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Wprowadzenie
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysoweg
kryzysowego obszarów zdegradowanych przez
prze realizację szerokiego pakietu
kompleksowych i komplementarnych zadań
zadań,
ń skoncentrowanych na określonym
śślonym obszarze, prowadzonych w sposób zaplanowany
i zintegrowany na podstawie programu rewitalizacji. Kompleksowość podejmowanych inicjatyw polega na jednoczesnym wdrażaniu
wdraż
działań z zakresu sfery społecznej,, gospodarczej czy infrastrukturalnej.
Lokalny Program Rewitalizacji stanowii dokument strategiczny, który jednocześnie
śnie jest płaszczyzną wszelkich przedsięwzięć
ę ęć
rewitalizacyjnych zapisanych w innych dokumentach (np. strategia rozwoju gminy, plany zagospod
zagospodarowania
owania przestrzennego), jak i nadaje
tym przedsięwzięciom
ę ęciom realne ramy operacyjne.
Gmina Otwock do końca 2015 roku posiadała obowią
obowiązujący
ą ący
ą
Lokalny Program Rewitalizacji. Był on wielokrotnie zmieniany aby
dostosować jego zapisy do potrzeb lokalnych interesari
interesariuszy. W 2016 roku przystąpiono do prac nad Aktualizacją Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016 - 2023. Dokument ten odgrywać będzie bardzo
o ważną rolę w nowym okresie
programowania UE. Pozwoli wyznaczyćć obszary problemowe na tereni
terenie Gminy, a następnie
ępnie priorytetowe działania w zakresie ich
rewitalizacji.

Słownik
Przy sporządzaniu LPR kierowano sięę nastę
następującymi definicjami i pojęciami:
Rewitalizacja - to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysoweg
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez
po
działania całościowe
(powiązane
ą
wzajemnie przedsięwzięcia
ę ęcia obejmują
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne
przestrzenno
lub techniczne lub
środowiskowe),
ś
integrujące
ą interwencjęę na rzec
rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki,
podarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Interesariusze rewitalizacji - interesariuszam
interesariuszami rewitalizacji są:
mieszkańcy
ńcy
obszaru
rewitalizacj
rewitalizacji oraz właściciele,
użytkownicy
wieczyści nieruchomości
nieruchomoś i podmioty
zarządzające
nieruchomościami znajdującym
ącymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
niowe, wspólnoty mieszkaniowe
i towarzystwa budownictwa społecznego,
mieszkańcy miasta inni niżż wymienien
wymienieni powyżej,
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podmioty prowadzące
ą lub zamierzające
ące prowadzić na obszarze gminy działalność
ść gospodarczą,
ą
podmioty prowadzące
ą lub zamierzające
ące prowadzić na obszarze gminy działalność
ść społeczną,
ą w tym organizacje pozarządowe
pozarzą
i grupy
nieformalne,
ednostki organizacyjne,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostk
organy władzy publicznej,
podmioty, inne niżż wymienione powyżej,
żej, realizują
realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
ństwa.
Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności
szczególnoś bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczają
niewystarczającego poziomu uczestnictwa
zestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym), współwystępujących z negatywnym
negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
gospodarczej (w szczególności w zakresie niskieg
niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
przedsię
przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególnośc
szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę technicznąą i społeczną,
braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
ą ń urbanistycznych do zmieniających
się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsług
obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych)
Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowan
zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej
ęściej obszarów
obszaró miejskich, ale także
wiejskich. Obszar zdegradowany może
ż byćć podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadające
ące ze sobą wspólnych granic pod
warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każ
każdym z podobszarów.
Obszar znajdujący się w stanie kryzysowym – obszar miasta, na którym występuje co najmniej jedno z negatywnych zjawisk, o których
mowa w definicji obszaru zdegradowanego, ale na którym nie wystę
występująą lub nie zidentyfikowano jeszcze w procesie programowania
rewitalizacji negatywnych zjawisk społecznych, o których mowa w definicji obszar kryzysowy. Obszar taki może
moż wejść
ść w skład obszaru
zdegradowanego w sytuacji, kiedy przewidziane na nim działania są śściśle
ś powiązane
ą
z celami rewitalizacji lub w procesie programowania
rewitalizacji zidentyfikowano występowanie
ępowanie na nim negatywnych zjawisk społecznych.
Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący
ący całość lub część
ęść obszaru zdegradowanego, cechującego
ą
się szczególnąą koncentracjąą
negatywnych
ych zjawisk (stan kryzysowy), na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzićć
rewitalizację. Obszar rewitalizacji może
ż byćć podzielony na podobszary, w tym podobszary nie posiadające
ące ze sobą wspólnych granic,
lecz nie może obejmować terenów większych
ększych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej
ęcej niż 30% mieszkańców
ń
gminy.
W skład obszaru rewitalizacji mogąą wejść
ść obszary wystę
występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w
( tym
po portowe i po wydobywcze), po wojskowe lub ppo kolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle
ś ś
powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.
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LPR - inicjowany, opracowany i uchwalony prze
przez radę gminy, na podstawie art.
t. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), wieloletni program działań w sferze społecznej oraz
ora gospodarczej lub
przestrzenno-funkcjonalnej
funkcjonalnej lub technicznej lub śśrodowiskowej, zmierzający
ą
do wyprowadzenia obszarów
obszaró rewitalizacji ze stanu
kryzysowego oraz stworzenia warunków
w do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący
ą
narzędzie
ędzie planowania, koordynowania
koordynowani
i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Projekt rewitalizacyjny - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy, wynikają
wynikający z programu rewitalizacji,
ewitalizacji, tj. zaplanowany w programie
rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie
ągnięcie jeg
jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony
do objęcia albo objęty
ęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach programu
operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjneg
rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go
g wprost
w programie rewitalizacji albo określenie
ślenie ggo w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających
ących rodzajów
rodzajó działań rewitalizacyjnych.
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Charakterystyka miasta
Historia, dziedzictwo kulturowe
W roku 2016 Miasto Otwock obchodzi 100–lecie
lecie nadania pra
praw miejskich. Otwock jako miejscowość
ść sanatoryjno
sanatoryjn - uzdrowiskowa zaistniał
dzięki budowie Kolei Nadwiślańskiej
ś ńskiej (koniec XIX w.). Począ
Początkowo wokół dworca kolejowego, potem także
że dalej - rozpoczął się na tych
terenach rozwój osadnictwa. Niezwykłe walory klimatyczne sosnowyc
sosnowych lasów i dogodne połączenie ze stolicą
stolic sprawiły, że wkrótce
w Otwocku zaczęły
ę powstawaćć liczne sanatoria, domy letniskowe, wille. Prekursorem działalnoś
działalności wypoczynkowej był Michał
Elwiro Andriolli, który, osiadłszy w 1880 r. nad Ś
Świdrem, nabył 200 ha ziemi by wznieśćć na niej kilkanaście
kilkanaś
domków letniskowych,
napełniając je gośćmi ze świata kultury i sztuki. Słynne festyny, koncerty czy spektakle teatralne organizowane przez
prze niego odbijały się
głośnym echem w prasie warszawskiej, stanowiąc dodatkową reklamęę całego przedsięwzięcia.
O dynamice rozwoju osady świadczy
ś
fakt, iżż ddo końca XIX w. wybudowano ponad 500 drewnianych willi w charakterystycznym stylu
„Świdermajer”.
Ś
Osobnąą gałęzią
ę ą rozwoju Otwocka była jeg
jego uzdrowiskowa funkcja. Suche powietrze, przesycone
żywicznymi olejkami eterycznymi, nie miało sobie równych w leczeniu gruźlicy i innych schorzeń
ń układu oddechowego. Status
uzdrowiska nadała całemu regionowi działalność karczewskiego lekarza dra Józefa Mariana Geislera. Dr Geisler, jako
jak pierwszy otworzył
gabinet w Otwocku - najpierw tylko w czasie sezonu, póź
później przeniósł się tu na stałe. W 1893 r. utworzył pierwsze w Polsce stałe
sanatorium nizinne chorób płuc. Już w 1917 r. na terenie Otwocka znajdowały się 22 pensjonaty i 3 sanatoria.
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Zdjęcie 1. Willa Michała Elwiro Andriollego

Zdjęcie 2. Drewniany Budynek Dworca Kolejowego

Zdjęcie 3. Zdjęcia uzdrowiska A. Gurewicza
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Obie wojny światowe nadszarpnęły mocno kondycją miasta-uzdrowiska, utrzymującego się z przyjmowania kuracjuszy i letników. O ile
jednak po odzyskaniu niepodległości nastąpił
ąpił szybk
szybki i dynamiczny rozwój Otwocka, o tyle po II wojnie region tracił stopniowo
stopniow swoje
sanatoryjne znaczenie. Masowa wywózka (i ucieczka) Ż
Żydów sprawiła, iż wiele willi stało pustych, zostały przejęte
przeję i skomunalizowane
przez państwo, co nigdy nie sprzyjało właściwemu
ściwemu utrzymaniu nieruchomoś
nieruchomości. Wille niszczały, a eksploatacja walorów
waloró klimatycznych
znalazła się w gestii państwowej
ń
służby
żby zdrowia. Otwock zaś przekształcał się powoli w „sypialnię” Warszawy. Z uwagi na ustawową
ochronę miejscowego mikroklimatu nie wydawan
wydawano pozwoleń na rozwój innego niż lekki przemysłu, stąd
ą większość
ększość mieszkańców
ń
szukała
zatrudnienia w stolicy. Miasto rozrastało sięę wię
więc w kierunku dość ponurych blokowisk. Pewnego rodzaju fenomenem był natomiast
rozwój drobnej wytwórczości,
ści, zwanej tutaj rzemiosłem. Spółdzielnia Rzemieś
Rzemieślnicza „Otwock” znana była w całym kraju. Zmiana
realiów gospodarczych w Polsce, jaka dokonała się po roku 1990 sprawiła, iżż ta gałąź
ąź rozwoju musiała stanąć w szranki z silną
konkurencją ze strony handlu i różnego rodzaju usług.

Położenie, środowisko naturalne
Otwock to miasto w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w Dolinie Środkowej Wisły, nad rzeką Świder.
Ś
Otwock
wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej, a od centrum stolicy oddalony jest o około 23 km. Miasto jest siedzibą powiatu otwockiego.
Graniczy z miastem Józefowem, gminąą Wiązowna,
ązowna, gminą Celestynów i miastem Karczew. Otwock
ock zajmuje obszar o powierzchni 4 731 ha
z czego 44% zajmują lasy, 19% użytki rolne, 17% tto tereny zabudowane. Ze względu
ę na duży
ży udział terenów
terenó zalesionych Otwock ma
charakter miasta – parku. Obszar Doliny Środkowej Wisły nazywany jest Tarasem Otwockim, zbudowanym z przepuszczalnych piasków.
Położenie wśród wzniesień wydmowych oraz lasów
sów sosnowych przyczynia się do istnienia szczególnego mikroklimatu Miasta.
Dogodne połączenie z Warszawą i innymi większym
większymi ośrodkami zwiększają atrakcyjność
ść turystycznąą Otwocka, Dodatkowym atutem
Miasta jest położenie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym ora
oraz znaczna liczba zabytków kultury na jego obszarze. Na terenie Miasta
zbiegają się główne szlaki turystyczne na południowy wschód od Warszawy. T
To sprawia, że miasto
miast jest dogodnym celem
turystyki jedno i wielodniowej.
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Mapa 1. Otwock – usytuowanie względem Warszawy

Rysunek 1. Otwock na tle powiatu
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Zdjęcie 4 Świder na granicy Otwocka i Józefowa

Miasto można podzielić na trzy rejony:
•
rejon doliny Wisły i Świdra oraz zwartych kompleksó
kompleksów leśnych (pełniący funkcje przyrodnicze i turystyczno
turystyczn – rekreacyjne),
•
rejon zwartej zabudowy (pełniący
ący funkcje gospodarcze),
•
rejon rozproszonej zabudowy (pełniący funk
funkcje gospodarcze i przyrodnicze)
Wyżej wymienione rejony oraz ich lokalizacja podzielona jest na tereny o charakterze miejskim (Świder
Świder Zachodni, Świder
Ś
Wschodni,
Świdry
Ś
Wielkie, Śródmieście,
Ś
ś
Śródborów, Soplicowo, Kresy, Ługi, Teklin) ora
oraz charakterze miejsko – wiejskim (Mlądz,
(Mlą Wólka Mlądzka,
ą
Jabłonna, Świerk). Nieformalny
malny podział na dzielnice wywodz
wywodzi się od samodzielnych w przeszłości jednostek osadniczych, które niegdyś
leżały w granicach administracyjnych dzisiejszeg
dzisiejszego Otwocka. Osady te rozrastając się połączyły w jeden organ miejski. Stosowany jest
także inny podział Miasta na następujące
ę ące jednostk
jednostki osadnicze: Anielin, Bojarów, Jabłonna, Jabłonna-Górki,
Górki, Ługi, Mlądz,
Mlą
Natolin,
Soplicowo, Śródborów,
Ś
Świder,
Ś
Świdry Wielkie, Ś
Świerk, Teklin, Tolin, Wólka Mlądzka
ą
i Zamlądz. Te nieformalne historyczne podziały
Miasta są obecnie coraz mniej widoczne i w cora
coraz większym stopniu trudno wyodrębnić cechy charakterystyczne,
charakterystyczne różniące poszczególne
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„dzielnice”. Zarówno charakter zabudowy, formy prowadzonej działalnoś
działalności gospodarczej, uwarunkowania
uwarunkowani przyrodnicze, jak i kulturowe
ujednolicają się, co doprowadza do zaniku toż
tożsamości
ś i więzi lokalnych.

Struktura społeczna
W dniu 31 grudnia 2014 roku według danych GUS w Otwocku mieszkało ogółem 45 025 osób, z czego 47 % stanowili
stanowil mężczyźni, a 53%
kobiety. Na 100 mężczyzn
ężczyzn przypadał
przypadało 113 kobiet. Gęstość
ę ść zaludnienia wynosiła 952 osoby/km2. Pod względem
wzglę
liczby
ludności Miasto Otwock należy do najwię
największych w województwie mazowieckim. Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu
ędu Miasta Otwocka
Otwocka, w Otwocku mieszka obecnie tj. na dzień
ń 31.12.2015 r. ogółem 43 109 osób. Gęstość
zaludnienia wynosi 911 osoby/km2. Obserwuje się spadek liczby ludności
ś oraz starzenie sięę społeczeństwa.
społeczeństwa Przyrost naturalny w 2014
roku był ujemny i wynosił –48. Saldo migracyjne w Gminie wynosiło 47, co w porównaniu z saldem migracyjnym powiatu otwockiego,
które wynosiło 439, jest bardzo niekorzystnym wynikiem. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało
przypadał 65,6 osoby w wieku
nieprodukcyjnym. Wartość
ść ta od roku 2013 ma tendencję wzrostową.
ą Udział bezrobotnych zarejestrowanych
strowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym wynosiła 5,7%.
Prognozowany systematyczny spadek liczby ludnoś
ludności na terenie całego kraju jest konsekwencjąą procesów
procesó o różnym stopniu nasilenia
terytorialnego, nie jest zjawiskiem równomiernym, al
ale kształtowanym poprzez tożsame
żsame tendencje demograficzne, takie jak: spadek
rozrodczości, wzrost przeciętnej długości żżycia, spadek umieralności,
ś niewielki wzrost współczynników emigracji i imigracji, niski poziom
migracji wewnętrznych.
ę
Te zjawiska sąą zauwa
zauważalne
ż
równieżż na terenie Otwocka. Według prognozy ubytek ludności
ludnoś dotknie przede
wszystkim miasta, głównie z powodu niskiej dzietnoś
dzietności oraz na skutek zjawiska jakim jest przemieszczanie się ludności
ś miejskiej na tereny
wiejskie na obrzeżach miast.
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Metodyka opracowania dokumentu
„Aktualizacja Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023” (LPR 2016 - 2023), dokument programowy,
progr
został
opracowany przez zespól pracowników Urzędu
ędu Miasta Otwocka.
Metodologicznie program rewitalizacji opracowany
wany został na zasadach partycypacj
partycypacji społecznej, czyli w układzie szerokiego
szerokieg włączenia
społeczności lokalnej, której członkowie – indywidualne osoby i przedstawiciele zainteresowanych organizacji i instytucji – w różnych
formach wyrażali swoje opinie, przedkładali propozycje spra
spraw do rozwiązania i odpowiednich działań.
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Aktualizacja Lokalnego Program Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka został opracowany w dwóch etapach:
•

w pierwszym etapie opracowan
opracowano diagnozę stanu gminy, w oparciu o badania i analizy wyznaczono
w
tereny zdegradowane
i obszar rewitalizacji
•
w drugim etapie opracowano dokument programowy - program działań i szeroko ujęte
ęte zasady jego
jeg realizacji.
Opracowując
ą
przedmiotowąą analizęę uwzglę
uwzględniono przede wszystkim zalecenia zawarte w „Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz
ora Regulaminie Konkursu
Dotacji Przygotowanie programów rewitalizacj
rewitalizacji Zarządu Województwa Mazowieckiego i Ministra Rozwoju.
W części diagnostycznej, w oparciu o różne źródła informacji i metody analizy, przeprowadzono
przeprowadzon pogłębione rozeznanie
problemów rozwojowych Miasta Otwocka, które mogąą byćć rozwiązywane
ą
za pomocąą programu rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne
opierają się na wielości sfer interwencji. Przy wiodą
wiodącej roli sfery społecznej, badania, a następnie
ępnie programowanie działań,
działań obejmująą
równieżż sferęę gospodarczą,
ą, przestrzenno
przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową. W diagnozie posłużono się metodami
metodam opisowymi, analizą
wskaźnikową, badaniem opinii publicznej, konsultacjam
konsultacjami społecznymi oraz ocenami eksperckimi. W podsumowaniu diagnozy
przedstawione zostały zasięgi przestrzenne obszaró
obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji.
Na potrzeby przeprowadzenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Zarządzeniem
ądzeniem Prezydenta Miasta Otwocka został powołany
Zespół ds. Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacja. W jego skład weszło dziesięć osób – pracowników
pracownikó Urzędu Miasta Otwocka.
Proces rewitalizacji ma oczywiście
ście charakter długotrwały i opiera się (wręcz wymaga) na udziale szerokiej grupy interesariuszy
(czyli lokalnych przedsiębiorców,
ębiorców, aktywnych organizacj
organizacji pozarządowych, czy nie zrzeszonych mieszkańców,
mieszkań
urzędników,
ę
wspólnot
mieszkaniowych, itp.). Wykorzystuje sięę przy nim takż
także lokalne potencjały, mocne strony, które - przy wymienionej wcześniej
wcześ
współpracy
lokalnej społeczności - pozwalająą na zwię
zwiększenie szansy na osiągnięcie
ą ę
sukcesu.
su. Efektem wszelkich działań o charakterze
rewitalizacyjnym jest przywrócenie dawnych funkcj
funkcji obszaru lub też stworzenie nowych.

Sposób przeprowadzenia diagnozy
Diagnoza społeczno-gospodarcza
gospodarcza powstała w oparciu o:
•
•
•

szczegółowąą analizęę wskaźnikó
źników – mierników ilościowych i jakościowych,
wyniki analizy ankietowych wypowiedz
wypowiedzi mieszkańców na temat zakresu przestrzennego i symptomów
symptomó kryzysu oraz działań
prowadzących do poprawy jakoś
jakości życia w mieście,
wiedzęę ekspercką,
ą zawartąą między innym
innymi w dokumentach miejskich.
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Metodologia nawiązuje do rozstrzygnięć
ęć ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zadaniem części diagnostycznej,
prowadzonej w układzie jednostek przestrzennych dla całeg
całego terytorium gminy, jest wyznaczenie części miasta znajdujących
znajdują
sięę w stanie
kryzysowym i określenie
ślenie obszaru zdegradowaneg
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Na potrzeby wytyczenia obszaru
bszaru zdegradowanego
zdegradowaneg na terenie
Miasta przygotowano zestaw wskaźników,
ów, które pozostają w zgodzie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ustawą
o rewitalizacji w tym zakresie. W analizie danych uwzglę
uwzględniono obszary funkcjonalne i ulice zamieszkane w Otwocku. Przyjęto podział
obszaru Miasta uwzględniający okręgi wyborcze ddo Rady Miasta, jest to 21 okręgów.
Mapa 2. Podział Otwocka na obszary funkcjonalne – jednostk
jednostki urbanistyczne – Okręgi wyborcze do Rady Miasta.
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Tabela 1 Lista okręgów wyborczych wraz z wykazem ulic.
Okręgi

Wykaz ulic

1

3 Maja, Armii Krajowej od nr 9 do końca, Bernardyńska, Budrysów, Chłopickiego, Czackiego, Dąbrowskiego, Dwernickiego, Gabriela Narutowicza numery nieparzyste od nr
1 do 39, Gabriela Narutowicza numery parzyste od nr 2 do 50, Gen. Juliana Filipowicza numery nieparzyste od nr 1 do 7, Jacka Soplicy, Jastrzębia, Kmicica, ks. Stanisława
Żebrowskiego, Legionów, Lipowa, Litewska, Łowiecka, Myśliwska, Party
Partyzantów, Plac Wolności, Poniatowskiego numery nieparzyste od nr 11 do końca,
Poniatowskiego numery parzyste od nr 12 do końca, Prądzyńskiego, Pułaskiego numery nieparzyste, Pułaskiego numery parzyste od nr 2 do 8, Redutowa, Skrzyneckiego,
Sułkowskiego, Tadeusza,
usza, Traugutta, Wojskiego, Zamkowa, Zosi, Andriollego nr 77, 78, 78A, 79, 80 i 90, Gen. Juliana Filipowicza 9, Jaremy, Pułaskiego numery parzyste od nr
10 do 14, Sportowa numery nieparzyste od nr 1 do 11, T. Ślusarskiego

2

Karczewska numery nieparzyste od nr 49 do 63, Matejki numery nieparzyste od nr 1 do 9, Parkowa, Sportowa numery parzyste od nr 2 do 18

3

Andriollego numery parzyste od nr 26 do 74, Hoża nr 9 i 9A, Johna Lennona, Karczewska numery nieparzyste od nr 1 do 47, Matejki numery parzyste od nr 2 do 8,
Powstańców Warszawy 15, Skłodowskiej, Wyspiańskiego

4

Andriollego numery nieparzyste od nr 47 do 73, Armii Krajowej nr 7, 8, 8A, Krucza numery nieparzyste, Poniatowskiego numery nieparzyste od nr 1 do 9,
Poniatowskiego numery parzyste od nr 2 do 10, Andriollego numery nieparzyste od nr 27 do 45, Armii Krajowej numery nieparzyste od nr 1 do 5, Armii Krajowej numery
parzyste od nr 2 do 4, Hoża numery nieparzyste od nr 1 do 7, Hoża nr 2, Krucza numery parzyste od nr 2 do 8, Powstańców Warszawy numery
num
nieparzyste od nr 1 do 13,
Powstańców Warszawy nr 2, Smolna, Sosnowa

5

Andriollego numery nieparzyste od nr 1 do 25, Andriollego numery parzyste od nr 2 do 24, Bartosza, Bazarowa, Górna numery nieparzyste od nr 1 do 13, Górna numery
parzyste od nr 2 do 16, Karczewska numery parzyste od nr 2 do 12C, Kupiecka, Letnia, Ludna, Mysia, Napoleońska, Odyniecka, Olszowa numery nieparzyste od nr 1 do 9,
Olszowa numery parzyste od nr 2 do 6, Orla, Piastowa, Podmiejska, Polna, Przewoska numery parzyste od nr 2 do 4A, Racławicka, Radosna, Rzemieślnicza, Staszica, Szkolna
numery parzyste od nr 2 do 58, Szkolna numery nieparzyste od nr 1 do 31, Świderska numery nieparzyste od nr 1 do 47, Świderska numery parzyste od nr 2 do 38,
Wawerska numery nieparzyste od nr 1 do 39, Wawerska numery parzyste od nr 2 do 24B, Wesoła, Wiśniowa, Zygmunta numery parzyste

6

Batorego od nr 33 do 33A, Karczewska numery parzyste od nr 14 do 34, Księżycowa, Olszowa 8, 15 i 17, Pazińskiego, Prosta, Przewoska numery nieparzyste od nr 1 do 23,
Przewoska numery parzyste od nr 6 do 26A, Szkolna numery nieparzyste od nr 41 do końca, Wronia, Zygmunta numery nieparzyste od nr 1 do 23

7

Batorego numery parzyste od nr 32 do końca, Czesława Miłosza, Gen. A. E. Fieldorfa, Gen. K. Sosnkowskiego, Generalska, Generała Józefa Hallera, Karczewska numery
parzyste od nr 36 do końca, Ługi numery nieparzyste od nr 7 do końca, Ługi numery parzyste od nr 10 do końca, Przewoska numery nieparzyste od nr 25 do końca,
Stanisława Lema, Wiejska numery parzyste od nr 88 do końca
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8

Batorego numery nieparzyste od nr 27 do 31, Batorego numery parzyste od nr 20 do 30, Czerska, Gdyńska, Gorzowska, Kartuzka, Katowicka, Krakowska numery nieparzyste
od nr 1 do 17, Krakowska numery parzyste od nr 2 do 16, Łukasińskiego numery nieparzyste od nr 27 do końca, Łukasińskiego numery parzyste od nr 32 do końca,
Mazurska numery nieparzyste od nr 1 do 25, Mazurska numery parzyste od nr 2 do 28, Okrzei numery nieparzyste od nr 43 do końca, Okrzei numery parzyste od nr 38
do 116, Portowa numery nieparzyste, Poznańska numery nieparzyste od nr 1 do 15, Poznańska numery parzyste od nr 2 do 18A, Przewoska numery parzyste od nr 28
do końca, Pułtuska, Sołecka numery parzyste od nr 2 do 4, Sołecka numery nieparzyste od nr 1 do 5, Wałbrzyska, Wawerska numery nieparzyste od nr 45 do 47, Wiejska
numery nieparzyste od nr 35 do końca, Wiejska numery parzyste od nr 36 do 86, Wileńska, Wrocławska numery nieparzyste od nr 1 do 13, Wrocławska numery parzyste od
nr 2 do 14

9

Batorego numery nieparzyste od nr 1 do 25, Batorego numery parzyste od nr 2 do 18, Giżycka, Janusza Korczaka, K. I. Gałczyńskiego, Kołobrzeska, Koszalińska, Krakowska
numery nieparzyste od nr 19 do końca, Krakowska numery parzyste od nr 18 do końca, Kraszewskiego numery
mery nieparzyste od nr 1 do 81, Kraszewskiego numery parzyste
od nr 2 do 50, Kwiatowa, Lachowicza, Lubelska, Łąkowa, Ługi nr 2, 4, 5, 6 i 6A, Malborska, Mazurska numery nieparzyste od nr 27 do końca, Mazurska numery parzyste od
nr 30 do końca, Mieszka I, Okrzei numery parzyste od nr 118 do 136, Olsztyńska, Poznańska numery nieparzyste od nr 17 do końca, Poznańska numery parzyste od nr 20
do końca, Rybna, Rycerska numery nieparzyste, Sołecka numery nieparzyste od nr 7 do końca, Sołecka numery parzyste od nr 6 do końca, Szczecińska, Tysiąclecia numery
nieparzyste od nr 1 do 81, Tysiąclecia numery parzyste od nr 2 do 62, Warsztatowa, Wrocławska numery parzyste od nr 16 do końca, Wrocławska numery nieparzyste od nr
15 do końca, Wysockiego, Zofii Nałkowskie

10

Ambasadorska, Białołęcka, Bracka, Braniewska, Chełmska, Chrobrego, Czecha, Gdańska, Jodłowa, Kąpielowa, Kraszewskiego numery nieparzyste od nr 83 do końca,
Kraszewskiego numery parzyste od nr 52 do końca, Lwowska, Łukasińskiego numery nieparzyste od nr 1 do 25, Łukasińskiego numery parzyste od nr 2 do 30A,
Marusarzówny, Ogrodowa, Okrzei numery nieparzyste od nr 1 do 41, Okrzei numery parzyste od nr 2 do 36, Podleśna, Portowa numery parzyste, Portowa Zaułek, Rycerska
numery parzyste, Rysia, Słoneczna, Świderska
ska numery nieparzyste od nr 49 do końca, Topolowa, Turystyczna numery nieparzyste od nr 21 do końca, Turystyczna numery
parzyste od nr 24 do końca, Tysiąclecia numery parzyste od nr 64 do końca, Wczasowa, Wiejska numery nieparzyste od nr 1 do 33, Wiejska numery parzyste od nr 2 do 34,
Wiosenna, Wiślana, Władysława Łokietka, Zaciszna numery nieparzyste od nr 33 do końca, Zaciszna numery parzyste od nr 42 do końca

11

Brzozowa nr 2 i 3, Górna numery nieparzyste od nr 67 do końca, Górna numery parzyste od nr 70 do końca, Grzybowa, Jana Pawła II numery parzyste od nr 2 do 20, Jasna,
Kołłątaja numery nieparzyste od nr 65 do końca, Kołłątaja numery parzyste od nr 60 do końca, Koszykowa, Majowa numery nieparzyste od nr 1 do 35, Mazowiecka,
Mickiewicza, Turystyczna numery nieparzyste od nr 1 do 19A, Turystyczna numery parzyste od nr 2 do 22, Wierzbowa, Zaciszna numery nieparzyste od nr 1 do 31, Zaciszna
numery parzyste od nr 2 do 40B, Ziołowa

12

13

Brzozowa nr 1, 1B, 6 i 7, Dębowa, Esplanada, Górna numery nieparzyste od nr 15 do 65, Górna numery parzyste od nr 18 do 66, Ignacego Paderewskiego, Jana
III Sobieskiego, Jana Pawła II numery parzyste od nr 22 do końca, Jaracza, Kołłątaja numery nieparzyste od nr 1 do 59, Kołłątaja numery parzyste od nr 2 do 58,
Komunardów, Kosmiczna, Majowa numery parzyste od nr 2 do 40, Mała, Piaskowa, Piękna, Piwna, Poselska, Rakietowa, Różana, Sputników, Świderska numery parzyste od
nr 40 do końca, Wąska, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zielna
Bagatela, Bajkowa, Grunwaldzka numery parzyste od nr 2 do 26, Grunwaldzka numery nieparzyste od nr 1 do 15, Jana Pawła II numery nieparzyste od nr 1 do 61,
Kasztanowa, Kukułcza, Lisia, Majowa numery parzyste od nr 42 do 56, Majowa numery nieparzyste od nr 37 do 79B, Marszałkowska numery nieparzyste od nr 1 do 11,
Ostrowska, Pawia, Plater numery nieparzyste od nr 29 do końca, Poetycka, Pogodna numery nieparzyste od nr 1 do 41, Pogodna numery parzyste od nr 2 do 36, Ptasia,
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Pusta, Reymonta numery nieparzyste od nr 1 do 3, Reymonta nr 2, Słowackiego numery nieparzyste od nr 47 do końca, Słowackiego numery parzyste od nr 46 do końca,
Sowińskiego, Strusia, Tuwima, Westerplatte, Wiązowska, Wiewiórcza, Zajęcza, Zakopiańska

14

Baśniowa, Billewiczówny, Brzóski, H. Ch. Andersena, Hajduczka, Jagienki, Jana Kazimierza, Juranda, Kolorowa, Kossaka, Krótka, Majowa numery parzyste od nr 58 do 112,
Majowa numery nieparzyste od nr 81 do 171, Marszałkowska numery nieparzyste od nr 13 do końca, Marszałkowska numery parzyste od nr 10 do końca, Mlądzka, Niecała,
Otwocka, Pogodna numery nieparzyste od nr 43 do końca, Pogodna numery parzyste od nr 38 do końca, Sienkiewicza, Skorupki, Skrzetuskiego, Słowicza, Sokola, Sowia,
Stefana Czarnieckiego, Sucha, Szczygla, Teklińska, Tolińska
Tolińska,, Wołodyjowskiego, Wysoka, Zagłoby, Zielona, Żurawia numery parzyste od nr 2 do 32, Żurawia numery
nieparzyste od nr 1 do 39, Żwirki i Wigury

15

Czaplickiego, Dłuskiego, Dr. Władysława Przygody numery nieparzyste, Feliksów, Goldflama numery nieparzyste od nr 1 do 9, Goldflama numery parzyste od nr 2 do 8A,
Jana Pawła II numery nieparzyste od nr 63 do końca, Kościuszki numery nieparzyste od nr 1 do 3, Kościuszki numery parzyste od nr 2 do 6B, Plater numery nieparzyste od nr
1 do 27, Plater numery parzyste od
d nr 2 do 18, Reymonta numery nieparzyste od nr 5 do 23, Reymonta numery parzyste od nr 10 do 14A, Samorządowa numery
nieparzyste od nr 1 do 13C, Słowackiego numery nieparzyste od nr 7 do 45A, Słowackiego numery parzyste od nr 4 do 44, Warszawska numery parzyste
pa
od nr 2 do 14,
Warszawska numery nieparzyste od nr 1 do 15.

16

I-go Pułku Praskiego, Boczna, Chopina numery nieparzyste od nr 5 do końca, Chopina numery parzyste od nr 6 do końca, Dr. Józefa Geislera, Inwalidów Wojennych,
Kopernika, Kościelna, Kościuszki numery nieparzyste od nr 5 do 39, Kościuszki numery parzyste od nr 8 do 32, Kruczkowskiego, Leśna, Przechodnia, Przeskok, Samorządowa
numery parzyste od nr 8 do 10, Składowa, Warszawska numery parzyste od nr 18 do 42, Warszawska numery nieparzyste
te od nr 17 do 43, Widok, Willowa, Wrońskiego

17

Ceglana, Chopina nr 1, 1A, 1B, 3 i 4, Cisowa, Dr. Władysława Przygody numery parzyste, Grunwaldzka numery nieparzyste od nr 37 do 135, Grunwaldzka numery parzyste
od nr 36 do 96T,Jałowcowa, K. Hoffmanowej, Konarskiego, Lelewela, Moniuszki, Reymonta numery nieparzyste od nr 25 do 47, Reymonta numery parzyste od nr 16
do 36/38, Samorz¹dowa numery nieparzyste od nr 15 do końca, Samorządowa numery parzyste od nr 12 do 54, Słowackiego nr 2 i 3, Stefana Żeromskiego numery
nieparzyste od nr 21 do 73W, Stefana Żeromskiego numery parzyste od nr 36 do 96D Borowa, Gliniecka, Klonowa, Kochanowskiego, Pa³acowa, Reymonta numery
nieparzyste od nr 49 do końca, Reymonta numery parzyste od nr 38 do końca, Szpitalna, Świerkowa, Wierchowa

18

Chłodna, Cybulskiego, Elizy Orzeszkowej nr 4, Jagiellońska, Józefa Piłsudskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Kurnakowicza,
Kur
Niemcewicza, Prusa, Stefana
Żeromskiego numery nieparzyste od nr 1 do 17, Stefana Żeromskiego numery parzyste od nr 2 do 28, Struga, Szlachecka, Warszawska numery nieparzyste od nr 45 do 51,
Warszawska nr 44 Aleja Róż, Asnyka, Biruty, Cieszyńska, Elizy Orzeszkowej numery 8, 8A, 15, 16,17, 18 i 18A, Fredry, Gabriela Narutowicza numery nieparzyste od nr 41
do 105,
05, Gabriela Narutowicza numery parzyste od nr 52 do 108, Górnośląska, Kubusia Puchatka, Literacka, Ludwika Zamenhofa, Mochnackiego, Norwida, Ojca Rafała
Kalinowskiego, Podgórska, Rejtana, Rodziewiczówny, Syrokomli, Szwoleżerów, Tatrzańska, Ujejskiego, War
Warszawska
szawska numery nieparzyste od nr 65 do końca, Warszawska
numery parzyste od nr 66 do końca, Ziemowita

19

Bociania, Koralowa, Krecia, Kręta, Laskowa numery parzyste od nr 2 do 40, Laskowa numery nieparzyste od nr 1 do 47, Majowa numery nieparzyste od nr 173 do końca,
Majowa numery parzyste od nr 114 do końca, Młynarska, Mostowa, Ogrodnicza, Papuzia, Pąkowa, Rzeczna, Szyszkowa, Śliska, Zagajnikowa, Żabia, Żurawia numery
nieparzyste od nr 41 do końca, Żurawia numery parzyste od nr 34 do końca
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Andrzeja Sołtana, Ciasna, Grunwaldzka numery parzyste od nr 178 do końca, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Laskowa nr 49, Laskowa numery nieparzyste od nr 87
do końca, Laskowa numery parzyste od nr 194 do końca, Nadrzeczna, Nowa, Pokojowa, Rakowa, Sosnowe Wzgórze, SSpartańska,
partańska, Stefana Żeromskiego numery nieparzyste
od nr 75 do końca, Stefana Żeromskiego numery parzyste od nr 98 do końca, Szosa Lubelska, Wspaniała, Wypoczynkowa, Bagnista, Batalionów Chłopskich, Chabrowa,
Cicha, Dywizjonu 303, Gabriela Narutowicza numer
numery parzyste od nr 110 do końca, Gabriela Narutowicza numery nieparzyste od nr 111 do końca, Górecka, Jaśminowa,
Kaczeńców, Konwaliowa, Malwy, Nagietkowa, Niezapominajki, Sasanki, Stawowa, Stokrotki, Tulipanowa, Zawilców, Źródlana

21

Danuty, Gen. Wł. Sikorskiego, Lecha

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta

Miasto Otwock nie ma ustalonych dzielnic. Zwyczajow
Zwyczajowo funkcjonujący podział terenów Miasta ma swoje uwarunkowania historyczne,
wynikające z sanatoryjno – uzdrowiskowego charakteru miejscowoś
miejscowości w okresie przedwojennym.
rzedwojennym. Zaproponowany, na potrzeby diagnozy,
schemat podziału warunkowany jest poszczególnymi, wyraź
wyraźnie zarysowanymi funkcjami terenów Miasta, rodzajem i intensywnością
występującej zabudowy. Ma to w dużym
żym stopniu odniesienie ddo podziałów funkcjonalnych,
nkcjonalnych, jakie zawiera Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenneg
Przestrzennego Miasta Otwocka. Granice zaproponowanego podziału są równieżż zbieżne
ż
z istniejącymi okręgami wyborczymi w wyborach ddo samorządu terytorialnego.
Uzyskane dane przeanalizowano pod kątem
ątem budowy listy porównywalnych wskaź
wskaźników odnoszących
ących wartość danej zmiennej
do zaproponowanego podziału.
Podczas
tworzenia
diagnozy
posługiwan
posługiwano sięę
badaniami
badaniam ilościowymi,
badaniami kwestionariuszowymi (ankietyzacja internetowa, ankietyzacj
ankietyzacja bezpośrednia w czasie festynu), obserwacji
obserwacj ilościowej
oraz bezpośrednimi spotkaniami z mieszkańcamii – konsultacje. Dane zbierane były dla każdego podobszaru z następujących
nastę ą
sfer:
•
społecznej (zameldowanie, dane OPS
OPS, przestępstwa, bezrobocie, uzależnienia, partycypacja społeczna – wybory, zadłużenia
mieszkań komunalnych),
•
gospodarczej (punkty usługowe, aktywne przedsię
przedsiębiorstwa,
ę
aktywne NGO, dostępne
ępne
ę
tereny inwestycyjne),
•
przestrzennej i infrastrukturalnej (stan techniczny budynków, wyposaż
wyposażenie w infrastrukturę)
•
środowiskowa (obszary zdegradowane, zanieczyszczenie śśrodowiska).
Dane uwzględnione
ędnione przy wyznaczaniu obszaru zdegradowaneg
zdegradowanego zostały pozyskane z:
•
Urzędu Miasta Otwocka,
•
Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku
Otwocku,
•
szkół podstawowych i gimnazjów w Otwocku,
•
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku,
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•
•

Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
część danych pochodzi z ogólnodostę
ogólnodostępnych źźródeł, jak Bank Danych Lokalnych GUS.

Metody zastosowane przy ocenie danych statystycznych
W wyniku tak przeprowadzonej analizy i konsultacji w zespole ds. rewitalizacji wskazano listęę wskaźników,
wskaź
które zastosowano dla
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Lista wskaźników została wybrana w sposób, który pozwolił sprawnie
zdiagnozowaćć problemy występujące
ę ące na terenie Ot
Otwocka. Zostały one równieżż wyselekcjonowane ze względu
wzglę na ich dostępność
ę ść dla
pracowników zaangażowanych w proces Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka. Wskaźniki
Wskaź
te obejmują sferę
społeczną:
1.
bezrobocie(do 25 roku życia, ppo 50 roku życia, długotrwałe)
2.
bezrobotni wg miejsc zameldowania
3.
Obciążenie
ążenie demograficzne (liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym)
poprodukcyjnym
4.
miejsce zameldowania osób powyż
powyżej 65 roku żżycia
5.
rodzina 3+
6.
liczba wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej
7.
wartość
ść wypłacanych świadczeń w ramach pomocy społecznej
8.
gospodarstwa domowe pobierają
pobierające zasiłki w ramach pomocy społecznej
9.
przestępczość/patologie,
ę
ść/patologie, poziom edukacji, uc
uczestnictwo w życiu publicznym
10.
sferę gospodarczą: stopieńń przedsię
przedsiębiorczości
ś
11.
sferę techniczno-środowiskową
środowiskową: braki techniczne w budownictwie mieszkaniowym w zakresie zapewnienia dostępu
dostę
do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
kanalizacyjnej
12.
ochrony środowiska.
Tak uzyskane dane zostały zagregowane w ten sposób, że 5 najbardziej negatywnych wskazań (o gradacjii od 5 do 1) zostało uwzględnione
i przypisane okręgom gdzie wystąpiły, a nastę
następnie zostały uzupełnione wynikami z przeprowadzonej ankietyzacji, wzbogaconymi
wzbogaconym o tematy
poruszane w czasie spotkań z mieszkańcami.
ńcami. W ten sposób Zespół ds., Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Rewitalizacj Miasta Otwocka
wypracował założenia
ż
na jakich należy
żży oprzećć główne przedsięwzięcia,
ę ę
na których będzie
ę
sięę opierać
opier proces ożywienia społecznogospodarczego miasta.
Powyższy
ższy
proces
zostanie
zrealizowany
poprze
poprzez zaprogramowanie
owanie
rozwoju
społecznego,
gospodarczego i infrastrukturalnego w ramach działań zawartych w Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Diagnoza w sferze społecznej
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Wydziału Spra
Spraw Obywatelskich w Otwocku mieszka obecnie tj. na dzień
ń 31.12.2015 r. ogółem 43 109
osób. Gęstość zaludnienia wynosi 911 osoby/km2. Obserwuje się spadek liczby ludności
ś oraz starzenie sięę społeczeństwa
społeczeń
Otwocka, choć
nadal Miasto należy do największych w województwie mazowieckim.
Zdiagnozowane problemy społeczne dotyczące
ące miasta, które przedstawion
przedstawiono szczegółowo w kolejnej części
częś opracowania, to przede
wszystkim:
•
•
•
•
•

relatywnie wysoki poziom bezrobocia,
postępujący spadek liczby ludności Miasta,
postępujący
ę ą proces starzenia sięę społeczeń
społeczeństwa Miasta,
problem relatywnie wysokiej skali uzależ
uzależnień
ń od alkoholu i środków odurzających,
ą
występujący
ę ący także
takż wśród
ś
młodzieży,
ż
duża skala problemu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wynikająca z ilości
iloś pobieranych świadczeń
z tego tytułu.

Bezrobotni
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystyczneg
Statystycznego z roku 2014 na ogólna liczbę ludności tj. 45025 przypadało
przypadał 27197 osób w wieku
produkcyjnym. W tym samym okresie w Powiatowym Urzę
Urzędzie Pracy w Otwocku zarejestrowanych było
był 1565 bezrobotnych,
co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 5,75%
W poszczególnych latach liczba osób bezrobotnych na terenie Gminy Otwock wynosiła: 1866 w 2013 roku, 1565
156 w 2014 roku, 1330
w 2015 roku, 1318 w pierwszym półroczu 2016 roku.
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Tabela 2. Liczba osóbb bezrobotnych na terenie Gminy Otwock
Okręgi

Bezrobotni ogółem

W tym długotrwali

Do 25 roku życia

Po 50 roku życia

Ludność

% w stosunku do liczby mieszkańców
w 2015
ogółem/
dług
Do 25
Po 50 a
waga
6.2
5
3,25
0,60
2,12

lata

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2015

1

173

136

127

80

79

92

23

5

17

63

57

60

2834

2

38

45

34

25

24

29

6

5

4

15

18

14

1823

2.30

1,59

0,22

0,76

3

66

66

53

38

29

48

10

6

8

23

17

27

1802

2,90

2,66

0,44

1,50

4

116

85

75

66

60

60

17

3

7

46

38

34

2121

2,82

0,33

2,83

5

125

111

97

69

79

59

18

11

6

48

46

39

2169

3,50
4,4

2,72

0,28

1,80

6
7

65
66

56
41

51
35

39
41

27
23

33
25

7
11

6
6

4
5

30
21

19
10

24
15

1484
2389

2,22
0,96

0,27
0,21

1,62
0,63

8

76

64

58

38

33

35

17

8

3

29

20

29

1411

2,48

0,21

2,05

9
10
11
12
13

155
121
74
73
81

112
97
81
60
81

83
79
69
49
68

69
59
47
38
50

60
51
56
46
53

57
41
39
26
37

26
12
6
9
12

5
4
3
5
11

10
6
8
4
7

61
54
37
31
38

50
44
40
38
40

49
39
36
27
30

2754
2904
1825
1358
1861

2,07
1,41
2.13
1,91
1,99

0,36
0,21
0,44
0,29
0,38

1,78
1,34
1,97
1,99
1,61

14

70

62

76

36

38

27

15

9

6

28

24

25

1906

2

1,42

0,31

1,31

15
16
17
18
19
20
21
razem

92
39
123
154
49
97
8
1866

54
58
112
107
34
72
31
1565

42
42
88
92
31
60
21
1330

47
21
57
64
28
41
4
957

34
34
47
61
26
39
24
923

28
23
46
62
21
28
20
836

13
7
18
29
13
23
3
295

10
5
13
19
6
11
3
214

12
5
9
14
4
7
4
150

37
18
44
56
31
42
4
756

19
20
39
38
24
28
16
645

21
16
34
48
37
27
15
646

1854
1893
2974
2065
1366
3116
1397
43 306

2,26
2,21
2,95
4.4
4
2,26
1,92
1,50
3,07

1,51
1,21
1,55
3,00
1,53
0,90
1,43
1.93

0,64
0,26
0,30
0,67
0,29
0,22
0,28
0,35

1,13
0,84
1.14
2,32
2,71
0,87
1,01

3,43
1,46
4,1
3.01
2,72
3,78
3,60
3,65
3,9

4

3

źródło: opracowanie własne ma podstawie danych z Powiatowego Urzę
Urzędu Pracy

Na podstawie powyższych
ż
danych można
żna wycią
wyciągnąć
ąć następujące
ę ą wnioski:
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Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na terenie Gminy Otwock systematycznie spada. Okrę
Okręgiem o najwyższej
najwyż
stopie bezrobocia
jest okręg nr 1, następnie okręgi nr 5, 18, 8, 14.
Jednakże
ż biorąc
ą pod uwagęę szczegółowe dane z Powiatowego Urzędu Pracy, które wykazały rozmieszczenie zarejestrowanych
bezrobotnych zgodnie z miejscem zameldowania z dokładnością co do ulicy oraz konsultacje społeczne, nasuwa się nieco inny
obraz przedstawiający
ący skupienie zjawiska bezrobocia na terenie Miasta. Wynika z niego, że najwięcej
ęcej osób bezrobotnych zamieszkuje
w rejonie ulic: Warszawska, Samorządowa,
ąądowa, Moniuszki, Kołłą
Kołłątaja,
ątaja, Marszałkowska, Batorego, Karczewska, Majowa, Mickiewicza. Sąą
to ulice w okręgach numer 18, 16, 17, 4, 5, 3, 8, 11, 13. Są to obszary najstarszej części miasta, z jednej strony o najgęstszej zabudowie
wielorodzinnej, ale równieżż ulice, przy których znajdują sięę budynki komunalne.
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Mapa 3 Bezrobotni w Otwocku – ulice, gdzie liczba osób bez pracy jest największa w pierwszym półroczu 2016 r.

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Mapa 4. Bezrobotni w Otwocku ogółem w 2013 r.

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Mapa 5. Bezrobotni w Otwocku ogółem w 2014 r.

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Mapa 6. Bezrobotni w Otwocku ogółem w 2015 r.

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Demografia
Na terenie Otwocka na koniec 2013 roku mieszkał
mieszkało (było zameldowanych) 43 316, na koniec 2014 roku 43 292 osoby, a na koniec 2015
roku 43 109 osób.
Wg danych z Wydziału Ewidencji Ludnośc
udności Urzędu Miasta z sierpnia 2016 r. w Otwocku mieszka 43 819 osób w tym 9457 osób w wieku
poprodukcyjnym. Udział osób w wieku poprodukcyjnym w gminie wzrósł i obecnie wynosi 21,58%. Liczba ludności
ludnoś spadła od roku 2014
o 1206 osób.
Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w latach 2013 – 2015 przedstawiają się następująco:
rok 2013: urodzenia - 443, zgony - 444, przyrost naturalny ((-1)
rok 2014: urodzenia – 478, zgony – 516, przyro
przyrost naturalny (-38)
rok 2015; urodzenia – 464, zgony – 517, przyrost naturalny ((-53)
Saldo migracji na pobyt stały w Otwocku w latach 2013 – 2015 przedstawia się następująco|:
rok 2013: zameldowania - 1699, wymeldowania – 1239, saldo migracyjne (+460)
rok 2014: zameldowania - 1660, wymeldowania – 1169, saldo migracyjne (+491)
rok 2015: zameldowania – 1446, wymeldowania – 1118, saldo migracyjne (+328)
Tabela 3. Liczba stałych mieszkańców Otwocka na dzień 31.12.2013 r. w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
Nr okr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym
Liczba
%
477
16,83
254
13,93
276
15,32
256
12,07
404
18,63
218
14,69
473
19.80
275
19,49
518
18,81
634
21,83
305
16,71

Mieszkańcy w wieku produkcyjnym
Liczba
%
1760
62,10
1095
60,07
1172
65,03
1253
59,07
1444
66,57
853
57,48
1307
54,71
896
63,50
1844
66,96
1826
62,87
1231
67,45

Mieszkańcy w wieku poprod.
Liczba
%
602
21.24
526
28,85
398
22.08
658
31,02
350
16,14
439
29,58
459
19,21
231
16,37
369
13,40
400
13,77
333
18,24

Liczba ludności /wagi
2834
1823
1802

1
4
2
2121
2169

1484

5
2389
1411
2754
2904
1825
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

243
334
337
276
408
682
386
237
598
284
7885

17,89
17,95
17,68
14,88
21,55
22,93
18,69
17,35
19,19
20,33
18,31

932
1185
1290
1135
1187
1900
1441
926
2036
991
27704

68,63
63,67
67,68
61,22
62,70
63,89
69,78
67,78
65,34
70,94
64,34

252
349
285
470
263
392
325
173
362
92
7728

18,56
18,75
14,95
25,35
13,89
13,18
15,74
12,66
11,61
6,58
17,94

źródło: opracowanie własne
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Mapa 7. Mapa nr 6. mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym w 2013 r.

źródło: opracowanie własne
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Tabela 4. Liczba stałych mieszkańców Otwocka na dzieńń 31.12.2014 r. w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
Nr okr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym
Liczba
%
498
17,57
247
13,55
269
14,92
256
12,07
398
18,35
231
15,57
495
20,72
274
19,42
525
19,06
646
22,25
289
15,83
231
17,01
336
18,05
342
17,94
287
15,48
412
21,76
696
23,40
385
18,64
236
17,28
614
19,70
286
20,47
7953
18,47

Mieszkańcy w wieku produk.
Liczba
%
1721
60,72
1090
59,79
1160
64,37
1234
58,18
1420
65,47
827
55,72
1339
56,05
892
63,22
1824
66,23
1833
63,12
1230
67,40
906
66,72
1146
61,58
1278
67,05
1113
60,03
1199
63,34
1885
63,38
1415
68,52
921
67,42
2063
66,21
989
70,79
27485
63,83

Mieszkańcy w wieku poproduk.
Liczba
%
597
21,06
517
28,36
401
22,25
654
30,83
365
16,82
449
30,26
479
20,05
231
16,37
372
13,51
419
14,43
327
17,92
254
18,70
365
19,61
303
15,90
479
25,83
257
13,58
412
13,85
313
15,13
186
13,62
374
12,00
102
0,01
7856
18,24

źródło: opracowanie własne
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Liczba ludności.wagi
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
1397
43061

3
1
4
5

2
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Mapa 8. Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym w 2014 r.

źródło: opracowanie własne
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Tabela 5. Liczba stałych mieszkańców Otwocka na dzieńń 31.12.2015 r. w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
Nr okr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym
Liczba
%
531
18,74
246
13,49
270
14,98
257
12,12
396
18,25
219
14,76
513
21,47
276
19,56
540
19,61
652
22,45
285
15,62
228
16,79
332
17,84
336
17,63
285
15,37
419
22,13
692
23,27
368
17,82
235
17,20
624
20,02
272
19,47
7976
18,52

Mieszkańcy w wieku produkc.
Liczba
%
1704
60,13
1053
57,76
1151
63,87
1203
56,72
1393
64,22
805
54,24
1363
57,05
891
63,15
1804
65,60
1800
61,98
1212
66,41
871
64,14
1138
61,15
1242
65,16
1085
58,52
1187
62,70
1857
62,44
1381
66,88
930
68,08
2080
66,75
992
71,01
27142
63,03

Mieszkańcy w wieku poprodukc.
Liczba
%
595
20,99
519
28,47
390
21,64
653
30,79
374
17,24
466
31,41
486
20,34
244
17,29
390
14,16
438
15,08
332
18,19
261
19,22
375
20,15
311
16,32
472
25,46
267
14,10
415
13,95
305
14,77
191
13,98
397
12,74
115
8,23
7996
18,57

źródło: opracowanie własne
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Liczba ludności/wagi
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
1397
43061

3
1
4
5

2
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Mapa 9. Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym w 2015 r.

źródło: opracowanie własne
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Tabela 6. Liczba stałych mieszkańców Otwocka na dzieńń 13.09.2016 r. w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny
Nr ok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

Mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym
Liczba
%
531
18,73
254
13,93
280
15.53
249
11.74
411
18,95
218
14,69
536
22,44
276
19,56
548
19,90
670
23,07
274
15,01
224
16,49
335
18,00
336
17,62
293
15,80
419
22,13
691
23,23
350
16,95
230
16,84
634
20,35
278
19,90
8037
18,66

Mieszkańcy w wieku produkc.
Liczba
%
1680
59,28
1035
56,77
1138
63,15
1185
55,87
1373
63,30
805
54,24
1383
57,89
886
62,79
1762
63,98
1763
60,71
1189
65,15
846
62,30
1116
59,97
1217
63,85
1079
58,20
1183
62,49
1828
61,47
1359
65,81
925
67,72
2089
67,04
991
70,93
26832
62,3

Mieszkańcy w wieku poprodukc.
Liczba
%
620
21,87
517
28,36
390
21,64
674
30,50
390
17,98
458
30,86
491
20,55
249
17,64
409
14,85
459
15,81
354
19,40
262
19,29
370
19,88
311
16,32
472
25,46
276
15,58
435
14,63
309
14,96
197
14,42
419
13,45
130
9,31
8192
19,02

źródło: opracowanie własne
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Liczba ludności
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
1397
43061

1
3
4
5

2
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Mapa 10. Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym w 2016 r

źródło: opracowanie własne
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W całym kraju obserwuje sięę szybkie postępowanie
ępowanie procesu starzenia się społeczeństwa.
ń
W przypadku Miasta Otwock zdecydowana
większość osób w wieku poprodukcyjnym mieszka na terenie duż
dużych osiedli mieszkaniowych wybudowanych w latach 50–tych i 60–tych.
Na przestrzeni lat 2013–2016 powtarzająą sięę głównie te same okrę
okręgi. Najbardziej charakterystyczny jest okręg
ęg nr 6, 4, 2 oraz
ora okręgi nr 15
i 1.
Porównując wskazania z lat 2013-2016 można
żżna zauważ
zauważyć,
ż ć żże problem starzenia sięę społeczeństwa
ńństwa jest dominujący
dominująą i ugruntowany w tych
samych okręgach.
Na podstawie danych z Wydziału Ewidencji Ludnoś
Ludności przeprowadzono analizęę miejsc zameldowania osób, które ukończyły
ukoń
65 lat.
W związku z informacjami, jakie pozyskan
pozyskano w czasie rozmów konsultacyjnych z pracownikami Ośrodka
środka Pomocy Społecznej
postanowiono dokładniej przyjrzećć sięę problematyce starzenia się społeczeństwa
ń
Otwocka. Poniższa
ższa grafika pokazuje, że
ż w centrum
Miasta, wzdłuż „najstarszych” ulic,, gdzie zlokalizowane są duże
ż osiedla mieszkaniowe –osiedla:
la: Stadion, Batorego, Andriollego,
Andrioll
mieszka
bardzo duża liczba osób starszych. Skala 1-50
50 nisk
niski 50-100 średni 100-150 wysoki 150 i wiecej bardzo wysoki.
wysoki Kolejnym wskaźnikiem,
który poddano analizie w tej części dokumentu jest obciąż
obciążenie
ążenie demograficzne. Obliczony on został proporcjąą liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Wskaźnik
źnik ten pokazuje ile osób musi
mus ekonomicznie
utrzymać jedna osoba w wieku produkcyjnym. Im jest on wyż
wyższy, tym obciążenie
ąż
jest większe,
ę
co przekłada się na malejący
ą potencjał
ekonomiczny badanej społeczności.

40
,,Aktualizacja
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023

Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

Mapa 11 Ulice
lice Otwocka, przy których zameldowane jest najwię
najwięcej osób, które ukończyły
ń
65 rok żżycia.

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta

Tak obliczony wskaźnik
źnik dla wybranych obszaró
obszarów miasta przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 7. Obciążenie demograficzne na koniec 2015 roku
Nr okr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

Mieszkańcy w wieku przedprod.
Liczba
531
254
280
249
411
218
536
276
548
670
274
224
335
336
293
419
691
350
230
634
278
8037

%
18,73
13,93
15.53
11.74
18,95
14,69
22,44
19,56
19,90
23,07
15,01
16,49
18,00
17,62
15,80
22,13
23,23
16,95
16,84
20,35
19,90
18,66

Mieszkańcy w wieku prod.
Liczba
1680
1035
1138
1185
1373
805
1383
886
1762
1763
1189
846
1116
1217
1079
1183
1828
1359
925
2089
991
26832

%
59,28
56,77
63,15
55,87
63,30
54,24
57,89
62,79
63,98
60,71
65,15
62,30
59,97
63,85
58,20
62,49
61,47
65,81
67,72
67,04
70,93
62,3

Mieszkańcy w wieku poprod.
Liczba
620
517
390
674
390
458
491
249
409
459
354
262
370
311
472
276
435
309
197
419
130
8192

%
21,87
28,36
21,64
30,50
17,98
30,86
20,55
17,64
14,85
15,81
19,40
19,29
19,88
16,32
25,46
15,58
14,63
14,96
14,42
13,45
9,31
19,02

Liczba ludności

Mieszkańcy
w wieku przed
i poprod.

Obciążenie
demograficzne

2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
1397
43061

1151
772
670
923
801
676
1027
525
957
1129
628
486
705
674
765
695
1126
659
427
1053
408
16257

0,68
0,75
0,59
0,78
0,58
0.84
0,74
0,59
0,54
0,64
0,52
0,57
0,63
0,55
0,71
0,59
0,61
0,48
0,46
0,50
0,41
0,60
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3
4
5
2
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Mapa 12. Obszary miasta o największym
ę
obciążeniu
ążeniu demograficznym
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Rodzina 3+
Kolejnym wskaźnikiem
ź
opisującym
ącym demografię Otwocka pod ką
kątem obszarów zamieszkałych przez rodziny z trójką i więcej dzieci jest
akces przystąpienia do programu Rodzina 3+ skierowaneg
skierowanego do rodzin posiadających trójkę bądź więcej dziecii w wieku do 18. roku życia
bądź do 25 roku życia - w przypadku gdy dzieckoo uczy się lub studiuje, a także do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów
domó dziecka.
W ramach projektu Rodzina 3+ dla dzieci posiadają
posiadających Kartęę przysługująą m.in. następujące
ę ą ulgi:
•
bezpłatne przedszkole
edszkole (nie trzeba płacić za dodatkowe godziny)
•
bezpłatny żłobek
opłaty za żywienie, w tym za obiady w szkołach podstawowych, gimnazjalnych ora
oraz w przedszkolach i Żłobku Miejskim nie będą
przewyższały 1zł w wymiarze miesię
miesięcznym;
miejskie jednostki organizacyjne
zacyjne (m.in. usług
usługi oświatowe, dobra kultury, sportu i rekreacji) sąą zobowiązane
ązane uwzględnić
uwzglę ć w cenniku 1zł
brutto dla dzieci oraz opiekuna korzystają
korzystającego ze wstępu razem z dziećmi
w przypadku pobierania opłat stałych, w tym miesię
miesięcznych oraz rocznych za uczestnictwo dzieci w zajęciach
zaję
w zakresie kultury,
kultury fizycznej, oświaty,
światy, kołach zainteresowań i tym podobnych, zobowiązane
ą
sąą uwzględnić
uwzglę ć przy określaniu
ś
wysokości opłat cenę 1 zł brutto.
Program Rodzina 3+ ma na celu, oprócz wsparcia rodzin wielodzi
wielodzietnych, także
ż promocjęę Miasta Otwocka. W obecnym czasie, wobec
ekspansji warszawskiej aglomeracji, wiele młodych osób lub rodzin poszukuje miejsca osiedlenia w pobliżu
pobliż Warszawy. Stworzenie
dobrych warunków dla zwiększonej
ę
dzietnośc
ści niewątpliwie jest elementem podnoszącym
ą
atrakcyjność
ść Otwocka w tym zakresie.
Inwestycja w najmłodsze pokolenie mieszkańcó
ieszkańców oraz młodzież jest cennym wkładem Miasta w jego stabilną strukturęę społecznąą
w przyszłych
latach.
Stworzenie
warunkó
warunków poprawy oraz promocja
dzietności poprzez wdrożenie
żenie
specjalnego
specjalneg programu
ułatwiającego funkcjonowanie rodzinom, niewątpliwie
ątpliwie jest elementem polityk
polityki prorozwojowej.
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Tabela 8. Obszary Miasta o największejj liczbie rodzin wielodzietnych, zgłoszonych do programu Rodzina 3+
Okręg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2014
27
1
14
7
21
8
18
12
23
15
23
16
22
12
23
24
35
18
15
44
12

2015
5
0
3
0
3
3
5
3
7
8
3
4
3
5
6
5
8
2
2
6
5

Razem
32
1
17
7
24
11
23
15
30
23
26
20
25
17
29
29
43
20
17
50
17
476

Liczba mieszkańców
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
1397
43061

%
1,13
0,05
0,94
0,33
1,11
0,74
0,96
1,06
1,09
0,79
1,42
1,47
1,34
0,89
1,56
1,53
1,44
0,97
1,24
1,60
1,22
1,10

Waga

1
2

4
3
1

5
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Jak wynika z powyższego zestawienia obszaram
obszarami o najwyższej liczbie rodzin z trójką i więcej dzieci sąą okręgi
okrę nr 20, 15, 16, 12
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Mapa 13. Mapa uczestnictwa w programie Rodzina 3+
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Pomoc społeczna
Podstawowąą jednostkąą odpowiedzialnąą za zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej w mieście
ście jest Ośrodek
Oś
Pomocy Społecznej
w Otwocku, będący
ę ą
gminnąą jednostkąą budż
budżetową.Działania
ą
instytucji ukierunkowane sąą zwłaszcza na wspieranie osób i rodzin
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbę
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w godnych warunkach. Zadania te realizowane
są w formie udzielanych świadczeń
ś
ń pienięż
pieniężnych, usług opiekuńczych,
ń
poradnictwa specjalistycznego, prowadzenia jadłodajni. Pomocną
ilustracją problemów społecznych występują
ępujących na terenie miasta oraz ich koncentracji terytorialnej sąą dane na temat ilości
iloś i przedmiotu
wypłacanych mieszkańcom świadczeń
ś
ń pomocy społecznej. W poniższych zestawieniach ujęto obszary ze wskazaniem największej
najwię
ilości wypłacanych zasiłków oraz wskazan
wskazano ogólną liczbę gospodarstw domowych pobierających
ą
świadczenia.
Tabela 9. Obszary o największej
ększej liczbie wypłacanych śświadczeń
ń w ramach pomocy społecznej w latach 2013, 2014 i 2015
Okr. wyborcze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Razem

2013
97
82
74
78
89
45
56
58
76
117
116
51
70
94
107
77
227
121
53
68
43
1799

2014
99
76
78
80
81
42
58
54
86
104
97
53
73
82
97
79
190
134
49
80
35
1727

2015
84
76
64
75
77
38
55
46
80
93
105
46
65
82
94
76
187
125
41
82
31
1622

Liczba ludności w roku 2015
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
1397
43061

% udział
2,96
4,19
3,55
3,53
3,55
2,56
2,30
3,26
2,90
3,20
5,75
3,39
3,49
4,30
5,07
4,01
6,28
6,05
3,00
5,87
2,22

Wagi

2

1
5
4
3
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Mapa 14. Obszary o największej
ę
liczbie wypłacanych świadczeń
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Podsumowując
ą powyższe,
ż
wśród
śród obszaró
obszarów charakteryzujących
ą
sięę najwyższą
ż ą ilością
ś ą mieszkań
ń korzystających
korzystają
ze świadczeń
ś
ń
wymienionych powyżej,
ż należy
ż wskazaćć obszary: okrę
okręg 17, 18, 20, 11, 2.
Dostępne
ę
dane ukazująą równieżż całkowite kwoty wypłaconych w latach 2013-2015 zasiłków stałych dla określonych
okreś
obszarów, w których
osiągały one najwyższe wartości.
Tabela 10. Obszary o największej wartości wypłacanych śświadczeń
ń w ramach pomocy społecznej w latach 2013, 2014 i 2015
Okręgi wy
borcze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Razem

2013
264 953,00
223 597,00
191 297,00
249 990,00
275 845,00
74 503,00
107 101,00
136 989,00
226 749,00
262 474,00
319 037,00
121 098,00
232 514,00
461 938,00
362 746,00
189 369,00
621 187,00
536 880,00
121 034,00
191 803,00
57 477,00
5 228 589,00

% udział

2014

% udział

2015

% udział

Suma
uma

5,07
4,27
3,66
4,78
5,27
1,42
2,05
2,62
4,34
5,02
6,10
2,31
4,45
8,83
6,94
3,62
11,88
10,27
2,31
3,67
1,10

294 906,00
216 216,00
241 499,00
327 983,00
230 203,00
92 156,00
125 418,00
124 503,00
233 737,00
244 280,00
345 845,00
109 486,00
256 750,00
574 714,00
356 782,00
187 225,00
568 202,00
562 641.00
69 032,00
208 279,00
25 438,00
5 395 245,00

5,47
4,00
4,47
6,07
4,27
1,70
2,32
2,31
4,33
4,53
6,41
2,03
4,76
10,65
6,61
3,47
10,53
10,42
1,28
3,96
0,47

308 906,00
221 429,00
245 662,00
301 718,00
271 679,00
85 828,00
170 171,00
154 689,00
248 216,00
264 843,00
372 851,00
117 078,00
278 966,00
656 042,00
387 572,00
247 462,00
712 679,00
537 109,00
81 612,00
173 035,00
25 504,00
5 862 533,0

5,26
3,77
4,19
5,14
4,63
1,46
2,90
2,64
4,23
4,52
6,36
1,99
4,76
11,19
6,61
4,22
12,16
9,16
1,13
2,95
0,43

868 247,00
661 242,00
661 242,00
879 691,00
777 736,00
252 487,00
402 690,00
416 181,00
708 702,00
771 597,00
1 037 733,00
347 662,00
768 230,00
1 692 694,00
1 107 100,00
624 055,00
1 902 068,00
1 636 630,00
271 678,00
573 117,00
108 419,00
16 469 201,00

Wagi

1

4
2
5
3
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Mapa 15.Obszary o największej wartości wypłacanych świadczeń
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Tabela 11.. Gospodarstwa domowe (mieszkania) wg okrę
okręgów Miasta pobierające zasiłki w obrębie określonych kierunków pomocy społecznej w latach 2013-2015
Okręgi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Razem

2013

2014

2015

ubóst

bezrob

niepeł

długotrw

bezrad

ubóst

bezro

niepeł

długot

bezrao

ubóst

bezrobo

niepełn

długotw

bezrad

46
38
28
28
45
7
17
25
25
61
73
23
30
35
49
35
116
95
28
40
17
861

33
16
16
13
16
6
7
14
17
44
17
7
12
15
22
13
67
56
16
17
9
433

33
30
20
29
24
5
13
10
11
42
33
7
5
14
31
18
61
45
14
24
5
474

44
28
27
24
31
13
11
13
15
51
18
16
11
13
26
12
96
48
8
12
9
526

4
0
1
1
1
0
4
2
1
4
5
1
2
1
3
2
9
4
1
5
2
53

52
11
24
30
45
6
24
24
29
58
63
29
34
41
44
41
118
95
25
46
12
851

27
10
14
14
15
3
9
8
22
38
15
9
11
16
12
15
59
58
11
16
8
390

39
35
22
20
30
5
16
10
8
36
32
10
5
14
29
20
58
40
11
30
5
475

52
18
25
26
34
15
14
12
18
40
14
18
12
16
27
14
92
45
6
11
7
516

4
0
0
1
1
0
0
2
1
2
4
0
2
2
1
3
9
4
1
0
0
37

44
12
25
29
44
9
24
25
31
57
59
20
28
43
46
35
112
89
22
38
9
801

24
9
12
14
14
3
8
7
21
33
16
7
8
12
11
12
52
54
10
14
7
348

38
36
18
18
25
6
18
12
10
37
30
8
5
16
30
19
63
30
11
20
5
455

48
19
21
26
20
14
12
10
17
40
17
21
14
16
26
15
91
42
5
12
4
490

4
1
0
2
3
0
0
2
0
2
4
1
2
1
2
4
13
4
1
2
0
48

Wagi
1

3
2

5
4
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Mapa 16. Obszary o największej liczbie gospodarstw pobierają
pobierających zasiłki „kierunkowe”.
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W okręgu
ę wyborczym nr 17 jest więcej
ęcej osób korzystają
korzystających z pomocy społecznej oraz jest wyższa
ższa wartość udzielonej pomocy, ponieważż
w tym okręgu
ę znajduje sięę Szpital na ul. Reymonta, w którym przebywali pacjenci, którym Ośrodek
środek Pomocy Społecznej organizował
pogrzeb oraz Dom Pomocy Społecznej na ulicy Moniuszki, w którym przebywają pensjonariusze,
ariusze, za których Ośrodek
Oś
opłaca
częściowo pobyt w placówce.
ce. Podobna sytuacja wystę
występuje w okręgu wyborczym nr 14 i 18, w którym znajduje się Dom Pomocy
Społecznej na ul. Zagłoby i na ul. Konopnickiej.

Przestępczość
W Powiatowej Komendzie Policji w Otwock
Otwocku odbyło się w czerwcu 2016 r. spotkanie konsultacyjne dotyczące
dotyczą
zdiagnozowania
najważniejszych problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Miasta. W spotkaniu, ze strony Policji
Policj udział wzięli:
Naczelnik Wydziału Prewencji asp. sztab. Paw
Paweł Szeląg, podkom. Arkadiusz Piętka oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych st. asp.
Dariusz Dziedzic.
Według przedstawicieli Policji nie można
żna wskazać na terenie Miasta konkretnych obszarów o szczególnie podwyższonym
podwyż
poziomie
niebezpieczeństwa. Nie można też wskazać ulic, na których w większym stopniu dochodzi do incydentów
incydentó typu napady, kradzieże, czy
rejonów o zwiększonej
ększonej liczbie interwencj
interwencji dotyczących
ą
przemocy domowej. Rozmówcy przyznali, że ubóstwo
ubóstw sprzyja zachowaniom
aspołecznym i rejonach, w których mieszka
szka wię
większa liczba rodzin korzystających
ą
z różnych
żnych form opieki społecznej, takich jak tereny
Świdra Zachodniego (okręg
ę nr 11) czy Śródborowa (okrę
(okręg nr 17 i 18) wskazane
ane byłyby dodatkowe działania.
Zdaniem Policji zachowaniom prospołecznym sprzyjają miejsca „do których chce sięę przychodzić”,
ć”, miejsca te powinny łączyć
łą ć następujące
ę ą
cechy:
•
•
•
•
•

przestrzenie otwarte z dominacją zieleni uniemożliwiającej schowanie się, łatwe do obserwowania i reakcji potencjalnych
świadków zdarzenia, monitorowane
zagospodarowanie
ie na tych przestrzeniach miejsc ddo aktywności fizycznej np. place do gry „w klasy”, szachownice, górki do jazdy
grawitacyjnej, małe miasteczka ruchu drogoweg
drogowego itp.
elementy małej architektury bezpiecznej dla ludnoś
ludności, o podwyższonej estetyce, odpornej na kradzieże,
kradzież zniszczenia
poprawa stanu chodników
sprawne oświetlenie i monitoring
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Uczestnicy
spotkania
zaproponowali,
by
podczas
przygotowywania
Programu
Rewitalizacj współpracując
Rewitalizacji
z administratorami osiedli i zarządcami terenów podjąć działania uświadamiające,
ś
ą jak wdrażanie
żanie ładu przestrzennego
przestrzenneg wpływa pozytywnie
na zachowania społeczne i redukuje niepożądane
żądane działania.
Podjęto również współpracę z Dzielnicowymi Powiatowej Komendy Policj
Policji w Otwocku. Teren miast jest podzielony na 8 Rejonów.
W trakcie spotkań z Dzielnicowymi z poszczególnych Rejonó
Rejonów opracowano mapę, na której zaznaczono punktami
punktam miejsca wskazane,
jako te, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń wymagających
ą
interwencji.
Są to głównie wezwania dotyczące
ące zakłócania ciszy nocnej, spoż
spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie
zaś
terenu, głośne
ś
zachowania grup młodzieży,
ż zgłoszenia dotyczące
ące złeg
złego parkowania, drobne kradzieże.
Mapa 17. Zagrożenia na terenie Otwocka

źródło: http://www.policja.pl/.
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Powyższa mapa to fragment „Krajowej
Krajowej Mapy Zagroż
Zagrożeń
ń Bezpieczeństwa”
ń
dostępnej
ę
na stronie: http://www.policja.pl/ z dnia 29.10.2016 r.
Oznaczono na niej główne wykroczenia, tzn. parkowanie w niedozwolonych miejscach, przekroczenie prędkości,
prę
ś spożywanie
ż
alkoholu
w miejscach niedozwolonych, akty wandalizmu czy dzikie wysypiska śśmieci.
To, co z niej wynika jest zbieżne z informacjam
informacjami ustalonymi w wywiadach z dzielnicowymi Miasta. Obszar Otwocka
O
został podzielony na
8
Rejonów Dzielnicowych.
W trakcie
prac
nad
diagnozą
obszaru
przeprowadzono
wadzono bezpośrednie
wywiady
ze wszystkimi dzielnicowymi operującymii na terenie miasta. Z rozmów tych wynika, że na terenie miasta nie mają
maj oni do czynienia ze
szczególnie niebezpiecznymi obszarami. Głównym
Głównymi powodami przeprowadzania interwencji sąą zgłoszenia dotyczące
dotyczą naruszenia ciszy
nocnej, gromadzenie sięę młodzieży
ży głoś
głośno zachowującej się i spożywającej alkohol w miejscach publicznych. Takie zdarzenia
odnotowywane są przede wszystkim w centralnych punktach miasta przy ul. Karczewskiej, Andriollego,
Andrioll
Powstańców Warszawy,
Kupieckiej oraz przy miejskim placu targowym przy ul. Batorego. Niebezpiecznie jest też w rejonach
nach stacji
stacj kolejowych Otwock Świder
i Otwock. Tam zdarzenia dotyczą kradzież
radzieży tablic rejestracyjnych oraz włamań do samochodów zaparkowanych w na urządzonych i
„dzikich” parkingach.
Miejsca z największą liczbą zgłoszeńń dotyczą
dotyczących nieprzestrzegania porządku
ądku publicznego, wykroczeń drogowych (gł. parkowanie
w miejscach niedozwolonych) i innych teg
tego typu interwencji przedstawia poniższa mapa.
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Mapa 18. Interwencje Straży Miejskiej

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Analizę można
ż przeprowadzićć dla danych udostę
udostępnionych przez Strażż Miejską.
ą. Dysponuje ona ogólnymi
ogólnym danymi ze sprawozdań, jakie są
przygotowywane dla Prezydenta Miasta i K
Komendy Głównej Policji. Poniżej przedstawiono zestawienie wyników
wynikó działań Straży Miejskiej
z lat 2013, 2014 i 2015. Wynika z nich, że na terenie miasta systematycznie spada liczba wykroczeń,
ń, które skutkują interwencją Straży
Miejskiej. Rok 2015 miał pod tym wzglę
względem rekordowo niskie wskaźniki liczby wykroczeń i zdarzeń. Mając
Mają na uwadze konieczność
ść
sprecyzowania miejsc wykroczeń i zdarzeń w latach 2013 – 2015 należy
ż zwrócićć uwagęę na następują
ępujące ulice, na których występuje
ę
zwiększona
ę
liczba wykroczeń,
ń, głównie komunikacyjnych. Są to ulice: Konarskiego,
narskiego, Karczewska, Andriollego,
Andrioll
Powstańców Warszawy,
Świderska. Poniżej mapa przedstawiająca
ąca rozmieszczenie uli
ulic ze zwiększoną
ę
ą liczbąą wykroczeń
ń komunikacyjnych.
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Mapa 19. Wykroczenia Komunikacyjne

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Tabela 12. Zestawienie danych dotyczących
ących wykroczeń odnotowanych przez Straż Miejską

LP

Rodzaj wykroczeń
lata

Pouczenia zwrócenie
uwagi ostrzeżenie lub
inne
2013

2014

2015

Mandaty liczba

Wniosek do sądu

2013

2014

2015

2013

Razem

2014

2015

2013

2014

2015

3

1

50

52

14

1

Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

50

49

13

2

Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

21

22

15

4

2

3

25

24

18

3

Przeciwko bezpieczeństwu i porządku w komunikacji

853

712

556

195

197

235

2119

1665

791

4

Przeciwko urządzeniom użytku publicznego

51

22

301

8

7

59

22

308

5

Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

1

1

1

6

Ustawa o wych. W trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

6

2

21

1

6

2

22

7

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

67

11

12

8

8

18

15

16

8

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt

3

2

2

3

2

3

9

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

1

1

10

Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

603

480

1

11

Ogółem

1673

1236

586

1071

756

585

7

3

1
1
15

996

821

914

230

205

257

1

1

2

618

480

1

5799

2262

1176

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta

Przemoc w rodzinie
Statystyką,
ą, która pozwala na zobrazowanie skal
skali przemocy w rodzinie jest ilość wydanych kart w procedurze „Niebieskiej Karty”.
Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem
jrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotknię
dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa sięę w oparciu o procedurę „Niebieskie
Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej tą patologią.
ą
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Tabela 13. Liczba niebieskich kart wydanych w latach 2012 -2015
Okręg wyborczy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Razem

2013
7
4
4
1
4
2
0
4
2
3
5
5
3
5
2
1
7
9
2
6
4

2014
7
4
2
5
3
4
0
5
2
9
7
3
2
2
3
3
10
0
2
1
0

2015
5
3
4
5
9
3
3
0
5
4
3
4
4
3
2
6
12
4
4
6
3

Suma
19
11
10
11
16
9
3
9
9
16
15
12
9
10
7
10
29
13
8
13
7
246

Liczba ludności
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
2834
43306

%
0,67
0,60
0,55
0,51
0,73
0,60
0,12
0,63
0,32
0,55
0,82
0,88
0,48
0,52
0,37
0,52
0,97
0,62
0,58
0,42
0,24
0,57

wagi
1

2

3
4

5

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z OPS.

Wśród okręgów, w których mieszkająą rodziny, dla których założ
założono najwięcej „Niebieskich Kart” wyróżniają
ż
ą się okręg
ę nr 17, 12, 11, 5 i 1.
Dla tych okręgów liczba „Niebieskich Kart” stanow
stanowi 1/3 wszystkich wydanych w tamtym okresie. Określenie
ślenie skali
skal i rodzaju przemocy
występującej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych w Otwocku możliwe było na podstawie monitoringu procedury tzw.
Niebieskiej Karty - interwencji podejmowanych
dejmowanych prze
przez Policję w sprawach z zakresu przemocy domowej. W kolejnej
tabeli przedstawiono dane liczbowe, które prezentują liczbęę Niebieskich Kart założonych
ż
w latach 2012-2015
2015 w poszczególnych okręgach.
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Mapa 20. Poniższa mapa przedstawia okręgi, w których wydano najwięcej „Niebieskich Kart”

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Inne zjawiska problemowe
Wśród
śród innych zjawisk społecznych, dla których uzyskan
uzyskano dane statystyczne i które należy
ż wziąć
ąć pod uwagęę przy wyznaczaniu obszaru
zdegradowanego przedstawiono następujące
ę ące dane:
kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
•
uczestnictwo w życiu publicznym,
•
zarejestrowane przypadki orzeczenia o uzależnieniu,
łączną ilość i wartość wypłaconych zasiłków
w i innych form pomocy społecznej.

Polityka Mieszkaniowa
Na terenie Otwocka wyróżnić
ż ć można
żna trzy typy zabudowy:
•
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
orodzinną o strukturze kompleksowych osiedli mieszkaniowych,
•
intensywnąą zabudowęę jednorodzinną,
•
ekstensywnąą zabudowęę jednorodzinną na terenach z istniejącym drzewostanem leśnym.
Potrzeba poprawy warunków bytowych
ch mieszkań
mieszkańców wpływa bezpośrednio na konieczność
ść powiększania
ększania zasobów
zasobó mieszkaniowych
Miasta. Według Banku Danych Lokalnych Główneg
Głównego Urzędu Statystycznego liczba budynków mieszkalnych
ych w Mieście zwiększyła się
od 2010 roku o ponad 6,5%.
Sytuacja mieszkaniowa otwocczan
twocczan ulega stopniowemu polepszeniu – przeciętna powierzchnia użytkowa
żytkowa jednego mieszkania od 2010
do 2014 roku wzrosła o 1,1 m2, a przeciętna
ętna powierzchnia uż
użytkowa mieszkania przypadająca
ą na jednąą osobę zwiększyła
ę
sięę o 1,3 m2.
Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku wyposaż
wyposażenia mieszkań
ń w instalacje techniczno-sanitarne – od 2010 do 2014 r. liczba
mieszkań wyposażonych w wodociąg,
ąg, łazienkę i centralne ogrzewanie wzrosła odpowiednio o 4,6%; 7,8% i 5,2%. Ponadto zgodnie
z danymi GUS od 2010 do 2014 r. wzrosła ilość
ść osób korzystają
korzystających z wodociągów, kanalizacji oraz gazu sieciowego
siecioweg odpowiednio o 9,8;
11,7% i 4,8 %.
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Tabela 14. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w poszczególnych latach
Okręg wyborczy

2013

Udział % 2013

2014

Udział % 2014

2015

Udział % 2015

Ogółem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

62 619,34
64 457,19
101 164,84
77 402,33
21 314,70
18 222,24
22 555,62
7 970,11
5 578.44
14 696,36
88 014,59
26 479,33
41 629,61
43 864,50
53 298,03
24 754,88
102 154,94
96 038,65
0,00
2 636,79
27 070,02
901 922, 51

6,94
7,15
11,22
8.58
2,36
2,02
2,50
0,88
0,62
1,63
9,76
2,94
4,62
4,86
5,91
2,74
11,33
10,65
0,00
0,29
3,10

68 748,57
60 076,70
96 260,43
71 301,32
20 614,58
19 126,56
27 570,33
12 850,46
8 492,79
16 109,60
95 462,09
22 448,12
43 480,92
46 674,17
61 374,69
29 310,03
111 024,68
79 760,91
1 778,70
2 623,96
26 975,78
922 065,39

7,46
6,51
10,44
7,73
2,24
2,07
2,99
1,39
0,92
1,75
10,35
2,43
4,72
5,06
6,66
3,18
12,04
8,65
0,19
0,28
2,92

56 515,27
56 579,96
84 722,16
61 099,27
20 541,83
16 544,92
22 022,31
6 870,47
8 304,33
19 123,76
83 081,27
20 681,37
40 048,51
43 950,59
59 466,94
43 996,99
99 200,73
76 287,23
2 795,46
1 907,22
20 359,90
844 100,49

6,69
6,70
10,03
7,24
2,43
1,96
2,61
0,81
0,98
2,26
9,84
2,45
4,74
5,20
7,04
5,21
11,75
9,04
0,33
0,22
2,41

187 883,18
181 113,85
282 147,43
209 802,92
62 471,11
53 893,72
72 148,26
27 691,04
22 375,56
49 929,72
266 557,95
69 608,82
125 159,04
134 489,26
174 139,66
98 061,90
312 380,35
252 086,79
4 574,16
7167,97
74 405,70
2 668 088,39

Udział %
ogółem
7.07
6,79
10,57
7,86
2,34
2,02
2,70
1,04
0,83
1,87
9,99
2,61
4,69
5,08
6,52
3,67
11,71
9,45
0,17
0,27
2,79

Wagi

4
1

3

5
2

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta

Okręgi nr 17, 3, 11, 18 i 4 to miejsca, gdzie wypłacon
wypłacono największe kwoty na dodatki mieszkaniowe. Kwoty te nie zmieniają sięę dość
ść
znacznie zarówno jeśli chodzi o ich wielkość
wielkość, jak również lokalizację. Należy przypuszczać, że problemy związane
zwią
z sytuacją związana
z utrzymaniem mieszkania jest problemem długotrwałym i mocno utrwalonym.
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Mapa 21. Największa liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2013 2015

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Powyższa mapa obrazuje natężenie
ężenie problemu zwią
związanego z trudnościami z samodzielnym utrzymaniem mieszkania. W przypadku okręgu
nr 17 są to głównie mieszkania komunalne w starej zabudowie drewnianej, często przedwojennej, o bardzo niskim standardzie
technicznym. Okręgi nr 2 i 3 to mieszkania na duż
dużych osiedlach, bloki z lat od 50-tych do 70-tych,
tych, gdzie problemy mieszkaniowe w dużej
mierze związane są z niezamożnością
ż ś ą ludzi starszych.
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Mapa 22. Rozmieszczenie budynków komunalnych Miasta

źródło; Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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Mapa przedstawiająca
ąca rozmieszczenie budynkó
budynków komunalnych w bardzo dużym stopniu pokrywa się z okręgami
okrę
o największych kwotach
dodatków mieszkaniowych.
Jak wynika z powyższego zestawienia, w kolejnych 3 latach 2013, 2014 i 2015 na obszarze 5 tych samych okręgów
okrę
wyborczych kwoty
dodatków mieszkaniowych wypłacanych prze
przez Urząd mieszkańcom stanowią prawie 50% kwot dodatków mieszkaniowych
z całego obszaru Miasta. Są to okręgi nr 3, 4, 11, 17 i 18.
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Tabela 15. Obszary Miasta w których występuje
ę
najwięcej
ęcej budynków wybudowanych do roku 1989
Okręgi wyborcze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Razem

Liczba budynków wybud. przed 1945
22+2 WM
2+1 WM
3
5+2 WM
2
8+3 WM
59+1 WM
23+4 WM
22+5 WM
13
18
32+2 WM
56+ 2 WM
63+ 1 WM
-

razem
23

%
6,55

3
3
7

0,85
0,85
1,99

2

0,57

11
60
27
27
13
18
34
58
64

3,13
17,09
7,69
7,69
3,70
5,13
9,69
16,52
18,23

351

Liczba bud. wybul w latach 1945 – 1989
4 WM+1 OSM
2 WM
16
9 WM+1 OSM
1+1 WM
1 OSM
2+1 WM
4
6
1 OSM
2 +2 WM
3
1
1 OSM

razem
5
2
16
10
2
1
3
4
6
1
4
3
1
1
59

%
8,47
3,39
27,12
16,94
3,39
1,69
5,08
6,78
10,17
1,69
6,78
5,08
1,69
1,69

WM- wspólnota mieszkaniowa, OSM – Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
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Razem

%

Wagi

29
2
19
13
9

7,07
0,49
4,63
3,17
2,19
0,24
0,49
3,41
15,61
6,58
6,58
4,63
4,63
8,29
14,39
16,34
0,24
0,24

1

1
2
14
64
27
27
19
19
34
59
67
1
1
410

4

2
3
5
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Mapa 23.. Najstarsze zabudowania sprzed 1989 roku

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Z powyższego zestawienia wynika, że najstarsze budynk
budynki mieszkalne wybudowane przed rokiem 1945 są zlokalizowane na terenie
okręgów nr 18 i 17 oraz 11, 16, 12 i 13. Sąą tto głównie budynki drewniane, w tzw. stylu „Świdermajer”
Świdermajer”, budowane w okresie lat
dwudziestych ubiegłego wieku, z przeznaczeniem
rzeznaczeniem na domy letniskowe dla wypoczywają
wypoczywających w rozwijającym się wówczas ośrodku
ś
sanatoryjnym
kuracjuszy.
Po roku
1945,
z powodu
bardzo dużych
żych
potrzeb
mieszkaniowych
i spowodowanych
zniszczeniami wojennymi braków mieszkaniowych, zaczę
zaczęto wykorzystywać je jako budynki całoroczne, przeznaczając
przeznaczają je na mieszkania.
Były to lokale o bardzo niskim poziomie wyposaż
wyposażenia, bez dostępu do wody bieżącej, kanalizacji oraz centralnego
centralneg ogrzewania. Taki stan
techniczny utrzymywał się przez wiele lat. Mim
Mimo doraźnych, często skutecznych prób poprawy tego stanu, w dużej ilość tych
budynków nadal brak jest podstawowego wyposaż
wyposażenia sanitarnego.
Tabela 16. Obszary Miasta, w których występuje
ę
najwięcej
ęcej budynków nie wyposażonych w łazienki i ubikacje
Okręgi wyborc
ze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

bez wc
6
13
14
18
63
48
23
31
47
20
51
60
394

2013
bez łazienki
52
5
13
16
9
47
139
59
34
41
78
41
141
141
2
818

Razem
58
5
26
30
9
65
202
107
57
72
125
61
192
201
2
1212

bez wc
6
13
14
18
56
48
23
31
47
20
51
60
369

2014
bez łazienki
52
5
13
16
-9
47
135
59
34
41
78
41
141
141
2
814

Razem
58
5
26
30
9
65
191
107
57
72
125
61
192
201
2
1183

bez wc
6
13
14
-18
53
48
23
31
47
20
51
60
360
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2015
bez łazienki
52
5
13
16
9
47
135
59
34
41
78
41
141
141
2
810

Razem
58
5
26
30
9
65
188
107
57
72
125
61
192
201
2
1170

wagi

4
1

2
3
5
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Mapa 24. Obszary z największą
ę ą liczbąą gospodarstw bez WC i łazienki

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Powyższa mapa w bardzo dużym
żym stopniu pokrywa się ze wskazaniami obszarów o największej
ększej liczbie wypłaconych
dodatków mieszkaniowych. We wskazanych okrę
okręgach
ę
charakterystyczne jest występowanie
ępowanie
ę
starych budynków drewnianych z lat
dwudziestych XX w., o pierwotnej
ej funkcji letniskowej, dostosowanych następnie do całorocznego zamieszkania. Są
to zarówno budynki komunalne, jak i prywatne. Niski standard techniczny mieszkań
ń kumuluje wzrost kosztów utrzymania,
co bezpośrednio przekłada sięę na liczbęę wypłacanych dodatk
dodatków mieszkaniowych.

Uczestnictwo w życiu publicznym
Jedną z podstawowych form uczestnictwa obywatela w życiu publicznym, zagwarantowaną przez Konstytucjęę RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
U. 1997 nr 78 poz. 483) jest prawo wyborcze. Na terenie Miasta Otwocka nna dzień wyborów parlamentarnych (25 października
paź
2015)
mieszkało 36040 osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza zanotowana w Gminie (52.75 %) była jedną z najniższych
w powiecie otwockim (65.25 %), jak również w porównaniu z całym województwem mazowieckim (61.58 %).
Tabela 17. Ogólna liczba uprawnionych do głosowania - 36 040
Okręg
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Obwód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Uprawnieni
1492
804
1581
1526
1066
790
1768
1254
1868
1122
2205
2282
1553
1124
1505
1534
1579
1479
1297

Liczba głosów
935
522
1004
1005
675
504
1120
871
1190
723
1445
1517
841
718
975
916
976
970
703

Frekwencja %
62,70
64,90
63,50
65,85
63,32
63,79
63,34
69,46
63,70
64,43
65,53
66,48
54,15
63,88
64,78
59,65
61,81
65,58
54,20

wagi

5

1

4
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18
17
18
19
20
20
21
Razem

20
21
22
23
24
25
26

692
969
1020
1126
1308
1150
1103
36 040

404
618
586
694
941
737
725
22 315

58,38
63,77
57,45
61,63
71,94
64,08
65,72
64,36

2
3

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta

Wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej w roku 2015 frekwencja w Polsce wyniosła 55,34%, w województwie mazowieckim 61,58%,
w powiecie otwockim 65,25% a w samym Otwocku śśrednia uczestnictwa to 64,35%.
Analiza rozkładu przestrzennego frekwencj
frekwencji w poszczególnych obwodach wyborczych pozwoliła
woliła wskazać obszary Gminy, w których
aktywność mieszkańców w życiu publicznym była najsłabsza wzglę
względem śśredniej dla całej jednostki.
W Otwocku zorganizowano 26 obwodowych komisji wyborczych (oraz 5
pokrywających się w większości z okręgam
ęgami wyborczymi do Rady Miasta.

w zakładach

opieki zdrowotnej),
zdrowotnej)

swym

zasięgiem

Pozostałe 5 obwodowe komisje wyborcze zlokalizowane w placówkach służby zdrowia (ok. 600 głosów)
Poniższa mapa przedstawia frekwencję wyborczą w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2015.
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Mapa 25. Frekwencja w wyborach prezydenckich 2015.

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej
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Budżet obywatelski w roku 2015
Istotny wskaźnikiem
źnikiem odzwierciedlającym poziom aktywnoś
aktywności społecznej mieszkańców jest udział w głosowaniu nad
projektami zgłoszonymi do realizacji z Budż
Budżetu Obywatelskiego. W Budżecie Obywatelskim
bywatelskim na rok 2015 zaproponowano
zaproponowan głosowanie na
projekty w 4 przedziałach kwotowych: do 500 tys. złotych., ddo 200 tys. złotych, do 50 tys. złotych, do10 tys. złotych.
Frekwencja ogółem w trakcie głosowania wynosiła 19,53% wszystkich mieszkańców miasta uprawnionych do głosowania (powyżej 16
roku życia).
W pierwszej grupie projektów o wartości ddo 500 tys. złotych głosowano w następujący sposób:
1.

kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1 – 34% - największe poparcie

2.

budowa drogi ul. Wiązowska – 27,8%

3.

budowa drogi ul. Samorządowa,
ądowa, Czaplickieg
Czaplickiego – 15.3%

W drugiej grupie projektów o wartości do 200 tys. złotych wynik
wyniki przedstawiały się następująco:
1.

wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 – 22,93% - największe poparcie

2.

budowa drogi ul. Kukułcza – 14,10%

3.

ul. Żurawia - 13,74%

W trzeciej grupie propozycji o wartości do 50 tys. złotych najwięcej głosów zdobyły:
1.

sala sensoryczna Żłobek Miejsk
Miejski – 25,13% - największe poparcie

2.

zdrowe, radosne, bezpieczne przedszkole Przedszkole nr 6 (Kochanowskiego)
(Kochanowskiego)– 24,74%

3.

Plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 5 - 23,1%

W czwartej grupie projektów o wartości doo 20 tys. złotych najwięcej głosów zdobyły:
1.

multimedia dla biblioteki publicznej – 56,79%

2.

zaczarowany ogród Przedszkole nr 17 (ul. Czaplickiego) – 25,23%

3.

multimedia dla Szkoły Podstawowej nr 5 - 15,19%
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Powyższe wyniki dają obraz najważniejszych
żniejszych zdaniem mieszkań
mieszkańców potrzeb, jakie ich zdaniem występują
ę ą na terenie miasta. Dotyczą one
głównie poprawy wyposażenia
żenia placówek szkolnych i przedszkolnych, inwestycji w ich infrastrukturęę sportową oraz inwestycji mających
na celu poprawę ciągów komunikacji pieszej i samochodowej
W roku 2016 w Budżecie
żecie Obywatelskim głosowały 8032 osoby co stanowi ……..
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Mapa 26. Stopieńń skupienia inwestycji, które uzyskały najwię
największe poparcie w ramach głosowania w Budżecie
żecie Obywatelskim
O

źródło:
ź
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
ędu Miasta
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Jak wynika z powyższych zestawień okręgi o numerach 11, 14, 17 i 18 są obszarami Miasta o najniższej
ższej frekwencji
frekwencj wyborczej. Jednakże,
jak wynika z głosowania w ramach Budż
udżetu Obywatelskiego w roku 2015 w części obszarów, w których mieszkańcy
nie uczestniczyli licznie w głosowaniu o zasięgu ogólnokrajowym, chę
chętnie udzielali swojego poparcia dla inicjatyw
inicjaty inwestycyjnych
o znaczeniu lokalnym, usprawniających
ących funkcjonowanie szkół i przedszkoli, a także
ż poprawiających
ących infrastrukturę drogową.
ą

Uzależnienia
Na potrzeby niniejszego dokumentu przeanalizowan
przeanalizowano dane na temat wydanych decyzji o uzależnieniach z lat 2013-2015.
2013
Zbiorcze zestawienie dla obszarów miasta, na których wydan
wydano takie decyzje w tym okresie przedstawiono w poniższej
poniż
tabeli.
Tabela 18. Decyzje o uzależnieniach wydane w latach 2013 -2015
Okręg wyborczy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Razem

2013
2
3
2
1
2
3
4
2
1
3
4
1
2
2
3
3
2
1
2
1
1

2014
1
2
3
1
1
1
1
1
0
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1

2015
3
1
2
1
2
2
2
3
2
3
1
1
0
1
2
1
2
2
3
1
3

Razem
6
6
7
3
5
6
9
6
3
7
7
4
3
6
6
6
6
4
7
3
5
115

Liczba mieszkańców
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
2834
43306

%
0,02
0,33
0,39
0.14
0,23
0,40
0,38
0,42
0,11
0,24
0,38
0,29
0,16
0,31
0,32
0,32
0,20
0,19
0,51
0,10
0,18
0,26
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Wśród
ś
powyższych
ższych danych zwraca uwagę okręg
ę nr 8, dla którego omawianych decyzji było najwięcej,
najwię
bo 9. Stanowi to jednak
tylko niespełna 0,42% w stosunku do ilości mieszkańców danego terenu. Nie ma widocznej bardzo
bar
dużej różnicy w stosunku
do drugiego w kolejności okręgu
ęgu nr 6, na którym decyzj
decyzji takich wydano 6 tj. 0,40% wszystkich mieszkańcó
ńców z tego okręgu.
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Mapa 27.. Przestrzenne rozmieszczenia liczby wydanych opinii przedstawiono na poniższym planie

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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Tabela 19. Obszary Miasta z największą
ę ą liczbąą osób z problemami alkoholowymi w latach 2013 -2015
Okręg wyborczy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
razem

2013
4
4
3
4
2
5
2
5
3
4
5
3
4
4
6
3
4
2
4
3
2
76

2014
2
5
4
3
2
6
3
6
2
5
3
4
5
6
7
4
5
6
1
4
5
88

2015
6
2
3
4
3
6
5
5
5
5
3
6
7
3
3
6
6
7
7
4
7
103

Razem
12
11
10
11
7
17
10
16
10
14
11
13
16
13
16
13
15
15
12
11
14
267

Liczba mieszkańców
2834
1823
1802
2121
2169
1484
2389
1411
2754
2904
1825
1358
1861
1906
1854
1893
2974
2065
1366
3116
2834
43306

%
0,42
0,60
0,55
0,52
0,32
1,15
0,41
1,13
0,36
0,48
0,60
0,96
0,86
0,68
0,86
0,69
0,50
0,73
0,88
0,35
0,49
0,62

wagi

2
1

5
3
3

4

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
ędu Miasta
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Mapa 28. Obszary o największej liczbie osób z problemami alkoholowymi

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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Diagnoza w sferze przestrzennej
Plan zagospodarowania przestrzennego
Posiadanie
przez miasto Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP)
przyczynia
się
do większej
przejrzystości prowadzenia procesu budowlanego, skraca okres przedinwestycyjny ora
oraz eliminuje wzajemną niespójność
ść wydawanych
decyzji o pozwoleniu na budowę w kwestii harmonijnego kształtowania przestrzeni. Posiadanie dokumentu dla obszaru
zdegradowanego jest jednym z priorytetów
w władz lokalnych, bo pozwala przyspieszyćć prywatne inicjatywy na tym obszarze i tym samym
zmniejszyćć
obciążenie
ążenie
publicznych
finansó
finansów zaangażowanych
w proces
rewitalizacji.
W rozdziale
poświęconym
planowi zagospodarowania przestrzennegoo uwzględniono zatem opis stanu istniejącego,
ącego, tj. stan zaawansowania prac, główne wnioski
wniosk ze
studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
politykęę
gminy
tworzenia
MPZP,
w tym
w szczególności priorytetyzację obszarów obję
objętych MPZP.
W Otwocku obowiązuje
ązuje obecnie 48 miejscowych planó
planów zagospodarowania przestrzennego (lub zmian planów). Plany te obejmują
obejmuj łącznie
1608 hektarów i pokrywają 34% powierzchn
powierzchni miasta. Plany miejscowe przewidująą następujące
ę ące rodzaje terenów
terenó o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania:
Tabela 20. Przeznaczenie terenów w Otwocku oraz ich powierzchnia

Przeznaczenie terenów
Tereny zabudowy mieszkaniowe
Tereny zabudowy usługowej
Tereny zabudowy produkcyjnousługowej
Tereny zieleni i wód
Tereny komunikacji i infrastruktury
Tereny zamknięte

Powierzchnia (ha)
2305,78
629,65

Udział % w ogólnej powierzchni
48,72
13,30

277,94

5,87

1236,68

26,13

243,75

5,15

39,20

0,83

źródło:
ź
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
ędu Miasta
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Mapa 29. Schemat zasięgu planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Otwocka
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Należy
ż zwrócićć uwagę,
ę że Otwock posiada zaledwie 5,87% terenó
terenów przeznaczonych pod zabudowęę produkcyjno–usługową.
produkcyjno
Miasto w znacznej części pokrywająą tereny zieleni, jednakż
jednakże sąą to tereny głównie zalesione.

Sytuacja w zakresie dysponowania gruntam
gruntami i budynkami na obszarze Otwocka
Dysponowanie nieruchomościami jest w procesie rewitalizacj
rewitalizacji jednym z kluczowych zadań.
Struktura właścicielska
ścicielska determinuje cele, jakie stawia sobie rewital
rewitalizacja i środki, jakimi będzie
ędzie prowadzona. Analiza właścicielska
właś
obszaru zdegradowanego wydaje sięę zatem istotnym narzę
narzędziem dla programowania rewitalizacji. W celu prawidłowego określenia
celów rewitalizacji poniżej
żej przeprowadzon
przeprowadzono analizę w zakresie własności gruntów na terenie Otwocka. Na terenie gminy dominują lasy.
Zajmująą one powierzchnięę 44 %. 19 % tto użytki rolne a 17% to tereny zabudowane. Z punktu widzenia realizacji
realizacj programu
rewitalizacji istotna jest struktura własnoś
własności gruntów miasta. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące
własności gruntów znajdujących
ą
sięę na terenie Miasta Otwock.
Tabela 21.. Zestawienie statystyczne struktury własnoś
własności nieruchomości

Rodzaj uprawnienia właścicielskiego
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa nie oddane w użytkowanie wieczyste
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste
Grunty jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych
i innych państwowych osób prawnych
Grunty Gminy nie oddane w użytkowanie wieczyste
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste
Grunty osób fizycznych
Grunty spółdzielni innych niż mieszkaniowe i rolnicze
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
Grunty powiatu i województwa
Grunty spółek prawa handlowego i innych podmiotów
Inne grunty
Razem

Powierzchnia
gruntów [ha]
893
78

Udział procentowy
w powierzchni [%]
18,86
1,65

17

0,36

404
64
2850
3
60
126
198
40
4733

8,55
1,35
60,21
0,06
1,27
2,66
4,18
0,85
100

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu
ędu Miasta
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Jak wynika z powyższych danych główną grupęę właś
właścicieli stanowią osoby fizyczne, do których należą
żą grunty o łącznej powierzchni 2850
ha, co stanowi 60,21 % wszystkich gruntów. Grunty Skarbu Pań
Państwa (w tym oddane w użytkowanie
żytkowanie wieczyste) zajmują 20,51 %, zaśś grunty
Miasta Otwock (w tym oddane w użytkowanie
żytkowanie wieczyste) - niespełna 9,9%. Grunty stanowiące własność pozostałych
podmiotów ewidencyjnych mająą marginalne znaczenie.

Infrastruktura komunikacyjna
Ruch drogowy w mieście funkcjonuje w oparciu o układ komunikacyjny składający się z drogi krajowej, drogi
drog wojewódzkiej, dróg
powiatowych, dróg gminnych oraz dróg wewnę
wewnętrznych. Zarządcą
ą ą drogi krajowej nr 17 jest Generalna
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 801 jest Zarzą
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Otwocku. Zarządcą
ą ą dróg powiatowych jest Zarząd
Zarzą
Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie. Zarzą
Zarządcą
ą ą dróg gminnych jest Prezydent Miasta Otwocka.
Tabela 22. Charakterystyka dróg na terenie Otwocka w uję
ujęciu tabelarycznym.

Kategoria drogi
Droga krajowa

Długość na terenie miasta
ok. 2,5 km

Nawierzchnia
utwardzona

Droga wojewódzka

ok. 1,0 km

utwardzona

Drogi powiatowe

ok. 44,0 km

Drogi gminne

ok. 197,0 km

utwardzona
ok. 35% długości ulic posiada nawierzchnię utwardzoną,
pozostałe ulice posiadają nawierzchnię gruntową

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
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Mapa 30 Schemat podziału administracyjnego ulic pomię
pomiędzy zarządcami
ą

źródło: Gazeta Otwocka
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Warunki dla ruchu pieszego i rowerowego sąą nieatrakcyjne. Wię
Większość
ę
ść ulic posiada wąskie
ąąskie pobocza lub chodniki, które sąą
bardzo intensywnie wykorzystywane jako miejsca pos
postoju aut.
W ostatnich latach Miasto Otwock zrealizował
zrealizowało znaczącą
ą ą ilość
ść projektów, których celem była poprawa bezpieczeństwa
bezpieczeń
w ruchu
drogowym, a także poprawa funkcjonalności ulic. Realizowane są sukcesywnie zadania związane
ą
z budowąą nowych dróg, przebudową
i remontami istniejących dróg oraz budowąą ścież
ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Potrzeby w zakresie realizacji
realizacj zadań dot.
infrastruktury drogowej są nadal duże.
Mapy poniżej
ż
przedstawiająą schemat ścieżek
ś żek rowerowych w Otwocku. Kolorem czerwonym oznaczono
oznaczon ścieżki rowerowe już
zrealizowane.
Kolor
żółty
i niebiesk
niebieski to planowane
do realizacji w dwóch
etapach
ścieżki
ścież rowerowe,
będące
trasami rowerowymi o charakterze komunikacyjnym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Warszawskieg Obszaru
Funkcjonalnego.
Mapa 31. Ścieżki rowerowe istniejące i planowane.

żródło: Masterplan ZIT WOF
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Środowisko
Mapa 32. Obszary Otwocka z największymi przekroczeniami PM10

źródło: opracowanie własne Urzędu Miasta
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w roku 2014 ocenił jakość powietrza województwa mazowieckieg
azowieckiego wg kryterium ochrony
zdrowia.
Na terenie WOF średnioroczne stężenie pyłów
w PM10 w 2014 r. przekroczyło dopuszczalny poziom (40 µg/m3) w Otwocku, Ząbkach,
Żyrardowie i Legionowie. Dopuszczalny poziom stęż
stężenia pyłów PM2,5 (25 µg/m3) został przekroczony w ponad połowie gmin WOF,
w tym najbardziej w gminach Józefów, Marki, Zą
Ząbki, Ż
Żyrardów, Legionowo i Otwock (powyżej
żej 35 µg/m3). Najwyższe
Najwyż
średnioroczne
ś
stężenie NO2 odnotowano w gminie Michałów, nie przekroczył
przekroczyło ono jednak poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3). W 2014 roku
w gminach Ząbki, Otwock, Żyrardów oraz Legionow
Legionowo przez ponad 80 dni odnotowano przekroczony poziom stężenia
stęż
pyłów PM10
(powyżej 50µg/m3). Zanotowano przekroczenie dopuszczalneg
dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego
zawieszoneg PM10 benzo(a)piranu
oraz NO2 na terenie Miasta Otwocka (stacja pomiarowa na ulicy Brzozowej 2).
Poziom stężenia
ęż
zanieczyszczeńń może
że wynikać m.in. z warunków meteorologicznych, okresu grzewczego,
grzewcz
siły wiatru, długich
okresów bez opadów, wzmożonego ruchu samochodowego, gę
gęstości
ś zabudowy oraz napływu zanieczyszczeń spoza
poza terenu Miasta.
Na uwagę zasługuje fakt, że problemy ekologiczno
ekologiczno-środowiskowe są jednymi z częstszych
ęstszych
przez mieszkańców biorących udział w ankiecie dotyczą
dotyczącej Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Diagnoza w sferze gospodarczej
Charakterystyka Podmiotów Gospodarczych
Na terenie Otwocka nie działająą duż
duże zakłady przemysłowe. Dobrze rozwinięty
ęty jest natomiast sektor rzemiosła, drobnej
wytwórczości oraz handlu i usług. W przeszłoś
przeszłości czynnikiem, który determinował rozwój Miasta był występujący
wystę ą
na jego terenie
szczególny mikroklimat oraz bliskie położenie duż
dużej aglomeracji miejskiej, jakąą jest Warszawa. Od 1989 roku nastąpiły
nastą
przemiany typowe
dla gospodarki całego kraju: szybki rozwój handlu, poś
pośrednictwa finansowego, obsługi nieruchomości i firm oraz
ora innych usług.
Tabela 23. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Otwocka
Sektor publiczny
Ogółem
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
chomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Administracja publiczne i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc słoneczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sektor prywatny
Ogółem
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

119
1
1
3
1
1
16
4
10
61
17
4
6 069
27
7
635
5
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Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Administracja publiczne i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc słoneczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa

20
645
1 743
323
152
250
203
236
574
224
2
165
327
87
444

źródło: Opracowanie własne, GUS.

Na terenie gminy, w rejestrze REGON na koniec 2015 r. zarejestrowanych było 2276 podmiotów na 10 tyś.
ś. ludności.
ludnoś Zgodnie z danymi
z Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Otwocka, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, na terenie Otwocka na dzień
ń 31.10.2016 r, zarejestrowane były 3854 osoby prowadzą
prowadzące
ące działalność
ść gospodarczą.
ą Na terenie
gminy przeważa
ż
działalność
ść gospodarcza zwią
związana z szeroko rozumianym handlem (hurtowym i detalicznym): sprzedażą
artykułów spożywczych oraz przemysłowych, usługam
usługami w branży budowlanej, zarówno w zakresie dokumentacji,
dokumentacji jak i wykonawstwa,
przetwórstwa przemysłowego głównie w branży
ży spoż
spożywczej oraz produkcją odzieżową.
Dużym sektorem działalności gospodarczej na terenie Otwocka są usługi związane z opieką medyczną i paramedyczną,
paramedyczną a także pokrewne
działalności w zakresie opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. Uwagęę zwraca równieżż duża
ża
ż liczba działalności
działalnośś w zakresie branży
informatycznej, obsługi prawnej, księgowej,
ęgowej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej czy zarządzania
zarzą
nieruchomościami.
Pod względem płci na terenie gminy 36% przedsię
przedsiębiorców stanowią kobiety zaś 64% to mężczyźni.
Innym wskaźnikiem
ź
pozwalającym
ącym na uzyskanie szerszej wiedzy na temat stanu przedsię
przedsiębiorczości
ś mieszkańców
mieszkań
Otwocka jest ich
aktywność pod względem wieku.
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Tabela 24. Przedsiębiorczości mieszkańców ze wzglę
względu na wiek

Wiek
przedsiębiorcy
Liczba
przedsiębiorców

do 30 lat

od 30 do 40 lat

od 40 do 50 lat

od 50 do 60 lat

od 60 do 70 lat

powyżej 70 lat

603

1240

1271

753

516

163

źródło: Opracowanie własne na podstawie CEIDG

Poniżej przedstawiono wyniki raportu
ortu CEI
CEIDG mówiącego o dominującej liczbie zarejestrowanych działalności
działalnoś po przeważającym kodzie
PKD wg rodzaju oraz sekcji PKD. Przedstawion
Przedstawiono dominujące na terenie
renie gminy rodzaje prowadzonej działalności
działal
Tabela 25. Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej
Kod sekcji
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R
S

Opis kodu
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie
nie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojaz
pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług adminis
administrowania i działalność wspierająca
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa

Ilość działalności
5
1
371
1
10
443
926
222
72
192
114
53
458
168
95
332
41
215

źródło: Opracowanie własne na podstawie CEIDG=
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Opis obszaru zdegradowanego
Wstęp
Wybór obszaru miasta do objęcia
ęcia procesem rewitalizacj
rewitalizacji jest wynikiem gruntownej diagnozy zjawisk kryzysowych w Otwocku i ustalenia
ich koncentracji terytorialnej. W oparciu o podsumowanie anali
analiz ilościowych i wyznaczonych w oparciu o nie stref nasilenia negatywnych
zjawisk wyznaczono granice obszaru zdegradowanego, jak
jako podstawę do uszczegółowienia w procesie konsultacji
konsultacj społecznych, które były
kluczowym elementem procesu sporządzenia
ądzenia niniejszeg
niniejszego dokumentu.
Szeroka partycypacja społeczna możliwa
żliwa była dzię
dzięki:
•
organizacji spotkań z mieszkańcami,
•
konsultacjom społecznym z mieszkań
mieszkańcami,
•
przeprowadzeniu badania ankietoweg
ankietowego wśród mieszkańców,
•
wykorzystaniu strony internetowej Miasta Otwocka – zakładki dedykowanej procesowi rewitalizacji.
Zarówno obszar zdegradowany jak równieżż obszar rewitalizacj
rewitalizacji przedstawiono na przejrzystych mapach z precyzyjnym zakreśleniem
granic. Określona wielkość obszarów rewitalizacj
rewitalizacji w stosunku do obszaru całego miasta została wyznaczona zgodnie z horyzontalną
zasadą
koncentracji terytorialnej.
Zgodnie
z definicją
obszaru
rewitalizacji,
określoną
w Wytycznych
w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014
2014-2020, wyznaczony obszar musi mieścić się w granicach do
d 20% powierzchni miasta
oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej
ęcej niż 30% liczby mieszkańców
ń
miasta.

Metodyka wytyczenia obszaru zdegradowanego
Stopień degradacji obszaru miasta został zbadany w trzech podstawowych aspektach – społecznym,, przestrzennym i gospodarczym.
Analizy dokonano na podstawie danych statystycznych. D
Dotyczyła ona obszaru całego miasta i pozwoliła na zdiagnozowanie
podstawowych problemów w każdej ze sfer. D
Do szczegółowego zdiagnozowania terenów oraz wyznaczenia obszarów
obszaró zdegradowanych
w sferze społecznej posłużono sięę wskaźnikam
źnikami opisującymi niżej wymienione problemy. Do obliczeń wykorzystano w każdej
sytuacji pięć
ęć obszarów, na których analizowane zjawisk
zjawisko było najbardziej nasilone.
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•

Sytuacja demograficzna mierzona wskaźnikiem udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców.
Do analizy włączono równieżż wskaź
wskaźnik obciążenia
ąż
demograficznego.
•
Bezrobocie mierzone jako stosunek liczby bezrobotnych daneg
danego obszaru do liczby jego mieszkańców.
mieszkań
•
Liczba wydanych kart Rodzina 3+
•
Przestępczość mierzona liczbąą ora
oraz dynamiką wzrostu liczby wykroczeń notowanych przez Straż Miejskąą i Policję.
•
Przemoc w rodzinie mierzona liczbą zanotowanych przypadków przemocy oraz ich natężeniem
natęż
w stosunku do liczby
mieszkańców obszaru miasta.
•
Uzależnienia mierzone liczbą wydanych orzeczeń o uzależnieniu oraz natężeniem
ężeniem zjawiska jako
j
stosunek liczby takich
decyzji do liczby mieszkańców
w obszaru.
•
Świadczenia z tytułu pomocy społecznej
społecznej, które analizowano pod kątem ilościowym i wartościowym w ujęciu bezwzględnym
oraz w przeliczeniu na jednegoo mieszkańca.
•
Łącza wartość wypłaconych w latach 2013-2015 dodatków mieszkaniowych.
Następnie zbadano negatywne zjawiska w pozostałych sferach funkcjonowania miasta tj. gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.
W celu przeprowadzenia
enia szczegółowej diagnozy zjawisk posłuż
posłużono się poniższymi wskaźnikami:
•

Liczba mieszkańń nie wyposażonych
żonych w podstawową infrastrukturę. Identyfikację obszarów problemowych przeprowadzono
przeprowadzon na
podstawie danychh dostarczonych prze
przez zarządców lub właścicieli poszczególnych zasobów mieszkaniowych.
•
Liczba budynków na danym obszarze powstałych przed 1945 r. ora
oraz w okresie od 1945 do 1989 r. Analizowano łączną liczbę
tego rodzaju obiektów.
Aktywność gospodarczą oraz głównych pracodawców w mieście przeanalizowano jedynie poglądow
ądowo, ponieważ brak jest danych
na poziomie wyodrębnionych obszarów miasta
miasta.
W poniższej tabeli przedstawiono zagregowane wynik
wyniki diagnozy dla całego obszaru Miasta w oparciu o podstawowe, dostępne
wskaźniki obrazujące
ące problemy społeczne. Tabelę poszerzono o zdiagnozowane inne czynniki negatywne, mające
mają wpływ na sytuację
w danym okręgu.
ęgu. To, jak miejsce oceniają jego mieszkańcy wynikało z ankietyzacji oraz z rozmów
rozmó przeprowadzonych w czasie
konsultacji społecznych. Potencjał miejsca bę
będzie miał wpływ na wybór terenów przeznaczonych do rewitalizacji. Pozwoli
Pozwol to na większą
koncentrację działań rewitalizacyjnych w miejscach dają
dających
ą
jak największe
ększe
ę
szanse powodzenia przeprowadzanych działań.
działań
ń
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2

3

3

1

4

4

5

2

1

4
4

3

1

8

Nieutwardzone drogi o charakterze
leśnych duktów

6

Brak miejsc
aktywności ludzi starszych

8

Niezagospodarowane przestrzenie
wewnątrz osiedlowe, brak miejsc
parkingowych

9

Niezagospodarowane przestrzenie
wewnątrz osiedlowe, brak miejsc
parkingowych

6

Duży odsetek nieutwardzonych
dróg lokalnych, brak miejsc
parkingowych duże,
ponadnormatywne
zanieczyszczenie powietrza
Brak miejsc
aktywności ludzi starszych, duże,
ponadnormatywne
zanieczyszczenie powietrza, brak
miejsc parkingowych

5

4

2

16

2

2
5

1

4
8

Potencjał miejsca

Inne zjawiska kryzysowe
występujące na danym obszarze

suma/waga

Problemy alkoholowe

Decyzje o uzależnieniach

Mała frekfencja wyborcza

Brak lazienki i wc w mieszkaniu

Budynki wyb. przed 1989 r.

Niebieska karta

Dodatki mieszkaniowe

Liczba gosp. dom.
pobierających zasiłki

Wartość świadczeń w ramach
pom, społ.

Liczba świadczeń w ramach
pomocy społ.

1

2

5

7
8

1
3

4

6

Rodzina 3+

5

Obciążenie demograficzne

bezrobotni

1

Osoby w wieku
poprodukcyjnym

Okręgi

Tabela 26. Zagregowane wyniki diagnozy
gnozy opartej na wybranych wskaź
wskaźnikach dla całego obszaru Otwocka.

b. dobre
warunki
warunk do uprawiani turystyki piesze
j, rowerowej,
rowerowej konnej
bliskie sąsiedztwo
są
parku
miejskiego
miejskieg i terenów sportowych
centrum miasta, dobrze
skomunikowane z Warszawą
i powiatem z dużym potencjałem
usługowo
usługow administracyjnym
centrum miasta, dobrze
skomunikowane z Warszawą
i powiatem z dużym potencjałem
usługowo
usługow administracyjnym
centrum miasta, dobrze
skomunikowane z Warszawą
i powiatem z dużym potencjałem
usługowo
usługow administracyjnym

Zanieczyszczenie powietrza,
drogi lokalne nieutwardzone, nie
urządzone, przestrzenie publiczne
Treny znakomicie skomunikowane

9
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10

3

11

1

12

2

2

1

3

2

3

3

4

4

4

4

4

5

25

1

13
14
15

1

4
2

1

4

16

3

17

1

1

2

5

20

3

3

1
2

5

5

5

3

5
1

2

5

5

1

3

4

3

16

6

36

tereny leśne,
bez możliwości monitorowania,
drogi lokalne nieutwardzone,
przekroczenie dopuszczalnych
zanieczyszczeń powietrza,
budynki komunalne w złym stanie
technicznym,
tereny leśne,
bez możliwości monitorowania,
drogi lokalne nieutwardzone,
przekroczenie dopuszczalnych
zanieczyszczeń powietrza,
budynki komunalne w złym stanie
technicznym, brak urządzonych
przestrzeni publicznych
brak miejsc parkowania przy
stacji PKP Świder, nie urządzone
przestrzenie publiczne i rekreacyjne
nad rzeką
Brak miejsc spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży,
brak urządzonych
przestrzeni publicznych
tereny zalesione z utrudnioną
możliwością monitorowania,
drogi lokalne nieutwardzone,
budynki komunalne w złym stanie
technicznym, brak urządzonych
przestrzeni publicznych
brak urządzonych
przestrzeni publicznych,
drogi lokalne w złym stanie
technicznym, budynki komunalne
wymagające zainwestowania
teren zalesiony, trudny
do monitorowania, duże
skupisko budynków komunalnych
w złym stanie technicznym,
drogi lokalne nie urządzone, brak
zagospodarowanych miejsc
rekreacji, spędzani czasu wolnego

z powiatem i województwem, obszary
inwestycyjne wskazane w SU i KZP
B. dobre
warunki do uprawiani turystyki piesze
j, rowerowej, wodnej,
Unikatowe walory przyrodnicze
rzeki Świder i okolicznych lasów,
dobre skomunikowanie z Warszawa

bliskość komunikacji PKP i SK, b.
dobre
warunki do uprawiani turystyki piesze
j, rowerowej, wodnej,

bliskość komunikacji PKP i SKM,
dużo terenów leśnych sprzyjających
turystyce pieszej i rowerowej

bliskość komunikacji PKP i SKM,
historycznie jedna z najstarszych
„dzielnic” Otwocka z dużym
potencjałem funkcji reprezentacyjno –
kulturalnych
dużo terenów leśnych sprzyjających
turystyce pieszej i rowerowej
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18

3

4

4

19
20

5

5

3

24

4
5

3

obszar zalesiony, trudny
do monitorowania, duże skupiska
budynków komunalnych w złym
stanie technicznym, drogi lokalne
nie urządzone brak
zagospodarowanych miejsc
rekreacji, spędzani czasu wolnego

bliskość komunikacji PKP,
dużo
o terenów leśnych sprzyjających
turystyce pieszej i rowerowej

4
8

21
źródło: Opracowanie własne

Partycypacja społeczna
Kolejnym krokiem diagnozy,, która pozwoliła na właś
właściwe
ściwe wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie
nastęę
obszaru
rewitalizacji było przeprowadzanie ankietyzacji ora
oraz poddanie pod konsultacje wyznaczonego terenu rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji został wyznaczony jako część obszaru zdegradowanego, cechującego
ą
sięę szczególnąą koncentracją negatywnych
zjawisk.
W toku prac nad diagnozą do Lokalnego Programu
gramu Rewitalizacj
Rewitalizacji przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Działania
konsultacyjne zostały zróżnicowane zarównoo pod względem kanału, jak i formy przekazu, aby dotrzeć w efektywny sposób
do poszczególnych grup docelowych.
Uspołeczniony proces
es prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacj
Rewitalizacji przedstawiał się następująco:
Ankietyzacja w ramach prac nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka.
Badaniem ankietowym objęto mieszkańców,
ńców, przedsię
przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, pochodzące z obszaru miasta.
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Objęto nim mieszkańców z obszaru całego miasta.
Załącznik nr 1 zawiera arkusz ankiety w wersj
wersji papierowej.
W wyniku realizacji badania uzyskano 805 wypełnionych przez mieszkańców ankiet. Były one bezpośrednio
bezpoś
rozpowszechnione wśród
rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjó
gimnazjów z terenu Miasta.
Przeprowadzono równieżż ankietyzacjęę bezpoś
bezpośrednią połączoną z rozmową dotyczącą zagadnień
ń rewitalizacyjnych, która odbyła
odbył się
w czasie festynu z okazji 100-lecia Miasta Otwocka, w Parku Miejskim w dniu 10.09.2016 r. – uzyskano 508
50 wypełnionych ankiet.

Zdjęcie 5. Ankietyzacja w czasie festynu miejskiego

Zdjęcie 6. Ankietyzacja w czasie festynu miejskiego

Przeprowadzono równieżż ankietyzacjęę poprze
poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Otwocka. W ankiecie dostępnej
dostę
od 8 czerwca do połowy
października
ździernika 2016 roku uczestniczył
uczestniczyło 312 osób. W sumie w ankietyzacji uczestniczyło 1625 osób, co stanowi ok. 4 %
mieszkańców miasta.
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Zarówno w ankietyzacji bezpośredniej, jak i poprze
poprzez stronę internetową, większość respondentów stanowiły osoby potwierdzające
potwierdzają
potrzebę przeprowadzenia procesu rewitalizacji Miasta (98.9%)
Były to głównie osoby związane z Otwockiem poprze
poprzez miejsce zamieszkania (77%) oraz miejsce rekreacji
rekreacj i wypoczynku. Nasuwa
to wniosek, że
ż mieszkańcy
ń
chętnie
ę
spędzają
ę
ą wolny czas na terenie Miasta. Widzą przyszłość
ść Miasta
ta jako miejsca do mieszkania
i wypoczynku po pracy.
W ramach ankietyzacji mieszkańcy wskazali obszary miasta Otwocka, które powinny zostaćć poddane procesom rewitalizacji. Ponad 70%
respondentów wskazała na Strefęę Centrum, ok. 50% zwracał
zwracało uwagę na potrzebę działań w strefie
fie sanatoryjnej i „Dolinie Świdra”. Duże
wskazania ma również tzw. Strefa aktywizacji gospodarczej w okolicy NCBJ – 18%.
Za największe problemy występujące w Otwocku ankietowan
ankietowani uznali:
•
zły stan infrastruktury drogowej, niewystarczają
niewystarczająca ilość
ść miejsc parkingowych,
•
brak należytego wykorzystania waloró
walorów turystycznych Otwocka, nie oznakowane trasy
y rowerowe, punkty orientacyjne,
•
brak zagospodarowania terenów wzdłuż Ś
Świdra, brak miejsc krzewienia kultury (centra
ra kultury, kluby muzyczne itp),
•
zaniedbane i zdekapitalizowane budynk
budynki zabytkowe – głównie architektury drewnianej,
•
niewystarczająca ilość inicjatyw zwią
związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy.
W sferze działań do podjęcia przez samorząd z największą
ę ą intensywnością
ś ą na obszarach rewitalizowanych wskazano bardzo podobne
problemy:
•
poprawa infrastruktury drogowej,
•
zagospodarowanie turystyczne rzeki Świder oraz zwiększenie inwestycji w ogólnodostępną
ę ą infrastrukturę sportową,
ą
•
uporządkowanie funkcji handlowych z uwzględnieniem historycznej tradycji w poszanowaniu
szanowaniu ładu przestrzennego,
•
aktywizacja lokalnych przedsiębiorcó
ębiorców na rzecz rozwoju Otwocka jako ośrodka turystycznego.
W odpowiedziach na prośbę o wskazanie innych, nie umieszczonych w ankiecie problemów mieszkańcy
ńcy wskazywali
wskazywal przede wszystkim na
•
zanieczyszczenie środowiska – śmiec
śmieci w lesie, odory z wysypiska śmieci i sortowni odpadów, zanieczyszczenie powietrza
po
związane z niską emisją,
•
bezład urbanistyczny, problem „dziury
dziury w Centrum”, niewystarczającą
ą ą ilość
ść śścieżek
żek rowerowych, dziurawe chodniki,
•
rewitalizację terenów zielonych,
•
poprawę infrastruktury turystycznej.
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Konsultacje na etapie opracowywania częś
części diagnozującej LPR.
Konsultacje podjęte
ęte na etapie opracowywania diagnozy w ramach LPR miały na celu zdefiniowanie problemów
problemó na terenie Otwocka
oraz określenie
ślenie ich lokalizacji, ze szczególnym uwzglę
uwzględnieniem obszarów uznanych za newralgiczne na podstawie
ankietyzacji oraz w toku ustaleńń podczas spotkań Zespołu ds. Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Rewitalizacj Otwocka. Działania te
pozwoliły na uzupełnienie
ełnienie analizy statystycznej o opinie mieszkańców na temat kluczowych problemów miasta.
Na tym etapie prac przeprowadzono cztery spotkania, których miejsce i termin został wcześniej
śniej skonsultowany i ustalony
z Radnymi Miasta:
25 października 2016 r., godz.. 16,00, Budynek A Urzę
Urzędu Miasta, (aula);(dla całego obszaru Miasta)
26 października 2016 r., godz. 16,00, Gimnazjum nr 3, ul. T. Koś
Kościuszki 28;(Strefa Centrum)
27 października
ździernika 2016 r., godz. 16,00, Szkoła podstawowa nr 5, ul. J. Słowackieg
Słowackiego 66;(Strefa Świdra)
28 października
ździernika 2016 r., godz. 16,00, Restauracja „Soplicówka” ul. Narutowicza 47.(Strefa Śródborów)
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W spotkaniach, oprócz mieszkańców,
ńców, uczestniczyl
uczestniczyli także Radni Miasta Otwocka, reprezentujący obszary
szary podlegające
podlegają rewitalizac

Zdjęcie 8. Spotkania Konsultacyjne

Zdjęcie 7. Spotkania Konsultacyjne

Zdjęcie 9. Spotkania Konsultacyjne
źródło: materiały własne Urzędu Miasta
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W trakcie bezpośrednich
ś
spotkańń konsultacyjnych mieszkań
mieszkańcy wypowiadali sięę zgłaszając
ąc problemy, które w bardzo dużym stopniu
pokrywały się z wynikami ankietyzacji. W czasie spotkania 25 października, które dotyczyło centralnych części
częś miasta, mieszkańcy
postulowali urządzenie w centrum placu o funkcji miejskiej agory, co wiązałoby się z uporządkowaniem
uporzą
urbanistycznym,
uporządkowaniem funkcji handlowych, popraw
poprawą estetyki, zwracali uwagęę na problem braku miejsc parkingowych, uporządkowanie
i modernizację Skweru VII Pułku Łącznoś
ączności oraz zagospodarowanie terenów kolejowych bezpośrednio wpływających
wpływają
na funkcjonowanie
strefy „Centrum”. Przywołano potrzebęę przypominania historycznych uwa
uwarunkowań
ń powstawania Miasta związanych
zwi
z kulturą żydowską.
Zgłaszano również potrzebę lepszego zagospodarowan
zagospodarowani terenów leśnych i nadrzecznych Otwocka, ich odpowiednie oznakowanie
jako obszarów o bardzo dużym
żym potencjale turystycznym i rekreacyjnym. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Wnioski ze spotkania
ugruntowały opinię, żee centrum miasta jest przestrzenią
przestrzenią, która wymaga szczególnego zainwestowania,
zainwestowania a mieszkańcy są
świadomi znaczenia tego obszaru dla wizerunku całeg
całego miasta. Zwracająą równieżż uwagęę na potrzebęę zainwestowania w infrastrukturę
turystyczną.
Na spotkaniu w okręgu nr 16 w dniu 26 paź
października zwrócono uwagę na małe uczestnictwo mieszkańców
mieszkań
w życiu publicznym, słabe
zaangażowanie w rozwiązywanie
ązywanie problemó
problemów wspólnoty(w spotkaniu uczestniczyło 6 osób). Rozmowy skupiły się na omówieniu
najistotniejszych problemów okręgu
ęgu tj. złym stanie dróg lokalnych, potrzebie przeprowadzenia prac remontowo
remontowo- modernizacyjnych
obiektów zabytkowych znajdujących
ą
sięę na tym terenie z możliwością nadani im nowych funkcji.
Konsultacje w dniu 27 października,
ździernika, na które przybył
przybyło 12 osób odbyły się w okręgu
ęgu nr 14. Rozmawiano
Rozmawian o bardzo dużym
lecz niewykorzystanym potencjale turystyczn
turystyczno – rekreacyjnym terenów na rzeka Świder. Zwracano uwagę na zły stan dróg lokalnych
„,dziurawe” chodniki, brak zagospodarowanych,
rowanych, urzą
urządzonych przestrzeni publicznych, jako miejsc
sc spotkań,
spotkań spacerów, zabaw dla dzieci.
Mieszkańcy postulowali zwiększenie
ększenie monitorowani
monitorowania terenów leśnych, proponowali przeprowadzenie
zeprowadzenie akcji mających na celu walkę
z zaśmiecaniem lasów, śmieciami w nurcie
cie rzek
rzeki i „dzikimi” reklamami na słupach energetycznych czy drzewach. Podniesiono
Podniesion problem
słabego doświetlenia ciągów komunikacyjnych.
Główne tematy spotkań w okręgu
ęgu nr 18, które odbył
odbyło się 28 października to zwrócenie uwagi na zaniedbane tereny leśne
leś „dzielnicy”
Środborów i Soplicowo. Mieszkańcy
ńcy postulowal
postulowali urządzenie na terenie Śródborowa boiska
ska wielofunkcyjnego
wielofunkcyjneg i placu zabaw dla dzieci.
Zgłoszono również intencje urządzenia
dzenia śświetlicy śśrodowiskowej dla dzieci i młodzieży
ży na terenie Parafii
Parafi Niepokalanego Serca
Maryi w Otwocku Śródborowie. Postulowano
wano również uprzątnięcie terenu, polegające na „prześwietleniu”
świetleniu” zakrzewionych terenów leśnych
i przywrócenie dawnego parku. Na terenie Soplicowa postulowan
postulowano urządzenie szlaków biegowych i rowerowych z miejscami
do odpoczynku, biwakowania itp. Na to spotkanie przybył
przybyło 11 osób.
Mając na uwadze bardzo niska frekwencję w czasie spotkań
ń konsultacyjnych Zespół ds. Rewitalizacji
Rewitalizacj postanowił zwrócić się
bezpośrednio do organizacji i stowarzyszeń z terenu Miasta oraz do największych przedsiębiorstw działających
działają
na terenie gminy
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o włączenie się w proces przygotowywania programu rewitalizacji. Rozesłan
Rozesłano 60 listów z prośbą o opinie, konsultacje, zgłaszanie
pomysłów. Pozwoliło to zebrać ponad 30 pomysłó
pomysłów – kart projektów dotyczących obszaru całego miasta.
W trakcie prac nad programem propagowano tematykę rewitalizacyjna poprzez publikację artykułów w prasie lokalnej

Rysunek 2. Grafika promująca Program
am Rewitalizacji Miasta Otwocka. Artykuły ukazały się w dwutygodniku „halotwock”
halotwock”, grudzień 2016
wyd. 2 oraz w dwutygodniku „www.iOtwock.info”
www.iOtwock.info”, 12-18 grudnia 2016 wyd. 2.

Obszar zdegradowany
Bazując na obszarach wyznaczonych do rewitalizacj
rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Otwocka, który obowiązywał do końca
2015 roku, na zgromadzonych danych statystycznych ora
oraz wynikach wskaźników obliczonych dla poszczególnych obszarów
obszaró Otwocka
w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej, dokonan
dokonano selekcji obszarów kryzysowych w celu wyznaczenia obszaru
obs
zdegradowanego. Obszar taki charakteryzuje sięę nasilonym występowaniem
ę
określonych
śślonych negatywnych zjawisk społecznych
oraz obecnością co najmniej jednego z negatywnych zjawisk o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym
przestrzenno
lub technicznym.
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W sferze społecznej stan kryzysowy przejawia się między
ę
innymi wysokim poziomem bezrobocia, przemocą w rodzinie, ubóstwem,
wysokim
wskaźnikiem
źnikiem
demograficznym,
wykluczeniem
społecznym.
Celem
dokonania
obiektywnej
oceny,
zastosowano wskaźniki wymienione
ione we wcześ
wcześniejszych
ś
częściach
ęś
dokumentu, które nakreśliły
śliły
ś
obszary zdegradowane.:
Wzięto również pod uwag•ęę potencjał miejsc wyznaczonych do rewitalizacji, który pozwoli na skuteczne przeprowadzenie zaplanowanych
działań.
Strefa Świder została wyznaczona poprzez nałożenie
ż
występowania
ępowania zjawisk kryzysowych (25 punktów wagowych przy 10 średnio dla
całego miasta) przy jednoczesnych znakomitych warunkach do rozwoju gospodarczego opartego na turystyce i rekreacji. W bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje sięę obszar, gdzie wskaź
wskaźniki kryzysowe osiągnęły wartość 20 punktów wagowych, na który proces rewitalizacji ma
szanse bezpośrednio oddziaływać.
ć. Zagospodarowanie turystyczne tej częś
części miasta przy aktywnym włączeniu w ten proces okolicznych
mieszkańców daje nadzieje na poprawęę ich warunków materialnych, stały wzrost ekonomiczny zgodny z założoną strategią rozwoju
Otwocka. Znaczenie ma równieżż to, żże miasto jest właścicielem części terenu przeznaczonego w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zennego pod tego typu inwestycje.
Strefa Centrum Zachodnie pomimo osią
osiągniętych
ę
nienajgorszych wskaźników
ź
(16 punktów wagowych) była najczęściej
najczęś
wskazywana
w ankietach i czasie spotkańń konsultacyjnych jako teren, na którym należy
ż przeprowadzićć proces rewitalizacji
rewita
łączący działania
prospołeczne z polepszeniem estetyki miejsca, usprawnieniem funkcji komunikacyjnych, co dałoby efekt spójnej śródmiejskiej
ś
przestrzeni reprezentacyjnej dla Otwocka. Mieszkań
Mieszkańcy bardzo dużo uwagi zwracali na przywrócenie ładu przestrzennego,
przest
jako istotnego zarówno dla ludzkiej psychiki jaki i ekonomii. Dobrze ukształtowana przestrzeń
ń publiczna daje obywatelom poczucie dumy
z miejsca zamieszkania, pobudzi chęć
ęć dbania o coraz lepsze jej zagospodarowanie, umocni relacje międzyludzkie.
ędzyludzkie.
Strefa Centrum Wschodniego została wyznaczona częś
częściowo na obszarze o najgorszych wskaźnikach
źnikach (36 punktów wagowych).
Uwzględniono równieżż bezpośrednie
ś
sąsiedztwo
ąsiedztwo z centrum miasta, powiązania
ą
komunikacyjne, występowanie
ępowanie na tym terenie zabytkowych
i historycznie cennych zabudowań.
ń. San
Sanatoryjny charakter tej części miasta, duże
że zalesienie, niejednolity sposób zabudowy,
zarówno budynki wielorodzinne na dużych
żych działkach leś
leśnych, budownictwo jednorodzinne jak równieżż osiedla mieszkalne wielorodzinne,
determinowało sposób wyznaczenia obszaru w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszego efektu rewitalizacji.
Strefę Śródborów wyznaczają zarówno bardzo wysokie wskaźniki wynikające z diagnozy (24 punkty wagowe) jak też wskazania
wynikające ankietyzacji oraz konsultacji społecznych. Zwarty obszar rrewitalizacji został wyznaczony na podstawie analizy sposobu
zainwestowania terenu. Aktywni mieszkań
mieszkańcy tego obszaru wskazali na duży potencjał tego miejsca, jego warunki przyrodnicze,
powiązania komunikacyjne, dążenie do podniesienia jakości życia poprzez urządzenie przestrzeni miejskiej co pozwoli im poprawić
„jakość miejsca” w którym mieszkają.
Mapa 33. Obszaru zdegradowanego zgodnie z tabelą wskaźników
ź
ze strony 93 ze szczególnym uwzględnieniem
ędnieniem potencjału miejsca.
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źródło: Opracowanie własne
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Podstawa prawna programu rewitalizacj
rewitalizacji oraz horyzont czasowy
Podstawą opracowania Aktualizacji Lokalneg
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
terytorialnym, art. 18 ust. 2 pkt. 6 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) W pracach nad programem wzorowano
o się na niektórych rozwiązaniach
proceduralnych określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), dotyczących
dotyczą
min.
maksymalnego zasięgu i zaludnienia obszaru wyzn
wyznaczonego do rewitalizacji oraz szerokiego udziału społeczności
społecznoś w konsultacjach
programu
odnośnie
jego zasięgu
ęgu
terytorialneg
terytorialnego i planowanych
przedsięwzięć
ę ęć
realizacyjnych.
Etap
diagnostyczny
przeprowadzono w dużym
żym stopniu na zasadach okreś
określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w której w art. 4 ust. 1
jest mowa o tym, że wójt, burmistrz alb
albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których
órych wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne
mierniki i metody badawcze dostosowane ddo lokalnych uwarunkowań w celu opracowania diagnozy służącej
służą
sporządzeniu
ą
programu
rewitalizacji, a w zasadzie wykonaniu elementó
elementów tego programu, jakimi sąą wyznaczenie obszaru zdegradowanego
zdegradowaneg i wyznaczenie obszaru
rewitalizacji.
Powszechnąą jest świadomość,
ś
ść że wybór miejsc, w których będą
ę ą koncentrowały sięę działania naprawcze, powinien być poprzedzony
dokładnym
rozpoznaniem
problemów
w rozwojowych i możliwości ich rozwiązywania.
Intencją władz Miasta Otwocka
było przeprowadzenie szerokiej analizy zjawisk kryzysowych na potrzeby ak
aktualnego programu rewitalizacji
rewitalizacj oraz po to, by ewentualnie
w przyszłości, w oparciu o te diagnozy moż
można było zmienić formułę programu rewitalizacji na zasadach określonych
okreś
w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji.
W programie uwzględniono zapisy „Instrukcj
„Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Mazowieckieg
Mazowieckiego na lata 2014 -2020 oraz preferencji dla projektów mających
mają
na celu przywrócenia ładu
przestrzennego”.
Program nawiązuje do Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka 2009 – 2015. Lokalny Program Rewitalizacji
Rewitalizacj Miasta Otwocka na
lata 2009 – 2015 http://www.bip.otwock.pl/uchwaly/5kad/zal233_09.pd
http://www.bip.otwock.pl/uchwaly/5kad/zal233_09.pdf przez minione 6 lat był narzędziem
ędziem wspomagającym
wspo
zarządzanie
gminą, pomocny był lokalnym przedsiębiorcom
ębiorcom w uzyskiwaniu pomocy finansowej. Z uwagi na ciągle
ągle niewystarczającą
niewystarczają ą aktywizacjęę lokalnej
społeczności i zapobieżenie
żenie jej pauperyzacj
pauperyzacji zasadne jest przystąpienie do aktualizacji tego dokumentu w oparciu o zaostrzone procedury
dotyczące partycypacji społecznej W tabeli (na następnej stronie) przedstawiono skrócony raport z realizacjii tego programu.
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Tabela 27. Zadania ujęte w Lokalnym programie rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2009 – 2015.
LP
1
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nazwa Zadania
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Otwocku wraz z terenami między Parkiem a
ul. Pułaskiego
Rewaloryzacja obszaru ścisłego centrum Otwocka
Przebudowa ul. Andriolliego na odcinku od ul. Świderskiej do ul. Matejki
Przebudowa ul. Kościelnej wraz z odtworzeniem willi „Julia”
Remont i adaptacja budynków AB oraz rozbudowa budynku C stanowiących
siedzibę Urzędu Miasta Otwocka wraz z modernizacją i urządzeniem dróg
dojazdowych i parkingów
Rewaloryzacja drewnianych budynków w obszarze zamkniętym ulicami:
Reymonta, Samorządowa, Kościuszki do ul. Kościelnej
Rewaloryzacja drewnianych budynków – ul. Kościuszki 19 i 35 oraz budynku
przy ul. Warszawskiej 19/20
Rewaloryzacja drewnianych budynków - ul. Mickiewicza 23 i 25
Rewaloryzacja budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Andriolliego 1
Remont i adaptacja Ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej
Renowacja budynku dawnego Kasyna przy ul. Gen. Filipowicza 9
Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz zaadaptowanie budynku przy
ul. Sosnowej 12 na cele turystyki
Rewitalizacja terenów Instytutów Atomowych w Świerku, w tym utworzenie
ogrodów edukacyjno – rekreacyjnych „ŚWIERKOLANDIA”
Remont „Domu Rzemiosła” w Otwocku przy ul. Kołłątaja 1
Remont i adaptacja budynku przedszkola przy ul. Kochanowskiego 6/8
Budowa boiska do gry w siatkówkę oraz Skateparku
Termomodernizacja szkół podstawowych nr 6, 12 oraz gimnazjum nr 2
Tworzenie stref rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży
Rozbudowa i modernizacja istniejącego oraz nowej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej na terenie Otwockiego Klubu Sportowego „START”
Rozbudowa i przebudowa Domu Samotnej Matki „„Nazaret” w Otwocku
Rewitalizacja teatru Jaracza wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Rewitalizacja wewnętrznych przestrzeni wspólnego użytkowania na terenach
wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych

źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta
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Z pierwotnych założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji statystycznie zrealizowano ok. 28 % planowanych działań.
działań Jednakże
ż należy
ż
zwrócić w trakcie obowiązywania LPR-uu podmioty prywatne, zarówno instytucje jak i inwestorzy indywidualni zwracali się z prośba
o poszerzenie projektów rewitalizacyjnych o indywidualne karty projektów.

Powiązania programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi Otwocka
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023 jest spójna z zewnętrznymi programami
rozwojowymi i dokumentami oraz z dokumentam
dokumentami wewnętrznymi, obowiązującymi w Otwocku.

Strategie Unii Europejskiej i strategie krajowe
Program opracowano na zasadach wynikają
wynikających z aktualnej polityki strategicznej kraju i Unii Europejskiej. Dokument Europa 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważ
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
ączeniu społecznemu,
społecznemu odnosi się do podstawowych
problemów współczesnej Europy i obejmuje trzy zasadnicze kierunk
kierunki działań:
•
•
•

rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji
wspieranie gospodarki efektywniej korzystają
korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
sprzyjanie włączeniu
ączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej
zap
spójność
społeczną i terytorialną.
Do tych kierunków strategicznych, a w szczególnoś
szczególności do potrzeby działań na rzecz włączenia
ączenia społecznego, nawiązują
nawią ą dokumenty unijne
i krajowe opracowane w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020, między innymi Umowa Partnerstwa, czyli
czyl dokument regulujący
stosowanie w Polsce polityk unijnych z zakresu polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i polityki
polityk rybołówstwa. W dokumencie
Programowanie perspektywy finansowej 2014
2014–2020 Umowa Partnerstwa1 zawarto 11 celów tematycznych, do
d których nawiązują krajowe
i regionalne programy operacyjne na lata 2014 – 2020. Spośród tych celów bezpośrednie odniesienia do rewitalizacji
rewitalizacj mają:
•
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejś
przejścia
ś na gospodarkęę niskoemisyjnąą we wszystkich sektorach
•
Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego
o gospodarowania zasobami
•
Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważ
zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
przepustowoś w działaniu najważniejszej
infrastruktury sieciowej
•
Cel tematyczny 8. Promowanie trwałeg
trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
mobilnoś pracowników
•
Cel tematyczny 9. Promowanie włą
włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelkąą dyskryminacją.
dyskryminacją
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Z kolei odniesienia do powyższych celów tematycznych mają następujące
ę ą dokumenty krajowe:
•
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020
•
Narodowy Plan Rewitalizacji /projekt z 2015 r./
•
Krajowa Polityka Miejska 2023.
Równieżż wcześniejsze
śniejsze krajowe programy strategiczne: „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”
2030 oraz „Krajowa strategia
rozwoju regionalnego 2010 – 2020 regiony, miasta, obszary wiejskie
wiejskie” bezpośrednio wskazywały na konieczność podjęcia
ę zintegrowanych
działań w zdegradowanych, tracących
ących funkcje obszarach wewną
wewnątrz miast i regionów.
Aktualizacja Lokalnego Programuu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023 nawiązuje
nawią
do powyższych
programów strategicznych, ponieważ w swoich celach działania i zadaniach koncentruje się, w sobie właściwej,
ciwej, lokalnej skali Otwocka, na
zagadnieniach:
•
•
•

włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w sferze bytowej /pomoc osobom w trudnej sytuacji/
oraz społecznej /działania na rzecz integracj
integracji społeczności/
poprawy jakości życia, w tym aspekcie środowiskowym,
ś
estetycznym /ład przestrzenny/, poprawy dostępności
dostęę ś usług
społecznych
wspierania lokalnej przedsiębiorczości.
ębiorczości.

Dokumenty regionalne
Strategia Rozwoju
woju Województwa Mazowieckieg
Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze
W strategii zagadnienia rewitalizacji znalazły szerokie odzwierciedlenie, w opisie tego procesu zwrócono
o uwagę na istotę działań
rewitalizacyjnych, które prowadzą do łagodzenia i likwidacji degradacji obszarów przez nadanie im
m nowej jakości
jakoś funkcjonalnej
i stworzenie warunków do jego rozwoju. W ujęciu przestrzennym w Strategii wyróżniono dwa obszary strategicznej interwencji: obszar
problemowy, obejmujący subregion o niskim poziomie rozwoju oraz Obszar Metropolitalny Warszawy, stanowiący
stanowią regionalny biegun
wzrostu, nie pozbawiony ograniczeńń rozwojowych. Spoś
Spośród kierunków działań adresowanych do OMW, można
moż
wskazaćć kilka
bezpośrednio wspierających
ących programy rewitalizacj
rewitalizacji gmin:
•
uporządkowanie gospodarki przestrzennej i przywrócenie ładu przestrzennego w OMW
•
rewitalizacja i regeneracja (odnowa) istnieją
istniejącej zabudowy w miastach OMW, w tym szczególnie w prawobrzeżnej
prawobrzeż Warszawie
•
równoważenie rozwoju OMW w sferze śśrodowiska i energetyki
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•

działania na rzecz zrównoważoneg
żonego rozwoju obszarów o najsilniejszych powiązaniach
ązaniach funkcjonalnych z m.st. Warszawą, przy
wykorzystaniu m.in. instrumentó
instrumentów zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckieg
Mazowieckiego (RPO WM) i uszczegółowienie RPO
O WM (SZOOP)
Powyższe
ż
dokumenty przekładająą założenia
żenia teoretyczne na praktyczne wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz
rzec województwa
mazowieckiego, z uwzględnieniem
ędnieniem specyfik
specyfiki Mazowsza – stołecznego charakteru regionu. Rola stolicy kraju nie pozostaje bez
be zwrotnych
relacji w najbliższym otoczeniu – Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Celem głównym RP
RPO WM 2014-2020,
2014
nawiązującym
bezpośrednio do Strategii Europa 2020 jest inteligentny, zrównoważ
zrównoważony
ż
rozwój zwiększający
ę
ąący spójność
ść społecznąą i terytorialną przy
wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Wspierany jest rozwój inteligentny, zrównoważ
zrównoważony
żony i włączający.
W RPO WM działania wspierane ze środkó
środków funduszy unijnych zostały ujęte w 9 osiach priorytetowych:
•
Oś Priorytetowa I - Wykorzystanie działalnoś
działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
•
Oś Priorytetowa II - Wzrost e--potencjału Mazowsza
•
Oś Priorytetowa III - Rozwój potencjału innowacyjneg
innowacyjnego i przedsiębiorczości
•
Oś Priorytetowa IV - Przejście
ście na gospodarkę niskoemisyjnąą
•
Oś Priorytetowa V - Gospodarka przyjazna śśrodowisku
•
Oś Priorytetowa VI – Jakość
ść życia
•
Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalneg
regionalnego systemu transportowego
•
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
•
Oś Priorytetowa IX – Wspieranie włą
włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Z rewitalizacją wiążą się w szczególnoś
szczególności Oś VI – Jakość życia, w której jednym z celów szczegółowych jest „ożywienie
„oż
obszarów zmarginalizowanych poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcj
funkcji społeczno-gospodarczych”
gospodarczych” oraz
ora Oś IX - Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Wyrazem ponadlokalnego podejścia do problematyk
problematyki rozwoju w regionie sąą teżż Strategia Zintegrowanych Inwestycji
Inwestycj Terytorialnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020+ oraz Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Metropolitalneg Warszawy do roku 2030.
Miasto Otwock jest aktywnym uczestnikiem działań rozwojowych podejmowanych w Obszarze
arze Metropolitalnym Warszawy Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym.
Program rewitalizacji dla Otwocka jest budowany w myśl Instrukcji dotyczącej
ącej przygotowania projektów
projektó rewitalizacyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckieg
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 oraz preferencji
preferencj dla projektów mających na
celu przywrócenia ładu przestrzennego (wersja z czerwca 2016 r.)
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Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskieg
Warszawskiego Obszaru Terytorialnego http://omw.um.warszawa.pl/wphttp://omw.um.warszawa.pl/wp
content/uploads/2014/07/Strategia-ZIT-WOF w sferze społecznej, jako główne cele zakłada: zwiększanie
ększanie dostępności
dostę ś i jakości usług
publicznych, wykorzystanie walorów dziedzictwa kulturowego
kulturowego, zintegrowanie społeczne grup zagrożonych
zagroż
wykluczeniem.
W wykorzystaniu potencjału gospodarczego: rozwinię
rozwinięcie oferty inwestycyjnej i promocja gospodarcza, kształtowanie warunków dla
rozwoju firm, kształtowanie postaw przedsiębiorczych
ębiorczych i warunków dla powstawiania podmiotów gospodarczych. W kwestii zintegrowania
obszaru i poprawy jakości środowiska w Strategii założono m.in. cele: zwiększenie dostępności i standardów transportu, podniesienie
standardów ochrony środowiska i rozwój odnawialnych źźródeł energii.

Dokumenty lokalne
W Studium
Uwarunkowań
i
Kierunkó
Kierunków
Rozwoju
Zagospodarowania
Przestrzennego
Przestrzenneg
Miasta
http://www.bip.otwock.pl/dokumenty/studium/tom2.pdf str.72 w rozdziale 12. wskazano obszary wymagające
wymagają
przekształceń,
ń
rehabilitacji i rekultywacji. Powołano sięę również na poprzednio obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacyjny Miasta Otwocka ze
wskazanymi w nim obszarami o szczególnych potrzebach oż
ożywienia społeczno gospodarczego. Celami rozwoju przestrzennego miasta są:
•
•
•
•

osiągnięcie wysokiego standardu zamieszkania, pracy i wypoczynku
wykształcenie korzystnego przestrzennego wizerunku miasta
wykreowanie znaczącego ośrodka
środka wielofunkcyjnego o charakterze ponad lokalnym
ochrona najcenniejszych zasobów i walorów środowiska przyrodniczego

Powyższe cele ujęte w Studium są w pełni zgodne z przyjętymi w Programie rewitalizacji celami strategicznymi i celami operacyjnymi.
Projekty przyjęte do zrealizowania w Programie rewitalizacji wpisują się w założone w studium działania rekomendowane do realizacji na
terenie Miasta.
Strategia rozwoju powiatu otwockiego na lata 2014
2014-2020 http://www.bip.powiat-otwocki.pl/549,uchwaly-sesji
sesji-nr-xxxix-2014-z-dnia-23pazdziernika-2014-r.html w analizie SWOT w słabych stronach wpisuje na pierwszym miejscu niezadowalający
niezadowalają
stopieńń
aktywności i integracji społeczne. W celach strategicznych i operacyjnych wymieniane są:
ą budowanie tożsamoś
żsamości i świadomości lokalnej,
wspieranie integracji społecznej, kreowanie warunkó
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Założone w programie rewitalizacji
rewitalizacj cele są spójne
z polityka powiatu opisana w Strategii rozwoju powiatu otwockiego.
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczeg
gospodarczego Miasta Otwocka http://archiwum.otwock.pl/asp/dokumenty/strategia_z.pdf. definiuje takie
problemy Otwocka jak m.in. słabe zaangażowanie
żowanie mieszkań
mieszkańców w bieżące
żące sprawy Miasta, niewystarczające
niewystarczają świadomości
ś
ś otwockich
przedsiębiorców w możliwość
ż
ść rozwijania bieżącej
żącej i nowej działalności. Zwrócono uwagęę na postępujące
ę ące starzenie się społeczeństwa
ń
co niesie
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koniecznością zapewnienia odpowiedniej
powiedniej infrastruktury medycznej i różnorodnych form opieki socjalnej.
Strategia zrównoważonego rozwoju turystyk
turystyki Miasta Otwocka 2012 – 2022 http://www.bip.otwock.pl/uchwaly/6kad/157_11.pdf
koncentruje sięę głównie na zagadnieniach zwią
związanych z turystyka, jednak ważna jej część stanowi sport i kultura. Takie podejście
uwarunkowane jest, z jednej strony rzeczywistym potencjałem rozwojowym Otwocka i jego specyfiką, z drugiej jest
interdyscyplinarnością
ś ą turystyki, która wykazują
wykazując
ą
międzysektorowe
ę
powiązania,
ąązania, oddziałuje i integruje wiele dziedzin
gospodarki oraz wiele elementów rozwoju regionalneg
regionalnego i lokalnego. Wszystkie wymienione obszary są ze sobąą silnie
i wielowątkowo związane. Właśnie z turystyką
turystyką, jako dziedzina gospodarki władze Otwocka, jak również mieszkańcy,
ń
organizacje
pozarządowe oraz przedsiębiorcy,
ę
wiążą
ążą nadzieje na dynamiczny rozwój miasta. Główne cele realizacj
realizacji Strategii to m.in.: rozwój
gospodarczy Miasta poprze rozwój turystyki, rozwój społeczny, zwią
związany z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz
ora wykluczeniu społecznemu,
ochrona posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych, skuteczna promocja Otwocka, jako atrakcyjnego
atrakcyjneg miejsca wypoczynku
i spędzania wolnego czasu, zaktywizowanie społecznoś
społeczności lokalnych poprzez włączenie ich w rozwój turystyki, kultury i sportu, także
w proces zarządzania,
ądzania, polepszenie warunkó
warunków życia mieszkańców.

Obszary rewitalizacji
Obszary rewitalizacji zostały wyznaczone przy uwzględnieniu stopnia natężenia zjawisk kryzysowych, wyników
wynikó konsultacji społecznych
oraz zasady koncentracji interwencji. Po uwagę wzięto
ę potencjał jakim dysponowały poszczególne tereny.
W obszar rewitalizacji włączone zostały nastę
następujące
ą tereny miasta: Strefa Świder, Strefa Centrum Zachodnie, Strefa Centrum Wschodnie,
Strefa Sódborów.
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Mapa 34. Obszar przeznaczony do rewitalizacji

źródło: opracowanie własne
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Wytyczając obszar rewitalizacji uwzględnion
uwzględniono limity przestrzenno-społeczne zdefiniowane w Wytycznych
Wytyc
Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014
2014-2020 jak również w Ustawie
tawie o rewitalizacji mówiące o tym, iż
obszar rewitalizacji na terenie gminy nie może przekraczać 20% jej powierzchni ani dotyczyćć grupy większej
wię
niżż 30% populacji danej
gminy lub miasta.
Tabela 28. Zestawienie powierzchni obszarów rewitalizacji oraz liczby zamieszkującej tam ludności.
Lp.
1

Obszar rewitalizacji
Strefa Świder

Powierzchnia
233,41 ha

udział % w powierzchni miasta
4,93 %

2

Strefa Centrum Zachodnie

171,99 ha

3,63 %

3

Strefa Centrum
Wschodnie

322,70 ha

6,82 %

4

Strefa Śródboró•w

73,56 ha

1,55 %

801,66 ha

16,93 %

Razem

Liczba ludności

Udział %

źródło: opracowanie własne

Ostatecznie zasięg obszaru rewitalizacji jest nastę
następujący:
ą

Obszar Świder
Część na zachód od torów kolejowych - granicąą wschodniąą działek nr 1/3 obr. 258, nr 19 obr. 1, nr 1/ 4 obr. 258, nr 20/4 obr. 1, nr 21/2
obr. 1, nr 28/2 obr. 1, nr 28/3 obr. 1, nr 67 obr. 4, nr 48/1 obr. 4 (granicą terenów kolejowych) - granicąą południową działki nr 48/11 obr. 4,
południową granicą działki nr 67 obr. 4 (ul. Mickiewicza), nastę
następnie do południowo — wschodniego narożnika
naro
działki nr 76/2 obr. 3,
południową granicą działki nr 76/2 obr. 3, południowy
południowymi granicami działek nr 72/8, 72/7 i 72/4 w obr. 3; wschodnią a potem północnąą
granicą działki nr 12 obr. 5 aż do ul. Zacisznej, nastę
następnie w kierunku zachodnim (ul. Zaciszną)) południową granicąą działki nr 16 obr. 5
do skrzyżowania z ul. Brzozową,
ą, południową granicąą nr 18 obr. 5 i wschodnią granicą działki nr 8/4 obr. 6 (ul. Zaciszna) aż
do skrzyżowania z ul. Wczasową,
ą następnie
ępnie na zachód południową granicą działki nr 7/2 obr. 6, południowa granica dz. nr 30/3 obr. 23,
następnie
ę
na południe wschodniąą granicą działki nr 2/2 obr 23. Następnie granicą działki nr 1/3 w obr. 24 aż do skrzyżowania z ul.
Kraszewskiego, następnie
ę
południowąą granica działek nr 8 i 7 obr. 24 aż do rzeki Ś
Świder, następnie
ępnie rzeką Świder
Ś
Cześć na wschód od
torów kolejowych w górę jej biegu aż doo linii kolejowej (do zachodniej granicy działki nr ½ obr. 258). rzeką Świder
Ś
w górę biegu od
linii kolejowej (od wschodniej granicy działk
działki nr ½ obr. 258) aż do granicy obrębu
ę 102, następnie
ępnie wschodnią granicąą obrębu
ę 102 do ul.
Pogodnej; południową granicą obrębów 102 i 104 (ul. Pogodną) aż do ul. Bagatela, następnie
ępnie wschodnią granicą działek drogowych w ul.
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Bagatela do ul. Sowińskiego;
ń
Następnie
ępnie południową granicąą działki nr 68 obr. 101 (ul. Sowińskiego) do ul. Jana Pawła II, następnie
nastę
wschodnią granicą działki ½ obr. 258 do rzeki Świder.

Zdję
Zdjęcie 10. Strefa Rewitalizacji Świder, Plaża nad rzeką
Źródło: opracowanie własne

Wyznaczony do rewitalizacji teren znajduje się w północno zachodniej części miasta, wzdłuż rzeki Świder, będącej
bę ą
naturalnąą granicąą
Otwocka z Gminąą Józefów. Teren jest bardzo cenny przyrodniczo – wzdłuż rzeki Świder wyznaczono rezerwat przyrody.
W części zachodniej obszaru znajduje sięę teren po nieczynnym jużż lokalnym wysypisku śmieci, tzw. Szklana góra”, przeznaczony
do zainwestowania – nadania mu nowych funkcji gospodarczych. Zarówno rzeka Świder jak i tereny bezpośrednio
bezpoś
do niej przyległe są
wykorzystywane turystycznie i rekreacyjnie przez mieszkańców Otwocka, powiatu jak równieżż osoby przyjeżdż
żdżające
ą z Warszawy.
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Na tym obszarze dominuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. Teren jest intensywnie zalesiony. Przeprowadzenie procesu
rewitalizacji na tym terenie pozwoli
woli na zrealizowanie założonych celów rewitalizacji zarówno w aspekcie lokalnym tzn.
aktywizacji mieszkańców,
ńców, polepszenia ich warunków żżycia, jak równieżż przyniesie całemu miastu korzyści
korzyś w postaci wypracowania
ponadlokalnej marki turystycznej.

Obszar Centrum Zachodnie
Granica obszaru biegnie zachodniąą granicą działki nr 2/23 obr. 258 (od północnego narożnika działki 2/13 w obr. 43) aż do skrzyżowania
ulic Armii Krajowej i Pułaskiego; następnie
ępnie wschodnią granicąą działki drogowej nr 1 w obr. 142 (ul. Pułaskiego) do
d skrzyżowania z ul.
Poniatowskiego, przecina skrzyżowania i następnie wschodnią granicą działek drogowych w ul. Pułaskiego
Pułaskieg (nr 2/4 obr 143, ½ obr. 145,
1//1 i 1/3 obr. 145) aż do ul. Ślusarskiego; nastę
następnie południowąą granicąą działek w ul. Ślusarskiego (nr 2/5, 2/4, 2/10 obr. 140) do
d granicy
działki nr 6/1 w obr. 140, następnie
ępnie wschodnią i południową granicą działki nr 6/1 obr. 140 aż do ul. Karczewskiej, następnie
nastę
wschodniąą
granicą działki nr 1 obr 140 na północ do ul. Ślusarskiego; następnie wschodnią granicą działki drogowej nr 2 obr. 139 do
d skrzyżowania
ulic Karczewskiej i Matejki.
Następnie z południowo-wschodniego naroż
narożnika działki nr 1/15 obr. 49 do południowo-zachodniego wierzchołka działki nr 104 obr 48,
następnie wzdłuż ul. Batorego na zachód południową granicą działek nr 102 i 100 obr. 48, przecina ul. Batorego
Batoreg łącząc się z pn. -zach.
wierzchołkiem działki nr 5/2 obr. 135, nastę
następnie zachodniąą granicąą działek nr 5/2, 3/2 i 7/2 obr. 135. Następnie
Nastę
wzdłużż granic Osiedla
Batorego - czyli wschodnimi granicami działek nr 66//1, 67/1 obr. 134, południowymi granicami dz. nr 45/21, 45/97, 45/18, 45/104 aż
do pd. zach. narożnika działki nr 45/32 w obr. 134, stąd na północ zach. granicąą działek nr 45/29, 45/27, następnie
nastę
skręca
ę na zachód –
południową granicą działki nr 31/2. Następnie zachodnią granicąą działek 31/1, 30/1, 24/1, 12/1 oraz nr 11/5 w obr. 134 (w ul. Wiejskiej),
następnie pd. skrajem ulicy Batorego (północną granicąą obrębu
ę 134) do skrzyżowania z ul. Przewoskąą wzdłuż wschodniej granicy dz. nr
114/5 obr. 22. Następnie
ę
północnąą granicą ul. Przewoskiej (dz. nr 118 obr. 22) do ul. Szkolnej. Stąd
ąd zachodnią granicąą ul. Szkolnej ażż
do północnej granicy działki nr 58 w obr. 22, skąd północną granicą działki nr 48 w obr. 47 aż do ul. Olszowej. Następnie
N
wschodnim
skrajem ul. Olszowej aż do ul. Przewoskiej. P
Po przecięciu
ęciu ul. Przewoskiej wschodnim skrajem ul. Olszowej (dz. nr 10 obr. 48) aż
do północnej granicy działki nr 100 obr. 48, ppo czym granicą ww. działki do ul. Prostej. Zachodniąą granicą ul. Prostej do ul. Wroniej.
Północnym skrajem ul. Wroniej do ul. Księż
Księżycowej, po czym jej zachodnią granicą do ul. Zygmunta. Południowym skrajem ul. Zygmunta
do ul. Przewoskiej. Następnie
ępnie południowym skrajem ul. Przewoskiej ddo skrzyżowania z ul. Karczewską.
Karczewską Ulicą Karczewską na północ
do skrzyżowania z ul. Staszica, po czym zachodnim skrajem działek drogowych w ul. Staszica aż do południowej granicy działki
działk nr 34
w obr. 41, skąd na zachód aż do granicy z działkami drogowymi w ul. Świderskiej. Granica obszaru przecina
rzecina ulicę Świderską
Ś
ą i biegnie na
południe zachodnim skrajem ul. Szkolnej aż do południowej granicy dz. nr 108/7 w obr. 14 w rejonie skrzyżowania
skrzyż
z ul. Wawerską, skąd
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skręca na zachód biegnąc do granicy działek drogowych ((dz. nr 100/6 obr. 14) w ul. Wiejskiej. Następnie
ępnie przecina ulicę Świderską
Ś
ą i jej
północną granicą (działek drogowych) biegnie aż do zachodniego wierzchołka działki nr 34 obr. 41. Następnie
ępnie granica obszaru przebiega
północną granicą działki nr 34 obr. 41 aż do ul. Kołłą
Kołłątaja, po o czym przecina ulicę i biegnie północnym skrajem działek drogowych aż
do ul. Górnej, skąd od granicy działek nr 62 i 63 w obrębie 96 biegnie wschodnim skrajem ul. Górnej aż do południowej granicy działki
działk nr
68/1 w obrębie
ę 42, skąd
ąd biegnie na wschód (pn. skrajem ul. Samorządowej) w kierunku terenów kolejowych do granicy z obrębem 258.
Obszar ścisłego centrum miasta jest zróżnicowany
żnicowany pod wzglę
względem zabudowy. Znajdująą sięę tu zarówno osiedla wielorodzinne jak również
zabudowa jednorodzinna. W części północnej wzdłuż granicy z terenami PKP istnieje w dużym
żym stopniu zdekapitalizowana zabudowa
warsztatowo – usługowa. W tej części miast znajdująą sięę najważniejsze
ż
instytucje publiczne takie jak Urząd
ąąd Miasta, Starostwo Powiatowe,
ZUS, Urząd
ą Skarbowy, Sąd
ąd Rejonowy, Szpital Powiat
Powiatowy, Przychodnia Zdrowia, Poczta oraz instytucje kultury takie jak Teatr Miejski,
Miejski Dom Kultury. Tu zlokalizowane sąą miejsca, w których zwyczajowo odbywająą sięę lokalne imprezy plenerowe - Park Miejski,
Skwer VII Pułku Łączności, Stadion Miejski i tar
targowisko miejskie. Tu znajduje sięę węzeł
ęzeł komunikacyjny skupiający
skupiają transport kolejowy,
autobusowy i indywidualny samochodowy z możliwością przesiadki do Warszawy i dalej. Nadanie tej części
częś miasta
należytego reprezentacyjnego znaczenia poprzez przywrócenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej zdejmie hamulec rozwoju miasta,
ograniczający wzrost kapitału społecznego i kulturalnego, a co za tym idzie podniesie jakość życia w dzielnicy.
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Zdję
Zdjęcie 11. Strefa Rewitalizacji Centrum Zachodnie, ul. Andriollego.
źródło: opracowanie własne

Obszar Centrum Wschodnie
Granica obszaru biegnie północnym skrajem ul. Dłuskieg
Dłuskiego - na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Reymonta (od pd.-zach.
pd.
wierzchołka
działki nr 35/4 obr. 92 aż do północnego nnarożnika działki nr 35/5 obr. 92), następnie
ępnie na południe zachodnią działek ewidencyjnych w ul.
Reymonta do skrzyżowania z ul. Goldflama. Granica biegnie nastę
następnie na północny wschód północnym skrajem działek drogowych w ul.
Goldflama aż do skrzyżowania z ul.
l. W. Przygody, przecina tę ulicęę i biegnie zachodniąą granicąą działki
działk nr 17/ 1 obr. 93 do jej
północnego wierzchołka. Z ww. punktu biegnie na północ ddo ul. Grunwaldzkiej w następujący
ę ący sposób: zachodnią granicąą działki nr 18 obr.
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93, przecina działki nr 57 i 56 obr. 91 do południowo
południowo-wschodniego wierzchołka działki nr 42 /9 obr. 91, następnie
nastę
wschodniąą granicąą tej
działki do jej północnego wierzchołka, przecina teren działk
działki nr 42/10 obr. 91 biegnąc do pd. –zach. narożnika
żnika działki
działk nr 41/7 obr. 91, skąd
zachodnią granicą obrębu 91 oraz działek nr 18/1, 17, 16, 15/2 i 15/1 obr. 90 aż do granicy działek drogowych w ul. Grunwaldzkiej.
Granica obszaru biegnie następnie
ępnie na wschód południowym skrajem ul. Grunwaldzkiej aż do skrzyżowania
żowania z ul. Lelewela. Następnie
skręca
ę na południe wzdłużż ul. Lelewela (wschodnim skrajem działek drogowych) aż do pd.-zach. narożnika
żnika działki
działk nr 33/4 obręb 56, skąd
północną granicą obrębu 55 do ul. Konarskiego, ppo czym wschodnim skrajem ul. Konarskiego aż do ul. Samorządowej.
Samorzą
Wzdłuż ul.
Samorządowej, jej pn.-zach.
zach. skrajem, nastę
następnie zachodniąą granicąą działek nr 44/5 i 44/3 obr. 56 aż do ul.
Żeromskiego (do północnego wierzchołka działk
działki nr 44/3 obr. 56). Następnie
ę
wschodnim skrajem ul. Żeromskiego
Żeromskieg aż do ul. Borowej, skąd
jej północnym skrajem aż do wschodniej granicy działk
działki nr 12/3 obr. 68. Wschodnią i południowa granicą działki
działk nr 12/3 obr. 68 aż do ul.
Kochanowskiego, której wschodnim, skrajem aż do skrzyżowania z ul. Wierchową.
ą Następnie
ępnie południową granicąą działek w ul.
Wierchowej do skrzyżowania z ul. Ż
Żeromskiego. Granica biegnie stą
stąd
ąd na południe wschodnim skrajem ul. Żeromskiego
Ż
aż do ul.
Warszawskiej, skąd południowo-zachodniąą granicą ul. Warszawskiej (granicąą obrębu
ę 258) do skrzyżowania
żowania z ul. Dłuskiego. Z obszaru
o wyżej opisanych granicach wyłącza się działki enklawy ograniczonej ulicami Kościuszki, Reymonta i ul. Samorządową.
Samorzą
ą
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Zdjęcie
ęcie 12. Strefa Rewitalizacji Centrum Wschodnie, willa w stylu Świdermajer
źródło: opracowanie własne

Teren ten jest historycznie najstarsząą częścią
ęścią Otwocka. Tu usytuowane są cenne, zabytkowe budynki zarówno drewniane jak i murowane,
zachowana została zarówno zabudowa jednorodzinna, przedwojenne pensjonaty zaadoptowane do pełnienia funkcji mieszkalnych jak
również powstały w tej części wielorodzinne osiedla bloków z lat 60 –tych i późniejszych.
źniejszych. Teren jest niejednorodny, dość intensywnie
zabudowany, wymagający
ący jednak uporzą
uporządkowania i poprawy estetyki przestrzennej. Niejednorodność ta jest szansąą na stworzenie
wizytówki miasta, bogatego zarówno jeśli mamy na myś
myśli historiąą jak równieżż współczesne funkcje rozwijającej
rozwijają sięę tkanki miejskiej.

121

Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

Obszar Śródborów
Granica obszaru biegnie od skrzyżowania
żowania ul. Warszawskiej z ul. Krasińskiego w kierunku północnym wschodnim skrajem ul.
Krasińskiego aż do skrzyżowania z ul. Fredry, ską
skąd
ą skręca
ę na wschód, biegnąc
ąąc południowym skrajem ul. Fredry ażż do ul. Narutowicza,
którą przecina, po czym prowadzi na północny wschód wschodnim skrajem ul. Narutowicza aż do zachodniego narożnika działki nr 81 obr.
82. Granica obszaru biegnie następnie południową granicąą działki nr 81 obr. 82, przecina ul. Szwoleżerów i biegnie południowym skrajem
ul. Zgoda (południową granicą działki nr 42 obr. 85) aż do ul. Cieszyńskiej, po czym zachodnim skrajem ul. Cieszyńskiej
Cieszyń
w kierunku
południowym aż do granicy obrębu 258 (doo granicy terenów kolejowych). Granica obszaru biegnie dalej w kierunku zachodnim
południowym skrajem ul. Warszawskiej (granicą obrę
obrębu 258) ażż do skrzyżowania z ulicą Krasińskiego.
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Zdjęcie 13. Strefa Rewitalizacji Śródborów, Ścieżki w lesie.
źródło: opracowanie własne

Część miasta wyznaczona do rewitalizacji w jego południowo – wschodniej części to teren w bardzo dużym
żym stopniu zalesiony, z przewagą
lasów sosnowych. Przeważa
żża tu zabudowa jednorodzinna na duż
dużych
ż
działkach leśnych.
śśnych. Zlokalizowane sąą tu teżż budynki wielorodzinne,
głownie przedwojenne wille letniskowe przystosowane do pełnienia funkcji całorocznych mieszkań komunalnych. Lokalne
drogi dojazdowe w przeważającej
ą
większoś
ększości pozostająą nieutwardzone. Brak jest na tym terenie urządzonych
ądzonych przestrzeni publicznych,
funkcję taką pełni teren w bezpośredniej
średniej bliskoś
bliskości kościoła
ś
parafialnego. Znajduje sięę tam równieżż kilka sklepów, restauracja, punk
pocztowy. Teren jest dobrze skomunikowany, w pobliżu znajduje się stacja PKP Śródborów.
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Program Rewitalizacji
Realizacji wizji miasta po skutecznym zakończeniu
ńczeniu programu rewitalizacj
rewitalizacji służyć będą cele strategiczne i przyporządkowane
przyporzą
im cele
operacyjne oraz projekty rewitalizacji. Pośród
śród celó
celów operacyjnych występują sprzężenia. Dla projektów społecznych (tzw. miękkich)
mię
korzystną okolicznością będą inwestycje w budowę nowych obiektów edukacji i kultury, dla poprawy jakości życia istotne będą
bę ą w zasadzie
wszystkie cele operacyjne.

Głównym celem rewitalizacj
rewitalizacji Otwocka jest ożywienie społeczne i poprawa jakości
jakoś życia
mieszkańców poprzez zrównoważ
zrównoważony rozwój gospodarczy, turystyczny i kulturalny miasta.
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Problem 1

1

Cele strategiczne, operacyjne oraz główne pola interwencji programu rewitalizacji
Główne problemy wynikające z przeprowadzonej
diagnozy, ankietyzacji i spotkań konsultacyjnych

Wskaźniki przydatne
do zdefiniowania problemu

Pasywne postawy społeczne
Brak aktywności mieszkańców w podejmowaniu
działań w sferze publicznej
pauperyzacja społeczeństwa
mały udział w życiu społecznym,
w przestrzeni publicznej starzejących się mieszkańców
brak wypracowanych oddolnych
mechanizmów świadomej współpracy
Organizacji Pozarządowych z samorządem na
rzecz aktywizacji społecznej

frekwencja wyborcza
budżet obywatelski
ilość wypłacanych świadczeń
kwoty wypłacanych świadczeń
ilość
dodatków mieszkaniowych
kwoty
dodatków mieszkaniowych
demografia
przemoc w rodzinie
uzależnienia

Cel Strategiczne

Cele operacyjne

1.1 Integracja społeczeństwa na rzecz wzmacniania
tożsamości lokalnej

C1
Aktywizacja
mieszkańców w sferze
publicznej

1.2 Tworzenie różnych form
aktywności ludzi starszych
1.3 Cykliczne imprezy miejskie
1.4 Zmniejszanie marginalizacji społecznej
środowisk zaniedbanych i biednych
1.5 Tworzenie miejsc bezpiecznej
aktywności dzieci i młodzieży
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Problem 2

2

Główne problemy wynikające
z przeprowadzonej diagnozy,
ankietyzacji i spotkań konsultacyjnych
Degradacja przestrzeni publicznej
niezagospodarowana strefa „Centrum”
Zły stan infrastruktury drogowej
niewystarczająca ilość miejsc
Uporządkowanego parkowania
Zły stan techniczny komunalnych
zasobów mieszkaniowych

Wskaźniki przydatne
do zdefiniowania problemu
analiza wyników ankietyzacji
opinie pozyskane w czasie
spotkań konsultacyjnych
wykaz dróg gminnych
liczba interwencji straży miejskiej
dot. złego parkowania
ilość budynków wybudowanych
przed 145 rokiem
stan wyposażenia
budynków komunalnych
dane dotyczące przestępczości
wskaźnik zanieczyszczenia
powietrza PM10

Cel Strategiczne

Cele operacyjne
2.1. Modernizacja przestrzenno – funkcjonalna centrum
Miasta
2.2. Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych
budowa parkingów

C2
Poprawa stanu
zagospodarowania, dążenie
do przywrócenia ładu
przestrzennego,

2.3 Budowa tras spacerowych pieszo-rowerowych,
pieszo
małej architektury
2.4 Modernizacja, poprawa zagospodarowania
terenów zielonych w Mieście
2.5 Tworzenie przestrzeni publicznej wyznaczającej
centrum miasta
2.6 Poprawa
prawa stanu infrastruktury
i obiektów użyteczności publicznej
2.7 Inwestycje w infrastrukturę• i obiekty komunalne
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Główne problemy wynikające
z przeprowadzonej diagnozy,
ankietyzacji i spotkań
konsultacyjnych
Degradacja środowiska
przyrodniczego
Niezagospodarowane zaśmiecone
brzegi rzeki Świder
Zaniedbanie
obszarów lasów otwockich,
niewystarczająca wiedza z dziedziny
świadomego korzystania
z zasobów naturalnych
Niewystarczająca wykorzystanie,
promocja historycznej drewnianej
zabudowy Miasta
Brak centrum koordynacji działań
angażujących lokalną społeczność,
centrum kultury, klubów.

Wskaźniki przydatne do zdefiniowania
problemu
analiza wyników ankietyzacji
opinie pozyskane w czasie spotkań
konsultacyjnych
dane pozyskane ze
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Turystycznego Miasta Otwocka na lata
2012-2022
2022
Rejestr
Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków’
Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza

Cel Strategiczne

Cele operacyjne
3.1 Ochrona posiadanych zasobów przyrodniczych
i kulturowych
3.2 Zaktywizowanie społeczności lokalnej
poprzez włączenie jej w rozwój turystyki, kultury
i sportu a także w proces zarządzania

C3
Rozwój gospodarczy miasta
poprzez rozwijanie
gospodarki turystycznej

3.3 Wypracowanie
zintegrowanego markowego produktu
turystycznego Otwocka

3.4Wdrożenie systemu zarządzania produktem
turystycznym
3.5 Umocnienie wizerunku miasta
jako ponadlokalnego ośrodka specjalistycznych
usług medycznych

127

Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

4

Główne problemy wynikające
z przeprowadzonej diagnozy,
ankietyzacji i spotkań konsultacyjnych

Problem 4

Niewystarczająca ilość
inicjatyw związanych z tworzeniem
nowych miejsc pracy
Brak urządzonych
terenów inwestycyjnych
Niewystarczająca promocja Miasta
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Wskaźniki przydatne
do zdefiniowania problemu
wskaźniki bezrobocia
obciążenie demograficzne
liczba rodzin w programie
Rodzina 3+
liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym
liczba osób w wieku
poprodukcyjnym
struktura własności gruntów na
terenie Gminy
analiza Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
przeznaczenia terenów w MPZP

Cel Strategiczne

Cele operacyjne

4.1 Tworzenie warunków do powstania Parku
Naukowo Technicznego
4.2 Urządzanie terenów inwestycyjnych
C4
Wypracowanie
narzędzi wsparcia dla MŚP
i Mikro przedsiębiorstw

4.3 Stworzenie miejsc pracy w sferze usług
turystycznych i około turystycznych
4.4 Przestrzeń współpracy przedsiębiorców

Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

Analiza SWOT
Poniżej
żej przedstawiona została synteza podstawowych uwarunkowań rozwoju miasta w układzie analizy SWOT oraz
ora w podziale na główne
obszary tematyczne:
sferę społeczna, sferę gospodarczą, sferę przestrzenno – infrastrukturalną
Sfera społeczna
Mocne strony

Słabe strony

Wzmacniająca się aktywność gospodarcza mieszkańców, zwłaszcza
ludzi młodych
Rosnące znaczenie Otwocka jako ośrodka edukacyjnego i szanse na zdobycie
pozycji ośrodka akademickiego
Rosnący pozom wykształcenia mieszkańców
Szeroki zakres pomocy społecznej dla najbiedniejszych oraz rodzin
problemowych

Utrzymujące się trwałe bezrobocie
Słabo wykształcona tożsamość miejsca
Brak wyspecjalizowanych instytucji i organizacji wspierających aktywizacje
społeczną mieszkańców w tym aktywizacje bezrobotnych
bezrobotn
Niewystarczająca współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi,
ośrodkami edukacyjnymi oraz instytucjami kultury
Niedostateczna liczba skoordynowanych działań kulturalnokulturalno oświatowych

PROBLEMY I ZAGROŻENIA - podsumowanie
Starzejące się społeczeństwo, odpływ wykształconych młodych ludzi szukających szans na karierę zawodowa w Warszawie, Warszawa przyciągająca bogatą ofertą
kulturalną, pauperyzacja społeczeństw, izolacja i spychanie na margines życiowy ludzi biednych i słabiej
ej wykształconych, coraz mniejsze poczucie więzi lokalnych

Sfera gospodarcza
Mocne strony
Duży potencjał miasta dla rozwoju branży turystycznej wyrażony
wysokimi wartościami zasobów przyrodniczych oraz unikalnym charakterem
zabytkowych obiektów położonych na terenie miasta
Sąsiedztwo Warszawy i zwiększająca się aktywność turystyczna społeczeńs
społeczeństwa
dająca szanse miastu na rozwój turystyki weekendowej
Tradycje rzemieślnicze Otwocka jako potencjał dla rozwoju
turystyki i organizacji imprez promujących lokalne zwyczaje
Duża liczba małych podmiotów handlowo-usługowych,
usługowych, które łatwo dostosują
się do zmian otoczenia
Rozwijające się specjalistyczne ośrodki opieki zdrowotnej
Aktywność samorządu lokalnego

Słabe strony
Mało skuteczna polityka Miasta na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
Brak kompleksowych, skoordynowanych i zaprogramowanych działań
społeczno – gospodarczych na terenie Miasta, szczególnie aktywizujących
szerokie spektrum partnerów gospodarczych, organizacje pozarządowe i firm
prywatnych
Brak przygotowanych infrastrukturalnie terenów inwestycyjnych
Problemy gospodarcze Otwocka wynikające z braku dużych zakładów pracy
Słabe zagospodarowanie turystyczne zwłaszcza terenów wokół rzeki Świder
Brak dostatecznie rozwiniętego zaplecza
cza turystyczno rekreacyjnego
Niskie zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w rozwój Otwocka jako ośrodka
turystycznego
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Możliwość wykorzystania Funduszy Unii Europejskiej

PROBLEMY I ZAGROŻENIA- podsumowanie
Odpływ potencjalnych inwestorów ze względu na brak odpowiednich terenów inwestycyjnych, słaba promocja Miasta jako ośrodka rozwoju naukowo –
technicznego, mało wykorzystywany potencjał Otwocka jako ośrodka wyspecjalizowanych usług medycznych i około medycznych. Poza
czynnikami bezpośrednio wpływającymi na aspekty rozwoju gospodarczego należy podkreślić
ślić duży wpływ
warunków przyrodniczych mogących być zarówno szansą jak i zagrożeniem dla rozwoju miasta.

Sfera przestrzenno – infrastrukturalna i środowiskowa
Mocne strony

Słabe strony

Przejrzysty układ terenów chronionych powiązany z Ekologicznym
Systemem Obszarów Chronionych,
Bardzo duży potencjał rozwoju turystyki i rekreacji na terenach Miasta
i do niego przyległych
Bardzo wysoki współczynnik lesistości gminy,
Uregulowana gospodarka odpadami płynnymi i stałymi,
Pozostałości kultury żydowskiej
Unikalna zabudowa zabytkowa oraz tradycje uzdrowiskowe

Zaniedbana przestrzeń publiczna centrum Miasta
Nieuporządkowana funkcja handlowa
Niedostateczny stan infrastruktury drogowej
Pogarszający się stan drewnianych budynków tzw. „Świdermajer”
Niedostateczna baza noclegowa i baza usług para turystycznych
Brak należycie oznakowanego logicznego ciągu istniejących szlaków pieszych
i rowerowych w powiązaniu z cennymi obiektami o wartości historycznej
Brak jednolitej informacji miejskiej w tym informacji turystycznej
Ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza

PROBLEMY I ZAGROŻENIA- podsumowanie
Miasto zmaga się z problemem niewystarczająco urządzonego centrum miasta strefy publiczno -komunikacyjnej wykorzystywanej zarówno na potrzeby
mieszkańców Otwocka jak również przyjezdnych czy turystów, niewystarczające zagospodarowanie turystyczne niekorzystne oddziałuje na wizerunek
wizer
Miasta,
zanieczyszczenie powietrza w bliższej i dalszej perspektywie niekorzystnie
stnie odbije się na stanie zdrowia mieszkańców

Analizę SWOT dla obszarów rewitalizacji przeprowadzono identyfikując mocne i słabe strony z czynnikami wewnętrznymi,
endogenicznymi, które sąą funkcjąą charakteru teg
tego obszaru, społeczności lokalnej i prowadzonych działań.
ń. W takim ujęciu działania
miejskie są również zaliczane do czynników
w wewnętrznych. Czynnikami zewnętrznymi, mogącymi korzystnie lub niekorzystnie
oddziaływać na obszar rewitalizacji sąą przede wszystkim kwestie dostę
dostępności
ś źródeł zewnętrznego,
rznego, preferencyjnego
preferencyjneg finansowania
projektów rewitalizacji.
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Wizja po przeprowadzeniu rewitalizacji
Problemy rozwoju Otwocka w kontekście
ście realizacj
realizacji zadań
ń rewitalizacyjnych należy
ż rozpatrywaćć pod kątem
ką
syntezy wszystkich
kluczowych zagadnień decydujących o potencjale Miasta. Uwarunkowania rozwoju Otw
Otwocka
ocka historycznie związane
zwią
sąą z dominującą
niegdyśś funkcjąą uzdrowiskową,
ą, letniskową i rekreacyjną. Miasto ma predyspozycje, by staćć sięę średniej wielkości
wielkoś ośrodkiem turystycznym
generującym głównie ruch sobotnio – niedzielny z Warszawy. Obecny drastyczny spadek znaczenia niegdyś podstawowej funkcji miasta
determinuje główna oś rozwojową Otwocka na poziomie wpływu małej i śśredniej przedsiębiorczości,
ę
ści, głównie handlu i usług.
W wyniku realizacji wieloletniego programu
gramu rewitalizacj
rewitalizacji nastąpi znaczna poprawa kondycji ekonomicznej słabszych grup
obywateli miasta, zostanąą wyrównane, cco najmniej częściowo, warunki rozwoju osobistego mieszkańców
mieszkań
wskutek wzrostu kapitału
ekonomicznego i społecznego, integracjii mieszkańców wokół wspólnych celów i zadań. Znacząco
o poprawi się ład przestrzenny
dzięki uporządkowaniu przestrzeni publicznych, uporzą
uporządkowaniu funkcji handlowych, zagospodarowaniu terenów
terenó zieleni. Otwock
wzbogaci się o przyjazne mieszkańcom i przyjezdnym centrum miasta, wyposaż
wyposażone w obiekty infrastruktury społecznej służące
służą kontaktom
społecznym i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, potrzeb samorealizacj
samorealizacji spełniające
ą rolęę przestrzeni
przestrzen publicznej sprzyjającej
kontaktom, zaoferuje mieszkańcom i goś
gościom lepsze warunki codziennego życia, pracy i wypoczynku, będzie
bę
ładniejsze i zdrowsze
wskutek poprawy stanu zagospodarowania, ładu przestrzenneg
przestrzennego i ograniczenia zanieczyszczeń.
ń. Społeczność lokalna, będzie
ę
samodzielnie
wypracowywać i wprowadzać w życie pomysły na współtworzenie i ulepszenie miasta oraz swojego bezpośredniego
bezpoś
sąsiedztwa.
Kompleksowe działania na rzecz ożywienia
żywienia społeczn
społeczno – gospodarczego obszarów objętych
ętych rewitalizacją pozwoli poprawić jakość życia
mieszkańców Miasta poprzez poprawęę jakoś
jakości terenów o wysokim znaczeniu historycznym i przyrodniczym, przywrócenie im dawnej
świetności.
Kierunki, jakie powinny przyjąć
ąć zaprogramowane działania miasta, w tym poprzez wdrożenie
żenie programu rewitalizacji, to:
to
•
•
•
•
•
•
•
•

działania ustawiczne podnoszące śświadomość mieszkańców na temat ważkości ich aktywnościi w życiu publicznym
wyrównywanie szans różnych
żnych grup społecznych w tym młodzieży z rodzin patologicznych, osób niepełnosprawnych
aktywizacja zawodowa różnych
żnych grup społecznych
dbałość o jakość życia ludzi starszych
promocja i wspieranie przedsiębiorczoś
przedsiębiorczości lokalnej
rozwój turystyki
ochrona dziedzictwa kulturowego
promocja miasta
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Spodziewane efekty rewitalizacji w płaszczyźnie społecznej tto przede wszystkim zintegrowanie społeczności
społecznoś lokalnej, poprawa
jakości życia najbiedniejszych grup społecznych, umocnienie toż
tożsamości
ś lokalnej i dziedzictwa kulturowego
o subregionu dla przyszłych
pokoleń, pozyskanie inwestorów prywatnych i instytucjonalnych przy wsparciu funduszy pomocowych UE, zwiększona
zwię
liczba
oraz atrakcyjniejsza oferta organizacji sportowych i turystycznych oraz wypracowanie zintegrowanego, markowego
markoweg produktu
turystycznego obejmującego Miasto Otwock.
ewitalizacji Świder nastąpi w skutek wzmocnienia potencjału turystycznego,
rystycznego, jaki występuje na
Poprawa życia mieszkańców w Strefie Rewitalizacj
tym terenie, ożywienie
żywienie turystyczne przyniesie ze sobą wzrost gospodarczy w branżach około turystycznych co bezpośrednie przyczyni się
do poprawy poziomu życia mieszkańców terenu rewitalizacji a pośrednio całej społeczności miasta. W wieloaspektowym wymiarze
działania te przyniosą korzyści wizerunkowe dla całego Otwocka.
Strefa Rewitalizacji Centrum Zachodnie dzięki działaniom rewitalizacyjnym ma szanse staćć sięę identyfikowalnym centrum Miasta,
w pełni przygotowanym do pełnienia funkcji usługowo - administracyjnego ośrodka
środka powiatowego. Ta część miasta z nowoczesnym
węzłem komunikacyjnym, w należytym
żytym stopniu obsłuż
obsłuży zarówno mieszkańców dojeżdżających do pracy do Warszawy jak również
gości przyjeżdżających do Otwocka w celach biz
biznesowych, turystyczno rekreacyjnych czy leczniczych. Uporządkowanie
Uporzą
funkcji handlowych oraz podniesienie estetyki poprzez odnowę obiektów zabytkowych miejsca poprawi wizerunek Miasta. Działania
te w bezpośredni sposób wpłynąą na zwiększenie
ększenie wię
więzi lokalnych mieszkańców,
ń
poprawęę ich warunków życia co przyczyni się
do zwiększenia ich aktywizacji społecznej i zawodowej.
Podobnie działania w Strefie Rewitalizacji Centrum Wschodnie podnoszące estetykę miejsca poprzez działania inwestycyjne oraz projekty
prospołeczne wyrównujące szanse różnych
żnych grup społecznych
społecznych, aktywizujące zawodowo mieszkańców,
ńców, pozwoli stopniowo przekształcić tę
część Miasta w dzielnicę o bogatej historii i dużym
żym potencjale, rozwijają
rozwijająca sięę w sposób zrównoważony i trwały.
Strefa Rewitalizacji Śródborów to najbardziej jednolity pod względem zabudowy i zagospodarowania i zainwestowania obszar
rewitalizacji. Koncentracja działańń na tym terenie pozwoli lokalnej społeczności przezwyciężyć
ęż ć problemy izolacji z wiązane
z subiektywnym wrażeniem niższego statusu
tusu materialnego, poprawi warunki zamieszkania i spędzania
ędzania czasu wolnego. W dalszej
perspektywie teren ten, znakomicie skomunikowany z Warszawąą ma szanse wyeksponowaćć walory turystyczne i rekreacyjne dzięki temu,
że jest obszarem zalesionym znajdującym się w bezpoś
bezpośrednim sąsiedztwie
ą
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Podstawowe przedsięwzięcia
ę ęcia rewitalizacji
Wypracowane w drodze badań i analiz, przedstawione poniż
poniżej Cele Strategiczne Programu Rewitalizacji tj.:
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I Aktywizacja mieszkańców w sferze publicznej
II Poprawa stanu zagospodarowania, dąż
dążenie do przywrócenia ładu przestrzennego,
III Rozwój gospodarczy miasta poprze
poprzez rozwijanie gospodarki turystycznej
IV Wypracowanie narzę
narzędzi wsparcia dla MŚP i Mikro przedsiębiorstw
ębiorstw
stały się podstawą do wypracowania takich proponowanych działań
działań,
ń które będą
ę ą miały szansęę na pomyślną
pomyśś ą realizacjęę programu
rewitalizacji w Otwocku.
Cztery główne cele rewitalizacji realizowane bę
będą
ę ą na wszystkich obszar rewitalizacji, skupiając
ąc
ą poszczególne projekty podstawowe
i indywidualne.

Projekty rewitalizacji – klasyfikacja i zakres merytoryczny
Mając
ą na uwadze kompleksowość
ść procesu rewitalizacji, specyfikę wyzwań
ń merytorycznych i organizacyjnych oraz
ora zróżnicowane zasady
organizacji przedsięwzięć, przyjmuje się – dla programu rewitalizacji w Otwocku - cztery kategorie projektów
projektó rewitalizacji.
Ze względu
ę na wysokąą dynamikęę działań rewitalizacyjnych przyjęto
ę następujące
ę ą reguły włączania
ączania projektów
projek
do Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023:
1.
2.

3.

Projekty główne - zintegrowane są wpisywane bezpośrednio do LPR, przy czym w programie określa
okreś sięę podstawowe cele
projektu, zasady realizacji, orientacyjne ramy finansowe, wzajemne skorelowanie i zsynchronizowanie.
zsynchronizowanie
Indywidualne projekty sąą wpisywane ddo LPR w formie projektów podstawowych poprzez
poprze określenie ich celów, zasad
realizacji, źródeł finansowania, partneró
partnerów uczestniczących w realizacji projektu, lokalizacji i czasu realizacji
realizacj oraz uzasadnienie
włączenia projektu do LPR
Indywidualne projekty podejmowane prze
przez interesariuszy w konkretnych miejscach (nazwane poprzez
poprze określenie
lokalizacji przedsięwzięcia)
ę ęcia) są wprowadzane ddo LPR na podstawie fiszki projektowej, złożonej
żonej przez
prze partnera /interesariusza/,
zaakceptowanej przez komórkę merytorycznąą oraz Komitet Rewitalizacji i wprowadzane do
d LPR w formie załącznika
do programu na podstawie zarzą
zarządzeń
ń Prezydenta wydawanych w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r.
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4.

5.

6.
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o samorządzie gminnym w związku
ązku z Uchwałą Rady Miasta Otwocka o przyjęciu Aktualizacji lokalnego programu
rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023
Indywidualne projekty terytorialne,, prowadzone prze
przez samorząd Miasta Otwocka i inne podmioty publiczne są wprowadzane
bezpośrednio do LPR, ewentualne
entualne modyfikacje projektó
projektów wymagająą zmiany Uchwały Rady Miasta Otwocka o przyjęciu
Lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023. Zamiany zakresu projektu, nie prowadzące
prowadzą
do istotnych odstępstw, w tym nie powodują
powodujące zmiany budżetu
ż
projektu o ponad 20% lub zmiany terminu realizacji
realizacj o ponad
jeden rok, z wyjątkiem projektów przedstawianych ddo współfinansowania w trybie konkursowym.
Indywidualne
ne projekty terytorialne prowadzone prze
przez partnerów prywatnych sąą wprowadzane do
d LPR na podstawie
fiszki projektowej,
złożonej
żonej
prze
przez partnera,
zaakceptowanej
przez komórkęę
merytoryczną
oraz Komitet
Rewitalizacji i wprowadzane do LPR w formie załącznika do programu na podstawie zarządzeń
ądzeń Prezydenta wydawanych
w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z Uchwałą Rady Miasta Otwocka
o przyjęciu Aktualizacji lokalnego pro
programu rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023
Zmiana załączników do LPR nie wymaga zmiany uuchwały o przyjęciu
ęciu programu rewitalizacji. Komórka merytoryczna
prowadzi systematyczny wykaz zmian załą
załączników do LPR i udostępnia w BIP aktualnąą treść LPR i obowiązujących
załączników.
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Wzajemne powiązania
ązania proponowanych projektów głównych zintegrowanych i podstawowych
Lp.

Projekty główne
zintegrowane

Strefy
rewitalizacji

Projekty powiązane
1.
2.
3.
4.
5.

I

Rewitalizacja
obszaru Centrum
Miasta „Otwock
Centrum”

Centrum
zachodnie
Centrum
wschodnie

Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru Lennestadt i Skweru VII Pułku Łączności
„Otwock – Zielony Bazarek”
Rewaloryzacja obszaru ścisłego centrum Otwocka
Remont i adaptacja ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej
Rewitalizacja budynku Wspólnoty mieszkanio
mieszkaniowej przy ul. Andriolliego 1
wraz z terenem przyległym – Skwerem Pamięci Żydów Otwockich
6. Remont budynku A oraz remont wraz rozbudową budynku C stanowiących siedzibę
Urzędu Miasta Otwocka
7. Rewaloryzacja drewnianych budynków mieszkalnych.
8. Termomodernizacja bud
budynków oświatowych
9. Przeciwdziałanie bezrobociu
10.Budowa boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz Skateparku
11.Budowa ścieżek rowerowych
12.Budowa Parkingów P&R
13.Centrum integracji społecznej
14.Budowa Biblioteki o nowych funkcjach
15.Aktywizacja osób starszych
1.Śródborów dla młodych i najmłodszych
2.Aktywizacja osób starszych
3.Budowa ścieżek rowerowych
4.Budowa Parkingów P&R
5.Rewaloryzacja drewnianych budynków mieszkalnych.
6.Przeciwdziałanie bezrobociu

II
Projekt
„Śródborów”

„Śródborów
”

III
Turystyczny
Świder

„Świder”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych
Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Świder
Rewaloryzacja drewnianych budynków mieszkalnych.
Przeciwdziałanie bezrobociu
Budowa ścieżek rowerowych
Nadświdrzańskie widoki i klimat

Zgodność
z celami strategicznymi i operacyjnymi pro
gramu rewitalizacji

Aktywizacja mieszkańców w sferze publicznej
Poprawa stanu zagospodarowania, dążenie
do przywrócenia ładu przestrzennego
Wypracowanie narzędzi wsparcia dla MŚP
i Mikro przedsiębiorstw
Rozwój gospodarczy miasta poprzez rozwijanie
gospodarki turystycznej

Aktywizacja mieszkańców w sferze publicznej
Poprawa stanu zagospodarowania, dążenie
do przywrócenia ładu przestrzennego
Rozwój gospodarczy miasta poprzez rozwijanie
gospodarki turystycznej
Rozwój gospodarczy miasta poprzez rozwijanie
gospodarki turystycznej
Wypracowanie narzędzi wsparcia dla MŚP
i Mikro przedsiębiorstw
Aktywizacja mieszkańców w sferze publicznej
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Lista proponowanych projektów głównych i podstawowych
1. Projekt główny
Tytuł projektu

Rewaloryzacja obszaru ścisłeg
ścisłego centrum Otwocka

lokalizacja

Strefa rewitalizacji centrum zachodnie obszar w kwartale ul. Staszica, Rzemieślnicza, Powstańców Warszawy, oraz
ora tereny PKP do ul.
Warszawskiej

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Projekt przewiduje modernizacje
dernizacje nawierzchn
nawierzchni dróg, urządzenie terenów publicznych, zieleń,
ń, mała architektura, renowacje
obiektów zabytkowych (wież
(wieża ciśnień),
ś ń zmianęę organizacji ruchu w celu polepszenie efektywności schematu komunikacyjnego
komunikacyjneg centrum
Miasta

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac oraz okres realizacji projektu

2017-2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Powierzchnia zrewaloryzowanego obszaru – 4 ha

Wskaźnik rezultatu

Liczba obiektów zlokalizowanych na przygotowanym terenie – 5

1 000 000,00
zł

Przewidywane źródła
finansowania

Środki UE (EFRR) -80%
80% kosztó
kosztów kwalifikowanych

Opis oczekiwanego efektu

Poprawa wizerunku i estetyk
estetyki centralnej części miasta, wzrost prestiżu Otwocka jako ośrodka wiodącego w regionie, poprawa
warunków prowadzenie handlu i usług w tej części Miasta

Wkład własny: środki prywatne 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 2, 3 i 4 Celem
lem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 4.3, 4.4
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2. Projekt główny
Tytuł projektu

Śródborów dla młodych i najmłodszych

lokalizacja

ul Fredry 20, ul. Ujejskieg
Ujejskiego 2 strefa rewitalizacji Śródborów

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Urząd
ąd Miasta Otwocka

Partnerzy

Parafia Niepokalaneg
Niepokalanego Serca Maryi w Otwocku

Opis działania- zakres prac

Budowa świetlicy środowiskowej z placem zabaw przy ul. Fredry oraz z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z monitoringiem przy ul. Ujejskiego – Opcjonalnie
adaptacja części budynku plebani
plebanii przy ul. Ujejskiego 2 na potrzeby prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz budowa mini
min – kompleksu
sportowo rekreacyjneg
rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży, obejmującego boisko wielofunkcyjne i plac zabaw wraz z monitoringiem

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac
oraz okres realizacji projektu

2017 - 2018

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
źnik produktu

3 000 000 00zł

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich –1
Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach - 1

Wskaźnik rezultatu

Liczba dzieci/przedszkolaków korzystających z infrastruktury – 100
Liczba osób korzystających z usług społecznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – 200

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFS) -80
80 % kosztó
kosztów kwalifikowanych
Krajowe środki (publiczne pań
państwa) – do 15% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środk
środki prywatne - min. 5% kosztów kwalifikowanych, ewentualnie środki niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Promowanie włączenia
ączenia społeczneg
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Uruchomienie świetlicy
ś
środowiskowej
ś
w nowym obiekcie pozwol
pozwoli na objęcie dzieci kompleksowym wsparciem socjoterapeutycznym odpowiadającym
ącym lokalnym potrzebom. Ponadto, w rejonie
pozbawionym dostę
dostępu do oferty kulturalnej obiekt spełni funkcje kulturalne poprzez wydzielenie powierzchni do prowadzenia filii
fili bibliotecznej, czy też
organizowania warsztató
warsztatów artystycznych. Plac zabaw i boisko wielofunkcyjne zapewni dzieciom i młodzieży z terenu Śródborowa
Ś
podstawowąą ofertę
sportowo – rekreacyjną
rekreacyjną.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 1, 2 i 3 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.2, 1.5, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2
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3. Projekt główny
Tytuł projektu

Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych

lokalizacja

Miasto Otwock - Strefy Rewitalizacj
Rewitalizacji Świder, ul. Warsztatowa

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

MŚP i Mikroprzedsiębiorstwa
ębiorstwa

Opis działania- zakres prac

Projekt zakłada uporządkowanie
ądkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac oraz okres realizacji projektu

2017 - 2020

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Powierzchnia zrewaloryzowanego obszaru – 20 ha

Wskaźnik rezultatu

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 3

3 500 000,00
zł

Przewidywane źródła finansowania

RPO WM - 70% (w ramach ZIT WOF)
Wkład własny - 30 %

Opis oczekiwanego efektu

Zakłada sięę wzrost liczby inwestycj
inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach, powstanie nowych przedsiębiorstw
przedsię
– co najmniej 2,
wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsię
przedsiębiorstwach – 10 osób, wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających
ących z zaawansowanych
usług świadczonych przezz instytucje otoczenia biznesu

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 1 2, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.3, 1.5, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4,
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4. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Rewitalizacja Parku Miejskieg
Miejskiego oraz Skweru Lennestadt i Skweru VII Pułku Łączności

lokalizacja

Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum Zachodnie Park Miejski 7, 5 ha u zbiegu ulic Andriolliego Filipowicza, Poniatowskiego
Poniatowskieg i Puławskiego,
Skwer Lennestadt 2789 m2 przy rondzie Herberta, miedzy ul. Andriollieg
Andriolliego i Filoppowicza, Skwer VII
VI Pułku Łączności ok. 7000 m2 przy
skrzyżowaniu
żowaniu ulic Andriollieg
Andriolliego Powstańców Warszawy i Orlej

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Park miejski - wykonanie nawierzchn
nawierzchni pieszych, wykonanie fontanny, wykonanie tężni solankowej, modernizacja muszli
muszl koncertowej, budowa widowni,
wyposażenie w elementy małej architektury, pielę
pielęgnacja istniejącej
ą szaty roślinnej,
ś
nasadzenia nowej szaty roślinnej,
ślinnej, wykonanie trawnika, nasadzenia
drzew, krzewów pną
pnączy, roślin
ś w donicach.
Skwer Lennestadt – nowa kompozycja przestrzenna, nowa nawierzchnia piesza, usunięci starej roślinności,
ś
ś pielęgnacja
ęgnacja pozostałej,
pozostałej nasadzenie nowej
roślinności,
ś
ś oświetlenie
świetlenie skweru, wyposaż
wyposażenie w elementy małej architektury,
Skwer VII Pułku Łą
Łączności
ś - nowa kompozycja przestrzenna, nowa nawierzchnia piesza, usunięci starej roślinnoś
ości, pielęgnacja
ę
pozostałej, nasadzenie
nowej roślinności,
ś
ści, oś
oświetlenie skweru, wyposażenie
ż
w elementy małej architektury,

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2016- 2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
źnik produktu

Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane sąą projekty dotyczące
dotyczą zieleni miejskiej – 1

Wskaźnik
źnik rezultatu

Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji
realizacj projektów – 1 ha

13 000 000,00zł

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (FS) – 85% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: krajowe śśrodki publiczne (budżet gminy) – 15% kosztów kwalifikowanych.

Opis oczekiwanego efektu

Zahamowanie spadku powierzchn
powierzchni terenów zieleni w Otwocku, zwiększenie powierzchni terenów zielonych, przyspieszenie rozwoju infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej, uatrakcyjnienie oferty turystyczn
turystyczno – sportowej, podwyższenie i wyrównanie poziomu życia
ż
mieszkańców
ń
Otwocka, utworzenie
miejsc kameralnych spotkań z kultura Otwocka przy współpracy z organizacjami społecznymi podwyższenie
ższenie konkurencyjności
konkurencyjnoś powiatu otwockiego,
podnoszenie poziomu róż
różnorodności
ś biologicznej, poprawa jakości powietrza poprzez nasadzenia roślin
ślin fitoremediacyjnych,

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 2, 3 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3., 3.4,
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

5. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Budowa Bibliotek
Biblioteki o nowych funkcjach

lokalizacja

Teren objęty
ęty Lokalnym Programem Rewitalizacj
Rewitalizacji

wnioskodawca

Miejska Biblioteka Publiczna

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Modernizacja i rozbudowa lub budowa nowej siedziby na podstawie projektu spełniają
spełniającego wymogi współczesnej, nowoczesnej biblioteki.

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2017 -2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba kulturowych obszarów /miejsc/instytucji kulturalnych udostępnianych
ępnianych dla niepełnosprawnych – 1

Wskaźnik rezultatu

Liczba powierzchni z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne, obsługę różnych
ż
kategorii czytelników (w tym miejsca siedzące do pracy indywidualnej, grupowej oraz
ora obsługi imprez
czytelniczych) – min. 500 m2
Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 4 podmioty

7 000 000,00zł
szczegółowo po oprac
p.f.u

Liczba korzystających z usług biblioteki – 6500 rocznie
Przewidywane źródła finansowania

Środki z krajowych programów
Środki własne

Opis oczekiwanego efektu

Powstanie miejsca umoż
umożliwiającego
ą
realizacje zadań związanych z promocjąą czytelnictwa, szerokąą aktywizacją społeczeństwa
ń
poprzez upowszechnianie dostę
dostępu do nowych technologii informacyjnych z naciskiem na promowanie ich wykorzystywania wśród
wś
ludzi starszych, siedzib
siedziba dostosowana do obsługi osób z różnymi dysfunkcjami, teren wokół biblioteki zagospodarowany na potrzeby
organizacji bibliotek
biblioteki plenerowej spełni funkcję otwartej przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta, swoistego
swoisteg Otwockiego Hyde
Parku, forum dla swobodneg
swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów na tematy związane z życiem w Mieście.
Mieś

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 1, 2, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.6, 2.7, 3.2, 4.3,
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

6. Projekt podstawowy zintegrowany
Tytuł projektu

Aktywizacja osób starszych

lokalizacja

Strefa rewitalizacji Centrum wschodnie, Centrum zachodnie

wnioskodawca

Miejska Biblioteka Publiczna

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Uniwersytet III Wieku, OPS, Parafie, DPS,

Opis działania- zakres prac

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprze
poprzez organizację cyklicznych spotkań i zajęć o różnej
żnej tematyce: wymiana doświadczeń
doś
ń
międzypokoleniowych.
ędzypokoleniowych. Sprawy dnia codziennego, Edukacja finansowa, Bezpiecze
Bezpieczeństwo w sieci,

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2017 - 2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba zorganizowanych spotkań i zajęć o różnej
żnej tematyce międzypokoleniowej
mię
- 2-4 miesięcznie

Wskaźnik rezultatu

Liczba uczestników zorganizowanych spotkań i zajęć - 50 osób miesięcznie
miesię

ok. 5000 zł
rocznie

Przewidywane źródła
finansowania

Środki własne

Opis oczekiwanego efektu

Skupienie wokół Bibliotek
Biblioteki osób starszych, aktywnie spędzających czas, aktywacja ludzi starszych, zapobieżenie
zapobież
wykluczeniu społecznemu

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 1, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.3,
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

7. Projekt podstawowy zintegrowany
Tytuł projektu

„Otwock – Zielony Bazarek
Bazarek”

lokalizacja

Plac zamknięty
ęty ulicami: Orla, Bazarowa, Andriollego, Pod zegarem, - strefa rewitalizacji Centrum Zachodnie

wnioskodawca

Grupa Lokalnych Kupców

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Urządzenie lokalneg
lokalnego rynku w miejscu funkcjonujących, mocno zdekapitalizowanych pawilonów handlowych, polegające
polegają na budowie
hali targowej, urzą
urządzeniu placu miejskiego z elementami małej architektury, zielenią, miejscami do parkowania

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2019-2023
Wskaźnik
produktu

Szacunkowy koszt
całkowity
realizacji projektu

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – min.1 szt.
Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – min.1 szt.
Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
obję
wsparciem
w programie – min. 5 osób

ok. 3 000 000,00.zł
Wskaźnik
rezultatu

Liczba podmiotów realizujących cele gospodarcze, społeczne, kulturalne na zrewitalizowanym obszarze – min. 5
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - min. 5
Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły
kompetencje społeczne w programie – 10 osób.

Przewidywane źródła finansowania

środki własne – ok. 30%, Miasto Otwock – ok. 30%, Środki z funduszy europejskich – 30%

Opis oczekiwanego efektu

Poprawa jakości żżycia mieszkańcó8.w
ń
Otwocka poprzez polepszenie jakości przestrzeni miejskiej, poprawa funkcjonalności
funkcjonalnoś komunikacyjnej,
uporządkowanie i podniesienie standardów prowadzonej działalności handlowo usługowej, historycznie ulokowanej w tej części Otwocka,
zwiększenie
ę
ilośc
ści miejsc pracy na rynku lokalnym, Poprawa wizerunku Centrum Miasta

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 4 Celem Strategicznym oraz Celam
Celami Operacyjnymi 2.1, 2.6, 2.7, 4.4
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

8. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Remont i adaptacja oś
ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej

lokalizacja

Sąd
ąd (dawna Willa Racówka), ul. Czaplickieg
Czaplickiego 7

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Generalny remont budynku w zakresie założonym w studium wykonalności i w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2017 -2023
2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

6 000 000,00 zł

Wskaźnik
źnik produktu

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1

szczegółowo po oprac
p.f.u

Wskaźnik
źnik rezultatu

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych – kWh/rok – do oszacowania po opracowaniu p.f.u.

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne), ewentualnie koszty
niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Przywrócenie właś
właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektowi zabytkowemu związanemu
ązanemu z historia miasta, polepszenie
wizerunku Otwocka, poprawa warunkó
warunków funkcjonowania ośrodka,
ś
rozszerzenie oferty ośrodka
środka o dodatkowe zajęcia moderujące lokalną
społeczność
społeczność, szerokie wsparcie dzieci i młodzieży oraz osób uzależnionych,
żnionych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, szkolenia
szk
i pomoc
psychologiczna dla osób zagroż
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 1, 2, i 3 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

9. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Rewitalizacja budynku Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Andriollieg
Andriolliego 1 wraz z terenem przyległym – Skwerem
Pamięci Żydów Otwockich

lokalizacja

ul. Andriollego 1, strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum Zachodnie

wnioskodawca

Wspólnota mieszkaniowa Andriollieg
Andriolliego 1

Instytucja koordynująca

Wspólnota mieszkaniowa Andriollieg
Andriolliego 1

Partnerzy

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Projekt rewitalizacji budynku przyję
przyjęto na II etapy. W I etapie planuje się:
ę ocieplenie wszystkich śścian zewnętrznych
ętrznych budynku, wymian balustrad, wymiana
konstrukcji dwóch klatek schodowych, docieplenie i izolacja ścian fundamentowych, wzmocnienie stropu piwnicznego wraz z remontem pomieszczeń piwnic,
wymiana drewnianej klatki schodowej ddo piwnic, doprowadzenie przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej do wszystkich lokali
lokal mieszkalnych
oraz użytkowych. W II etapie: nadbudowę III kondygnacji budynku, z przeznaczeniem wyłącznie
ą
na lokale pożytku
żytku publicznego
publiczneg – edukacyjno kulturalne, wykonanie
windy na IV kondygnację

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac oraz okres real. proj.

2017 – 2019

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

I etap – 255 000,
00 zł

Wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1, Budynki publiczne lub
komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1

II etap –
200 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 1, Liczba osób korzystających z usług
społecznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – 50

Przewidywane źródła finansowani
Opis oczekiwanego efektu

Środki UE (EFRR) -80%
80% kosztó
kosztów kwalifikowanych, Wkład własny: środki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu państwa
(krajowe środki publiczne), ewentualnie koszty niekwalifikowane
Uratowanie mocno związanegoo z historia Otwocka budynku od dalszej degradacji i zniszczenie, poprawa wizerunku ścisłego
ścisłeg centrum miasta poprzez przywrócenie
estetyki historycznej zabudowy, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprze
poprzez przejście z ogrzewania piecami węglowym
ęglowymi na ogrzewanie gazowe, zysk
ekonomiczny dla lokatorów
w budynku, w II etapie przy planowanej nadbudowie stworzone zostanąą nowe miejsca pracy dla organizacji pożytku
publicznego w dziedzinie edukacji, kultury, turystyk
turystyki itp. Spowoduje tu –podniesienie atrakcyjności budynku położonego w samym centrum Miasta. W bezpośrednim
sąsiedztwie
ąsiedztwie budynku przy ul. Ś
Świderskiej, na Skwerze Ż
Żydów Otwockich zaplanowana jest rekonstrukcja zieleni oraz
ora nowe nasadzenia z elementami małej
architektury 9słynna pompa) coo spowoduje napływ turystów i zwiększenie atrakcyjności lokalizacji w reprezentacyjnej częścii miasta

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 1 i 2 Celem Strategicznym
rategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.6, 2.7
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

10. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Remont budynku A ora
oraz remont wraz rozbudową
ą budynku C stanowiących
ą
siedzibęę Urzędu
Urzę Miasta Otwocka

lokalizacja

Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum Zachodnie ul. Armii Krajowej 5

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca
Opis działania- zakres prac

Bud. A – remont elewacj
elewacji i dachu, wymiana stolarki okiennej, remont wnętrz (sztukateria, posadzki, schody wewnętrzne,
wewnę
Bud. C – remont
wraz z rozbu
rozbudowa i przebudową części istniejącej elewacji i dachu

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2019 -2023
2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

5 000 000,00zł

Wskaźnik
źnik produktu

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2

szczegółowo po oprac
p.f.u

Wskaźnik
źnik rezultatu

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – bud. A o 46.2%
w stosunku do pierwotnego, bud. C o 57,5% w stosunku do pierwotnego

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: śśrodki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
żetu państwa
pań
(krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Możliwość
ż
ść adaptacji i pozyskania pomieszczeń
ń na cele społeczne, edukacyjne czy kulturalne związane
zwią
z zadaniami urzędu, zwiększenie
dostępnośc
ę
ści komunikacyjnej oraz usunięcie
ęcie barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie
zwię
prestiżu
ż miejsca poprawa
stanuu techniczneg
technicznego i estetycznego obiektów zabytkowych.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 2, 3 i Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3., 3.4,
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

11. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Rewaloryzacja drewnianych budynkó
budynków mieszkalnych.

lokalizacja

Strefy rewitalizacji ŚŚwider, Centrum Wschodnie, Centrum Zachodnie, Śródborów

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Projekt obejmuje remont elewacji, pokrycia dachu i innych prac skupiających się na poprawie jakości życia
mieszkańców poprze
poprzez polepszenie standardów technicznych budynków oraz ich estetyki. Zakres prac będzie
ędzie ustalony
po przeprowadzeniu stosownych eksperty
ekspertyz i analiz efektywności planowanych inwestycji

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac
oraz okres realizacji projektu

2019 - 2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 5

Wskaźnik rezultatu

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej

Oszacowany
po przeprowadzeniu
ekspertyz i analiz

w budynkach publicznych – do oszacowania pop przepr. audytów
audytó energet.
Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) --80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ń
(krajowe środki
środk publiczne), ewentualnie
koszty niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Wzrost poziomu życia mieszkań
mieszkańców poprzez poprawę warunków zamieszkania, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
poprzez wymianę tradycyjnych źźródeł ciepła na ekologiczne – OZE, poprawa estetyki miejsc cennych ze względu
wzglę na walory
środowiskowe i turystyczne.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 2, 3 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2 „
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

12. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Zagospodarowanie terenó
terenów wzdłuż rzeki Świder

lokalizacja

Brzegi rzeki Świder od mostu kolejoweg
kolejowego w kierunku mostu w Mlądzu

wnioskodawca

Rada Miasta Otwocka

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Wyznaczenie oznakowanych szlakó
szlaków rowerowych z miejscami postoju, ustawienie koszy na śmieci, realizacja zadaszonych wiat z ławkami,
miejscem do grillowania czy ogniska, ustawienie tablic informacyjnych z mapkami, krótkim opisem miejsca wraz
wra z opisami pomocnymi przy
edukacji ekologicznej, zbudowanie wygodnych pomostów
pomostów- zejść do koryta rzeki dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
niepełnosprawnych starszych czy
matek z małymi dzieć
dziećmi. Stworzenie warunków (infrastruktury) dla otwierani sezonowych obiektów małej gastronomii.

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2017 - 2019

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

800 000,00zł

Długość ścieżki edukacyjnej - 1 km
Wskaźnik rezultatu

Przewidywane źródła finansowania

Liczba osób objętych zadaniem – 1500

Powierzchnia obszaru zagospodarowania na potrzeby rozwoju turystyczne na zrewitalizowanym
obszarze – 10 ha

Środki krajowe dofinansowanie ddo 90% kosztów kwalifikowanych
Kład własny: 10% kosztó
kosztów kwalifikowanych, ewentualnie koszty niekwalifikowane.

Opis oczekiwanego efektu

aktywizacja społeczeń
społeczeństwa, zwiększenie
ę
aktywności
ś fizycznej wśród dorosłych i dzieci, rozwój turystyki
turystyk w powianiu z promowaniem
edukacji ekologicznej wś
wśród dzieci z pobliskich szkół.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2,3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

13. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Przeciwdziałanie bezrobociu

lokalizacja

Teren objęty
ęty Lokalnym Programem Rewitalizacji

wnioskodawca

Miejska Biblioteka Publiczna

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Powiatowy Urzą
Urząd Pracy

Opis działania- zakres prac

Działania prowadzone w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy. Zajęcia z zakresu efektywnego
efektywneg poszukiwania pracy (tworzenie
dobrego CV i listu motywacyjnego, efektywne poszukiwanie ofert, prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Cykliczne spotkania
z doradcąą zawodowym. Gromadzenie informacj
informacji na temat sytuacji na rynku pracy, kursy, szkolenia, współpraca
w
z instytucjami oferują
oferującymi możliwość
ż
ść przekwalifikowania się,
ę, uzupełnienia wykształcenia, szkolenia z zakresu obsługi sprzętu
biurowego

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2017 -2023

Szacunkowy koszt
całkowity
realizacji projektu

I rok 20 000,00 zł
(zakup sprzętu
biurowego)
Kolejne lata ok.
5000,00 zł rocznie

Przewidywane źródła finansowania

Wskaźnik
źnik produktu

Liczba osób biernych zawodowo/zagrożonych
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które poprawiły
kompetencje na rynku pracy – 10 osób

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba osób korzystających z zajęć z zakresu efektywnego poszukiwania pracy – 10 osób

Środki UE (EFS) -80 % kosztów kwalifikowanych
Krajowe środki (publiczne pań
państwa) – do 15% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środk
środki prywatne - min. 5% kosztów kwalifikowanych, ewentualnie środki niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Zadawalającym
ącym efektem bę
będzie znalezienia pracy przez osoby pozostające bez zatrudnienia, skupione wokół projektu

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 1, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.3,
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

14. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Termomodernizacja budynkó
budynków oświatowych

lokalizacja

Miasto Otwock - strefy rewitalizacj
rewitalizacji oraz pozostałe tereny Gminy.

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy
Opis działania- zakres prac

Projekt zakłada termomodernizacje ora
oraz modernizacje oświetlenia obiektów użyteczności publicznej oraz
ora spełniających funkcje
oświatowo – wychowawcze: modernizację oświetlenia
ś
budynków A, B i C Urzędu Miasta Otwocka i Muzeum Ziemi
Ziem Otwockiej
oraz budynków oś
oświatowych zarządzanych
ą
przez Miasto Otwock (Żłobek, Przedszkola o nr 4, 6, 10, 15, 17, 18, 20,Szkoły Podstawowe
nr 1 i 9, Gimnazjum
imnazjum 1, 3, 4 ora
oraz wykonanie prac termo modernizacyjnych zgodnie z audytami energetycznymi
energetycznym we wskazanych
obiektach.

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac oraz okres realizacji projektu

2017 - 2022

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 17

Wskaźnik rezultatu

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej

9 774 059,66
zł

w budynkach publicznych – średnio o 55% w stosunku do pierwotnego
pierwotneg zużycia
Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych

Opis oczekiwanego efektu

Poprawa warunkó
warunków technicznych otwockich placówek oświatowych, większy komfort i bezpieczeństw
ństwo dzieci, poprawa
efektywności energetycznej co wpłynie na zmniejszenie niskiej emisji

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 2, 3 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.1, 2.6, 3.1, 3.3,
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

15. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Budowa boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz Skateparku

lokalizacja

Strefa rewitalizacji centrum wschodnie

wnioskodawca

TKKF

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Budowa boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, parkingów oraz skateparku na terenie TKKF. Zakłada sięę wymiary boiska 22x13m,
nawierzchnia sztuczna z poliuretanu, skatepark zwierać będzie
ę
m.in. tor rowerowy i rampę.

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2017 -2019

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach - 1

Wskaźnik rezultatu

Liczba osób korzystających z infrastruktury – 2000 rocznie

500 000,00 zł

Przewidywane źródła finansowania

Krajowe środki publiczne -33%
Środki własne, środki prywatne 67 %

Opis oczekiwanego efektu

Zorganizowanie nowoczesneg
nowoczesnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla młodzieży, poszerzenie bazy sportowo rekreacyjnej dla miasta,
utworzenie nowych stałych miejsc pracy

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 1, 2, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.3
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

16. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Budowa ścieżek
ś żek rowerowych

lokalizacja

Miasto Otwock - strefy rewitalizacji oraz pozostałe tereny Gminy.

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Projekt obejmuje III etap budowy tras rowerowych wraz z infrastrukturąą towarzyszącą
ą ą na ul. Andriolliego, ul Armii
Armi Krajowej, ul Borowa ul.
Czaplickiego, ul. Grunwaldzka, ul. Jabłoń
Jabłońska
ńska ul. Jana Pawła, ul. Laskowa, ul. Majowa, ul. Mostowa, ul. Narutowicza, ul. Ostrowska
Ostro
ul.
Powstańców Warszawy, ul. Reymonta
Reymonta, ul.. Warsztatowa, ul. Wspaniała, ul. Wypoczynkowa, ul. Samorządowa,
Samorzą
ul. Warszawska, ul.
Wyszyńskiego o łącznej długości ok. 37 km.
2017 - 2022

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac
oraz okres realizacji projektu

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

25 000 000,00zł

Wskaźnik
źnik produktu

Liczba wymienionych punktów oświetlenia ulicznego – ok. 1110
Wskaźnik
źnik rezultatu

Przewidywane źródła finansowania

Długość wybudowanych tras rowerowych –37 km

Powierzchnia obszaru zagospodarowanego na potrzeby rozwoju transportu niskoemisyjnego
niskoemisyjneg - 20 tys. ha

RPO WM - 80% (ZIT WOF) V
VI Oś priorytetowa, Działanie 4.3 Jakość powietrza, EFRR
Wkład własny - 20 %

Opis oczekiwanego efektu

Ścieżki rowerowe bę
będące
ą przedmiotem projektu pełniąą funkcjęę korytarzy transportowych i zostały zaprojektowane w celach
szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowaneg
niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów
samochodó osobowych, lepszej
integracji gałęzi transportu, niż
niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia
czenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 2, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.1,2.2, 2.3,2.6, 3.3, 3.4, 4.3
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

17. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Budowa Parkingów P&R

lokalizacja

Miasto Otwock - strefy rewitalizacj
rewitalizacji oraz pozostałe tereny Gminy.

wnioskodawca

Miasto Otwock

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Projekt obejmuje budowęę parkingó
parkingów w 5 lokalizacjach – przy dworcu PKP Śródborów – 2 lokalizacje, przy
zy stacji
stacj PKP Otwock ul.
Orla, przy stacjo PKP Otwock ul. Warszawska, przy stacj
stacji PKP Świder.
Koncepcja obejmuje budowę pięciu
ę parkingów w tym jednego wielopoziomowego przy stacji PKP Otwock
2019 - 2023

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac oraz okres realizacji projektu
Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

27 746 426,00
zł

Przewidywane źródła finansowania

Wskaźnik produktu

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 720

Wskaźnik rezultatu

Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”
– 720 dziennie

Środki UE (EFRR) -80%
80% kosztó
kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych

Opis oczekiwanego efektu

Zapewnienie mieszkańcom
ńcom Otwocka infrastruktury ułatwiającej dojazd do Warszawy zarówno w zakresie sieci
siec drogowej ja
ki jakości połączeń
ą ń transportu zbiorowego, poprawa jakoś
jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój intermodalnych
węzłów komunikacyjnych, zwię
zwiększenie ilości
ś miejsc parkingowych – samochodowych
ch 720, rowerowych 239.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 2, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.1,2.2, 2.3,2.6, 3.3, 3.4, 4.3
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

18. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Nadświdrzańskie
ś
ńskie widok
widoki i klimaty

lokalizacja

Miasto Otwock - Strefy Rewitalizacj
Rewitalizacji Świder

wnioskodawca

Polski Klub Ekologiczny koło „ Otwockie Sosny”

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Inne stowarzyszenia turystyczne, sportowe, lokaln
lokalni miłośnicy przyrody i historii

Opis działania- zakres prac

Wyznaczenie tras spacerowych pieszych i rowerowych, opracowanie programu zabezpieczenia miejsc zagrożeń
zagroż ń przez ukształtowanie
brzegów i koryta rzeki, wyznaczenie szczególnie interesują
interesujących punktów i obiektów wymagających
ących szczególnej ochrony ustawienie
koszy na śmieci, realizacja zadaszonych wiat z ławkami, miejscem do grillowania czy ogniska, ustawienie tablic informacyjnych
z mapkami, krótkim opisem miejsca wra
wraz z opisami pomocnymi przy edukacji ekologicznej, zbudowanie wygodnych pomostówpomostów zejść
do koryta rzeki dostosowanych ddo osób niepełnosprawnych, starszych czy matek z małymi dziećmi. Stworzenie
warunków (infrastruktury) dla otwieran
otwierani sezonowych obiektów małej gastronomii.
2019 - 2023

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac oraz okres realizacji projektu
Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

200 000,00 zł

Wskaźnik produktu

Długość ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej - ok. 3,5 km
Wskaźnik rezultatu

Przewidywane źródła finansowania

Liczba osób objętych zadaniem – ok. 15000 rocznie

Powierzchnia obszaru zagospodarowania na potrzeby rozwoju turystyczne na zrewitalizowanym
obszarze – ok. 60 ha

Środki krajowe dofinansowanie ddo 90% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: 10% kosztó
kosztów kwalifikowanych, ewentualnie koszty niekwalifikowane.

Opis oczekiwanego efektu

Przywrócenie
rzywrócenie tradycyjnej, rekreac
rekreacyjnej roli terenów nad Świdrem, aktywizacja gospodarcza lokalnej społeczności,
społecznoś
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

19. Projekt podstawowy
Tytuł projektu

Centrum integracji społecznej

lokalizacja

Strefa rewitalizacjii Centrum wschodnie Teren objęty Lokalnym
okalnym Programem Rewitalizacji, ul. Warszawska 28

wnioskodawca

Miasto Otwock, Miejska Biblioteka Publiczna

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Modernizacja i rozbudowa siedziby centrum integracji społecznej, pełniącego funkcjęę międzypokoleniowego
ędzypokoleniowego pomostu na podstawie
projektu spełniająceg
spełniającego wymogi współczesnej, nowoczesnej przestrzeni multimedialnej wykorzystywanej również jako przestrzeń biurowa
do wynajęcia,
ęcia, punk informacyjny

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2017 -2023

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba kulturowych obszarów /miejsc/instytucji kulturalnych udostępnianych
ępnianych dla niepełnosprawnych – 1

Wskaźnik rezultatu

Liczba powierzchni z przeznaczeniem na zbiory biblioteczne, obsługę różnych
ż
kategorii czytelników (w tym miejsca siedzące do pracy indywidualnej, grupowej oraz
ora obsługi imprez
czytelniczych) – min. 500 m2
Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 4 podmioty

5 000 000,00zł
szczegółowo po oprac
p.f.u

Liczba korzystających z usług biblioteki – 6500 rocznie
Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środk
środki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Powstanie miejsca umoż
umożliwiającego
ą
szeroką aktywizacją społeczeństwa poprzez upowszechnianie dostępu
dostę do nowych
technologii informacyjnych z naciskiem na promowanie ich wykorzystywania wśród ludzi starszych, siedziba dostosowana do
d obsługi osób
z różnymi dysfunkcjami, teren wokół zagospodarowany na potrzeby organizacj
organizacji spotkań plenerowych j spełni
spełn funkcję otwartej
przestrzeni publicznej dla mieszkań
mieszkańców miasta, miejsca na organizację cyklicznych imprez miejskich o charakterze wewnątrz dzielnicy,
swoistego Otwockieg
Otwockiego Hyde Parku, forum dla swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów na tematy związane
zwią
z życiem w Mieście.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji – 1, 2, 3 i 4 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.6, 2.7, 3.2, 4.3,
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

20. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Małe boisko piłkarskie dla przedszkolaków

lokalizacja

Przedszkole nr 10 „Skrzaty Leśne”, ul. Kochanowskiego 6 strefa rewitalizacji centrum wschodnie

wnioskodawca

Przedszkole nr 10

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Przygotowanie terenu pod ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt EUROFLEX, ułożenie
żenie nawierzchni, zamontowanie bramek,

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac
oraz okres realizacji projektu

2017

Szacunkowy koszt
całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach - 1

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba dzieci/przedszkolaków korzystających z infrastruktury – 125 dzieci, opcjonalnie 50
dzieci dziennie z innych placówek

102 000,00 zł

Przewidywane źródła finansowania

Krajowe środk
środki publiczne -33%
Środki własne
własne, środki prywatne 67 %

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 1 i 2 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.5, 2.6,
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

21. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Instalacja konstrukcji zabawowej HAWAJE

lokalizacja

Przedszkole nr 10 „Skrzaty
Skrzaty Leś
Leśne”, ul. Kochanowskiego 6 strefa rewitalizacji centrum wschodnie

wnioskodawca

Przedszkole nr 10

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Przygotowanie terenu pod instalacje konstrukcji, zainstalowanie konstrukcj
konstrukcji zabawowej Proludic „Hawaje”
Hawaje” J33108,

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2017

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach - 1

Wskaźnik rezultatu

Liczba dzieci/przedszkolaków korzystających z infrastruktury – 125 dzieci,
dzieci opcjonalnie 50
dzieci dziennie z innych placówek

113 000,00zł

Przewidywane źródła finansowania

Krajowe środki publiczne -33%
Środki własne, środki prywatne 67 %

Opis oczekiwanego efektu

Zwiększenie
ę
bezpieczeństwa
ństwa dzieci, podwyż
podwyższenie sprawności
ś ruchowej dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
niepełnosprawnoś lepsze wykorzystanie
potencjału rozległego terenu bę
będącego
ą
w posiadaniu placówki.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 1 i 2 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.5, 2.6,
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

22. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Park Linowy Przy Przedszkolu

lokalizacja

Przedszkole nr 10 „Skrzaty Leśne”, ul. Kochanowskiego 6 strefa rewitalizacji centrum wschodnie

wnioskodawca

Przedszkole nr 10

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Wykonanie konstrukcj
konstrukcji parku linowego na tyłach budynku przedszkola – instalacja sześciu
ściu stanowisk. W skład pojedynczego stanowiska
wchodzi domek ora
oraz przeszkoda

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2019

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
źnik produktu

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach - 1

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba dzieci/przedszkolaków korzystających z infrastruktury – 125 dzieci, opcjonalnie 50 dzieci dziennie
z innych placówek

98 000, 00 zł

Przewidywane źródła finansowania

Krajowe środki publiczne -33%
Środki własne, środk
środki prywatne 67 %

Opis oczekiwanego efektu

Wykonanie parku linoweg
linowego istotni wpłynie na sprawność ruchowa i fizyczną dzieci z uczęszczających do placówki, zwiększy
zwię
sięę atrakcyjność
ść placówki,
poprzez wzbogacenie oferty zajęć i aktywności proponowanych wychowankom przedszkola, w dłuższej
ższej perspektywie kształtując
kształtują zdrowszych i aktywniejszych
obywateli. Pierwszy park linowy w Otwocku dla dzieci od 3 do 10 lat będzie też bardzo dobrym sposobem organizowania współpracy
z innymi przedszkolam
przedszkolami działającymi na terenie miasta – zrealizowany projekt posłuży
ży wychowankom innych placówek oświatowych
oś
z ternu miasta.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 1 i 2 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.5, 2.6,
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

23. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Wykonanie nawierzchnii placu zabaw

lokalizacja

Przedszkole nr 10 „Skrzaty
Skrzaty Leś
Leśne”, ul. Kochanowskiego 6 strefa rewitalizacji centrum wschodnie

wnioskodawca

Przedszkole nr 10

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Opis działania- zakres prac

Przygotowanie terenu pod ułoż
ułożenie nawierzchni bezpiecznej z płyt EUROFLEX Standard/SBR, ułożenie
żenie nawierzchni
nawierzchn

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2018

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach - 1

Wskaźnik rezultatu

Liczba dzieci/przedszkolaków korzystających z infrastruktury – 125 dzieci,, opcjonalnie 50 dzieci dziennie
z innych placówek

470 000,00 zł

Przewidywane źródła finansowania

Krajowe środki publiczne -33%
33%
Środki własne, środki prywatne 67 %

Opis oczekiwanego efektu

Poprawa bezpieczeństwa
ństwa i komfortu korzystania z przedszkolnego placu zabaw przez najmłodszych otwocczan.

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 1 i 2 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 1.5, 2.6,
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

24. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Renowacja i remont budynku Administracyjnego

Lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
Zdrowie”
ul. Reymonta 83/9
83/9, Strefa Rewitalizacji Centrum wschodnie

Wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Opis działania – zakres prac

Projekt zakłada: wymiana stolark
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji z odtworzeniem uszkodzonych elementów
elementó architektonicznych, przełożenie
i uzupełnienie dachówk
dachówki ceramicznej oraz odtworzenie elementów obróbek blacharskich i więźby
ęźby dachowej

Oczekiwany termin rozpoczęcia
oraz okres realizacji projektu

2018-2019
2019

Szacunkowy koszt
całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
źnik produktu

261 000,00 zł

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących
ących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3 szt.
Liczba osób korzystających z usług medycznych – ok. 10 000 tys. rocznie

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: śśrodki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne), ewentualnie
koszty niekwalifikowane

Oczekiwane efekty

Utrzymanie w należytym stanie materialnym elementów dziedzictwa narodowego, poprawa warunków bezpieczeństwa i jakości usług wynikających ze
statutowej dział
działalności Szpitala oraz obowiązków nałożonych przez właściciela obiektu zawartych w stosownych ustawach,

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

25. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Renowacja orazz generalny remont zespołu obiektów bramowych

Lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
ul. Reymonta 83/91, Strefa rewitalizacj
rewitalizacji
Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

instytucja koordynująca

Miasto Otwock

partnerzy

Samorząd
ąd Województwa Mazowieckiego

Opis działania – zakres prac

Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, przełożenie dachówki ceramicznej i uzupełnienie brakujących elementów obróbki blacharskich, ocieplenie
fundamentów oraz wykonanie warst
warstw izolacyjnych, wykonanie elewacji budynków oraz odtworzenie elementów detali
detal architektonicznych,
renowacja i naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej, odtworzenie wnętrz budynków niezamieszkałych,

Oczekiwany termin rozpoczęcia
oraz okres realizacji projektu

2017-2018

Szacowany koszt
całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

433 000,00 zł

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących
ących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3
Liczba osób korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok. 10 000 tys.
rocznie

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80%
80% kosztó
kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środk
środki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne), ewentualnie
koszty niekwalifikowane

Oczekiwane efekty

Utrzymanie w należytym
żytym stanie materialnym zasobó
zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków funkcjonowania działającej
działają
placówki służby
żby zdrowia

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym oraz Celam
Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

26. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Renowacja wra
wraz z generalnym remontem zespołu budynków Laboratorium

lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
Zdrowie”
ul. Reymonta 83/91
83/91, Strefa rewitalizacji Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd
ąd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Wykonanie elewacj
elewacji oraz odtworzenie uszkodzonych elementów detali architektonicznych, izolacja ścian fundamentowych

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2018

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
źnik produktu

120 000,00 zł

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane
ontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących
ących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3
Liczba osób korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok.
10 000 tys. rocznie

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środk
środki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należ
należytym stanie materialnym zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków
warunkó funkcjonowania
działającej
ącej placówk
placówki służby zdrowia

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

27. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Odtworzenie założeń
żeń parkowych ora
oraz remont ciągów komunikacyjnych

lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
Zdrowie” ul. Reymonta 83/91,
Strefa rewitalizacji Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd
ąd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Pielęgnacja
ęgnacja drzew, krzewów, kwietników, wycinka korekcyjna, nowe nasadzenia ora
oraz odtworzenie układów
układó małej architektury,
wykonanie remontó
remontów ciągów komunikacyjnych – chodników, jezdni, parkingów, remont i odbudowa oświetlenia
ulicznego i parkowego, odtworzen
odtworzenie ogrodzenia terenu wraz z uzupełnieniem jego brakujących
ących elementów

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2018 – 2020

Szacunkowy koszt
całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

Powierzchnia parku poddana zabiegom pielęgnacyjnym – ok. 12 ha

Wskaźnik rezultatu

Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji
realizacj projektów – 1 ha

550 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania

Środki UE (FS) -85%
85% kosztó
kosztów kwalifikowanych

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należytym
żytym stanie materialnym zasobó
zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków
warunkó funkcjonowania
działającej placówki służ
służby zdrowia,

Wkład własny: środkii prywatne 15% kosztów kwalifikowanych, ewentualnie koszty niekwalifikowane

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym oraz Celami Operacyjnymi 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.5
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

28. . Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Renowacja i remont budynku „Czworaków”

lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
Zdrowie”
ul. Reymonta 83/91, Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd
ąd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Wykonanie elewacj
elewacji oraz odtworzenie elementów detali architektonicznych, położenie dachówki ceramicznej oraz
ora uzupełnienie poszycia
i obróbek blacharskich, wykonanie iizolacji ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń
wewnątrz budynku.

Oczekiwany termin rozpoczęcia prac ora
okres realizacji projektu

2018 - 2020

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

2 094 000,00
zł

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących
ących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3
Liczba osób korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok.
10 000 tys. rocznie

Przewidywane źródła
finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należ
należytym stanie materialnym zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków
warunkó funkcjonowania działającej
placówki służby
żby zdrowia,

Wkład własny: śśrodki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
żetu państwa
pań
(krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

29. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Renowacja i remont budynku Pawilonu „A”

lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
ul. Reymonta 83/91, Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd
ąd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Wykonanie elewacji ora
oraz odtworzenie uszkodzonych elementów detali architektonicznych,
itektonicznych, wykonanie izolacji
izolacj ścian fundamentowych

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2018 -2020

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

340 000,00 zł

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących
ących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3
Liczba osób korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok. 10 000 tys.
rocznie

Przewidywane źródła
finansowania

Środki UE (EFRR) -80%
80% kosztó
kosztów kwalifikowanych

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należytym
żytym stanie materialnym zasobó
zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków funkcjonowania działającej placówki służby
zdrowia,

Wkład własny: środki prywatne 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ń
(krajowe środki
środk publiczne), ewentualnie koszty
niekwalifikowane

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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Projekt pn,,Aktualizacja
,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

30. . Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Renowacja i remont budynku Pawilonu „B”

lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
Zdrowie”
ul. Reymonta 83/91, Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd
ąd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Wykonanie elewacj
elewacji oraz odtworzenie uszkodzonych elementów detali architektonicznych, wymiana poszycia dachu
wraz z obróbkam
obróbkami blacharskimi oraz remont więźby dachowej,

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2018 -2019

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
źnik produktu

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.,
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących
ących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3, Liczba osób
korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok. 10 000 tys. rocznie

560 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należ
należytym stanie materialnym zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków
warunkó funkcjonowania działającej
placówki służby
żby zdrowia,

Wkład własny: śśrodki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu państwa
pań
(krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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31. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Renowacja i remont budynku Pawilonu Główneg
Głównego

lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
ul. Reymonta 83/91, Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Wykonanie elewacji orazz odtworzenie uszkodzonych elementów architektonicznych oraz remont balkonów, wykonanie izolacji
izolacj ścian
fundamentowych, odtworzenie tarasów, wymiana poszycia dachu ora
oraz obróbek blacharskich, remont więźby
ęźby dachowej

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2017 – 2019

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
produktu

Liczba obiektó
obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.

Wskaźnik
rezultatu

Liczba podmiotó
podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3

2037 000,00zł

Przewidywane źródła finansowania

Budynk
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Liczba osób korzystają
korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok. 10 000 tys. rocznie

Środki UE (EFRR) -80%
80% kosztó
kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środki prywatne 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należytym
żytym stanie materialnym zasobó
zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków
warunkó funkcjonowania
działającej placówki służby zdrowia,

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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32. Projekt podstawowy indywidualny
Tytuł projektu

Remont i renowacja budynkó
budynków Warsztatów

lokalizacja

Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”
Zdrowie”
ul. Reymonta 83/91, Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum wschodnie

wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd
ąd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Wymiana stolarkii okiennej oraz odtworzenie elementów architektonicznych, wykonanie remontu dachu i obróbek blacharskich,
wykonanie izolacj
izolacji ścian fundamentowych

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2017 - 2018

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik
źnik produktu

129 000,00 zł

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik
źnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących
ących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3
Liczba osób korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok. 10 000 tys.
rocznie

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środk
środki prywatne 20% kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należ
należytym stanie materialnym zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków
warunkó funkcjonowania
działającej
ącej placówk
placówki służby zdrowia

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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33. Projekt podstawowy indywidualny
Renowacja i remont Budynku Wież
Wieży Ciśnień
ś ń
Tytuł projektu
Sanatorium Miasta Stołeczneg
Stołecznego Warszawy oraz Sanatorium Żydowskiego Towarzystwa „Brijus-Zdrowie”

lokalizacja

ul. Reymonta 83/91, Strefa rewitalizacj
rewitalizacji Centrum wschodnie
wnioskodawca

Mazowieckie Centrum Leczenia chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80

Instytucja koordynująca

Miasto Otwock

Partnerzy

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Opis działania- zakres prac

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji oraz odtworzenie elementów detali architektonicznych, przełożenie
przełoż
oraz uzupełnienie dachówek ceramicznych ora
oraz obróbek blacharskich, wykonanie izolacji ścian fundamentowych

Oczekiwany termin rozpoczęcia
prac ora okres realizacji projektu

2017 – 2018

Szacunkowy
koszt całkowity
realizacji projektu

Wskaźnik produktu

260 000,00 zł

Liczba obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych na rewitalizacyjnych obszarach – 1 szt.
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub remontowane na obszarach miejskich – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczba podmiotów realizujących cele społeczne na zrewitalizowanym obszarze – 3
Liczba osób korzystających z usług medycznych na zrewitalizowanym obszarze w programie – ok. 10 000 tys.
rocznie

Przewidywane źródła finansowania

Środki UE (EFRR) -80%
80% kosztó
kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środki prywatne 20% kosztó
kosztów kwalifikowanych, w tym dotacja celowa z budżetu
ż państwa
ństwa (krajowe środki
ś
publiczne),
ewentualnie koszty niekwalifikowane

Opis oczekiwanego efektu

Utrzymanie w należytym
żytym stanie materialnym zasobó
zasobów dziedzictwa narodowego, utrzymanie i poprawa warunków
warunkó funkcjonowania działającej
placówki służby zdrowia

Projekt zgodny z celami rewitalizacji - 2 i 3 Celem Strategicznym ora
oraz Celami Operacyjnymi 2.6, 2.7, 3.5
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Komplementarność
ść przedsięwzięć
ęwzięć w innych aspektach działania
Przedsięwzięcia towarzyszące
Komplementarność przedsięwzięć
ę ęć bezpoś
bezpośrednich Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie wzmocniona poprzez
poprze realizację zadań
inwestycyjnych miasta oraz zwiększanie
ęększanie nacisku na organizacjęę finansowania dla zadań
ń rewitalizacyjnych z uwzględnieniem
celów bieżących i perspektywicznych
znych poprze
poprzez ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowania zadań rewitalizacyjnych. Zakłada
sięę planowanie działańń rewitalizacyjnych nie ograniczone wyłą
wyłącznie do programów pomocowych, w tym nowej perspektywy unijnej 2014
– 2020. Dodatkowo, należyy zaplanować działania programowe dla wzmocnienia
ocnienia procesu rewitalizacji jak np. opracowanie
perspektywicznego zintegrowanego projektu rewitalizacj
rewitalizacji pt. „Zagospodarowanie terenu wokół NCBJ” – obszar ten stanowi atrakcyjny
teren
pod
przyszłe
inwestycje,
w obowiązującym
na
części tego terenu
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego (http://www.bip.otwock.pl/default.asp?IDk=47
http://www.bip.otwock.pl/default.asp?IDk=47) przewidziano tam funkcje usługowe.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunkó
Kierunków Zagospodarowani przestrzennego (http://www.bip.otwock.pl/default.asp?IDk=61
http://www.bip.otwock.pl/default.asp?IDk=61) teren
w całości przewidziany jako usługowo przemysłowy ma duż
duży
ż potencjał inwestycyjny, podjęte
ęte
ę inwestycje przyczynią
prz
się do rozwoju strefy
przemysłowej i wizerunku miasta (przyciągnię
(przyciągnięcie inwestorów) i upowszechnienia walorów rekreacyjnych obszaru (zieleń,
(zieleń lasy).
Należy nadmienić, że przeprowadzono rozmowy, w których uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych
i przedstawiciele Urzędu
ęędu Miasta. Wspólnie ustalono, że
ż zasadne jest przeprowadzenie szerokiej akcji promującej wykorzystanie
prywatnych terenów wokół NCBJ dla stworzenie terenów inwestycyjnych, na których ulokowałyby się firmy współpracujące z NCBJ.
Społeczność lokalna zyska dzięki temu szanse rozwoju, dodatkowe miejsca pracy, strefę aktywizacji zawodowej.

169

Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

Mapa 35. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani przestrzennego - tereny wokół NCBJ

Przedsięwzięcie mającym bardzo duży wpływ na powodzenie realizacji programu rewitalizacji jest w intensyfikacja modernizacji dróg
gminnych – stan techniczny dróg, poboczy,
oboczy, chodników, rozwią
rozwiązania w zakresie ruchu pieszego są jednym z głównych
problemów rozwojowych
ojowych miasta, brak aktywnośc
aktywności w tym zakresie powodowałby osłabienie skuteczności programu rewitalizacji.
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Komplementarność
ść działań
ń rewitalizacyjnych
Kompleksowy program rewitalizacji spełnia wymog
wymogi komplementarności.
ści. Podstawowe wymiary „wzajemnego
„wzajemneg uzupełniania się”
elementów programu, a w szczególności projektów rewitalizacji ujęto poniżej schematycznie.
W zestawieniu poniżej znajduje się wykazz projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, które wykazują wzajemne powiązania
ą
projektów, celów i problemów koniecznych do rozwiązania na obszarze wskazanym do rewitalizacji.
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Główne problemy
Pasywne postawy społeczne
Brak
aktywności mieszkańców w podejmowaniu
działań w sferze publicznej
pauperyzacja społeczeństwa
mały
udział
w życiu
społecznym,
w przestrzeni publicznej
starzejących
się
mieszkańców
brak
wypracowanych
oddolnych
mechanizmów świadomej
współpracy
organizacji pozarządowych z samorządem na
rzecz aktywizacji społecznej
Degradacja przestrzeni publicznej
niezagospodarowana strefa „Centrum”
zły stan infrastruktury drogowej
niewystarczająca ilość miejsc
uporządkowanego parkowania
zły stan techniczny komunalnych
zasobów mieszkaniowych
Degradacja środowiska przyrodniczego
Niezagospodarowane zaśmiecone
brzegi rzeki Świder
Zaniedbanie obszarów lasów otwockich,
niewystarczająca wiedza z dziedziny
świadomego korzystania
z zasobów naturalnych
niewystarczająca wykorzystanie, promocja
historycznej drewnianej zabudowy Miasta
brak centrum koordynacji działań angażujących
lokalną społeczność, centrum kultury, klubów.
Niewystarczająca ilość inicjatyw związanych
z tworzeniem nowych miejsc pracy
brak urządzonych terenów inwestycyjnych
niewystarczająca promocja Miasta
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Cele
rewitalizacji

C1, C3

C2, C3

C3, C4

C4, C1

Dedykowane projekty

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9,
P10, P11, P12, P13, P15, P16,
P17, P19

P1, P2, P4, P5, P8, P9, P10, P11,
P14, P16, P17, P18, P20, P21,
P22, P23, P24, P25, P26, P27,
P28, P29, P30, P31, P32, P33

P1, P2, P3, P4, P6, P7, P11, P14,
P15, P16, P17, P18, P24, P25,
P26, P27, P28, P29, P30, P31,
P32, P33

P1, P7, P9, P12, P13, P19

Wskaźniki
-Liczba
Liczba
ogólnodostępnych
miejsc
przeznaczonych
do możliwości prezentacji aktualnych pomysłów i projektów związanych
z życiem społeczno-gospodarczym
gospodarczym obszaru
-liczba zorganizowanych akcji społecznych i imprez kulturalnych
-Liczba spotkań o charakterze identyfikującym i wzmacniającym potencjał
osobistych wartości i uzdolnień społeczności lokalnej
- Liczba projektów edukacyjnych i kulturalnych adresowanych do różnych
grup mieszkańców
- Liczba inwestycji w infrastrukturę społeczno-kulturalną
społeczno
i sportoworekreacyjną
- Liczba szkoleń i doradztwa w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych
mieszkańców
-Liczba inwestycji w zakresie poprawy estetyki,
funkcjonalności i zagospodarowania obiektów publicznych
oraz przestrzeni publicznej
- Liczba inwestycji w zakresie poprawy układu komunikacyjnego
- Liczba projektów wzmacniających dostęp do wysokiej jakości usług
publicznych oraz niezbędnej infrastruktury
- Liczba inwestycji podnosząca standard budownictwa mieszkaniowego
- Liczba przeprowadzonych działań i inwestycji mających na celu poprawę
stanu środowiska naturalnego, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej
Liczba
inwestycji w zakresie
poprawy
po
estetyki,
funkcjonalności i zagospodarowania
obiektów turystycznych
rekreacyjnych oraz zabytkowych w przestrzeni publicznej
- Liczba projektów wzmacniających dostęp do wysokiej jakości usług
turystycznych oraz niezbędnej infrastruktury

- Liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości
Liczba
przeprowadzonych
inwestycji w zakresie
rozbudowy
i modernizacji infrastruktury
technicznej
niezbędnej
dla
skutecznego wykorzystywania potencjału gospodarczego
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- Liczba szkoleń i doradztwa w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych
mieszkańców
- Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON
- Wzrost dochodów własnych Miasta Otwocka
C1 Aktywizacja mieszkańców w sferze publicznej
C2 poprawa stanu zagospodarowania, dążenie do przywrócenia ładu społecznego
C3 Rozwój gospodarczy miasta poprzez rozwijanie gospodarki turystycznej
C4 Wypracowanie narzędzi wsparcia dla MŚP i Mikroprzedsiębiorstw

Komplementarność problemowa
- projekty ujęte w programie wzajemnie się uzupełniająą - projekty obejmują potrzebne sfery działań, w tym projekty społeczne (socjalne
i integracyjne) - w programie zawarte są projekty zintegrowane, międzysektorowe
ę
- program jest komplementarny
ze dokumentami strategicznymi rozwoju zarówn
zarówno Miasta jak i regionu czy kraju.
Komplementarność przestrzenna
- obszary rewitalizacji - włączenie
ączenie obszaró
obszarów koncentracji problemów społecznych oraz obszaru o dużym
duż
potencjale rozwojowym dopuszczenie – po uzasadnieniu - realizacjii projektów rewitalizacji poza obszarem /wyrównywanie deficytów
deficy
w całej przestrzeni miasta/.
Komplementarność finansowa
Przy orientacji na pozyskanie preferencyjneg
preferencyjnego finansowania ze środków funduszy unijnych program zakłada alternatywne źródła
ź
finansowania - przewiduje sięę finansowanie częś
części projektów ze środków programów rządowych - przewiduje się włączenie źródeł
prywatnych
Komplementarność proceduralna
Komplementarność
ść proceduralna opiera się w zdecydowanej mierze na zarządzaniu programem w trybie partycypacyjnym wszystkich
uczestników i interesariuszy. W ramach programu Rewitalizacj
Rewitalizacji przewidziano współdziałanie różnych
żnych instytucji
instytucj oraz spójność przyjętych
procedur służących precyzyjnemu i efektywnemu wykonaniu działań związanych
ą
z programem. Komplementarność ta zapewniona
zostanie przez system zarządzania
ądzania działają
działający w oparciu o utworzony Zespół ds. Rewitalizacji (Zespół Zadaniowy). System ten zapewniał
będzie także współuczestnictwo wszystkich interesariuszy prowadzoneg
prowadzonego procesu rewitalizacji. Program
rogram przewiduje różne
róż
typy
projektów - zarządzanie
ądzanie programem odbyw
odbywa się w trybie partycypacyjnym poprzez Komitet ds. Rewitalizacji, podmioty zgłaszające
zgłaszają
projekt odpowiadają za jego realizację. Komórka merytoryczna UM współpracuje z partnerami i wspiera ich działania.
Komplementarność czasowa
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Rewitalizacja to proces złożony i długotrwały, który ppowinien zostać odpowiednio zaplanowany i rozłożony w czasie. Jedynie spójna wizja
prowadzonych działań i ich komplementarność
ść czasowa mogą przynieść
ść oczekiwane rezultaty. Należy
ż wspomnieć,
wspomnieć iżż obecnie opracowana
Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ot
Otwocka na lata 2016 - 2023, nawiązuje, stanowiąc kontynuację Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Otwocka 2009 – 2015. Lokalny Program Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2009 – 2015
http://www.bip.otwock.pl/uchwaly/5kad/zal233_09.pdf przez minione 6 lat był narzędziem
ę
wymagającym
ącym zarządzanie
zarzą
gminą,
ą pomocy był
lokalnym przedsiębiorcom w uzyskiwaniu pomocy finansowej. W ramach ww. dokumentu
mentu wskazano szereg działań
i inwestycji do wykonania w sferze dotyczącej:
•
•
•
•
•

Renowacji starej tkanki urbanistycznej
Neutralizacji kolizji funkcjonalnych i przestrzennych
Poprawy stanu środowiska naturalnego
Poprawy funkcjonalności infrastruktury uż
użyteczności
ś publicznej
Działań społecznych

W Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2009 – 2015 projekty o charakterze społecznym nie zostały
zosta wyszczególnione
z nazwy, nie zostały dla nich określone
ślone zasady finansowania ora
oraz wartość projektu.
Strefa rewitalizacji Centrum w znaczącej części dotyczy ddziałań zaprojektowanych w ramach LPR dla Miasta Otwocka na lata 2009 –
2015, nie zrealizowanych - program przedstawia
przedstawiał zarys przyszłych projektów strategicznych - zaprojektowano system
aktualizacji projektów i włączania
ączania nowych projektó
projektów do programu - program obejmuje perspektywęę finansowąą UE 2014 – 2020.
Komplementarność
ść czasowa dotycząca
ąca prowadzoneg
prowadzonego procesu rewitalizacji warunkowana jest nie tylko racjonalnym
alnym rozłożeniem
rozłoż
w czasie
planowanych przedsięwzięć i inwestycji, ale przede wszystkim dotyczy kontynuacji działań
ń dotyczących
ących rewitalizacji na obszarze gminy,
które prowadzone sąą od wielu lat, a które między innym
innymi współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach poprzedniej
perspektywy finansowania na lata 2007-2013.
2013. Działania te mogą być kontynuowane z powodzeniem obecnie w ramach aktualnie
obowiązującej perspektywy na lata 2014-2020.
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Harmonogram realizacji podstawowych przedsię
przedsięwzięć
ęć rewitalizacyjnych
Okres realizacji

Nazwa projektu
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Rewaloryzacja obszaru
ścisłego centrum Otwocka
Śródborów dla młodych
i najmłodszych
Przygotowanie
Terenów Inwestycyjnych
Rewitalizacja Parku
Miejskiego oraz Skw Lennestadt
i Skw.VII Pł. Łączności
Budowa Biblioteki o nowych
funkcjach
Aktywizacja osób starszych
„Otwock – Zielony Bazarek”
Remont i adaptacja ośrodka
Psychoprofilaktyki Rodzinnej
Remont bud. Wsp. mieszk. przy ul.
Andriolliego 1 wraz ze Skw.
Pamięci Żydów Otwockich
Remont budynku A oraz remont
wraz rozbudową budynku C
stanowiących siedzibę Urzędu Miasta
Otwocka
Rewaloryzacja drewnianych
budynków mieszkalnych.
Zagospodarowanie terenów wzdłuż
rzeki Świder
Przeciwdziałanie bezrobociu
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Termomodernizacja
budynków oświatowych
Budowa boiska do gry w siatkówkę
i koszykówkę oraz Skateparku
Budowa ścieżek rowerowych
Budowa Parkingów P&R
Nadświdrzańskie widoki i klimaty
Centrum integracji społecznej

Małe boisko piłkarskie dla
przedszkolaków
Instalacja konstrukcji zabawowej
HAWAJE
Park Linowy Przy Przedszkolu
Wykonanie nawierzchni placu zabaw
Renowacja i remont budynku
Administracyjnego
Renowacja oraz generalny remont
zespołu obiektów bramowych
Renowacja wraz z gen. remontem
zespołu budynków Laboratorium
Odtworzenie założeń parkowych
oraz remont ciągów komunikacyjnych
Renowacja i remont budynku
„Czworaków”
Renowacja i remont budynku Pawilonu
„A”
Renowacja i remont budynku Pawilonu
„B”
Renowacja i remont budynku Pawilonu
Głównego
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Remont i renowacja
budynków Warsztatów
Renowacja i remont Budynku Wieży
Ciśnień

Indykatywne ramy finansowania projektów głównych i podstawowych - źródła finansowania
Przedsięwzięcia i zadania, które zostały zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji charakteryzuje komplementarność
finansowania, rozumiana jako możliwość
ż
ść wzajemneg
wzajemnego łączenia środków publicznych i prywatnych. Zgodnie z zapisami „Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014
2014-2020” ogłoszonymi przez Ministra Rozwoju z dnia 02.08.2016 r.
„Głównym źródłem współfinansowania projektó
projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki RPO
RP (EFS i EFRR). Dodatkowym,
komplementarnym źródłem ich współfinansowania są śśrodki KPO (EFS, EFRR, FS). Ponadto
Ponadt źródłem współfinansowania
projektów rewitalizacyjnych będą środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu
ądu terytorialnego, a także pozostałe np.
prywatne”.
W ramach tych środków można
ż wyróżnić
żnić śśrodki o charakterze komercyjnym w postaci: kredytów i pożyczek,
poż
obligacji komunalnych,
akcji i dopłat
do kapitału.
Środki niekomercyjne
asygnowane
są
ze
środków wnioskodawcy,
budżetu
budż
Państwa
ń
oraz Środków Unii Europejskiej. W odniesieniu do projektów dotyczących
ą
ochrony środowiska istotnym instrumentem
in
wsparcia są środku
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy Wojewódzkieg
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Na projekty
ojekty rewitalizacyjne przewiduje się śśrodki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część
ęść wkładu krajowego w ramach
projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO, stanowiących
ą
część
ęść kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie
skoncentrowanych przedsięwzięć,
ę ęć, zgodnie z zakresem wsparcia wynikającym z RPO.
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Poniższa tabela ilustruje dostępne działania wrazz z podziałem środków finansowych.
Tabela 29. Finansowanie projektów rewitalizacyjnych
LP

Rodzaj
projektu

Nazwa projektu

Termin
realizacji

Orientacyjny
budżet

Źródła finansowania

Podmiot realizujący

główny
zinteg`r.

Rewaloryzacja obszaru
ścisłego centrum Otwocka

2017-2023

1mln zł

Śródborów dla młodych i najmłodszych

2017 - 2018

ok. 3 mln

2

podstaw.
zintegr.

podstaw.
zintegr.

Przygotowanie
Terenów Inwestycyjnych

2017 - 2020

3,5 mln zł

3

podstaw.
zintegr.

Rewitalizacja Parku
Miejskiego oraz Skweru Lennestadt
i Skweru VII Pułku Łączności

2016- 2023

ok. 13 mln

UE (EFS) 85%
Wkład własny 15%

Miasto Otwock

4

podstaw.
zintegr.
podstaw.
zintegr.

Budowa Biblioteki o nowych funkcjach

2017 -2023

ok. 7 mln zł

Miasto Otwock

Aktywizacja osób starszych

2017 - 2023

ok. 10 tys. zł
rocznie

Śr. Programów Krajowych
Śr. Własne
Śr. Własne

podstaw.
zintegr.

„Otwock – Zielony Bazarek”

2019-2023

ok.3 mln zł

Grupa Lokalnych Kupców

podstaw.
zintegr.

Remont i adaptacja ośrodka
Psychoprofilaktyki Rodzinnej

2017-2023

ok. 6 mln zł

8

środki własne – ok. 30%
Miasto Otwock – ok. 30%
UE – 30%
UE (EFRRR) – 80%
Śr. krajowe 15%
Miasto Otwock – 5%

Rewitalizacja budynku Wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Andriolliego 1
wraz z terenem przyległym – Skwerem
Pamięci Żydów Otwockich

2017 – 2019

0,455 mln zł

9

podstaw.
zintegr.

UE (EFRRR) – 80%
Śr. Własne 20%

Wspólnota mieszkaniowa
Andriolliego 1
Miasto Otwock

1

5

6.

7.
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UE (EFRRR) – 80%
Śr. krajowe 15%
Miasto Otwock – 5%
UE (EFRRR) – 80%
Śr. krajowe 15%
Miasto Otwock – 5%

Miasto Otwock

RPO WM (ZIT) – 70%

Miasto Otwock

Parafia
Niepokalanego Serca
Maryi w Otwocku,
Miasto Otwock

środki własne – ok. 30%

Miasto Otwock

Miasto Otwock
Miasto Otwock
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Oszacowany
po przepr.
ekspertyz i ana
liz

UE (EFRR) -80%

2019 - 2023

Oszacow.
po przeprowa
dzeniu
ekspertyz i ana
liz

UE (EFRR) -80%
Wkład własny: 20% w tym dotacja
celowa z budżetu państwa (krajowe
środki publiczne)

Miasto Otwock

Zagospodarowanie terenów wzdłuż
rzeki Świder

2017 - 2019

0, mln zł

Środki krajowe 90%
wkład własny: 10%

Miasto Otwock

podstaw.
zintegr.

Przeciwdziałanie bezrobociu

2017 -2023

20 tys. zł + ok.
5 tys. zł
rocznie

UE (EFS) -80 %
Krajowe środki – do 15%
Wkład własny: środki prywatne - min. 5%

14

Indywid.
zintegr.

Termomodernizacja
budynków oświatowych

2017 - 2022

9,78 mln zł

UE (EFRR) -80%
Wkład własny: 20%

Miasto Otwock

15

indywid.
zintegr.

Budowa boiska do gry w siatkówkę
i koszykówkę oraz Skateparku

2017 -2019

0,5 mln zł

Śr. Programów Krajowych
Śr. Własne

TKKF

podstaw.
zintegr.

Budowa ścieżek rowerowych

2017 - 2022

25 mln zł

podstaw.
zintegr.

Budowa Parkingów P&R

2019 - 2023

27,8 mln zł

17

Nadświdrzańskie widoki i klimaty

2019 - 2022

0,2 mln zł

18

indywid.
zintegr.

RPO WM - 80% (ZIT WOF) VI Oś
priorytetowa, Działanie 4.3 Jakość
powietrza, EFRR
Wkład własny -20 %
RPO WM - 80% (ZIT WOF) VI Oś
priorytetowa, Działanie 4.3 Jakość
powietrza, EFRR
Wkład własny -20 %
NFOŚiGW – 80%

Miasto Otwock

16

podstaw.
zintegr.

Centrum integracji społecznej

2019 - 2023

5 mln zł

UE (EFRR) -80%
Wkład własny: 20%

Miasto Otwock

indywid.

Małe boisko piłkarskie dla
przedszkolaków

2017

0,102 mln zł

Środki własne

Miasto Otwock

10

podstaw.
zintegr.

Remont bud. A oraz remont
wraz rozbudową bud. C stanowiących
siedzibę Urzędu Miasta Otwocka

2019 -2023

podstaw.
zintegr.

Rewaloryzacja drewnianych
budynków mieszkalnych.

indywid.
zintegr.

11

12

13

19

20

Miasto Otwock

Wkład własny: środki prywatne 20%

Wkład własny: 20%

Miasto Otwock

Miasto Otwock

Polski Klub Ekologiczny koło
„ Otwockie Sosny”
Miasto Otwock
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21

indywid.

Instalacja konstrukcji zabawowej
HAWAJE

2017

0,113 mln zł

Środki własne

Miasto Otwock

22

indywid.

Park Linowy Przy Przedszkolu

2019

0,098 mln zł

Środki własne

Miasto Otwock

23

indywid.

Wykonanie nawierzchni placu zabaw

2018

0,47 mln zł

Środki własne

Miasto Otwock

24

indywid.

Renowacja i remont budynku
Administracyjnego

2018-2019

0,261 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

25

indywid.

Renowacja oraz generalny remont
zespołu obiektów bramowych

2017-2018

0,433 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

indywid.

Renowacja wraz z generalnym
remontem zespołu
budynków Laboratorium

2018

0,12 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

indywid.

Odtworzenie założeń parkowych
oraz remont ciągów komunikacyjnych

2018 – 2020

0,55 mln zł

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

28

indywid.

Renowacja i remont budynku
„Czworaków”

2018 - 2020

2,094 mln.zł

Środki UE (FS) -85%
kosztów kwalifikowanych
Wkład własny: środki prywatne 15%
Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

29

indywid.

Renowacja i remont budynku Pawilonu
„A”

2018 -2020

0, 34 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

30

indywid.

Renowacja i remont budynku Pawilonu
„B”

2018 -2019

0,56 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

31

indywid.

Renowacja i remont budynku Pawilonu
Głównego

2017 – 2019

0,2 037 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

32

indywid.

Remont i renowacja
budynków Warsztatów

2017 - 2018

0,129 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

33

indywid.

Renowacja i remont Budynku Wieży
Ciśnień

2017 – 2018

0,26 mln zł

Środki UE (EFRR) -80%
Wkład własny: środki prywatne 20%

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

26

27

Samorząd Woj.
Mazowieckiego

Komplementarność
ść finansowa Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji oparta została o zdywersyfikowane źródła finansowania. Należą do nich
zarówno środki budżetu
gminy,
środki dotacyjne
z Unii Europejskiej,
środki programów rządowych
ądowych
i środki interesariuszy
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(przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
ądowych). W rozdziale dotyczącym Indykatywnych ram finansowania projektów
projektó wskazano w sposób
wyczerpujący
ą planowane źródła finansowania.
Miasto Otwock kierując się zasadami maksymalnie efektywneg
efektywnego wykorzystania środków budżetu - będzie dążyło do efektywnego
stosowania modelu dźwigni finansowej - czyli pozyskania środków zewnętrznych
ę
na realizacjęę przedsięwzięć
przedsię ęć i zapewnienia wkładu
własnego niezbędnego do ich efektywnej re
realizacji. Taki model zapewni relatywnie najwyższy
ższy poziom realizacji
realizacj przedsięwzięć, gdyż
gmina dysponując ograniczonymi mo
możliwościami finansowymi, będzie stawiała jako priorytet realizację przedsięwzięć
ę ęć
dofinansowywanych ze źródeł
ź
zewnętrznych.
ętrznych.

System zarządzania, wdrażania
żania i monitoringu programu rewitalizacji
Zarządzanie rewitalizacją i wdrażanie
żanie
Zarządzanie procesem rewitalizacji w Mieś
Mieście Otwock bazuje na trzech zasadach: - partnerstwa - partycypacji
partycypacj - oszczędności.
Partnerstwo polega na tym, że grupy interesariuszy są równymi uczestnikami całego procesu rewitalizacji, poczynając
poczynają od wstępnych
ę
faz planistycznych, przez najważniejszy
żniejszy etap wdraż
wdrażania programy po jego ewaluację post-ante.
ante. Zasada partnerstwa jest szczególnie istotna
w sytuacji słabej współpracy i aktywności interesariuszy rewitalizacji, jaka ma miejsce w Otwocku. Dzięki
Dzięk zasadzie partnerstwa nastąpi: identyfikacja lokalnych liderów zmian (moż
(może równieżż kreacja) - wzmocnienie współpracy pomiędzy
pomię
interesariuszami, w tym
reprezentującymi organizacje pozarządowe,
ądowe, niezorganizowane grupy mieszkań
mieszkańców i przedstawicieli instytucji publicznych - wzmocnienie
współpracy mieszkańców z urzędem - identyfikacja miejscowych potencjałów, które mogąą wzmocnić proces rewitalizacji przezwyciężanie barier wynikających z nieufnoś
nieufności oraz konfliktu interesów - wzrost wiedzy o procesie rewitalizacji
rewitalizacj i jego promocja podział praw i obowiązków parterów w bieżą
bieżących działaniach, wywołanych wykonaniem projektów rewitalizacji
rewitalizacj - wypracowanie nowych
projektów rewitalizacji.
Zgodnie z zasadą partycypacji poszczególne grupy partneró
partnerów powinny aktywnie zaangażować
ż
ć się w proces rewitalizacji. Proces
partycypacji wymaga stałego doskonalenia, ponieważ wpisane sąą w niego pewne bariery, na przykład
zykład ograniczona obecność i z reguły
pasywna postawa przedstawicieli środowisk wykluczonych, którzy – jako bezpośredni adresaci wielu projektów
projektó rewitalizacji – powinni
wyrażać swoje opinie w sprawach bezpoś
bezpośrednio ich dotyczących.
ą
Oczekuje sięę również,
ż że rozszerzanie kręgów
krę
partycypacji o nowych
interesariuszy spowoduje pojawienie sięę nowych projektów, szczególnie projektó
projektów społecznych.
Mając
ą na uwadze ograniczenia budżetowe
żetowe nie przewiduje się powołania odrębnego
ę
podmiotu do zarządzania
zarzą
procesem rewitalizacji.
W Urzędzie Miasta zostanie wyłoniony
iony zespół pracownikó
pracowników o kluczowych kompetencjach – Zespół Zadaniowy w komórce merytorycznej
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w strukturach UM. Równocześnie,
śnie, dla wsparcia partnerstwa i partycypacji utworzony zostanie Komitet ds. Rewitalizacji
Rewitalizacj Miasta Otwocka,
składający się z przedstawicieli instytucji partnerskich w rewitalizacji. Zespoły te zostanąą powołane zarządzeniem
ądzeniem Prezydenta Miasta
Otwocka bezpośrednio po uchwaleniu przez Radę Miasta Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016
– 2023. Powołanie składu
adu Komitetu ds. Rewitalizacj
Rewitalizacji Miasta Otwocka zostanie poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Wspólne zadania Zespołu Zadaniowego ora
oraz Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Otwocka:
•
•
•

popularyzacja tematyki rewitalizacji, przekazanie informacj
informacji intersariuszom
poszerzenie kręgu intersariuszy i partneró
partnerów poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi osobami i podmiotami
opracowanie sprawozdań z działalnoś
działalności, udział w pracach dotyczących monitoringu realizacji programu i jego ewaluacji.

Zadania Komitetu ds. Rewitalizacji Miasta Otwocka:
•
•
•

wsparcie doradcze i informacyjne dla zespołu Zadanioweg
Zadaniowego ds. Rewitalizacji, Rady i Urzędu
ędu Miasta, partnerów
partneró planujących
i realizujących projekty rewitalizacyjne
lizacyjne
opiniowanie treści zarządzeń,
ą ń, procedur, now
nowo zgłaszanych projektów rewitalizacji oraz poszczególnych zadań (podprojektów)
aktualnych zintegrowanych projektów
w rewitalizacyjnych
diagnozowanie sytuacji w strategicznych obszarach rewitalizacji, gromadzenie i analiza danych, aktywny udział w pracach
monitorujących i oceniających
ących funkcj
funkcjonowanie programu rewitalizacji.

Zadania Zespołu Zadaniowego:
•
•
•
•
•
•

inicjowanie partnerstw na rzecz realizacj
realizacji projektów rewitalizacji
organizacja i realizacja wsparcia realizacj
realizacji projektów rewitalizacji zgłoszonych przez Urząd
ąd Miasta oraz
ora zadań miasta
w projektach zintegrowanych
tworzenie instrumentów wsparcia realizacj
realizacji projektów rewitalizacji, w tym finansowych, organizacyjnych i proceduralnych
koordynacja projektów partnerskich, w którym Urząd Miasta Otwocka jest jednym z partnerów
pozyskiwanie zewnętrznych środków
w finansowych na rewitalizację
współpraca z podmiotami zewnętrznym
ętrznymi w zakresie rewitalizacji.

Komitet ds. Rewitalizacji Miasta Otwocka będzie
ęędzie wyłoniony spoś
spośród
śród interesariuszy na zasadzie partnerstwa. Informacja o zamiarze
utworzenia Komitetu, celach i zasadach jego funkcjonowania zostanie z wyprzedzeniem podana do publicznej wiadomości.
wiadomoś Rekomenduje
się włączenie w skład Komitetu przedstawicieli Rady Miasta.
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Partycypacja interesariuszy
Proces prowadzonej Rewitalizacji obszaró
obszarów znajdujących się w sytuacji kryzysowej, obszarów wymagających
wymagają
wsparcia wymaga
aktywnego udziału wielu interesariuszy, dla których wskazany obszar podlegają
podlegający delimitacji jest obszarem, gdzie kumulują sięę ich
interesy, potrzeby i preferencje. Istotne jest okreś
określenie dla tych grup partycypujących w procesie rewitalizacji
rewitalizacj stopnia zaangażowania, ich
roli i poziomu zainteresowania lokalne, przedsię
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, Ośrodek
środek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd
Urzą Pracy,
spółdzielnie mieszkaniowe. Drugą grupąą interes
interesariuszy są tzw. interesariusze – sojusznicy
y interesariuszy kluczowych, są to interesariusze
zainteresowani, ale posiadający
ą małąą siłęę wpływu, a należą do nich: aktywni mieszkańcy, aktywni właściciele
ściciele nieruchomości
nieruchomoś prywatnych,
sektor biznesu, fundacje, stowarzyszenia,
arzyszenia, instytucje kulturalne, edukacyjne, sportowe, Policja.
Interesariusze wymagający wsparcia too interesariusze nieaktywni, którzy posiadająą jednak dużą
żą siłę wpływu należą
żą do nich:
beneficjenci pomocy społecznej, bezrobotni, nieinnowacyjne przedsię
przedsiębiorstwa. Ostatniąą grupąą interesariuszy w kontekście siły wpływu
i zaangażowania
ż
sąą interesariusze bierni
bierni-niezainteresowani o niskiej sile wpływu. Należą
żą do
d nich: bierni mieszkańcy
obszarów rewitalizacji, bierni właściciele
ściciele nieruchomoś
nieruchomości prywatnych
Podczas prowadzonych prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, na etapie diagnozy czynnikó
czynników i zjawisk kryzysowych na obszarze
gminy oraz programowania procesu rewitalizacji, został zapewniony udział i dostęp do informacji
informacj dla wszystkich interesariuszy:
mieszkańców,
ń
przedsiębiorców,
ębiorców, organizacj
organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych. Działania te były zróżnicowane pod względem
wzglę
użytych
ż
narzędzi, środków komunikacji, aby zmaksymalizować efektywność
ść dotarcia z informacją do grup docelowych.
Wobec powyższego wykorzystano następują
ępujące narzędzia
ę
badawcze:
•
•
•

Badanie ankietyzacyjne przeprowadzone wś
wśród mieszkańców,
ń
przedsiębiorców,
ę
organizacji pozarządowych
pozarzą
Spotkania konsultacyjne z interesariuszam
interesariuszami na etapie sporządzania diagnozy czynników kryzysowych w gminie
Spotkania konsultacyjne z interesariuszam
interesariuszami na etapie konstruowania celów, kierunków, działań
dz
i projektów niezbędnych
w procesie rewitalizacji
•
Spotkanie podsumowujące
ące proces rewitalizacj
rewitalizacji na etapie uchwalonego do realizacji Programu Rewitalizacji.
Powyższe działania zostały szczegółowo opisane w rozdziale dotyczącym Partycypacji Społecznej

Współpraca z parterami zewnę
zewnętrznymi, promocja programu
Podmioty prowadzące
ące Lokalny Program R
Rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016 – 2023, a w szczególności
szczególnoś komórka merytoryczna
w Urzędu Miasta Otwocka i organizacje pozarzą
pozarządowe prowadzące
ą
projekty rewitalizacji
cji będą ściśle współpracować
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z wszystkimi podmiotami, które są związane z działalnoś
działalnościąą samorządu
ą gminnego i rewitalizacjąą na Mazowszu, parterami
parteram biznesowymi,
organizacjami wsparcia, w szczególności z jednostkam
jednostkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jednostkami
jednostkam samorządu
terytorialnego (w tym Powiatem Otwockim), organizacjam
organizacjami społecznymi promującymi i działającymi na rzecz
rzec włączenia społecznego,
wzbogacania działańń rewitalizacyjnych, promocj
promocji zdrowego trybu życia, wspierania srebrnej ekonomii, wspierania działań poprawiających
ą
ład przestrzenny i jakość środowiska.
rewitalizacji zaangażują się we współpracę gmin
Władze miasta i lokalne instytucje rewitalizacj
Metropolitalnego mającą
ą ą na celu zwiększenie
ększenie skal
skali działań rewitalizacyjnych i ich efektywności.

Mazowsza,
zowsza, Warszawskiego
Warszawskieg Obszaru

W zakresie promocji programu przewidziane sąą nastę
następujące
ą działania:
•
•
•

Informacja – strona internetowa – zakładka „Rewitalizacja”, artykuły w prasie, dostępność
dostę ść dokumentów dot.
rewitalizacji na stronie BIP
Popularyzacja – organizowanie otwartych spotkań
ń rewitalizacyjnych, publikacja opracowań
ń dotyczących
ą
przebiegu
rewitalizacji w Mieście Otwock.
Reklama – udostępnienie
ępnienie materiałó
materiałów o rewitalizacji w Mieście
ście Otwocku na forach rewitalizacyjnych np.; centrum wiedzy
o rewitalizacji, Instytutu Rozwoju Miast.

Dzięki zasadzie partnerstwa nastąpi:
•
•
•
•
•
•
•
•

identyfikacja lokalnych liderów zmian
wzmocnienie współpracy pomiędzy
ędzy interesariuszami, w tym reprezentującymi organizacje pozarządowe,
pozarzą
niezorganizowane
grupy mieszkańców i przedstawicieli instytucji publicznych
wzmocnienie współpracy mieszkańców
ńców z urzędem
identyfikacja miejscowych potencjałó
potencjałów, które mogą wzmocnić proces rewitalizacji
przezwyciężanie
ęż
barier wynikających
ących z nieufności oraz konfliktu interesów
wzrost wiedzy o procesie rewitalizacji i jego promocja
podział praw i obowiązków parterów w bieżących działaniach, wywołanych wykonaniem projektów
rojektów rewitalizacji
wypracowanie nowych projektów rewitalizacji.

Zgodnie z zasadą partycypacji poszczególne grupy partneró
partnerów powinny aktywnie zaangażować się w proces rewitalizacji. Proces
partycypacji wymaga stałego doskonalenia, ponieważ wpisane sąą w niego pewne bariery, na przykład
zykład ograniczona obecność i z reguły
pasywna postawa przedstawicieli środowisk wykluczonych, którzy – jako bezpośredni adresaci wielu projektów
projektó rewitalizacji –
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powinni wyrażać swoje opinie w sprawach bezpoś
bezpośrednio ich dotyczących. Oczekuje się również,
ż
że
ż
rozszerzanie
kręgów partycypacji o nowych interesariuszy spowoduje pojawienie sięę nowych projektów, szczególnie projektów
projektó społecznych.
Mając
ą na uwadze ograniczenia budżetowe
żetowe nie przewiduje się powołania odrębnego podmiotu do zarządzania
zarz
procesem rewitalizacji.
W Urzędzie Miasta Otwocka zostanie wyłoniony zespół pracownikó
pracowników o kluczowych kompetencjach – Zespół Zadaniowy w komórce
merytorycznej w strukturach urzędu.
ędu. Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacj
Rewitalizacji powołany zostanie zarządzeniem
ądzeniem Prezydenta
Pr
Miasta Otwocka
bezpośrednio po uchwaleniu przez Radęę Miasta Otwocka Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Harmonogram realizacji procesu rewitalizacj
rewitalizacji
Okres realizacji procesu rewitalizacji objętego niniejszym LPR wynosi 8 lat (lata 2016 – 2023). Przewiduje się podział tego okresu na trzy
podokres pełnej funkcjonalności LPR poprzedzone rocznym okresem uruchamiania Programu.
Tabela 30. Ramowy harmonogram realizacji procesu rewitalizacji w Otwocku 2016 – 2023
2016

2017

2018-2020

2021-2023
2023

Programowanie LPR:
-Diagnoza i wyznaczenie obszaru
rewitalizacji
- Opracowanie i przyjęcie LPR
-Powołanie struktury zarządzania LPR
po podjęciu uchwały przez Radę
Miasta
-Opracowanie
szczegółowego harmonogramu na
rok 2017

Okres uruchamiania LPR:
- Realizacja harmonogramu działań
na rok 2017
- Uruchomienie systemu
monitorowania i oceny realizacji.
- Opracowanie harmonogramu
2018 – 2020

Pierwszy okres pełnej
funkcjonalności LPR:
- Ewaluacja realizacji LPR w roku
2017, wnioski i poprawki
- Realizacja przedsięwzięć
rewitalizacyjnych przewidzianych
na lata 2018 - 2020 W 2020 –
opracowanie harmonogramu na
lata 2021 – 2023.

Drugi okres pełnej
funkcjonalności GPR:
- Ewaluacja realizacji LPR 2018 –
2020 wnioski i poprawki
- Realizacja przedsięwzięć
rewitalizacyjnych przewidzianych
na lata 2021 - 2023 W 2023 –
opracowanie GPR na kolejne lata.

Monitoring rewitalizacji
Monitoring to obserwowanie jakiegośś procesu i odnotowywanie jego zmieniającego się stanu w celu uzyskania wiedzy
wi
o jego przebiegu.
System monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji musi umożliwiać
ż
ć dokonywanie obiektywnych pomiarów
pomiaró poszczególnych
wskaźników w przyjętych
ę
odstępach
ępach czasu, dzię
dzięki czemu możliwa będzie ocena efektywności realizowanych przedsięwzięć.
przedsię ę
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Celem monitorowania procesów rewitalizacyjnych w mieście
ście jest dostarczenie informacji, na podstawie których następuje
nastę
ocena postępu
ę
prowadzonych działań oraz weryfikacja tempa i kierunku zmian, do których proces ten zmierza. Monitoring pozwala na identyfikację
trudności lub
nieprawidłowości we
wdrażaniu
ż
Programu.
Gwarantuje
równieżż
zgodność
ść
realizacji
realizacj przedsięwzięcia
z przyjętymi założeniami i wcześniej
śniej zatwierdzonym
zatwierdzonymi celami, a także
ż spełnia funkcjęę wewnętrznej
ętrznej kontroli, obejmującej
obejmują
ocenęę
skuteczności i terminowości realizacji poszczególnych działań
ń względem
ę
harmonogramu, a także
ż kontrolęę końcową
koń
ń
ą – sprawdzenie czy
ustalone cele zostały osiągnięte.
Związana z monitoringiem sprawozdawczość
ść obejmuje zbieranie informacj
informacji dotyczących
ą
wdrażania
żania przedsięwzięć
przedsię ęć z uwzględnieniem
celów i działań, w postaci danych liczbowych, finansowych, wskaź
wskaźników i innego rodzaju informacji oraz przekazanie ich odpowiednim
jednostkom w określonej formie i terminach dla potrzeb monitorowania realizacj
realizacji Programu.
Monitorowanie Programu będzie prowadzone w zakresie rzeczowym i finansowym, w zależności od charakteru dostarczanych danych:
•
rzeczowym – dostarczenie danych i informacj
informacji na temat aktualnego stanu wdrażania LPR oraz przeprowadzenie oceny poziomu
jego realizacji,
•
finansowym – analiza danych finansowych realizacj
realizacji przedsięwzięć,
ę ęć celem oceny postępu
ępu finansowego
finansoweg we wdrażaniu
Programu,
ędzie prowadzony na dwóch głównych poziomach:
Monitoring procesu rewitalizacji będzie
•
strategicznym – całego Programu,
•
operacyjnym - poszczególnych przedsię
przedsięwzięć.
ęć
Monitorowanie będzie się odbywać w trybie cią
ciągłym. Z częstotliwością raz w roku sporządzone
ądzone zostanie sprawozdanie z monitoringu.
Wszystkie wskaźniki mierzone będą
ę ą cyklicznie. Czę
Częstotliwość
ść pomiaru wskaźników
ź
jest uzależniona
żniona od kategorii wskaźnika. Dane będą
przekazywane przez komórki merytoryczne urzę
urzędu miasta, jednostki i podmioty realizujące poszczególne
zczególne zadania, ale również
uwzględniane będą inne dane kontekstowe odnoszą
odnoszące sięę do wskaźników, przy czym wskaźnikowane będą
ę ą produkty i rezultaty, a dla
całego Programu równieżż oddziaływania. Monitorowanie finansowe obejmować będzie
ędzie dane finansowe z realizacji przedsięwzięć,
będących podstawą do oceny efektywności wydatkowania przeznaczon
przeznaczonych na nie środków, w oparciu o raporty
porty okresowe uwzględniające
uwzglę
ą
wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze śśrodków publicznych i prywatnych. Kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w system
monitoringu Programu będzie
ędzie Zespół Zadaniowy oraz Komitet ds. Rewitalizacji Miasta Otwocka.
Podstawą systemu monitoringu i oceny realizacjii programu będzie ciągły dialog pomiędzy interesariuszami procesu rewitalizacji.
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Celem umożliwienia aktywnego udziału róż
różnych interesariuszy w przygotowaniu, prowadzeniu oraz
ora ocenie rewitalizacji, raporty
monitoringowe powinny byćć udostępnione
ępnione lokalnej społecznoś
społeczności, m.in. poprzez ich publikacjęę na odpowiedniej stronie internetowej
Urzędu Miasta. Aby ułatwić proces i obniż
obniżyćć koszty gromadzenia danych, system zostanie w istotnej części
częś oparty na wskaźnikach
gromadzonych przez różne
żne instytucje (np. GUS, Policja, Szkoły, MOPS, PUP) i w ramach współpracy uzgodniony zostanie system
wymiany informacji:
ne rozszerzone fiszki
fiszk informacyjne,
Poszczególne projekty indywidualne i zadania w projektach zintegrowanych będą miały opracowywane
w których będą gromadzone dane o projekcie, łą
łącznie z harmonogramem przebiegu, szczegółowym finansowaniu oraz
ora wskaźnikach
realizacji projektu.
System informacji o programie będzie
ędzie zatem składał się z następujących elementów:
•
•
•

fiszek informacyjnych projektó
projektów w realizacji
cyklicznych (rocznych)) sprawozdani
sprawozdania z realizacji programu wykonanych przez Zespół Zadaniowy, zatwierdzanych
przez Komitet ds. Rewitalizacjii Miasta Otwocka
raportów z monitoringu realizacj
realizacji programu.

ących efekty programu bę
będąą gromadzone systematycznie dane z zakresu:
W analizach podsumowujących
•
liczby mieszkańców,
ńców, struktury wiekowej w ujęciu ekonomicznych grup wieku
•
wykluczenia społecznego
•
liczba osób korzystających z usług oś
ośrodka pomocy społecznej
•
bezrobocia
•
liczba bezrobotnych z uwzględnieniem
ędnieniem osób długotrwale bezrobotnych
•
bezpieczeństwa publicznego
•
liczba wykroczeń i przestępstw
ępstw
•
przedsiębiorczość
•
liczba zarejestrowanych podmiotó
podmiotów gospodarczych w podziale na formy i zakresy działania.
Z uwagi na
potrzebęę
wzmocnienia
komunalneg
komunalnego sektora
mieszkaniowego i dynamiczny
deweloperskiego rekomenduje sięę przeprowadzenie analizy lo
lokalnego rynku nieruchomości.

rozwój

budownictwa

Wszystkie podmioty, których propozycje przedsię
przedsięwzięć
ęć rewitalizacyjnych, zostanąą wpisane do programu rewitalizacji, będą
bę ą zobligowane
do dostarczenia w określonym terminie informacj
informacji nt. stanu realizacji zgłoszonych przedsięwzięć
ę ęć rewitalizacyjnych, na podstawie której
tworzona będzie karta oceny realizacji przedsię
przedsięwzięcia.
ę
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Kontrola poprawności procesu rewitalizacji będzie
ędzie odbywać sięę poprzez monitorowanie efektów i celów założonych
założ
we wdrażanych
projektach.
Tabela 31. Karta oceny realizacji przedsięwzięcia
Nazwa przedsięwzięcia

Podmiot realizujący przedsięwzięcie

Osoba udzielająca informacji

Zakładany harmonogram realizacji

Rzeczywisty harmonogram realizacji

Wskaźniki
Wskaźnik produktu

Zakładany wskaźnik

Osiągnięty wskaźnik

Wskaźnik rezultatu

Zakładany wskaźnik

Osiągnięty wskaźnik

Termin uzyskania danych i informacji
Sporządził

Data/podpis

Zatwierdził

Data/podpis

Karty oceny realizacji projektu posłużą do sporzą
sporządzania corocznie karty oceny realizacji niniejszego programu rewitalizacji.
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Tabela 32. Karta oceny realizacji projektu

Lista przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w danym okresie sprawozdawczym (nr i nazwa)
Lista przedsięwzięć zrealizowanych w terminie (nr i nazwa)

Lista przedsięwzięć zrealizowanych po terminie (nr i nazwa) wraz z informacją nt. przyczyny opóźnień

Lista przedsięwzięć niezrealizowanych (nr i nazwa) wraz z informacją nt. przyczyny

Wskaźniki
Wskaźnik produktu

Zakładane wartości

Osiągnięte wartości

Stopień osiągnięcia wskaźnika {%}

Wskaźnik rezultatu

Zakładane wartości

Osiągnięte wartości

Stopień osiągnięcia wskaźnika {%}

Podstawowe problemy związane z wdrażaniem programu rewitalizacji

Termin uzyskania danych i informacji
Sporządził

Data/podpis

Zatwierdził

Data/podpis

Oprócz corocznego monitoringu programu rewitalizacji, założ
założono przeprowadzenie po upływie połowy horyzontu czasowego
czasoweg programu
ewaluacji śród okresowej, której celem będzie ocena wdraż
wdrażania programu rewitalizacji pod kątem jego wpływu na ożywienie społecznogospodarcze
obszaru
miasta.
W tym
celu
zakłada
sięę
przeprowadzenie
analizy
wskaźników
wskaź
wykorzystanych
do delimitacji oraz porównanie ich wartośc
ści do stanu wyjściowego i stanu planowanego.
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Tabela 33. Wskaźniki monitorowania programu
mu rewitalizacji – stan istniejący i planowany
LP
1

Nazwa wskaźnika
Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców

Stan istniejący 2015
3,07

Stan planowany2020
3,01 (spadek o 2%)

Stan planowany 2023
2,9 (spadek o 5%)

2

Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogól. liczbie mieszk.

1,93

1,89 (spadek o 2%)

1,83 (spadek o 5%)

3

Obciążenie demograficzne {stosunek osób nieprodukcyjnych
do ogóln. liczby. mieszkańców}

0,60

0,57 (spadek o 5%)

0,55 (spadek o 8%)

4

Liczba świadczeń udzielanych w ramach p. społecznej {szt.}

1622 szt.

1540 (spadek o 5%)

1460 (spadek 10%)

5

Wartość świadczeń wypłacanych w ramach p. społecznej {zł}

5 862 533zł

5 569 406 (spadek o 5%)

5 276 280 (spadek 10%)

6

Wykroczenia odnotowane przez Straż Miejską {szt.}

1176

1117 (spadek o 5%)

1158 (spadek 10%)

7

Liczba założonych „Niebieskich Kart”{szt.}

246

234 (spadek o 5%)

221 (spadek o 10%)

8

Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych {zł}

844 100

801 895 (spadek o 5%)

759 669,90(spadek o 10%)

9

Frekwencja wyborcza{%}

64,36

67,58 (wzrost o 5%)

69,5(wzrost o 8%)

10

Udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim {%}

19,53

20,50 (wzrost o 5%)

11

Liczba osób z problemami alkoholowymi

267

235 (spadek o 5%)

240 (spadek o 10%)

12

Liczba wpisów najczęściej powtarzających się
działalności w systemie CEDG

3719

3904 (wzrost o 5%)

4090 (wzrost o 10%)

źródło: opracowanie własne

Ewaluacja w procesie rewitalizacji
Ewaluacja w kontekście
ś
działańń rewitalizacyjnych polegać będzie
ę
na ocenie i interpretacji zebranych
ch wcześniej
wcześ
danych zawartych
w Raporcie Monitoringowym. Prowadzona ewaluacja Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji stanowićć będzie
ę
niezbędne
ędne narzędzie
narzę
działańń zmierzających
ą
do wypełnienia wszystkich ujętych
ętych programem celów.
Rozległy horyzont czasowy prowadzonych działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy jest czynnikiem, który powoduje, iż dokument
Programu Rewitalizacji ma charakter otwarty i jeżeli z powodu wskazanych wyżej
ż
uwarunkowań
ń zajdzie konieczność korekty
jego zapisów, aktualizacja dokumentu będzie
ędzie wymaganą koniecznością.
ś ą
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Narzędziem
ę
wykonawczym będzie
ędzie wówczas powołany Komitet ds. Aktualizacj
Aktualizacji Rewitalizacji. Dokument aktualizacyjny przyjmowany
będzie stosowną Uchwałą Rady Miasta ppo wcześniej
śniej przeprowadzonych konsultacjach społecznych. Wszystkie dokumenty
do
i informacje
związane z prowadzonym procesem rewitalizacj
rewitalizacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez dostępne kanały informacyjne.
Skuteczność
ść wdrażania
żania Programu Rewitalizacj
Rewitalizacji dla Miasta Otwocka zależna
ż
będzie
ędzie od aktywności
aktywnoś i uczestnictwa wielu
podmiotów zainteresowanych pozytywnym przeprowadzeniem procesu rewitalizacji. Wś
Wśród
śród nich znajdowaćć sięę będą
ę ą interesariusze
Programu tacy jak: Urząd
ąd Miasta Otwocka
Otwocka, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Otwocka,, mieszkańcy
mieszkań
obszaru rewitalizacji,
przedsiębiorcy prowadzący
ą działalność
ść gospodarcząą na obszarze rewitalizacji, organizacje pozarządowe,
ądowe,
ą
podmioty zajmujące
zajmująą sięę na
obszarze rewitalizacji pomocąą społeczną,
ąą, bezpieczeń
bezpieczeństwem,
ń
działalnością
ś ą kulturalną,
ą edukacyjną.
ąą. Wszelkie prace prowadzone w ramach
procesu rewitalizacji koordynowaćć będzie
ędzie Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji, który odpowiedzialny będzie
bę
nie tylko za skuteczność
realizacji poszczególnych projektów wyodrę
wyodrębnionych w ramach Programu Rewitalizacji, ale także
takż za realizacje wszystkich
zdefiniowanych w dokumencie celów i kierunkó
kierunków działań. W składzie Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji
Rewitalizacj swoje obowiązki związane
z wdrażaniem Programu Rewitalizacji znajdą sięę osoby wyłonione ze struktur Urzędu
ędu Miasta Otwocka, dla których podział
kompetencji przedstawia poniższy schemat:
chemat:
Koordynator
projektów rewitalizacji

Koordynator
celów i kierunków działań
procesu rewitalizacji

Koordynator ds.
monitoringu
wskaźników rewitalizacj
i

Koordynator ds.
kontaktów z interesariuszami rewitalizacj
i

Kontrola
realizacji projektów rewitalizacj
i

Kontrola
spójności realizacji wyznaczonyc
h celów

Zbieranie danych,
analiza danych,
raportowanie

Działania informacyjne w dostępnych
mediach dot. procesu rewitalizacji,
organizacja spotkań z interesariuszami,
prowadzenie biura ds. rewitalizacji

Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji wsparty zostanie w swoich działaniach w zakresie prac zarządzania i wdrażania
wdraż
procesu
rewitalizacji przez pozostałe podmioty Urzę
Urzędu Miasta Otwocka.
Ponadto, za realizację każdego wymienioneg
wymienionego programy rewitalizacyjnego odpowiadał będzie
ędzie Koordynator, wymieniony w dokumencie
przy charakterystyce każdego z projektów..

191

Projekt pn,,Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Otwocka na lata 2016 -2023 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności
Spójnoś w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014
2014-2020 oraz budżet państwa

Wnioski
Aktualizacja lokalnego Program Rewitalizacji dla Miasta Otwocka na lata 2016 - 2023 wyznacza, w oparciu o diagnozę społecznogospodarczą miasta, prace programowe prowadzone w trybie partycypacyjnym:
-

obszar zdegradowany na terenie Miasta Otwocka, obejmują
obejmujący obszary Okręgów
ę
wyborczych nr 17, 11,18, 6, 15, 4.
obszar rewitalizacji, obejmujący
ący 4 obszary: Ś
Świder, Centrum Zachodnie, Centrum Wschodnie, Śródborów
- 3 główne zintegrowane projekty rewitalizacyjne
rewitalizacyjne: Rewitalizacja Centrum, Projekt Śródborów i Turystyczny Świder
Ś
- wykaz 33 podstawowe projekty rewitalizacj
rewitalizacji przewidziane do realizacji
- lokalne podmioty rewitalizacji:
- Zespół Zadaniowy ds. Rewitaliza
Rewitalizacji - zespół wyłoniony spośród pracowników komórkii merytorycznie powiązanej
z programem – podmiot realizujący
ący program we współpracy z partnerami zewnętrznymi
- zasady organizacji i zarządzania
ądzania programem
- ramowe zasady i źródła finansowania
- system aktualizacji i monitoringu programu.

Na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej
spodarczej Miasta Otwocka Lokalny Program Rewitalizacji rekomenduje
ekomenduje otwarte podejście
podejś
do lokalizacji i zasięgu terytorialnego projektów rewitalizacji. Mając na uwadze zwartość zabudowy i dominację
dominacj funkcji mieszkaniowych
w strukturze przestrzennej Miasta Otwocka,, zidentyfikowane bariery rozwojowe (brak ładu przestrzen
przestrzennego,
nego, deficyty infrastruktury
turystyczno rekreacyjnej, zły stan dróg i terenów
w zielonych, brak miejsc symbolizujących centrum miasta, niedobór i zły stan istniejących
przestrzeni publicznych), potrzeby rewitalizacyjne identyfikowane prze
przez mieszkańców,
ń
duży
ż zasięg
ęg obszarów
obszaró zidentyfikowanych
jako zdegradowane, projekty rewitalizacji powinny elastycznie dostosowywać sięę do standardów rewitalizacji, do
d jakich należy ścisła
koncentracja zamierzeń rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji. Wymienione czynniki przemawiają za rozprzestrzenieniem
części projektów rewitalizacji w mieście, w odniesieniu do projektów przestrzennych (zagospodarowanie
arowanie terenów
terenó zieleni), integracyjnych
(trasy spacerowe, akcje społeczne). Projekty społeczne o charakterze socjalnym pozostanąą skoncentrowane w obszarze rewitalizacji.
Projekty terytorialne o charakterze inwestycyjnym bę
będąą realizowane zarówno w obszarze rewitalizacji, jak i poza tym obszarem, o ile będą
pozytywnie oddziaływały na ten obszar.
Programowaniu rewitalizacji obszarów kryzysowych
ysowych w Otwocku towarzyszyła idea współtworzenia
tworzenia oblicza miasta przez lokalną
społeczność, miejscowe instytucje i podmioty, w tym podmioty gospodarcze i lokalne władze samorządowe.
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Załącznik 1. Ankieta w spr. Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
Pytania do ankiety w spr. Aktualizacji Lokalnegoo Programu Rewitalizacji
Czy Pana(i) zdaniem naszemu miastu potrzebna jest program oż
ożywienia
ż
zdegradowanych pod względem
ęędem społecznym, gospodarczym
oraz przestrzenno środowiskowym obszarów ?
□ tak □ nie
Proszęę wskazać,
ć, który obszar Miasta Pana zdaniem poddany powinien być procesowi rewitalizacji:
□ Strefa centrum
ędzy ul. Reymonta, Narutowicza, Warszawskąą Dłuskiego, Goldflama, Słowackiego, Samorządową,
Samorzą
ą
□ Tereny Sanatoryjne (obszar pomiędzy
Borową, Kochanowskiego, Niezapominajki
□ Strefa „Dolina Świdra”
□ Strefa aktywizacji gospodarczej w Świerku i Wólce Mlądzkiej wokół NCBJ.
□ inny (proszę wymienić jaki)

. Proszę podać Pana związek z tym terenem (moż
(można wskazaćć kilka odpowiedzi)
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□ miejsce zamieszkania
□ miejsce pracy
□ miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
□ klient
□ miejsce rekreacji, wypoczynku
□ inne
Jakie problemy Pana (i) zdaniem występują
ępują na wybranym przez Pana(i) obszarze.?
(cyfra 1- brak problemu, cyfra 4 wysokie zagroż
zagrożenie)
Problemy występujące na terenie Miasta

1. Brak
problemu

2. Niskie
zagrożenie

3. Średnie
zagrożenie

4. Wysokie
zagrożenie

Bezrobocie
Wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej
Uzależnienia, alkoholizm, narkomania, agresja
i przemoc wśród młodzieży
Niewystarczająca aktywność społeczna
i obywatelska
Emigracja młodych z miasta
Niska jakość usług świadczonych przez publiczne
zakłady opieki zdrowotnej
Brak dobrej oferty kulturalnej
Brak miejsc krzewienia kultury np. Centrum
Kultury, kluby muzyczne itp.
Złe warunki mieszkaniowe
Zły stan techniczny infrastruktury drogowej
Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych
Niewystarczająca infrastruktura sportowo –
rekreacyjna,
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Brak turystycznego zagospodarowania
terenów wzdłuż rz. Świder .
Brak odpowiedniego zaplecza
hotelowego i gastronomicznego
Zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych –
mieszkań komunalnych
Zniszczone i zdekapitalizowane
budynki drewniane i murowane
o wartości zabytkowej
Brak należytego wykorzystania
walorów turystycznych Otwocka nieoznakowane
trasy turystyczne, rowerowe, punkty orientacyjne
itp.
Brak informacji turystycznej – infokioski, punkty
promocyjne.
Niewystarczająca ilość inicjatyw związanych
z tworzeniem nowych miejsc pracy
Brak ulg i zwolnień podatkowych dla lokalnych
przedsiębiorców
Brak działań zachęcających
przedsiębiorców do współpracy w ramach
Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Nieplanowe przenoszenie się miejsc
aktywności handlowej
wskaż inne problemy

Proszę o ocenę i wskazanie, z jaką Pana(i) zdaniem intensywnością samorząd powinien podejmować poniższe
ższe zadania w obrębie obszaru
rewitalizowanego?
(cyfra 1- niska intensywność działań, 5- wysoka intensywność działań)
ń
1
Działania podejmowane przez samorząd
Poprawa bezpieczeństwa w mieście
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Przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie)
Zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a
mieszkańcami, organizacjami, stowarzyszeniami
Zapobieganie bezrobociu
Poprawa dostępności do nowoczesnych technologi
technologii
Polepszenie na rynku pracy pod kątem doradztwa zawodoweg
zawodowego z poziomu
szkół
Zwiększenie częstotliwości wydarzeń kulturalno
o – edukacyjnych np.
festynów, pikników tematycznych, itp.
Zagospodarowanie turystyczne obszarów wokół rz. Świder
Zainwestowanie w infrastrukturę sportowo - rekreacyjną np. siłownie
plenerowe, ścieżki rowerowe, miejsca piknikowe, ścieżk
ścieżki edukacyjne,
parki linowe.
Aktywizacja lokalnych przedsiębiorców na rzeczz rozwoju Otwocka
jako kurortu turystycznego
Uporządkowanie funkcji handlowych z uwzględnieniem historycznej
tradycja w poszanowaniu ładu przestrzennego.
Usprawnienia komunikacyjne zmierzające do zwiększenia liczby miejsc
parkingowych
Zidentyfikowanie rynku miejskiego poprzez przywrócenie ładu
przestrzennego w centrum

Proszęę wskazaćć inne działania rewitalizacyjne, które Pana zdaniem mogłyby wyprowadzićć ze stanu kryzysowego
kryzysoweg obszar rewitalizacji
Dziękujemy za udział w ankiecie !
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Załącznik 2. Mapa Obszarów Rewitalizacji
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Załącznik 3. Mapa Obszaru Rewitalizacji Świder
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Załącznik 4. Mapa Obszaru Rewitalizacji Centrum Zachodnie
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Załącznik 5. Mapa Obszaru Rewitalizacji Centrum Wschodnie
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Załącznik 6. Mapa Obszaru Rewitalizacji Śródborów
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