsztaty 
filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy 
Brwinów rozwijające umiejętność 
krytycznego myślenia z wykorzystaniem 
tekstów literackich. 

Pracownia 
Filozoficzna 
„Eureka"; 
Biblioteka 
Publiczna im. 
Wacława 
Wernera w 
Brwinowie 

2022-2025            1 935,00 zł           10 965,00 zł                       -   zł           12 900,00 zł  

14 
Społecznicy z Jedynki - wolontariat uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie 

Szkoła 
Podstawowa nr 
1 w Brwinowie 

2022-2026          47 641,88 zł         269 970,63 zł                       -   zł         317 612,51 zł  
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15 

Nasza firma - zajęcia aktywizujące i 
rozwijające potencjał i przedsiębiorczość 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Brwinowie 

Szkoła 
Podstawowa nr 
1 w Brwinowie 

2022-2026          51 761,25 zł         293 313,75 zł                       -   zł         345 075,00 zł  

16 Zgrana rodzina ŚOPS Brwinów 2022-2025        200 000,00 zł                          -   zł                       -   zł         200 000,00 zł  

17 Pewnym krokiem przez życie ŚOPS Brwinów 2022-2023        150 000,00 zł                          -   zł                       -   zł         150 000,00 zł  

18 Od bierności do aktywności ŚOPS Brwinów 2023-2025          70 000,00 zł         280 000,00 zł                       -   zł         350 000,00 zł  

19 
Integracja i edukacja międzypokoleniowa – 
OD-Nowa 

Gmina 
Brwinów; 
Jednostki 
organizacyjne 
gminy Brwinów 

2022-2026        100 000,00 zł                          -   zł                       -   zł         100 000,00 zł  

20 Centrum Integracji Mieszkańców ŚOPS Brwinów 2022-2023          80 000,00 zł                          -   zł                       -   zł           80 000,00 zł  

21 Działania służące ochronie środowiska Gmina Brwinów 2022-2024          80 000,00 zł                          -   zł                       -   zł           80 000,00 zł  

22 
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 
środowiska 

Gmina Brwinów 2022-2026        270 000,00 zł      1 530 000,00 zł                       -   zł      1 800 000,00 zł  

23 Zdrowy tryb życia GOK Brwinów 2022-2026        150 000,00 zł                          -   zł                       -   zł         150 000,00 zł  

24 Go local – działaj lokalnie GOK Brwinów 2022-2026          20 000,00 zł                          -   zł                       -   zł           20 000,00 zł  

SUMA        4 774 879,44 zł     22 430 316,82 zł                         -   zł   27 205 196,26 zł  
Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 49. Wykaz projektów uzupełniających ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Brwinów wraz z odniesieniem do kosztów, źródeł finansowania oraz 

okresu realizacji. 

Lp. Nazwa projektu Realizator 
Lata realizacji 

projektu 

Indykatywne środki finansowe w ramach programu 
rewitalizacji z podziałem na źródła finansowania [w zł] 

Suma Pochodzące ze 
źródeł krajowych 

publicznych 

Pochodzące 
z funduszy UE 

Pochodzące ze 
źródeł 

prywatnych 

1 
Budowa otwartej strefy rekreacji wraz z 
budową ul. S. Woydy oraz ul. 11 Listopada i 
ul. W. Moczydłowskiego w Brwinowie 

Gmina Brwinów 2022-2027     6 000 000,00 zł   34 000 000,00 zł                       -   zł   40 000 000,00 zł  

2 
Budowa placu zabaw i strefy aktywności 
ruchowej w Czubinie 

Gmina Brwinów 2022-2027          75 000,00 zł         425 000,00 zł                       -   zł         500 000,00 zł  

3 Budowa stadionu miejskiego w Brwinowie Gmina Brwinów 2023-2027        450 000,00 zł      2 550 000,00 zł                       -   zł      3 000 000,00 zł  

4 
Budowa strefy aktywności ruchowej w 
Biskupicach 

Gmina Brwinów 2022-2027        225 000,00 zł      1 275 000,00 zł                       -   zł      1 500 000,00 zł  

5 
Rozbudowa budynku przy. Ul. Rynek 26 w 
Brwinowie wraz z modernizacją części 
istniejącej z przeznaczeniem na mały hotel 

Inwestor 
prywatny 

2022-2027                         -   zł                          -   zł   3 000 000,00 zł      3 000 000,00 zł  

6 

Dom Chleba i Mąki w Otrębusach – budowa, 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnego 
rozwiązania z zakresu prozdrowotnej 
edukacji na terenie gminy Brwinów 

Inwestor 
prywatny 

2022-2027     2 040 000,00 zł                          -   zł       360 000,00 zł      2 400 000,00 zł  

SUMA        8 790 000,00 zł     38 250 000,00 zł    3 360 000,00 zł   50 400 000,00 zł  
Źródło: Opracowanie własne. 
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3.2 Planowane do przyjęcia uchwały, narzędzia oraz 

niezbędne zmiany w uchwałach obowiązujących 

3.2.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na całym obszarze 

rewitalizacji, planowane jest przyjęcie obowiązującej do 2027 r. Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o 

której mowa w art. 25 Ustawy. Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz dokładny zakres jej 

regulacji będzie przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie. 

3.2.2 Komitet Rewitalizacji  

Zgodnie z art. 7 Ustawy o Rewitalizacji Rada Miejska w Brwinowie w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące podejmie uchwałę określającą zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji – która 

zostanie poprzedzona konsultacjami społecznymi. Burmistrz gminy Brwinów niezwłocznie po 

podjęciu uchwały powoła w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji. Rolę Komitetu Rewitalizacji 

wskazano w rozdziale 4. Część zarządcza. 

3.2.3 Zmiany w polityce mieszkaniowej 

Zaplanowane w Programie przedsięwzięcia nie rodzą konieczności wprowadzenia zmian w 

uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 

1309). 

3.2.4 Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Procesy rewitalizacyjne nie wymagają aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zmian 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brwinów. Nie wskazuje się miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego koniecznych do zmiany. Nie przewiduje się także konieczności 

uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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3.2.5 Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

Należy opracować aktualną uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

dla Gminy Brwinów. 

3.2.6 Kierunki zmian w przestrzeni obszaru rewitalizacji 

Z analizy przeprowadzonych, szczegółowych prac diagnostycznych oraz zaplanowanych do wdrożenia 

przedsięwzięć w ramach Programu wynika, iż główne zmiany w przestrzeni obszaru rewitalizacji 

dotyczyć będą: 

 podniesienia jakości istniejącej infrastruktury mieszkalnej oraz przestrzeni publicznych  

 podniesienia jakości i zwiększanie dostępności do infrastruktury społecznej 

 remontów obiektów zabytkowych (w tym ewentualne ich adaptacje do nowych funkcji) 

 poprawy jakości infrastruktury technicznej  

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji stanowią załącznik nr 

1 do Programu. 

4. CZĘŚĆ ZARZĄDCZA 

4.1 Struktura zarządzania realizacją Programu 

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Brwinów do roku 2027 ulokowany 

zostanie w ogólnym systemie zarządzania Gminą Brwinów, co umożliwi efektywne współdziałanie 

instytucji samorządowych na szczeblu sołectw, gminy, powiatu oraz województwa, jak również 

wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur z zapewnieniem nienaruszalności zasady 

subsydiarności. 

System zarządzania programem zaprojektowany został z uwzględnieniem istniejących rozwiązań 

organizacyjnych, które działają w Urzędzie Gminy Brwinów, a ponadto zorientowano go na realizację 

zasad partycypacji, współdecydowania i partnerstwa.  

Strukturalnie za tematykę rewitalizacji odpowiedzialne będą następujące organy i jednostki:  

 Burmistrz Gminy Brwinów – organ wykonawczy w gminie, odpowiedzialny za nadzór nad 

Zespołem ds. rewitalizacji i Komitetem Rewitalizacji. 
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 Rada Gminy – zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych regulujących zasady działania 

jednostek samorządu terytorialnego, uchwala ona program rewitalizacji, akceptuje jego 

zmiany, zatwierdza środki finansowe na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w budżecie gminy; 

 Gminne jednostki organizacyjne – jako aparat pomocniczy, za pomocą którego Burmistrz 

Gminy Brwinów wykonuje swoje zadania w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej 

i infrastruktury przestrzennej. 

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną ds. rewitalizacji w Urzędzie Gminy w Brwinowie. 

Rysunek 36. Struktura organizacyjna ds. rewitalizacji w Urzędzie Gminy w Brwinowie. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji, w którego skład wchodzić będą pracownicy określonych 

referatów i zespołów w Urzędzie Gminy należeć będzie: 

 prowadzenie i aktualizacja bazy projektów rewitalizacyjnych ujętych w programie 

rewitalizacji; 

 monitorowanie realizacji przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji oraz ich 

wskaźników produktów i rezultatów; 

 koordynacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę Brwinów i jednostki 

organizacyjne pod względem zgodności z programem rewitalizacji; 

 gromadzenie i agregacja danych do monitorowania sytuacji społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, infrastrukturalnej, przestrzennej na terenie gminy pod kątem okresowej 

oceny stopnia wdrożenia programu rewitalizacji oraz stopnia osiągnięcia założonych celów 

rewitalizacji; 
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 coroczne wykonywanie raportu monitorującego stopień realizacji projektów uwzględnionych 

w programie rewitalizacji; 

 koordynowanie badania ewaluacyjnego, wykonywanego na koniec okresu obowiązywania 

programu rewitalizacji, polegającego na ocenie aktualności i stopnia realizacji programu 

rewitalizacji, zgodnie z wykazem wskaźników; 

 udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz modelowania procesów 

rewitalizacyjnych – o ile będzie to korzystne z punktu widzenia celów rewitalizacji w gminie;  

 prowadzenie działań informacyjnych związanych z rewitalizacją na terenie Gminy Brwinów; 

 organizacja i prowadzenie działań partycypacyjnych związanych z rewitalizacją na terenie 

Gminy Brwinów; 

 upowszechnianie wiedzy o istocie rewitalizacji wśród wszystkich interesariuszy procesów 

rewitalizacji w Gminie Brwinów, a szczególnie na obszarze rewitalizowanym; 

 prowadzenie dokumentacji i obsługi administracyjnej Komitetu Rewitalizacji. 

Po uchwaleniu programu rewitalizacji powołany zostanie Komitet Rewitalizacji, który stanowił 

będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić będzie funkcję opiniodawczo-doradczą 

Burmistrza Gminy Brwinów. 

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określi w drodze uchwały, 

rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym 

niż 3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia. Podjęcie uchwały będzie poprzedzone 

konsultacjami społecznymi.  Burmistrz Brwinowa niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy 

uchwały powoła w drodze zarządzenia, Komitet Rewitalizacji. Po wypełnieniu obowiązującej 

procedury powoływania Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Gminy Brwinów zwoła pierwsze 

posiedzenie Komitetu. Komitet Rewitalizacji spotykał się będzie nie rzadziej niż raz na rok.  

Do szczególnych zadań Komitetu Rewitalizacji należeć będzie: 

 opiniowanie sporządzonej przez Burmistrza Gminy Brwinów oceny aktualności i stopnia 

realizacji programu rewitalizacji, dokonywanej na koniec okresu obowiązywania programu;   

 inicjowanie aktualizacji programu rewitalizacji; 

 określenie warunków aktualizacji programu rewitalizacji, w tym m.in. ustalenie ram i zasad 

wprowadzania projektów do programu, stosownie do zidentyfikowanych potrzeb 

interesariuszy rewitalizacji; 

 zgłaszanie propozycji zadań w ramach procedury aktualizacji programu; 
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 podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących oceny propozycji projektów zgłaszanych w ramach 

procedury aktualizacji programu; 

 monitorowanie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz zmian 

w infrastrukturze i przestrzeni na terenie gminy (monitoring obszarów kryzysowych) − na 

podstawie danych dostarczonych przez Urząd Gminy w Brwinowie; 

 udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz modelowania procesów 

rewitalizacyjnych, w tym opiniowanie aktualizacji programu; 

 tworzenie warunków dla aktywnej i sprawnej współpracy wszystkich interesariuszy programu 

rewitalizacji.  

Urząd Gminy nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z zarządzaniem GPR, ze względu na fakt, 

że zaangażowani pracownicy samorządu, będą wykonywać zadania w ramach swoich obowiązków 

służbowych. 

4.2 Mechanizmy włączania interesariuszy w proces 

rewitalizacji  

Udział partnerów w realizacji programu rewitalizacji jest warunkiem koniecznym dla sukcesu 

rewitalizacji, ale wpływa również pozytywnie na efektywność zaplanowanych działań, zwiększa 

skuteczność zaplanowanego procesu. Zaangażowanie partnerów będzie czynnikiem sprzyjającym 

efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych. Partycypacja społeczna jest jedną 

z podstawowych zasad, w oparciu o którą stworzono niniejszy dokument.  Partnerów 

instytucjonalnych, biorących udział w realizacji programu, można podzielić na trzy kluczowe grupy: 

 instytucje publiczne − przede wszystkim władze samorządowe Gminy Brwinów, powiatu 

pruszkowskiego, województwa mazowieckiego, agencje rządowe, gminne jednostki 

organizacyjne (np. instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej), przedsiębiorstwa 

komunalne, itp.; 

 przedsiębiorcy, tj. lokalne firmy, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia gospodarcze 

itp.; 

 organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia i fundacje, grupy nieformalne, społecznicy, 

przedstawiciele kościołów i zarejestrowanych związków wyznaniowych. 

Pogłębioną charakterystykę obszaru rewitalizacji wykonano w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. 

Zostały one zebrane na podstawie wywiadów z przedstawicielami samorządu gminy oraz pozostałymi 

interesariuszami, ankiety ilościowej z pracownikami Urzędu Gminy w Brwinowie i jednostek 
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organizacyjnych, ankiety ilościowej z mieszkańcami Brwinowa, ankiety ilościowej z przedsiębiorcami i 

przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz na podstawie inwentaryzacji i analizy baz danych. 

Zebrane informacje o przestrzeni obszaru rewitalizacji i jego mieszkańcach uzupełniono podczas 

organizowanych spotkań z mieszkańcami i spacerów badawczych. Po rozpoczęciu prac nad 

opracowywaniem Programu rozpoczęto równolegle zbieranie kart projektów rewitalizacyjnych. W 

konsekwencji wpłynęły 52 karty projektów od mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy. 

Można było je złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Brwinów lub mailowo. Jednocześnie w 

Urzędzie Gminy można było uzyskać telefonicznie, mailowo lub osobiście szczegółowe informacje nt. 

założeń przygotowywanego programu rewitalizacji. Zgromadzone karty projektów oraz pomysły 

mieszkańców zostały uwzględnione w Programie, celem stworzenia dokumentu odpowiadającego na 

realne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 6 Ustawy o rewitalizacji zostały przeprowadzone 

konsultacje społeczne projektu Programu. Ich celem było zebranie od interesariuszy uwag, opinii i 

propozycji zmian dotyczących założeń projektu Programu. Projekt Programu wraz z załącznikami 

dostępny był w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brwinowie oraz w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Gminy Brwinów. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 4 maja 2021 do 

4 czerwca 2021 roku. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Brwinów do roku 

2027 można było składać w postaci: 

 papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy Brwinów 

 złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów w Biurze Obsługi Interesanta  

 elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres brwinow@brwinow.pl 

lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej  

Informacje o konsultacjach społecznych projektu Programu zamieszczone również w prasie 

(„Przegląd Regionalny”, nr 128 (4) 6 maja 2021; „Ratusz, Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy 

Brwinów”, nr 106, 19 maja 2021). 

Ponadto w ramach konsultacji zorganizowane zostały: 

 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i 

pozostałymi zainteresowanymi w dniu 18 maja 2021 r.  

 spotkania online w dniu 21 maja 2021 roku oraz w dniu 28 maja 2021 roku  

Partycypacja społeczna jest niezbędnym elementem prowadzenia procesu rewitalizacji. W związku z 

tym mieszkańcy i inni interesariusze będą stale włączeni w proces wdrażania Programu przez: 

 powołanie i funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji, w skład którego wejdą przedstawiciele 

różnych grup społecznych; 
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 wspólne projektowanie wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez organizowane 

spotkania i warsztaty; 

 realizację wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych; 

  organizację konsultacji społecznych w ważnych kwestiach dotyczących wdrażania Programu 

  realizację działań aktywizacji i partycypacji społecznej np. gry miejskie 

  przekazywanie istotnych informacji przez media lokalne i strony internetowe 

 aktywizację mieszkańców poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarze rewitalizacji 

4.3 Harmonogram realizacji, ocena aktualności i stopnia 

realizacji Programu 

Zgodnie z art. 22 ustawy o rewitalizacji gminny program rewitalizacji będzie podlegał ocenie 

aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez Burmistrza Brwinowa, co najmniej raz na 3 lata. 

Ocena sporządzona przez Burmistrza będzie podlegała zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji 

oraz ogłoszeniu na stronie gminy Brwinów w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku 

stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej oceny realizacji GPR, że Program wymaga zmiany, Burmistrz 

występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię Komitetu 

Rewitalizacji. Zmiana Programu następuje w trybie, w jakim został on uchwalony. Zmiana Programu 

nie wymaga pozyskiwania opinii uprawnionych organów oraz przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w następujących przypadkach: 

 Zmiana nie dotyczy przedsięwzięć zawartych w Programie na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 

lit. a Ustawy. Chodzi o przedsięwzięcia zawarte na liście podstawowych przedsięwzięć, w 

odniesieniu do których Program określa szczegóły realizacji; 

 Zmiana nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji 

nie dotyczy zatem m.in. zmiany obszaru rewitalizacji. 

Za monitorowanie efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak również okresową ocenę aktualności 

Programu odpowiada Urząd Gminy Brwinów. 
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Tabela 50. Ramowy harmonogram realizacji Programu. 

Okresy funkcjonalności Gminnego Programu Rewitalizacji  

2022 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2027 

Uchwalenie 
gminnego 
programu 
rewitalizacji 

Powołanie 
Komitetu 
Rewitalizacji 
 
Ustanowienie na 
całym obszarze 
rewitalizacji 
Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji 
 
Realizacja 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
 
Monitoring i ocena 
postępów w 2023 
roku 

Realizacja 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
 
Monitoring i ocena 
postępów w 2025 
roku 

Realizacja 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
 
Monitoring i ocena 
postępów w 2027 
roku 

Realizacja 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
 
Monitoring i 
ewaluacja 
Programu oraz 
ewentualne 
przystąpienie do 
opracowywania 
kolejnego 
dokumentu dot. 
rewitalizacji gminy 
Brwinów 

4.4 Monitoring i ewaluacja Programu 

Istotnymi elementami systemu zarządzania procesem rewitalizacji i jego wdrażania jest monitoring i 

ewaluacja. Monitoring jest rozumiany jako systematyczne rejestrowanie i raportowanie, natomiast 

ewaluacja to cykliczna ocena stopnia osiągania założonych celów. 

Monitoring i ocena procesu rewitalizacji będzie prowadzona co trzy lata, zgodnie z harmonogramem 

realizacji procesu rewitalizacji. Burmistrz Gminy Brwinów wraz z Komitetem Rewitalizacji ponoszą 

odpowiedzialność za działania monitorujące i oceniające postępy procesu rewitalizacji. Komórką 

koordynującą powyższe działania będzie Zespół ds. Rewitalizacji. Monitoring procesu rewitalizacji w 

Brwinowie prowadzony będzie w dwóch płaszczyznach: 

 zmian stanu obszaru, 

 stanu realizacji przedsięwzięć.  

Po wdrożeniu Programu zostanie przeprowadzona ewaluacja ex-post. Punktem bazowym, do oparcia 

wyników, będzie przeprowadzona w 2022 roku ewaluacja ex-ante (diagnoza). Celem ewaluacji ex-

post będzie określenie długotrwałych efektów wdrażania Programu, w tym wielkości 

zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności podjętych działań. Wynikiem oceny końcowej 

powinny być wskazania odnośnie dalszej polityki rewitalizacyjnej Gminy Brwinów oraz zdefiniowane 

czynniki, przyczyniające się do sukcesu lub niepowodzenia wdrażania Programu. 

Zmiany stanu obszaru 
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Monitorowanie zmian w tej płaszczyźnie koncentruje się na obserwowaniu zmian stanu kryzysowego 

w obszarze rewitalizacji. Polegać ono będzie na śledzeniu, rejestrowaniu i obliczaniu 

wskaźników/mierników zidentyfikowanych jako negatywne na poziomie wyznaczania obszaru 

rewitalizacji.  

Tabela 51. Wskaźniki monitorowania stanu obszaru rewitalizacji. 

Wskaźnik Źródło Rok bazowy Wartość bazowa Ocena realizacji 

CEL OPERACYJNY CO1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Liczba bezrobotnych 
w wieku produkcyjnym na 
OR 

PUP 2019 133 maleje 

Liczba osób korzystających 
z świadczeń pomocy 
społecznej 

ŚOPS 2019 322 maleje 

CEL OPERACYJNY CO2: Rozwój oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup społecznych 

Liczba zmodernizowanych 
obiektów w przestrzeni 
publicznej służących 
integracji mieszkańców 

Urząd 
Gminy w 

Brwinowie 
2021 0 wzrasta 

CEL OPERACYJNY CO3: Aktywizacja gospodarcza mieszkańców 

Liczba powstałych punktów 
usługowych i handlowych 
wokół nowo 
wybudowanych/ 
zmodernizowanych miejsc 
do sportu i rekreacji 

Urząd 
Gminy w 
Brwinowie 

2021 0 wzrasta 

CEL OPERACYJNY CO4: Poprawa jakości życia mieszkańców 

Liczba wyrobów 
zawierających azbest w MG 
na OR 

Urząd 
Gminy w 
Brwinowie 

2019 893246 maleje 

Liczba projektów 
zwiększających 
propagowanie działań 
prozdrowotnych wśród 
mieszkańców 

Urząd 
Gminy w 
Brwinowie 

2021 0 wzrasta 

CEL OPERACYJNY CO5. Stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw 

Komenda 
Policji  

2019 114 maleje 

Liczba wypadków i kolizji na 
OR 

Komenda 
Policji 

2019 80 maleje 

Liczba wydanych pozwoleń 
na budowę na OR 

Starostwo 
Powiatowe 

2019 42 wzrasta 

Źródło: Opracowanie własne  

Zmiany stanu realizacji przedsięwzięć 

Monitorowanie stanu realizacji poszczególnych przedsięwzięć będzie polegać na ich śledzeniu, 

rejestrowaniu i raportowaniu postępów, ze szczególnym uwzględnieniem zaplanowanych przez 

podmioty rezultatów. Odnośnie przedsięwzięć wpisanych do realizacji w Programie, istotą 
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monitoringu jest porównywanie realizacji faktycznej z wcześniej przyjętym założeniem. W przypadku 

ich opóźnień będzie podejmowana decyzja o ewentualnym wykreśleniu przedsięwzięcia. Oprócz 

monitoringu, czy poszczególne przedsięwzięcia są realizowane lub zostały już zrealizowane będzie 

oceniana ich efektywność przez określone mierniki/wskaźniki wskazane w przedsięwzięciach. 

Tabela 52. Ocena i system monitorowania stanu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Wskaźnik Źródło 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

CEL OPERACYJNY CO1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru  rewitalizacji 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji 
objętych wsparciem 

Informacje od podmiotu realizującego  0 200 

Liczba osób uczestniczących w 
wydarzeniach 

Informacje od podmiotu realizującego  0 400 

Liczba zrealizowanych wydarzeń Informacje od podmiotu realizującego 0 50 

CEL OPERACYJNY CO2: Rozwój oferty spędzania czasu wolnego dla różnych grup społecznych 

Liczba prowadzonych dodatkowych zajęć Informacje od podmiotu realizującego  0 1000 

Liczba uczniów objętych wsparciem Informacje od podmiotu realizującego  0 600 

CEL OPERACYJNY CO3: Aktywizacja gospodarcza mieszkańców 

Liczba ponownie zagospodarowanych 
przestrzeni 

Informacje od podmiotu realizującego  0 2 

CEL OPERACYJNY CO4: Poprawa jakości życia mieszkańców 

Liczba działań przeciwdziałających 
zanieczyszczeniom środowiska 

Informacje od podmiotu realizującego  0 5 

Powierzchnia odnowionych terenów pod 
względem przyrodniczym 

Informacje od podmiotu realizującego  0 Ok. 7 ha 

CEL OPERACYJNY CO5. Stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców 

Liczba kilometrów wybudowanych, 
wyremontowanych lub przebudowanych 
dróg i chodników 

Informacje od podmiotu realizującego  0 Ok. 2,4 km 

Liczba budynków, które zostały 
zmodernizowane 

Informacje od podmiotu realizującego  0 1 

Liczba oddanych do użytków elementów 
małej architektury służącej mieszkańcom 

Informacje od podmiotu realizującego  0 6 

Źródło: Opracowanie własne  
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