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I.  ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

1. Podstawy prawne działania powiatu a sposób podejścia do budowy strategii rozwoju
. 

Według ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym "powiat wykonuje określone

ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej,

promocji  i  ochrony zdrowia,  pomocy  społecznej,  polityki  prorodzinnej,  wspierania  osób

niepełnosprawnych, transportu i  dróg publicznych, kultury i  ochrony dóbr  kultury, kultury

fizycznej  i  turystyki,  geodezji,  kartografii  i  katastru,  gospodarki  nieruchomościami,

zagospodarowania  przestrzennego  i  nadzoru  budowlanego,  gospodarki  wodnej,  ochrony

środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i

bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i  zapobiegania

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania

bezrobociu oraz aktywizacji  lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania

powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi".

W ustawie dokonano enumeracji zakresu działania powiatu nie dzieląc zadań na obligatoryjne

i  fakultatywne.  Zadania,  które  nie  zostały  przypisane  do  zakresu  działania  powiatu  i

województwa  należą  do  gmin  i  mogą  być  wykonywane  w  ramach  współdziałania

międzykomunalnego. Wyraźnie zostały rozgraniczone kompetencje gmin i powiatów. Gminy

nie są podporządkowane powiatom. Powiaty uzupełniają działalność gmin. 

Na  realizację  zadań  publicznych  przez  samorząd  powiatowy  nie  zostały  zabezpieczone

odpowiednie środki finansowe. Większość środków finansowych powiatu pochodzi z dotacji

z  budżetu  państwa  i  jest  przeznaczonych  na  wykonywanie  zadań  zleconych  z  zakresu

administracji rządowej. Dochody własne powiatu są skromne i nie wystarczają na realizację

zadań własnych. Skromny majątek własny powiatu ogranicza możliwość zaciągania pożyczek

i kredytów oraz emisję papierów wartościowych. Zdolność kredytowa powiatu jest niewielka

w porównaniu ze zdolnością gmin i województw.

Uwzględniając podstawy prawne działania powiatu, jak również charakter danego obszaru,

występujące  problemy  oraz  możliwości  i  chęci  współdziałania  samorządu  powiatu  i

samorządów gmin, w toku prac nad strategią rozwoju ustalono, że podmiotem strategii będzie

Starostwo  Powiatowe  oraz  gminy  wchodzące  w  skład  powiatu  piaseczyńskiego.

Skoncentrowano się w strategii rozwoju na problematyce nie tylko odpowiadającej zakresowi

zadań  i  kompetencji  powiatu,  ale  również  na problemach,  które  można  rozwiązać  we



współpracy z gminami. Starostwo Powiatowe zadeklarowało rolę koordynatora działań gmin

w rozwiązywaniu kluczowych problemów dotyczących całego obszaru powiatu. Tego rodzaju

podejście  może  być  korzystne  w  staraniach  o  współfinansowanie  przez  UE  projektów

inwestycyjnych  ważnych  w  skali  powiatu,  przygotowanych  przez  samorząd  powiatu  we

współpracy z samorządami gmin.

2.Strategia  rozwoju  Powiatu  Piaseczyńskiego  -  strategią  rozwoju  zrównoważonego.

Pojęcie "rozwój zrównoważony" ("sustainable development")

Rozwój  zrównoważony jest  główną  ideą  w  planowaniu  rozwoju  jednostek  terytorialnych

(przepis  w   ustawach:  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  o  ochronie  i

kształtowaniu środowiska, Prawo ochrony środowiska). Jest zaleceniem Agendy 21 z Rio de

Janeiro w 1992 r. oraz w traktacie z Maastricht.

Termin  „sustainable  development”  po  raz  pierwszy  został  użyty w  1978  r.  w  Raporcie

Światowego  Komitetu  ds.  Środowiska  i  Rozwoju.  Według  autorów  Raportu  „rozwój

zrównoważony to  taki  proces  wzrostu  i  zmian,  który zapewnia  zaspokojenie  istniejących

potrzeb  bez  ograniczenia  przyszłym  generacjom  możliwości  zaspokojenia  ich  własnych

potrzeb”.  Terminem tym określa  się  obecnie  nie  tylko użytkowanie zasobów  (zgodnie  z

zasadami  zrównoważonego  rozwoju),  ale  także  konieczność  podtrzymywania  dobrobytu

ludności  ze  szczególnym uwzględnieniem  społeczności  lokalnych  i  z  zastrzeżeniem,  że

wzrost  ten  nie  może  spowodować  ograniczenia  zdolności  przyszłych  generacji  do

zaspokojenia ich własnych  potrzeb. Termin „sustainable development” nie oznacza dokładnie

„rozwój  zrównoważony”,  ale  raczej  „rozwój  podtrzymywalny” lub  „rozwój  możliwy  do

kontynuowania w długim czasie”.  Od kilku lat kraje wysoko rozwinięte podejmują wysiłki

mające na celu skonkretyzowanie i wdrażanie tak rozumianego rozwoju. 

W  Polsce  oficjalna  definicja  pojawiła  się  w  1997  r.  w  znowelizowanej  ustawie  z  dnia

31stycznia 1980 r o ochronie i kształtowaniu środowiska, a następnie w ustawie z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przez rozwój zrównoważony rozumie się " taki

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych,

gospodarczych  i  społecznych,  z  zachowaniem  równowagi  przyrodniczej  oraz  trwałości

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania

podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego

pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Dotychczasowe doświadczenia planistyczne wskazują na trudności wdrażania zasad rozwoju



zrównoważonego  do  praktyki  planowania.  Wynikają  one  często  z   niejednoznacznego

rozumienia i definiowania pojęcia „rozwój zrównoważony”. Konkretyzacji definicji próbuje

się  dokonywać  przez  ustalanie  zasad  oraz  określanie  wskaźników  (mierników),

umożliwiających ocenę stopnia realizacji zasad. Przyjmuje się na ogół następujące zasady :

1) wynikające z celów rozwoju zrównoważonego:

- poprawa warunków życia mieszkańców,

- uwzględnianie interesów obecnego i przyszłych pokoleń,

- sprawiedliwość między i wewnątrzgeneracyjna  w dostępie do środowiska i  innych

szans rozwoju;

2) dotyczące sposobów realizacji celów zrównoważonego rozwoju:

- odtwarzanie zasobów odnawialnych,

- substytucja zasobów nieodnawialnych,

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- emitowanie  takich  ilości  zanieczyszczeń,  które  środowisko  jest  w stanie  przyjąć  i

zneutralizować;

3) dotyczące  opracowania i wdrażania koncepcji rozwoju:

- podejście kompleksowe, ale z koncentracją na kluczowych problemach,

- planowanie zintegrowane,

      -    wielowariantowość rozwiązań koncepcji planistycznych;

4) dotyczące planowania przekształceń zagospodarowania:

- dostosowywanie zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych,

- zachowanie  właściwych   proporcji  między  terenami  biologicznie  czynnymi  i

zabudowanymi, minimalizacja uciążliwości zagospodarowania,

- koncentracja zagospodarowania.

Podstawowe znaczenie dla opracowania strategii zrównoważonego rozwoju ma identyfikacja

najistotniejszych w danej jednostce terytorialnej problemów, wynikających z funkcjonowania

systemu społeczeństwo – gospodarka – środowisko przyrodnicze. Największą trudnością jest

przełamanie ujęć „sektorowych” będących efektem podziału nauk na poszczególne dyscypliny

i  podziału  działalności  gospodarczej  na  poszczególne  branże.  Do  przełamywania  ujęć

sektorowych przyczynia się myślenie kategoriami  strategii (polityki) rozwoju. 

Planowanie strategiczne wyróżnia się od innych metod planowania następującymi cechami:

-  odległy horyzont czasu,

-  kompleksowość  a  jednocześnie  selekcja  problematyki  (skupienie  się  na  zagadnieniach

podstawowych),



-  koncentracja środków, zwiększająca efektywność podejmowania działań,

-  tworzenie ram dla planowania operacyjnego,

-   ciągłość  planowania,  polegająca  na  weryfikacji  ustaleń  w  miarę  zmieniających  się

uwarunkowań (zewnętrznych i wewnętrznych),

-  uspołecznienie procesu planowania.

Planowanie strategiczne to proces wyboru długofalowych celów oraz ustalania programów

realizacji konkretnych  zadań, w którym określane są sposoby  osiągania wyróżnionych celów

i strategie wdrażania wybranych programów. 

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga:

-  zwrócenia większej uwagi na integrację polityczną, administracyjną i organizacyjną,

-  doskonalenia partnerstwa, kooperacji i współuczestnictwa obywatelskiego,

-  myślenia w kategoriach ekosystemowych,

-  zachowania równych praw dla wszystkich grup ludności i wszystkich pokoleń.

3.Uwarunkowania  rozwoju  powiatu  wynikające  z  dokumentów  planistycznych  o

charakterze strategicznym - kraju i województwa mazowieckiego

Strategia  rozwoju  powiatu  piaseczyńskiego  powinna  być  spójna  ze  strategią  rozwoju

społeczno-gospodarczego  i  przestrzennego  kraju  oraz  województwa  mazowieckiego.

Przyjęcie  wspólnych  kierunków działań  na  poszczególnych szczeblach  zarządzania  może

przynieść  konkretne  korzyści  ekonomiczne  i  społeczne  oraz  w  sferze  zagospodarowania

przestrzennego.

Dokumentem wytyczającym główne cele rozwojowe kraju jest Polska 2025. Długookresowa

strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju ( 2000 r.). Są one następujące:

• dążenie  do  zmniejszenia  dystansu  w  rozwoju  w  odniesieniu  do  krajów  wysoko

rozwiniętych, zarówno pod względem materialnym, jak i pod względem jakości życia, 

• osiągnięcie poziomu jakości życia porównywalnego ze średnim poziomem w krajach UE,

• tworzenie społeczeństwa wiedzy i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

W  dokumencie  Druga  polityka  ekologiczna  państwa  (2000  r.).wskazano  zadania  do

realizacji w latach 2001-2010 w sferze gospodarczej i społecznej . Należą do nich m.in.:

• dalsza poprawa jakości powietrza, przede wszystkim przez zmniejszenie emisji  pyłów i

gazów do atmosfery,

• poprawa jakości wód powierzchniowych,



• utrwalenie proekologicznych wartości kulturowych i ekologicznych, prowadzenie edukacji

ekologicznej  społeczeństwa,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kształtowania  poziomu

odpowiedzialności za stan środowiska oraz szacunku dla przyrody, a także wskazywanie

możliwości czerpania wielorakich korzyści z działań na rzecz ochrony środowiska,

• rozpoczęcie  realizacji  programu  oczyszczania  ścieków  ze  wszystkich  miejscowości  o

większej niż 2000 liczbie mieszkańców równoważnych,

• zmniejszenie  o  50%  w  stosunku  do  1990  r.  materiałochłonności,  wodochłonności  i

odpadowości  produkcji  przemysłowej  oraz  zdecydowane  zwiększenie  udziału

odzyskiwanych z odpadów surowców,

• objęcie  unieszkodliwianiem  bądź  bezpiecznym  składowaniem  wszystkich  odpadów

niebezpiecznych.

Średniookresowym planem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski  jest  Narodowy Plan

Rozwoju  2004-2006  (2003  r.). Stanowi  on  podstawę  negocjacji  z  Komisją  Europejską

wysokości  wkładu  środków  z  zasobu  Funduszy  Strukturalnych  i  Funduszu  Spójności  w

realizację  przedsięwzięć  rozwojowych w Polsce  w pierwszych latach po akcesji.  Z niego

wynikają programy operacyjne dotyczące zidentyfikowanych sektorów, województw, a także

specyficznych  zagadnień  problemowych,  istotnych  z  punktu  widzenia  Unii  Europejskiej.

Priorytety  w  NPR  2004-2006  sformułowane  są  w  postaci  programów  operacyjnych

dotyczących:

• wzrostu konkurencyjności gospodarki,

• rozwoju zasobów ludzkich,

• restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego,

• rybołówstwa i przetwórstwa rybnego,

• rozwoju infrastruktury transportowej,

• ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

• rozwoju regionalnego.

W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (2000 r.) zakłada się, że w

najbliższych  latach  najszybszy  rozwój  gospodarczy  i  postęp  cywilizacyjny  wystąpi  w

aglomeracjach miejskich, a przede wszystkim w aglomeracji warszawskiej. Warszawa została

zaliczona do pierwszej grupy metropolii o randze europejskiej.

W  Strategii  rozwoju  województwa  mazowieckiego  (2001  r.) -  zgodnie  z  jego  wizją  -

założono:

• przyspieszony  proces  metropolizacji  Warszawy,  skutecznie  podejmującej  wyzwania



globalizacji, innowacji i konkurencji,

• efektywne  oddziaływanie  Warszawy  na  otoczenie  regionalne  -  dyfuzja  aktywności

gospodarczych i innowacji,

• dynamiczne równoważenie rozwoju województwa mazowieckiego przy aktywnym udziale

ośrodków subregionalnych i ponadlokalnych.

Przyjęto następujące cele długookresowe (strategiczne):

• zwiększenie konkurencyjności metropolii warszawskiej i regionu w układzie europejskim

i globalnym,

• przeciwdziałanie nadmiernym, społecznie nieakceptowanym dysproporcjom w poziomie

rozwoju gospodarczego i w warunkach życia ludności w województwie,

• poprawa jakości środowiska Mazowsza,

• wydłużenie trwania  życia  mieszkańców województwa  mazowieckiego poprzez  zmianę

stylu  życia  oraz  poprzez  zmniejszenie  rozpowszechniania  chorób,  ze  szczególnym

uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych i uzależnień,

• ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu,

• bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  mazowieckiego  (2003  r.) jest

wykładnią  polityki  państwa  i  województwa,  wyprowadzonej ze  strategii  rozwoju  kraju  i

regionu mazowieckiego oraz koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju. Generalnym

celem planu jest stwarzanie warunków do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju

województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców oraz do stałego

zwiększania  efektywności procesów gospodarczych i  konkurencyjności regionu.  Trzy cele

główne sformułowane są w sposób następujący:

1) Zapewnienie większej spójności województwa i stwarzanie warunków do wyrównywania

dysproporcji  rozwojowych  (realizacja  m.in.  poprzez:  rozbudowę  i  modernizację

infrastruktury  transportowej,  wzmocnienie  oddziaływania  aglomeracji  warszawskiej  i

regionalnych ośrodków równoważenia rozwoju na ich otoczenie),

2) Zapewnienie  zrównoważonego  i  harmonijnego  rozwoju  województwa  poprzez

zachowanie  właściwych  relacji  pomiędzy  poszczególnymi  systemami  i  elementami

zagospodarowania  przestrzennego  (realizacja  m.in.  poprzez: ochronę  i  racjonalne

gospodarowanie zasobami naturalnymi, ochronę dziedzictwa kulturowego, krajobrazu i

kształtowanie ładu przestrzennego, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego),

3) Zwiększenie  konkurencyjności  regionu  i  poprawa  warunków  życia  (realizacja  m.in.



poprzez:  wzmocnienie  funkcji  metropolitalnych Warszawy, koncentrację infrastruktury

społecznej w wybranych ośrodkach osadniczych, wykorzystanie walorów przyrodniczo-

kulturowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych.

Priorytetami  odnoszącymi  się  do  Obszaru  Metropolitalnego  Warszawy  i  powiatu

piaseczyńskiego są:

• w zakresie poprawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego:

- ukształtowanie  spójnego  przestrzennie  systemu  obszarów  cennych  przyrodniczo  i

chronionych  prawnie  (w  tym  utworzenie  nowych  parków  krajobrazowych,

obejmujących dolinę rzeki Wisły na odcinku Góra Kalwaria);

• w zakresie ochrony i wykorzystania wartości kulturowych:

- objęcie ochroną najbardziej wartościowych układów urbanistycznych i ruralistycznych

(w tym Czersk, Góra Kalwaria),

- objęcie ochroną prawną cennych krajobrazów historycznych (w tym Góra Kalwaria),

- objęcie  ochroną  prawną  jednostek  architektoniczno-krajobrazowych  w  formie

rezerwatów i parków krajobrazowych (w tym Czersk),

- budowanie ośrodków tożsamości kulturowej regionu (w tym Czersk);

• w zakresie wspomagania wybranych ośrodków osadniczych:

- wspieranie działań podnoszących atrakcyjność Warszawy jako metropolii europejskiej

oraz zwiększenie jej pozytywnego oddziaływania na otaczające tereny;

• w zakresie rozwoju ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej:

- ukształtowanie systemu połączeń obwodowych odciążających promienisty układ dróg

skierowanych  do  Warszawy  (poprzez  wytworzenie  m.in.  "dużej  obwodnicy

Warszawy" w paśmie Góra Kalwaria, Grójec, Sochaczew, Wyszogród, Mińsk Maz.

opartej o ciągi dróg krajowych nr 50 na południu i nr 62 na północy oraz zachowanie

korytarza  dla  przebiegu  autostradowej  obwodnicy  Warszawy  na  południe  od

aglomeracji warszawskiej);

- modernizacja  linii  kolejowych  dla  zewnętrznej  obsługi  pasażerskiej  aglomeracji,

szczególnie istotna dla połączeń Warszawa - Łódź, Warszawa - Radom;

• w zakresie przeciwdziałania największym zagrożeniom:

- modernizacja wałów przeciwpowodziowych (w tym na Wiśle),

- uporządkowanie gospodarki odpadami;

• w zakresie poprawy efektywności struktur przestrzennych:

- ograniczenie  pól  konfliktowych  pomiędzy  zainwestowaniem  technicznym  a

środowiskiem  przyrodniczym  i  zabudową  mieszkaniową  (poprzez:  ograniczenie



żywiołowej  urbanizacji  strefy zewnętrznej Warszawy, rozwój  publicznych środków

transportu, kształtowanie krajobrazu harmonijnie skomponowanego i zachowującego

tożsamość kulturową i walory krajobrazowe), 

- opracowanie planu Obszaru Metropolitalnego Warszawy;

• w zakresie  wspierania dotychczasowych  kierunków rozwoju  poprzez  wspieranie  przez

samorząd województwa wybranych inicjatyw samorządów lokalnych dotyczących:

- poprawy wyposażenia w infrastrukturę techniczną, w tym rozbudowę i modernizację

regionalnego transportu publicznego,

- podnoszenia poziomu oświaty i kwalifikacji zawodowych,

- rozwój przetwórstwa i rynku rolnego,

- rozwój oferty turystycznej;

• w zakresie przeciwdziałania nadmiernym dysproporcjom rozwojowym:

- tworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności  gospodarczej m. in.

poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym transportowej,

- inspirowanie  rozwoju  turystyki  (m.  in.  poprzez  restrukturyzację  i  modernizację

istniejącej  bazy  turystycznej  w  celu  zwiększenia  jej  standardów  użytkowych,

technicznych i ekologicznych, zwłaszcza w gminach o dużej koncentracji tej bazy.

Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  mazowieckiego  oraz  Koncepcja

polityki  przestrzennego  zagospodarowania  kraju  będą  musiały  być  w  najbliższym  czasie

zweryfikowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa nakłada bowiem obowiązek wyodrębnienia -  w

Koncepcji  przestrzennego  zagospodarowania  kraju  -  obszarów  metropolitalnych  oraz

uchwalenia  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  metropolitalnego  jako  części

planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

II. OCENA  MOŻLIWOŚCI  ROZWOJU  POWIATU  PIASECZYŃSKIEGO
(ANALIZA  SWOT)

1.  Założenia metodyczne



Do analizy i  oceny możliwości  rozwoju powiatu piaseczyńskiego przyjęto metodę analizy

SWOT X/, która pozwala określić atuty i słabości powiatu wobec szans i zagrożeń stwarzanych

przez otoczenie

Proces analizy SWOT dla powiatu piaseczyńskiego obejmuje:

• analizę i  ocenę potencjału wewnętrznego (potencjały i  bariery rozwojowe lub mocne i

słabe strony)

• analizę i ocenę sytuacji powiatu w otoczeniu terytorialnym i makroekonomicznym (szanse

i zagrożenia rozwoju).

Zjawiska i procesy rozważane są w kategoriach uwarunkowań rozwoju:

• wewnętrznych (występujących w powiecie)

• zewnętrznych (wynikających z relacji z bliższym i dalszym otoczeniem)

Uwarunkowania wewnętrzne dotyczą walorów i  zasobów powiatu oraz działalności  władz

samorządowych w poszczególnych dziedzinach. 

Uwarunkowania zewnętrzne obejmą czynniki sprzyjające rozwojowi powiatu oraz stanowiące

dla  jego  rozwoju  zagrożenia  -  o  wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim  (przede

wszystkim unijnym), a także globalnym.

Zderzenie  ze  sobą  szans  i  zagrożeń  tkwiących  w  otoczeniu  powiatu  z  jego  atutami  i

słabościami  pozwala  na  określenie  możliwości  rozwojowych  w  przyszłości  w  kierunku

osiągnięcia  standardów  unijnych.  Stanowi  jednocześnie  podstawę  określenia  priorytetów,

celów rozwoju i zadań do realizacji.

Punktem wyjścia analizy są następujące założenia:

• każda  jednostka  terytorialna  ma  -  w  porównaniu  z  konkurencyjnymi  -  jakieś  siły

(potencjały rozwojowe) i słabości (bariery rozwoju)

• jednostka  terytorialna,  funkcjonując  w  konkretnym  otoczeniu,  musi  się  spodziewać

różnych szans i zagrożeń

• rozwój powiatu, będzie możliwy, jeśli wykorzysta on swoje potencjały rozwojowe oraz

skorzysta z nadarzających się okazji i szans.

Rezultatem  analizy  powinna  być ocena  wewnętrznych  i  zewnętrznych  uwarunkowań,  ich

wzajemnych korelacji, sprzężeń i efektów synergicznych - zarówno w teraźniejszości, jak i w

przyszłości.

Schemat analizy SWOT przedstawia się następująco:

X/  Strenghsts - Weaknesses - Opportunities - Threats, czyli : Siły - Słabości - Szanse - Zagrożenia.



Zjawiska  i
procesy

Analiza
Ocena

Uwarunkowania
wewnętrzne

Uwarunkowania
zewnętrzne (terytorialne,
makroekonomiczne)

Mocne
strony

Słabe
strony

Szanse Zagrożenia Teraźniejszoś
ć

Przyszłość

0 P 0 N 0 P 0 N P N P N

P - zjawisko (proces) pozytywne
N - zjawisko (proces) negatywne
0 - zjawisko (proces) obojętne

Mocne  strony  (potencjały)x/-  zjawiska  i  procesy  pozytywne z  punktu  widzenia  powiatu,

wynikające z uwarunkowań wewnętrznych, na które powiat i gminy wchodzące w jego skład

mają bezpośredni wpływ

Słabe  strony  (bariery)x/  -  zjawiska   i  procesy  negatywne  z  punktu  widzenia  powiatu,

wynikające z uwarunkowań wewnętrznych, na które powiat i gminy mają bezpośredni wpływ.

Szanse -  zbiór  różnych  czynników,  okoliczności,  zjawisk  i  procesów  występujących w

otoczeniu  powiatu  w  określonym  czasie,  które  będą  miały  pozytywny wpływ  na  jego

funkcjonowanie i dalszy rozwój.

Zagrożenia -  zbiór  okoliczności,  zdarzeń,  zjawisk,  procesów,  występujących w  otoczeniu

powiatu w określonym czasie, które będą miały negatywny wpływ na jego funkcjonowanie i

dalszy rozwój.

Makrootoczenie -  zespół  warunków  funkcjonowania  i  rozwoju  powiatu  w  określonym

systemie ekonomicznym, społecznym, prawnym i politycznym (zróżnicowany dla każdego

powiatu  zależnie  od  jego  położenia  geograficznego  i  własnej  sytuacji  przyrodniczej,

społeczno-gospodarczej  i  pod względem zagospodarowania  przestrzennego).  Do głównych

elementów należy zaliczyć otoczenie  ekonomiczne,  demograficzno-społeczne,  polityczne i

prawne, technologiczne, ekologiczne.

Otoczenie  terytorialne  (przestrzenne) -  obejmuje  otoczenie  globalne,  unijne,  krajowe  i

regionalne .

x/ Dotyczą walorów i zasobów danej jednostki terytorialnej a także działalności władz samorządowych 



Uwarunkowania wewnętrzne 

W ocenie mocnych i słabych stron powiatu piaseczyńskiego uwzględniono następujące jego

cechy,  uwarunkowane posiadanymi zasobami, działaniami samorządu powiatowego, a także

aktywnością podmiotów gospodarczych i mieszkańców:

• środowisko przyrodnicze,

• sytuacja demograficzno-społeczna,

• sytuacja gospodarcza,

• użytkowanie i zagospodarowanie terenów,

• infrastruktura społeczna,

• infrastruktura techniczna,

• komunikacja,

• gospodarka finansowa powiatu.

Źródłem  informacji  o  zasobach  powiatu  i  działaniach  samorządu  jest  diagnoza  stanu  ,

stanowiąca część I Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu piaseczyńskiego.

Główne uwarunkowania zewnętrzne

Analiza szans i zagrożeń rozwoju każdej jednostki terytorialnej polega na identyfikacji zmian

w jej otoczeniu (terytorialnym i makroekonomicznym).

Analiza uwarunkowań zewnętrznych obejmuje cechy pozytywne  (wydarzenia i procesy oraz

kierunki  działań,  które  w  przyszłości  stworzą  szansę  rozwoju  jednostki  terytorialnej)  i

negatywne  (wydarzenia  i  procesy  oraz  kierunki  działań  w  otoczeniu,  które  mogą  być

zagrożeniem rozwoju).

Do najważniejszych międzynarodowych uwarunkowań dla oceny szans i zagrożeń powiatu

piaseczyńskiego należy zaliczyć:

1) trendy globalne występujące w procesach rozwojowych, a mianowicie:

• globalizacja  rozwoju,  wymuszająca  tworzenie  warunków  do  sprostania  konkurencji

(konkurencyjność  w   3  wymiarach:  innowacyjnej  gospodarki,  efektywnych  struktur

publicznych, obywatelskich struktur społecznych)

• przestrzeganie  zasad  zrównoważonego  rozwoju  (czynniki  środowiskowe  w  coraz

większym stopniu wpływają na konkurencyjność jednostki terytorialnej)

• demokracja,  realizująca  decentralizację  zarządzania  i  tworząca  otwarte  i  zróżnicowane

społeczeństwo obywatelskie

2) integracja  Polski z UE., a w konsekwencji:



• napływ środków finansowych z UE; efektywność ich wykorzystania 

• wzrost konkurencji międzynarodowej dla przedsiębiorców i gospodarstw rolnych

• wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego (kształtowanie  powiązań w

dziedzinie transportu i infrastruktury technicznej oraz kształtowanie sieci osadniczej) 

Z uwarunkowań krajowych w wymiarze terytorialnym istotnymi dla analizy szans i zagrożeń

rozwoju powiatu piaseczyńskiego są:

1) położenie powiatu piaseczyńskiego w Obszarze (Regionie) Metropolitalnym Warszawy;

2) polityka państwa wobec regionu mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej,  zapisana w

następujących dokumentach:

• Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

• Narodowa strategia rozwoju regionalnego, 

• Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

• Druga  polityka ekologiczna państwa,

• Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006;

3) polityka województwa mazowieckiego wobec powiatu piaseczyńskiego, zapisana w :

• Strategii rozwoju województwa mazowieckiego,

• Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego;

4) polityka Zarządu Warszawy, zapisana w :

• Strategii rozwoju Warszawy

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy.

Makroekonomiczne   uwarunkowania  rozwoju  powiatu  piaseczyńskiego  dotyczą  przede
wszystkim:

• tempa rozwoju gospodarczego kraju, 

• kondycji i stopnia decentralizacji finansów publicznych,

• dokończenia  reform  systemu  podatkowego,  ubezpieczeń  społecznych  i  zdrowotnych,
oświaty oraz bezpieczeństwa ,

• aktywności państwa w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska. 



2. Mocne  i słabe strony  powiatu

Mocne strony powiatu Słabe strony powiatu
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE



• Rozległy  kompleks  Lasów  Chojnowskich  z  licznymi  fragmentami
roślinności o charakterze zbliżonym do naturalnego i ostojami zwierzyny,
będący  ważnym  ogniwem  regionalnego  systemu  przyrodniczego
aglomeracji warszawskiej.

• Szereg mniejszych kompleksów leśnych, tworzących – w połączeniu z
mozaiką  ekosystemów  łąkowych  i  polnych  –  obszary  o  znacznej
różnorodności biologicznej i wysokiej atrakcyjności krajobrazowej.

• Szeroka dolina Wisły (łącznie z wysoką skarpą) z bogactwem zbiorowisk
roślinnych  i  ważnymi  ostojami  ptaków  (szczególnie  w  strefie
międzywala),  będąca  podstawowym   elementem  krajowej  sieci
ekologicznej.

• Dolina Jeziorki  oraz mniejsze doliny jej  dopływów (przede  wszystkim
Tarczynki,  Strugi  z  Głoskówką  oraz  Czarnej  i  Małej),  tworzące  w
granicach powiatu spójny system hydrograficzny.

• Zespoły  stawów  (przede  wszystkim  w  rejonie  Zalesia  Górnego  i
Tarczyna)  oraz  ciągi  starorzeczy,  mniejsze zbiorniki  i  oczka wodne, a
także podmokłe zagłębienia, zwiększające retencję wodną.

• Bogate  zasoby wód podziemnych,  związane z  położeniem wschodniej
części powiatu w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222
Dolina Środkowej Wisły oraz występowanie wód leczniczych (tężnia w
Konstancinie-Jeziornie) i geotermalnych.

• Gleby  wysokich  klas  bonitacyjnych  (przede  wszystkim  w  gminach
Lesznowola,  Konstancin-Jeziorna  i  Góra  Kalwaria),  sprzyjające
rozwojowi produkcji warzywniczej i sadowniczej.

• Czyste powietrze atmosferyczne w przeważającej części powiatu

• Zabudowa  mieszkaniowa  wśród  zieleni  leśnej,  parkowej  i  ogrodowej
(przede  wszystkim  w  Zalesiu  Górnym  i  Zalesiu  Dolnym  oraz  w
Konstancinie-Jeziornie), nawiązująca do idei miast – ogrodów.

• Zanieczyszczenie  wód powierzchniowych i  płytkich wód podziemnych oraz
zagrożenie głębszych poziomów wodonośnych (m.in. brak warstwy izolującej
od powierzchni we wschodniej części powiatu)..

• Degradacja,  głównie  poprzez  wysychanie,  drobnych  elementów  sieci
hydrograficznej:  oczek  wodnych,  podmokłych  obniżeń  i  początkowych
odcinków cieków (m.in. wskutek wadliwej melioracji).

• Osłabienie powiązań przyrodniczych poprzez ograniczenie ciągłości korytarzy
ekologicznych  o  charakterze  leśnym  i  dolinnym  (np.  pomiędzy  Lasami
Chojnowskimi a Lasami  Sękocińskimi).

• Zły  stan  sanitarny  i  nadmierna  penetracja  niektórych  kompleksów  leśnych
(m.in. „dzikie” wysypiska śmieci i wylewiska nieczystości, wydeptywanie runa
leśnego, płoszenie zwierząt, zagrożenie pożarowe).

• Uszczuplanie  areału dobrych  gleb (przede  wszystkim wskutek  gwałtownego
rozwoju oraz rozproszenia zabudowy mieszkaniowej i letniskowej).

•  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, przede wszystkim w obszarach
silnie zurbanizowanych (szczególnie w sezonie grzewczym) oraz wzdłuż dróg o
dużym natężeniu ruchu.

• Nadmierny  hałas,  związany  przede  wszystkim  z  gwałtownym rozwojem
transportu samochodowego i lotniczego (północny skraj powiatu leży w strefie
nalotu na pas lotniska Okęcie).

• Daleko idące, wielokierunkowe przekształcenia środowiska przyrodniczego na
niektórych  obszarach  (np.  w  strefie  oddziaływania  składowiska  odpadów
komunalnych ŁUBNA).

• Możliwość  występowania  nadzwyczajnych  zagrożeń  środowiska  (m.in.
zagrożenie powodziowe w dolinie Wisły i – w mniejszym stopniu – w dolinach
pozostałych rzek).

• Zbyt mała liczba drobnych obszarów chronionych, przede wszystkim użytków



SYTUACJA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA
• Duży potencjał  ludnościowy (ponad 100 tys. mieszkańców) i korzystna

struktura  wieku  (duży  i  wzrastający  udział  ludności  w  wieku
produkcyjnym – w 2000 r. 62,4%, podczas gdy w woj. mazowieckim –
60,8%).

• Napływ na teren powiatu mieszkańców Warszawy oraz ludności z innych
rejonów  Polski,  którzy  znajdują  zatrudnienie  w  Warszawie  (grupa
ludności dobrze sytuowanej i z pewnością dobrze wykształconej).

• Relatywnie niska stopa bezrobocia (w 2002 r. – 8,5%).

• Opracowany - przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie - Operacyjny
program przeciwdziałania bezrobociu w latach 2003-2006. 

• Nie meldowanie się części mieszkańców powiatu i w związku z tym mniejszy
udział gmin i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

• Wzrost  –  od  1998 r.  – liczby bezrobotnych (o  80.8%,  podczas  gdy w woj.
mazowieckim o 47,9%).

SYTUACJA GOSPODARCZA
• Relatywnie wysoka koncentracja miejsc pracy i zróżnicowana struktura

gospodarki w stosunku do sąsiednich powiatów.

• Specjalizacja  w  sadownictwie  nowoczesnych  gospodarstw  rolnych  w
gminach:  Góra Kalwaria, Tarczyn, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna.

• Wysoki poziom i dynamika rozwoju gospodarczego gmin sąsiadujących z
Warszawą (Piaseczna i Lesznowoli).

• Wysoka atrakcyjność inwestycyjna obszaru, zwłaszcza miast: Piaseczno,
Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria.

• Słaby  rozwój  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  na  terenie  gmin:
Prażmów, Góra Kalwaria i Tarczyn.

• Trudna sytuacja rolników prowadzących gospodarstwa słabo  zainwestowane,
nisko towarowe lub samozopatrzeniowe..

• Brak  punktów  skupu  produktów  rolnych  oraz  zakładów  przetwórstwa
(przemysłu rolno-spożywczego)

• Słaby rozwój agroturystyki

UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW



• Wysoki standard nowego budownictwa mieszkaniowego.

• Znaczenie Konstancina-Jeziorny jako uzdrowiska.

• Duża liczba obiektów o wysokich wartościach kulturowych; historyczne
zespoły urbanistyczno-budowlane (Konstancin-Jeziorna, Góra Klalwaria,
Czersk, Piaseczno) oraz dworsko-parkowe.

• Historyczny szlak  turystyczny: Wilanow -  Konstancin-Jeziorna -  Góra
Kalwaria - Czersk - Warka.

• Piaseczyńsko-Grójecka Kolejka Wąskotorowa.

• Obiekty sportowo-rekreacyjne w Piasecznie i Górze Kalwarii.

• Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej.

• Rozwój osadnictwa w sposób nie w pełni  kontrolowany i  ekstensywny (bez
całościowej koncepcji rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy i pasma
piaseczyńskiego);  rozpraszanie  zabudowy (na skutek wymuszanych zmian w
planach miejscowych).

• Brak wykształconego ośrodka powiatowego o funkcjach ponadlokalnych.

• Skromna  baza  turystyczno-rekreacyjna; niski  standard  niektórych  obiektów
infrastruktury turystycznej.

• Brak kompleksowego systemu informacji turystycznej.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA



• Posiadanie  kilkuletnich  programów  operacyjnych  w   dziedzinie
bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń,
restrukturyzacji służby zdrowia, programów naprawczych stacjonarnych
domów pomocy społecznej oraz planu nowej – po reformie – sieci szkół
ponadgimnazjalnych.

• Zakończone przekształcenie podstawowej opieki  zdrowotnej  na terenie
gmin powiatu.

• Stopniowa  modernizacja  i  remonty  budynków szkół  pozostających  w
gestii powiatu.

• Systematyczny, etapowy  remont  i  modernizacja  oddziału  szpitalnego
(szpitala powiatowego).

• Rozpoczęcie budowy nowej komendy powiatowej policji.

• Modernizacja 28 km wałów przeciwpowodziowych.

• Brak  długofalowego  planu  przekształceń  w  dziedzinie  oświaty
ponadgimnazjalnej  reagującego  na  spadek  liczby  kandydatów  do  szkół
powiatowych  (i  liczby  uczniów) oraz  konkurencyjną  ofertę  szkół  z  terenu
Warszawy.

• Brak  wystarczających środków  finansowych na  utrzymanie  dotychczasowej
sieci szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

• Niewystarczające  zabezpieczenie  potrzeb  mieszkańców powiatu  w  zakresie
ilości porad specjalistycznych w ramach ubezpieczenia w NFZ.

• Brak czterooddziałowego szpitala powiatowego.

• Niedostateczny stan etatowy policji.

• Nierozwiązanie przez samorząd powiatowy pierwszej kadencji sprawy budowy
budynku sądu rejonowego 

• Brak powiatowej biblioteki publicznej.

• Brak instytucjonalnej ochrony ruchomych dóbr kultury (np. w postaci muzeum
regionalnego).

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA



• Przyspieszony – w ostatnich latach – rozwój komunalnej  infrastruktury
technicznej (spowodowany pozyskaniem przez gminy znacznych środków
inwestycyjnych  na  budowę  i  rozbudowę  kanalizacji,  oczyszczalni
ścieków, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania).

• Obniżenie poziomu zagrożeń środowiska ze strony nie wykorzystanych
odpadów przemysłowych (wg danych GUS z 2000 r. ich ilość zmalała).

• Porządkowanie  przez  zakłady przemysłowe swojej  gospodarki  wodno-
ściekowej; zmniejszenie zagrożeń zanieczyszczenia odbiorników.

• Brak  na  terenie  powiatu  miejsc  magazynowania  odpadów
niebezpiecznych.

• Wdrażanie w gminach powiatu systemu selektywnej zbiórki odpadów.

• Aktywizacja sektora prywatnego w usługach komunalnych, zwłaszcza w
dziedzinie usuwania odpadów.

• Prowadzenie  -  przez  Powiatową  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  -
monitoringu stanu sanitarnego wód powierzchniowych.

• Duże  dysproporcje  rozwoju  komunalnej  infrastruktury  technicznej  w  skali
powiatu.

• Duże  dysproporcje  pomiędzy  uzbrojeniem  terenów  powiatu  w  sieć
wodociągową i w sieć kanalizacyjną .

• Zagrożenie  środowiska  przyrodniczego  i  zdrowia  mieszkańców  zrzutem
ścieków nie oczyszczonych lub oczyszczonych w sposób niedostateczny.

• Brak  kompleksowego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  (i  im
podobnymi), ciążącymi do tego systemu.

• Możliwość  wzrostu  zagrożenia  zdrowia  mieszkańców  i  środowiska
niekontrolowanymi  zrzutami  do  środowiska  odpadów  niebezpiecznych
pochodzenia  komunalnego  (przy  braku  rozwiązań  zorganizowanego
postępowania  z  tymi  odpadami,  w  tym przede  wszystkim  ich  selektywnej
zbiórki).

• Brak  bazy  danych  (monitoringu)  stanu  i  zmian  komunalnej  infrastruktury
technicznej.

KOMUNIKACJA



Komunikacja drogowa

• Trzy  proste  drogi  dojazdowe  do  Warszawy  o  stosunkowo  wysokim
standardzie technicznym (droga nr 7 Warszawa – Kraków klasy „GP 2/2”,
droga nr 79 Warszawa – Sandomierz klasy „GP 2/2” lub „GP 2/1” oraz
droga nr 724 Warszawa – Konstancin-Jeziorna – Góra Kalwaria klasy „G
1/2”.

• Dość  wysoki  udział  dróg  o  nawierzchniach  twardych  w  całkowitej
długości sieci drogowej w powiecie.

• Stosunkowo dobre pokrycie obszaru powiatu siecią drogowych połączeń
międzyosiedlowych o nawierzchniach twardych.

Komunikacja zbiorowa

• Linia  kolejowa  Warszawa  –  Warka,  dwutorowa,  zelektryfikowana,
zapewniająca  stosunkowo szybkie  dojazdy  koleją  do  miejsc  pracy  w
Warszawie.

• Usytuowanie wielu osiedli  mieszkaniowych w pasie terenu wzdłuż linii

Komunikacja drogowa

• Za  mała  przepustowość  układu  powodująca  korki  drogowe  w  godzinach
szczytu, zwłaszcza na drogach do Warszawy.

• Mała  elastyczność  układu,  wyrażająca  się  w  braku  alternatywnych  dróg
dojazdowych,  szczególnie w relacjach  do  Warszawy, co  powoduje lokalnie
dodatkowe przeciążenie układu w godzinach szczytu komunikacyjnego.

• Brak  mostu  nad  Wisłą  zapewniającego  bezpośrednie  połączenie  drogowe
między Konstancinem a Otwockiem.

• Brak  pełnowartościowych  bezpośrednich  drogowych  połączeń  między
Piasecznem a Pruszkowem oraz między Górą Kalwarią i Prażmowem.

• Jednopoziomowe skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi.

• Zbyt małe szerokości wielu jezdni drogowych i pasów drogowych.

• Niedostateczna jakość i nośność wielu nawierzchni drogowych.

• Koncentracja  zabudowy  przy  drogach,  w  wielu  przypadkach  praktycznie
uniemożliwiająca ich poszerzanie.

• Uciążliwość dróg dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej.

• Brak systemowych rozwiązań w zakresie uspokajania (ograniczania) ruchu we
wnętrzach osiedlowych.

• Brak sieci ścieżek rowerowych.

• Zbyt mała sieć chodników dla pieszych.

Komunikacja zbiorowa

• Niepełne  pokrycie  obszaru  powiatu  liniami  komunikacji  zbiorowej   (przy
standardzie dojścia pieszego do przystanku nie dłuższego niż 600 m).

• Zbyt małe częstotliwości ruchu.



GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
• Relatywnie  lepsza  -  niż  innych  powiatów  mazowieckich  -  sytuacja

finansowa powiatu Piaseczno (wg wskaźnika dochodów budżetowych na
głowę mieszkańca).

• Zauważalny na  przestrzeni  3  pierwszych lat  samorządu  powiatowego
przyrost  dochodów własnych powiatu (nie  przekraczający jednak  10%
ogółu dochodów budżetu powiatu).

• Nieznaczny wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
(do 2,7% ogółu dochodów powiatu Piaseczno). 

• Trudna sytuacja finansowa powiatu, wynikająca ze statusu prawnego powiatów
w Polsce i zmuszająca do zaciągania kredytów na zadania własne samorządu
nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu.

• Wzrastające zadłużenie powiatu, sięgające do 12,2 mln zł (w połowie 2002 r.).

• Mała skala wydatków na inwestycje (do 2% ogółu wydatków budżetu).

• Zauważalny spadek wydatków inwestycyjnych na  utrzymanie i  rozwój  sieci
dróg.

3. Szanse i zagrożenia rozwoju powiatu

Szanse rozwoju Zagrożenia rozwoju



• Integracja  Polski  z  UE;  napływ środków pomocowych na  wspieranie
polityki  regionalnej,  wprowadzenie  standardów  w  zakresie  jakości
środowiska  oraz  standardów  funkcjonowania  instytucji  społecznych
(publicznych).

• Korzystne  położenie  powiatu  w  centralnej  części  województwa
mazowieckiego i w strefie oddziaływania Warszawy - przyszłej dużej  i
znaczącej metropolii w skali europejskiej; dogodne połączenia drogowe i
kolejowe z Warszawą i resztą kraju; bliskość Międzynarodowego Portu
Lotniczego Okęcie.

• Zrównoważony  rozwój  całego  Obszar  Metropolitalnego  Warszawy,
obejmującego Warszawę i jej strefę zewnętrzną.

• Wysokie tempo rozwoju gospodarczego kraju i metropolii warszawskiej ;
korzystne zmiany w strukturze pracujących (wzrost udziału sektora III),
zwiększenie nakładów na inwestycje infrastrukturalne.

• Duży  napływ  migrantów  do  OMW,  decydujący  o  jego  rozwoju
demograficznym  (ruchy  migracyjne  stanowią  o  wzroście  liczby
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego i całego OMW).

• Istotne  zwiększenie  pojemności  układu  drogowego  przez  poszerzenie
istniejących  ciągów  drogowych i  budowę  nowych tras  (w  tym m.in.
autostrady A-2 i trasy N-S).

• Podniesienie  atrakcyjności  komunikacji  autobusowej  i  kolejowej,
zwłaszcza w głównych relacjach regionalnych do i z Warszawy.

• Wykorzystanie  miejsca  powiatu  w  krajowym i  regionalnym systemie
obszarów  chronionych  (przede  wszystkim  Warszawskim  Obszarze
Chronionego Krajobrazu).

• Wzrost  świadomości ekologicznej  społeczeństwa, moda na zdrowy styl
źycia (m.in. rozwój aktywnej rekreacji).

• Niepowodzenia  Polski  w  procesie  integracji  z  UE,  pociągające  za  sobą
zahamowanie lub  regres  w rozwoju  infrastruktury technicznej,  modernizacji
instytucji publicznych i ochronie środowiska.

• Niekorzystne relacje rozwojowe między Warszawą a jej strefą zewnętrzną; brak
polityki przestrzennej odnośnie rozwoju OMW.

• Osłabienie tempa rozwoju gospodarczego kraju i Warszawy.

• Spowolnienie napływu migrantów do OMW.

• Pogłębiający  się  kryzys finansów publicznych państwa, pociągający za  sobą
zmniejszenie wydatków na infrastrukturę techniczną i społeczną.

• Chroniczny  paraliż  układu  drogowego,  objawiający  się  blokadą  ruchu  w
godzinach  szczytu,  wynikający  ze  wzrastającego  zatłoczenia  dróg  układu
podstawowego, postępującej urbanizacji obszaru i braku inwestycji drogowych.

• Dramatyczny spadek przewozów pasażerskich  w komunikacji autobusowej  i
kolejowej,  prowadzący  do  utraty  znaczenia  tego  rodzaju  transportu  w
podróżach mieszkańców powiatu.

• Degradacja  środowiska  przyrodniczego  (głównie  wzrost  zanieczyszczeń
powietrza,  wód  i  hałasu),  związane  z  położeniem  powiatu  w  strefie
oddziaływania Warszawy.

• Upowszechnienie się konsumpcyjnego stylu życia i postaw roszczeniowych.

• Niepowodzenia przeprowadzanych reform finansowych i społecznych.

• Słabe kompetencje powiatu w zakresie planowania rozwoju i zagospodarowania
przestrzennego.

• Kontynuacja praktyki sporządzania  planów miejscowych dla  bardzo  małych
obszarów, ukierunkowana na potrzeby inwestorów - burząca lad przestrzenny.

• Zmiany w systemie administracyjnym kraju, likwidujące powiaty samorządowe.





III.  PROGNOZY  DO  2015  ROKU

1.  Scenariusz szans (optymistyczny)

     Podstawowe założenia w odniesieniu do uwarunkowań rozwoju 

Uwarunkowania zewnętrzne :
• Pomyślna integracja Polski z Unią Europejską, a w konsekwencji:
- napływ środków strukturalnych
- wzrost konkurencji międzynarodowej dla przedsiębiorców i gospodarstw rolnych
- wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego (kształtowanie powiązań w

dziedzinie transportu i infrastruktury technicznej, kształtowanie sieci osadniczej)
- obowiązek wyrównania standardów jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska do

poziomu krajów UE.
• Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego kraju.
• Decentralizacja  finansów  publicznych;  ustalenie  stabilnych  zasad  kształtowania

dochodów powiatu i gmin.
• Pomyślne zakończenie reformowania edukacji i ochrony zdrowia.
• Planowa integracja Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wzmacnianie w jego obrębie

pozycji ziemi piaseczyńskiej.

Uwarunkowania wewnętrzne:
• Aktywność samorządu powiatu piaseczyńskiego oraz gmin wchodzących w jego skład na

rzecz  zrównoważonego  rozwoju  obszaru  oraz  stałej  poprawy  warunków  życia
mieszkańców.

• Dobra  współpraca  gmin  powiatu  piaseczyńskiego  a  także  z  sąsiednimi  gminami  w
dziedzinie realizacji  i  eksploatacji ponadlokalnych urządzeń infrastruktury technicznej i
społecznej.

• Integracja społeczności powiatu piaseczyńskiego wokół rozwiązywania problemów tego
obszaru.

Przebieg przewidywanych zjawisk i procesów

Zmiany demograficzne
Zgodnie  z  prognozą  biologiczną  do  2015  r.,  opracowaną  przez  BPRW  w  Warszawie  w
połowie lat 90-tych, przyrost naturalny do 2015 r. w Warszawie będzie ujemny, natomiast w
strefie podmiejskiej - nieznacznie dodatni. O rozwoju demograficznym Warszawy i Obszaru
Metropolitalnego Warszawy będzie decydować wielkość migracji.
W sytuacji wzrostu gospodarczego w kraju, integracji Polski z UE oraz stabilizacji politycznej
można  przyjąć,  że  Warszawa,  OMW  i  region  mazowiecki  wykorzystają  potencjalne
możliwości  rozwoju  społeczno-gospodarczego  i  będzie  następował  stały  wzrost  liczby
ludności w wyniku migracji. Zakłada się następujące rozmieszczenie migrantów: w 1-szym
okresie w granicach 60% - w Warszawie i 40% - w strefie, w dalszych latach w granicach
75% - w Warszawie i 25% - w strefie. O napływie ludności na teren powiatu piaseczyńskiego
będzie  decydowała  dostępność  mieszkań  lub  terenów  pod  budowę  własnego  domu
mieszkalnego oraz dobra komunikacja do Warszawy.
Dzięki  napływowi  ludności  młodej  i  wykształconej  powinna  nastąpić  poprawa  struktury
wiekowej ludności oraz wzrost poziomu jej wykształcenia.
Za kilka lat można spodziewać się odwrócenia procesu nadmiernej dekoncentracji ludności na
tereny strefy zewnętrznej Warszawy. Po fazie suburbanizacji (obecnie silnie zaawansowanej)



powinna nastąpić faza reurbanizacji.  W przyszłości w podejmowaniu decyzji migracyjnych
decydować może w większym stopniu dostępność do usług wyższego rzędu.

     Gospodarka
Można się spodziewać, że w najbliższych latach najbardziej intensywnie będą się rozwijały na
terenie powiatu piaseczyńskiego różne formy działalności usługowej. W strukturze sektorowej
pracujących nastąpi spadek udziału sektora I i II na rzecz sektora III. Podstawą gospodarki
powiatu stanie się przedsiębiorczość związana z obsługą mieszkańców powiatu i Warszawy,
w tym w znacznym stopniu w dziedzinie turystyki i rekreacji.
Na  rynku  producentów  żywności  utrzymają  się  tylko  najlepsi  rolnicy  z  powiatu
piaseczyńskiego,  w  tym  posiadający  gospodarstwa  wysoko  wyspecjalizowane  (m.in.  w
produkcji owoców). Właściciele gospodarstw małych, położonych na słabych gruntach i nie
posiadających odpowiedniej wielkości użytków zielonych, zajmą się dodatkową aktywnością
związaną z obsługą ludności i turystów lub sprzedadzą grunty pod zabudowę mieszkaniową.
Powiat  piaseczyński,  dzięki  skutecznej  promocji  swoich  walorów  przyrodniczych  i
kulturowych,  zwiększy  swój  udział  w  rynku  turystycznym w  Obszarze  Metropolitalnym
Warszawy. W ślad za zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy uprawianiem
rożnych  form  turystyki  i  rekreacji  na  terenie  powiatu  rozwinie  się  baza  turystyczno-
rekreacyjna.
W  przypadku  realizacji  autostrady  przez  Górę  Kalwarię  zwiększy  się  dostępność
komunikacyjna południowych terenów powiatu, a tym samym atrakcyjność dla inwestorów.
Stanie się czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy. Wzrośnie popyt (i ceny) na tereny
pod  zabudowę  mieszkaniową,  zagospodarowanie  rekreacyjne  oraz  na  cele  działalności
gospodarczej.

     Urbanizacja. Zagospodarowania przestrzenne
Istotną  rolę  w  rozwoju  inwestycji  w  powiecie  piaseczyńskim  odegra  aktywność  i
przedsiębiorczość samorządów gmin, które konkurując w dostępie do ograniczonych zasobów
kapitału i rynku inwestorów będą podnosiły atrakcyjność lokalizacyjną swoich terenów. Będą
jednocześnie dbały o kształtowanie ładu przestrzennego. W tym celu dokonają weryfikacji
obszarów do  zabudowy, które zostały wyznaczone w studiach  uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  gmin  (na  ogół  z  nadmiarem).  Miejscowymi  planami
zagospodarowania  przestrzennego  będą  obejmowane  większe  jednostki  funkcjonalno-
przestrzenne  i  w  określonej  -  w  studium  gminnym  -  kolejności.  Ograniczona  zostanie
żywiołowa i nieskoordynowana urbanizacja.
Ze względu na dostępność terenów i walory środowiskowe we wszystkich gminach powiatu
będzie  rozwijało  się  jednorodzinne  budownictwo  mieszkaniowe,  wznoszone  zarówno  w
sposób  indywidualny,  jak  i  zorganizowany,  Ograniczone   zostanie  jednak  rozpraszanie
zabudowy.  W  miarę  wzrostu  zamożności  mieszkańców  będzie  następowała  poprawa
standardu istniejącej zabudowy poprzez wymianę starej na nową oraz remonty i modernizacje.
Rewitalizacji  poddane zostaną  stare części  miast:  Piaseczna,  Góry Kalwarii,  Konstancina-
Jeziorny.
Rozwój  zagospodarowania  związanego  z  działalnością  gospodarczą  w  coraz  większym
stopniu będzie dotyczył turystyki i rekreacji w związku z dynamicznym rozwojem tej funkcji
na terenie powiatu piaseczyńskiego. 
Nie  będą  lokalizowane  w  powiecie  nowe  wielkopowierzchniowe  obiekty  handlowe.
Ożywieniu ulegnie centrum Piaseczna dzięki rewitalizacji i rozwojowi handlu i usług.
Występująca obecnie suburbanizacja terenów podwarszawskich, wywołana w latach 90-tych
gwałtowną motoryzacją i  zmianą stylu życia, ulegnie za kilka lat spowolnieniu. Warszawa
zacznie się rozwijać bardziej do wewnątrz.



     Infrastruktura społeczna
W dziedzinie edukacji ustali się, odpowiadający rynkowi, profil szkół ponadgimnazjalnych, a
kilka z nich uzyska renomę ponadpowiatową.
W  zakresie  ochrony zdrowia  powiat  stworzy  infrastrukturę  odpowiadającą  jego  randze  i
potrzebom  mieszkańców,  tj.  szpital  czterooddziałowy i  pełną  specjalistykę.  Ratownictwo
medyczne  gęściej  pokryje  teren  powiatu  swymi  punktami.  Rozwijać  się  będą  funkcje
sanatoryjno-uzdrowiskowe Konstancina-Jeziorny. 
W  zakresie  bezpieczeństwa  publicznego  zwiększy  się  stan  etatowy policji,  wzmocni  jej
współpraca z innymi służbami, ulegnie poprawie jej wyposażenie materialne.
Osiągnięta zostanie całkowita koordynacja różnych służb publicznych odpowiedzialnych za
reagowanie w stanach kryzysowych i awaryjnych.
Powiatowe  instytucje  pomocy społecznej,  już  obecnie  pełniące  funkcje  ponadpowiatowe,
będą nadal je  rozwijać tworząc następne placówki i zakłady społeczno- wychowawcze, domy
pomocy społecznej, pensjonaty dla ludzi starszych.
W  celu  wzmocnienia  tożsamości  społeczności  piaseczyńskiej  utworzone  zostaną  takie
instytucje  jak Muzeum Regionalne,  Powiatowa Biblioteka Publiczna,  Powiatowe Centrum
Kultury.  Funkcjonalną  integrację  społeczności  powiatowej  wzmocni  utworzenie  Sądu
Rejonowego i Prokuratury.
Wzbogacenie  liczby obiektów i  urządzeń  infrastruktury społecznej  i  poprawa  jakości  ich
usług przyczynią się do wykształcenia wyspecjalizowanych ośrodków usługowych: Piaseczna
jako  ośrodka  o  funkcjach  administracyjnych  i  edukacyjnych,  Konstancina-Jeziorny  jako
ośrodka usług rekreacyjno-turystycznych oraz  centrum uzdrowiskowo-leczniczego.

    
     Infrastruktura techniczna
W  okresie  perspektywicznym zaspokojone  zostaną  potrzeby  mieszkańców  i  podmiotów
gospodarczych w zakresie usług komunalnych a standard tych usług i ochrony środowiska
będzie zbliżony do standardu w krajach UE.
Rozwojowi budownictwa mieszkaniowego będzie towarzyszyć  identyczne tempo rozwoju
infrastruktury technicznej,  przede wszystkim systemów wodociągowych,  kanalizacyjnych i
gospodarki  odpadami.  Zbiorowym zaopatrzeniem  w wodę  objęte  zostanie  100% ludności
miast  oraz  wszystkie  kwalifikujące  się  do  tego  zespoły  budownictwa  mieszkaniowego  i
działalności  gospodarczej  w  miejscowościach  wiejskich.  Aglomeracje  powyżej  2  tys.
mieszkańców równoważnych (tj.  ok. 1,6 tys. mieszkańców rzeczywistych) będą do 2015 r.
wyposażone w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami ścieków (spełniające normy
unijne  oraz wymagania wynikające  z  ustaleń krajowego programu oczyszczania  ścieków).
Zbiorowym systemem usuwania  odpadów  z  terenów  nieruchomości  objęte  będzie  100%
mieszkańców.
Metodom  odzysku,  recyklingu  i  unieszkodliwiania  poddana  zostanie  całość  usuwanych
odpadów. Rozwój metod minimalizacji wytwarzania odpadów, osiągania określonych przez
UE poziomów ich odzysku i recyklingu oraz poziomów ograniczania składowania odpadów
biorozkladalnych  będzie  zgodny  z   wymaganiami  krajowego  i  wojewódzkiego  planu
gospodarki odpadami. 
Na  terenach  budownictwa  rozproszonego  (ograniczonego),  gdzie  względy  ekonomiczne
wykluczają  możliwość  podłączeń  do  systemów  zbiorowych,  będą  instalowane  urządzenia
indywidualne,  oparte  na  nowoczesnych technologiach uzdatniania  i  usuwania  nieczystości
oraz unieszkodliwiania odpadów biorozkładalnych.
Potrzeby  mieszkańców  miast  i  terenów  wiejskich  w  zakresie  dostępu  do  zamiennych
nośników energii będą zaspokojone w 100%.

     Komunikacja



W  okresie  perspektywicznym nastąpi  istotne  zwiększenie  pojemności  układu  drogowego
poprzez  poszerzenie  istniejących  ciągów  drogowych  i  budowę  nowych  tras.  Na  terenie
powiatu  lub  w  jego  sąsiedztwie  prowadzone  będą  inwestycje  komunikacyjne  o  zasięgu
ponadlokalnym, powiatowym i gminnym, a mianowicie:
• budowa  autostrady  A-2  w  wariancie  przejścia   koło  Góry  Kalwarii  (wariant

samorządowy),
• przebudowa drogi nr 7 na drogę ekspresową nr S-7 Grójec-Tarczyn-Sękocin,
• budowa wysokiej klasy technicznej nowego połączenia Piaseczna z Warszawą - tzw. trasy

N-S,
• budowa  średniej  klasy  technicznej  nowego  połączenia  w  relacji  Sękocin-Piaseczno-

Konstancin-Otwock-Mińsk wraz z mostem przez Wisłę,
• generalna  modernizacja  układu  dróg  podstawowych  (zwłaszcza  dróg:  Warszawa-

Piaseczno-Góra  Klawaria,  Warszawa-Konstancin-Góra  Kalwaria  oraz  Mińsk-Góra
Kalwaria-Grójec), w tym budowa obwodnicy Góry Kalwarii i  obwodnicy Konstancina-
Jeziorny,

• pokrycie twardymi nawierzchniami całej sieci dróg powiatowych i gminnych,
• rozbudowa sieci chodników dla pieszych,
• powiększenie stref ruchu uspokojonego,
• stworzenie systemu ścieżek rowerowych.
W  zakresie  transportu  zbiorowego  prowadzone  będą  działania  na  rzecz  podniesienia
atrakcyjności  komunikacji  autobusowej  i  kolejowej,  zwłaszcza  w  głównych  relacjach
regionalnych do i z Warszawy. Efektem działań organizacyjnych i inwestycyjnych, z reguły
ponadlokalnych, będzie:
• zwiększenie  częstotliwości  ruchu  w  komunikacji  autobusowej  i  kolejowej

(przeciwdziałające spadkowi przewozów),
• poprawa komfortu ruchu w komunikacji autobusowej i kolejowej (głównie przez wymianę

starego taboru na nowy i przez zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów),
• budowa  parkingów  w  systemie  "park  and  ride"  (przy  przystankach  kolejowych  i

dworcach),
• generalna modernizacja linii  kolejowej Warszawa-Czachówek (z  ew. przedłużeniem do

Warki lub do planowanego lotniska w Nowym Mieście) w kierunku przekształcenia jej w
linię metra naziemnego lub (i) szybkiej kolei regionalnej,

• wprowadzenie ruchu pasażerskiego na bocznicy kolejowej do Elektrociepłowni Siekierki
na jej fragmencie Iwiczna-Konstancin,

• wprowadzenie ruchu pasażerskiego na warszawskiej obwodnicy kolejowej, szczególnie na
fragmencie z Otwocka (Pilawy) przez Czachówek do Tarczyna.

   Środowisko przyrodnicze
Dzięki  powszechnemu  wyposażaniu  terenów  zabudowy  w  infrastrukturę   komunalną
(wodociągi, kanalizacja, gaz lub olej opałowy, utylizacja odpadów), preferowaniu "czystej"
działalności  gospodarczej  (w  tym  rolnictwa  ekologicznego  i  agroturystyki) i  udrożnieniu
systemu  komunikacyjnego  nastąpi  wyraźna  poprawa  czystości  wód  i  powietrza  oraz
zmniejszenie uciążliwości hałasu. 
Podstawą kształtowania ładu przestrzennego powiatu, w tym porządkowania i harmonijnego
rozwoju urbanizacji,  stanie się system obszarów chronionych, złożony przede wszystkim z
rozległych  kompleksów leśnych i  dużych  dolin  rzecznych.  Podstawową rolę  będą  w  nim
odgrywać Chojnowski Park Krajobrazowy i zespół trzech rezerwatów "wiślanych" (będących
docelowo  częścią  postulowanego  Wiślanego  Parku  Narodowego),  a  uzupełniającą  -



Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Dzięki aktywnej, proekologicznej postawie mieszkańców i władz powiat piaseczyński będzie
postrzegany jako  zdrowe  i  czyste  miejsce  zamieszkania  i  wypoczynku,  a  nieprzeciętne  i
dobrze wypromowane walory przyrodnicze i kulturowe staną się podstawą rozwoju rekreacji i
turystyki dla przybyszów z aglomeracji warszawskiej.

II. Scenariusz zagrożeń (pesymistyczny)

Podstawowe założenia w odniesieniu do uwarunkowań rozwoju

Uwarunkowania zewnętrzne:
• Niekorzystna integracja  Polski  z  UE;  niewykorzystanie w  znacznym stopniu  środków

finansowych Unii (m.in. w wyniku braku krajowych komponentów finansowych).
• Recesja gospodarcza w kraju i za granicą.
• Przedłużanie się reform w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji.
• Likwidacja powiatów lub pozostawienie ich z dotychczasowymi zasadami finansowania

zadań.
• Brak  integracji  samorządów  powiatów  i  gmin  w  obrębie  Obszaru  Metropolitalnego

Warszawy.

Uwarunkowania wewnętrzne:
• Niska aktywność i przedsiębiorczość powiatu piaseczyńskiego i gmin go tworzących; brak

menedżerskiego sposobu zarządzania.
• Niedostateczne  umiejętności  władz  powiatu  piaseczyńskiego  i  gmin  w  zdobywaniu

środków finansowych na realizację zadań zapisanych w strategii rozwoju powiatu.
• Słaba integracji społeczności powiatu.

Przebieg przewidywanych zjawisk i procesów

      Zmiany demograficzne
W warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego  Warszawy zmniejszać się będzie napływ
migrantów  do  Obszaru  Metropolitalnego  Warszawy.  Zmniejszy  się  także  migracja
mieszkańców Warszawy na teren strefy podmiejskiej.  Zaludnienie powiatu piaseczyńskiego
zwiększy się  nieznacznie  -  jedynie w  wyniku dodatniego przyrostu  naturalnego.  Przyrost
naturalny obniży się w przypadku odpływu młodej ludności.
      
      Gospodarka
W  warunkach  powolnej  lub  niekorzystnej  integracji  Polski  z  UE i  gospodarką światową
Warszawa  może  być jedynym ośrodkiem rozwijającym się  (pełniąc  rolę  łącznika  między
centralami  koncernów międzynarodowych a rynkiem krajowym) lub może przegrać walkę
konkurencyjną z  innymi  metropoliami.  Recesja  gospodarki  Warszawy spowoduje  recesję
gospodarki  na  terenach  ją  otaczających.  W  powiecie  piaseczyńskim  osłabnie  rozwój
przedsiębiorczości.  Nikłe  będzie  zainteresowanie  turystyką a  tym samym zainteresowanie
inwestorów   rozwojem  usług  turystycznych.  Niska  będzie  efektywność  produkcji  rolnej.
Wzrośnie w powiecie poziom bezrobocia. Pogorszą się warunki życia mieszkańców.

      Urbanizacja. Zagospodarowanie przestrzenne
Rozwój  jednorodzinnego  budownictwa  mieszkaniowego  w  powiecie  będzie  związany



głównie z  powstawaniem i usamodzielnianiem się nowych gospodarstw domowych oraz z
wymianą starej zabudowy. Niewielki będzie ruch budowlany inwestorów spoza powiatu, a
tym samym z Warszawy. Pogorszy się stan istniejących zasobów mieszkaniowych ze względu
na  brak  środków  na  remonty  i  modernizacje.  Ograniczone  będą  inwestycje  związane  z
prowadzeniem  działalności  gospodarczej  na  terenie  powiatu,  w  tym  w  zakresie  obsługi
turystów. 
W sytuacji zmniejszonego ruchu inwestycyjnego i niedoboru środków finansowych gminy nie
będą  sporządzały  planów  miejscowych dla  większych  obszarów  (stanowiących  jednostki
funkcjonalno-przestrzenne), a jedynie dla bardzo małych terenów (poszczególnych działek lub
grup  działek).  Wobec  wygaśnięcia w 2002 r.  planów miejscowych uchwalonych przed  1
stycznia  1995  r.  będzie  postępowało  dalsze  rozpraszanie  zabudowy  i  chaos
zagospodarowania.

      Infrastruktura społeczna
Istniejące  na  terenie  powiatu  piaseczyńskiego instytucje  publiczne  obniżą  standard  usług
świadczonych  dla  ludności  ze  względu  na  brak  odpowiednich  środków  finansowych na
funkcjonowanie,  remonty  i  modernizacje.  Mieszkańcy  w  coraz  większym  stopniu  będą
korzystali  z  usług  publicznych w  Warszawie.  Władze  powiatowe  a  także  gminne  utracą
prestiż.

      Infrastruktura techniczna
      W warunkach słabej kondycji ekonomicznej gmin powiatu piaseczyńskiego wystąpią
trudności  w finansowaniu  rozbudowy kanalizacji  (sieci  i  oczyszczalni  ścieków).  Stan  ten
będzie zagrażał środowisku, a w konsekwencji jakości życia mieszkańców. Sytuacja będzie
szczególnie  trudna,  jeśli  nasilą  się  tendencje  do  lokalizacji  indywidualnego budownictwa
mieszkaniowego na terenach nie uzbrojonych (zwłaszcza w systemy kanalizacji zbiorowej).
W przypadku niedostatecznej  troski   działań samorządu lokalnego w zakresie  gospodarki
odpadami może być zagrożone bezpieczeństwo sanitarne powiatu piaseczyńskiego.
Należy liczyć się również z  zagrożeniami przy staraniach o fundusze  unijne  na realizację
infrastruktury technicznej, wynikającymi z:
• nie przygotowania odpowiednich programów przedsięwzięć inwestycyjnych w określonym

czasie,
• braku środków własnych, warunkujących uruchomienie funduszy unijnych, 
• przedłużających się procedur lokalizacyjnych,
• niedostatecznej współpracy międzygminnej.

Komunikacja
Przy braku odpowiednich inwestycji  drogowych może nastąpić blokada ruchu drogowego,
zwłaszcza na drodze nr 79. Zagrożeniem dla transportu drogowego będzie również podjęcie
dużych inwestycji komunikacyjnych i nie doprowadzenie ich do końca.
Nie  podejmowanie  działań  w  zakresie  poprawy  funkcjonowania  komunikacji  zbiorowej
powodować będzie dramatyczny spadek przewozów pasażerskich w komunikacji autobusowej
i  kolejowej.  Spowoduje  to  przedłużenie  się  czasu  podróżowania,  zwłaszcza  w  godzinach
szczytu. 
Zwiększające się zatłoczenie dróg i złe warunki dojazdów komunikacją zbiorową przyczyni
się do spowolnienia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu.

      Środowisko przyrodnicze 
Wskutek spowolnienia i modernizacji infrastruktury komunalnej, a także w wyniku wzrostu



zatłoczenia  dróg,  spowodowanego  zaniechaniem  rozbudowy układu  komunikacyjnego,  w
powiecie piaseczyńskim utrzymywać się będzie nieodpowiednia jakość wód i powietrza oraz
znaczna  uciążliwość  hałasu.  Rozproszony i  chaotyczny rozwój  zabudowy mieszkaniowej,
generujący dodatkowe zapotrzebowanie na  infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja,
drogi,  chodniki  itp.),  stanie  się  zagrożeniem  dla  ciągłości  powiatowego  systemu
przyrodniczego,  w tym szczególnie dla  Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
który charakteryzuje się stosunkowo niską rangą ochrony prawnej. W związku z nasilającą się
stagnacją gospodarczą i znacznym pogorszeniem warunków życia, osłabnie zainteresowanie
rozwojem  "czystej"  działalności  gospodarczej,  a  także  rolnictwa  ekologicznego  i
agroturystyki.
Władze powiatu,  nie  przywiązując należytej wagi do spraw ochrony środowiska, nie będą
podejmować  najpilniejszych  działań  w  tym  zakresie.  Towarzyszyć  temu  będzie  niska
świadomość ekologiczna mieszkańców, postrzegających troskę o środowisko w kategoriach
bariery rozwoju.  Wskutek biernej,  antyekologicznej postawy władz  i  mieszkańców powiat
piaseczyński  stanie  się  nieprzyjaznym  i  niekonkurencyjnym  miejscem  zamieszkania  i
wypoczynku w aglomeracji warszawskiej.
  
 

IV.  WIZJA  PRZYSZŁOŚCI



Powiat piaseczyński będzie - w obrębie Obszaru Metropolitalnego Warszawy - atrakcyjnym i
przyjaznym  miejscem  zamieszkania,  rekreacji  i  turystyki  oraz  prowadzenia  "czystej"
działalności gospodarczej ze względu na dogodne powiązania komunikacyjne z Warszawą,
wysokie  walory  środowiska  przyrodniczego  i  kulturowego,  dostępność  miejsc  pracy  w
powiecie  i  Warszawie  oraz  wysoki  standard  usług  komunalnych  i  społecznych.  Dzięki
przedsiębiorczości i aktywności samorządu powiatu i samorządów gmin oraz umiejętności ich
współpracy wykorzystany zostanie lokalny potencjał oraz szanse rozwojowe do wykształcenia
dominujących funkcji: mieszkaniowej, turystyczno-rekreacyjnej i usługowo-produkcyjnej.

Zagospodarowanie  mieszkaniowe  koncentrować  się  będzie  w  miastach  i  w  pasmach
urbanizacji - piaseczyńskim oraz w paśmie przebiegającym równolegle do granic Warszawy
od Konstancina-Jeziorny w kierunku Magdalenki. Poza strefami urbanizacji występować będą
siedliska  rolnicze.  Ograniczona  zostanie  zabudowa  mieszkaniowa  rozproszona.
Rygorystycznie będą przestrzegane standardy użytkowania terenów i kształtowania zabudowy.

Miasto Piaseczno - stolica powiatu będzie głównym ośrodkiem administracyjno-usługowym,
a także ośrodkiem przemysłu opartego na zaawansowanych technologiach, nieszkodliwych
dla  środowiska przyrodniczego. Drugim ośrodkiem powiatu stanie  się miasto  Konstancin-
Jeziorna, które będzie pełniło funkcje centrum turystyki oraz uzdrowiska o randze krajowej i
europejskiej. Góra Kalwaria będzie ośrodkiem obsługi rolnictwa, a także rekreacji i turystyki.

W powiecie  piaseczyńskim będą atrakcyjne ośrodki  i  obszary wypoczynku -  zarówno dla
mieszkańców tego terenu,  jak  i  mieszkańców Warszawy. Zagospodarowane zostaną  m.in.
tereny  nadwiślańskie  i  dolina  rzeki  Jeziorki.  Rodzaje  i  formy  zagospodarowania
rekreacyjnego i turystycznego dostosowane będą do walorów przyrodniczych i kulturowych.
Podtrzymane i rozwinięte będą tradycje tej ziemi (Góra Kalwaria, Czersk). Ważnym terenem
turystycznym będzie historyczny szlak: Wilanów - Konstancin-Jeziorna -  Góra Kalwaria -
Czersk - Warka.

Obszary  o  wysokiej  klasie  bonitacyjnej  gleb  pełnić  będą  funkcje  rolnicze.  Szczególnym
obszarem rolniczym będzie zagłębie sadownicze, obejmujące nowoczesne gospodarstwa w
gminach:  Góra Kalwaria, Piaseczno i  Tarczyn. Na tym terenie funkcjonować będą punkty
skupu, giełda owoców (w Górze Kalwarii) oraz zakłady przetwórstwa. Na niektórych terenach
(np.  nadwiślańskich)  rozwiną  się  uprawy  ekologiczne  i  powstaną  gospodarstwa
agroturystyczne.
Działalność  gospodarcza  koncentrować  się  będzie  w  miastach,  wzdłuż  głównych  tras
komunikacyjnych  oraz  w  niektórych  miejscowościach  wiejskich.  Znaczna  będzie  liczba
podmiotów świadczących usługi związane z funkcją rekreacji i wypoczynku.

Wysoki, niejednokrotnie wyższy niż stołeczny będzie standard usług ponadpodstawowych w
zakresie oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji. Obiekty i urządzenia
usług ponadpodstawowych koncentrować się  będą  przede  wszystkim w stolicy powiatu  -
Piasecznie.
Teren  powiatu  będzie  dobrze  zabezpieczony  przed  zagrożeniami  i  patologiami
cywilizacyjnymi XXI wieku.
 
Sprawny,  komfortowy  i  bezpieczny  będzie  system  komunikacji  zbiorowej  dzięki
synchronizacji transportu drogowego i kolejowego. Zmodernizowana będzie linia kolejowa
Warszawa - Czachówek (Warka). Funkcjonować będzie ruch pasażerski na linii Warszawa -
Konstancin-Jeziorna oraz na warszawskiej obwodnicy kolejowej z Otwocka przez Czachówek
do Tarczyna. Przy dworcach i stacjach kolejowych będą zorganizowane parkingi i przystanki



autobusowe  w  systemie  "park  and  ride".  Dobre  będą  warunki  transportu  autobusem  i
samochodem indywidualnym dzięki zwiększeniu istniejących ciągów drogowych i budowy
nowych  tras  (lokalnych  i  ponadlokalnych).  Bezpieczne  będzie  poruszanie  się  rowerem  i
pieszo dzięki odpowiedniemu systemowi  ścieżek rowerowych i chodników.

Nastąpi pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców i podmiotów gospodarczych na usługi
komunalne. Wysoka wobec tego będzie jakość życia ludności w miejscu zamieszkania i pracy
oraz wysoki standard ochrony środowiska w całym powiecie.

Władze  samorządowe  oraz  mieszkańcy,  świadomi  znaczenia  dobrej  kondycji  środowiska
przyrodniczego dla harmonijnego rozwoju powiatu, będą dobrze zorganizowani wokół stałych
działań  na  rzecz  poprawy warunków przyrodniczych.  Powiat  będzie  zdrowym i  czystym
miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku, a jego mieszkańcy postrzegani będą jako ludzie
potrafiący  umiejętnie  użytkować  i  pielęgnować  walory  przyrodnicze.  Dobra  kondycja
środowiska  oraz  aktywna postawa władz  i  mieszkańców na  rzecz  jego ochrony staną  się
ważnymi  atutami  rozwojowymi  powiatu,  dzięki  którym  będzie  on  z  powodzeniem
konkurował z innymi jednostkami terytorialnymi w Obszarze Metropolitalnym Warszawy.

V.  GŁÓWNE  PROBLEMY  DO ROZWIĄZANIA

Główne problemy do rozwiązania na terenie powiatu piaseczyńskiego w okresie
perspektywicznym (do 2015 r.) określono na podstawie:
- oceny możliwości rozwoju powiatu (według zasad analizy SWOT)
- prognozy przebiegu zjawisk i procesów na terytorium powiatu w perspektywie do 2015 r.



(przy wykorzystaniu metody scenariuszy)
- zarysowanej wizji przyszłego pożądanego obrazu powiatu.

Są one następujące:

1. Ekstensywny rozwój urbanizacji, wymuszający ponoszenie wysokich kosztów na budowę
infrastruktury  technicznej,   wywołujący  nadmierne  potrzeby  transportowe,  a  także
negatywnie oddziaływujący na stan środowiska przyrodniczego oraz  jakość i  harmonię
krajobrazu.

2. Niewydolność  systemu komunikacji:  złe  warunki  ruchu  drogowego,  a  także  w  wielu
miejscowościach  -  pieszego  i  rowerowego,  niedostateczna  częstotliwość  kursowania
autobusów, niewykorzystane możliwości pasażerskiego ruchu kolejowego.

3. Zagrożenia środowiska i zdrowia mieszkańców zrzutem ścieków (nie oczyszczonych lub
oczyszczonych  niedostatecznie)  oraz  odpadami.  Degradacja  walorów  przyrodniczo-
krajobrazowych.

4. Nie w pełni wykorzystane walory środowiska przyrodniczego i kulturowego powiatu dla
rozwoju rekreacji i turystyki.

5. Mała atrakcyjność Piaseczna jako stolicy powiatu i ośrodka usług ponadpodstawowych dla
jego mieszkańców.

6. Słaba  pozycja  wielu  instytucji  z  dziedziny  infrastruktury  społecznej  wobec
konkurencyjnych usług Warszawy.

7. Słaba kondycja finansów powiatu, zmuszająca do zaciągania kredytów na wykonywanie
zadań  własnych  nie  znajdujących  pokrycia  w  budżecie.  Brak  środków  na  wydatki
inwestycyjne ,   w szczególności na rozbudowę i modernizację dróg. Brak opracowanej
polityki spłacania zaciągniętych przez powiat kredytów.

VI. STRATEGIA  ROZWOJU

Strategia  zrównoważonego rozwoju powiatu piaseczyńskiego jest  długofalowym (do  2015
roku)  planem  działania  samorządu  powiatu  we  współpracy  z  samorządami  gmin,
wchodzących w jego skład. Określa misję Starostwa, cele rozwoju, sposoby osiągania celów
poprzez wskazanie kierunków działania oraz warunki realizacji.
Za podstawę konstrukcji  strategii rozwoju powiatu piaseczyńskiego przyjęto optymistyczną
prognozę  jego rozwoju  (prognozę szans),  przedstawioną w formie  scenariusza  oraz  wizję



przyszłego, pożądanego stanu terytorium wspólnoty.

 
1. MISJA  -  generalna zasada i nadrzędny cel strategii rozwoju 

Misją  Starostwa  Powiatu  Piaseczyńskiego,  obejmującego  6  gmin  (Góra  Kalwaria,
Konstancin-Jeziorna,  Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn) jest prowadzenie polityki
równoważenia  rozwoju  społeczno-gospodarczego  i  przestrzennego   powiatu  w  ramach
złożonego układu osadniczego, jakim jest Obszar Metropolitalny Warszawy - w celu poprawy
warunków życia mieszkańców,  kształtowania ładu przestrzennego oraz trwałego zachowania
walorów przyrodniczych i kulturowych.

Przez  rozwój zrównoważony rozumie się  "taki  rozwój społeczno-gospodarczy,  w którym
następuje  proces  integrowania  działań  politycznych,  gospodarczych  i  społecznych,  z
zachowaniem  równowagi  przyrodniczej  oraz  trwałości  podstawowych  procesów
przyrodniczych, w celu  zagwarantowania możliwości  zaspokajania  podstawowych potrzeb
poszczególnych  społeczności  lub  obywateli  zarówno  współczesnego  pokolenia,  jak  i
przyszłych pokoleń". (według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska).
Ład przestrzenny oznacza "takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość
oraz  uwzględnia  w  uporządkowanych  relacjach  wszelkie  uwarunkowania  i  wymagania
funkcjonalne,  społeczno-gospodarcze,  środowiskowe,  kulturowe  oraz  kompozycyjno-
estetyczne".  (według  ustawy z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym)

2. Cele strategii

Jako strategiczne przyjmuje się cztery równorzędne cele:

A.    POPRAWA  STANU  SANITARNEGO  I WZMOCNIENIE  KONDYCJI
PRZYRODNICZEJ  POWIATU

B.    USPRAWNIENIE  KOMUNIKACJI  -  ZBIOROWEJ  I  
INDYWIDUALNEJ

C.    ROZWÓJ REKREACJI  I  TURYSTYKI  DLA  MIESZKAŃCÓW  POWIATU  I
WARSZAWY

D.  ZAPEWNIENIE   MIESZKAŃCOM   DOSTĘPNOŚCI   DO   USŁUG
PONADPODSTAWOWYCH  ORAZ  WYSOKIEGO  ICH  STANDARDU
Ad.A.  
Powiat  piaseczyński  wyróżnia  się  w  Regionie  Metropolitalnym  Warszawy  wysokimi
walorami środowiska przyrodniczego i  kulturowego, które  powinny być wykorzystane dla
rozwoju funkcji mieszkaniowej i rekreacyjno-turystycznej. Niezbędna jest zarówno ochrona
zasobów, jak i poprawa stanu środowiska. 
Poprawa stanu sanitarnego powiatu wymaga likwidacji zagrożeń środowiska zrzutem ścieków
nie  oczyszczonych lub  oczyszczonych  w  sposób  niedostateczny oraz  likwidacji  zagrożeń
(rzeczywistych  i  potencjalnych)  związanych  z  powstawaniem,  usuwaniem,  brakiem
wykorzystania  i  unieszkodliwianiem  wszystkich  rodzajów  odpadów  (powstających,
zdeponowanych lub przejętych) na terenie powiatu. Istnieje również potrzeba podjęcia działań



na  rzecz  wzmocnienia  kondycji  przyrodniczej  terenu,  a  przede  wszystkim  ochrony  i
wzbogacenia  jego  struktury ekologicznej.  Konieczne  jest  także  zwiększenie  świadomości
ekologicznej  oraz  aktywności  społeczności  i  władz  samorządowych  na  rzecz  ochrony
środowiska.

Ad.B.
Warunkiem rozwoju gospodarczego powiatu i poprawy warunków życia jego mieszkańców
jest usprawnienie komunikacji - zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej.
Niezbędne  jest  z  jednej  strony  zwiększenie  pojemności  układu  drogowego  (poprzez
poszerzenie istniejących ciągów drogowych i budowę nowych tras), a z drugiej - podniesienie
atrakcyjności  istniejącej  komunikacji  zbiorowej  (autobusowej  i  kolejowej),  zwłaszcza  w
głównych relacjach regionalnych do i z Warszawy.

Ad.C.
Powiat  piaseczyński,  ze  względu  na  bogate  walory  przyrodnicze  i  kulturowe,  jest
predestynowany do rozwoju rekreacji i turystki w skali Obszaru i Regionu Metropolitalnego
Warszawy.  Usługi  turystyczne  są  szansą  rozwoju  społeczno-gospodarczego  południowej
części powiatu.
Niezbędne jest stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej (w stosunku do pozostałych powiatów
w  strefie  zewnętrznej  aglomeracji  warszawskiej)  oferty  turystycznej,  która  spowoduje
zwiększone zainteresowanie ze strony mieszkańców Warszawy. Trzeba też zrealizować wiele
zadań  w  zakresie  zagospodarowania  turystycznego,  zarówno  związanych  z  odnową
istniejących  ośrodków  i  obiektów,  jak  i  zagospodarowaniem  nowych,  atrakcyjnych
turystycznie  terenów.  Rozwój  funkcji  rekreacyjno-turystycznej powinien  nawiązywać  do
lokalnych uwarunkowań i zapewniać ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Ad. D.
Zapewnienie dostępności i odpowiedniego standardu usług ponadpodstawowych w dziedzinie
oświaty,  ochrony  zdrowia,  opieki  społecznej,  kultury,  sportu  i  rekreacji,  a  także
bezpieczeństwa publicznego jest jednym z głównych zadań powiatu.
Zaspokojenie - na wysokim poziomie - zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców w
zakresie  usług  ponadpodstawowych  przyczyni  się  do  poprawy  wizerunku  powiatu  i
zwiększenia zainteresowania ze strony mieszkańców Warszawy i migrantów zamieszkaniem
na terenie powiatu piaseczyńskiego.

3. Kierunki działania

Zrównoważony  rozwój  społeczno-gospodarczy  i  przestrzenny  może  być  osiągnięty  przy
zastosowaniu rożnych działań, a więc rożnych strategii. Wybrane w strategii rozwoju powiatu
piaseczyńskiego kierunki działania przedstawiono w postaci celów strategicznych oraz celów
operacyjnych i  odpowiadających  im  konkretnych  zadań  do  realizacji,  tworzących  obraz
sekwencji dochodzenia do celów strategii.

W  strategii  dąży się  do  ograniczenia  zagrożeń  przy maksymalnym wykorzystaniu  szans,
wynikających  z  obecnych  i  przyszłych  uwarunkowań  rozwoju.  Jednym  z  głównych
uwarunkowań rozwoju jest przewidywany dynamiczny rozwój Warszawy i wyważony rozwój



całego  Obszaru  Metropolitalnego  Warszawy.  Proces  urbanizacji  powiatu  piaseczyńskiego
należy  ukierunkować  na  rozwój  funkcji  mieszkaniowej  i  turystyczno-rekreacyjnej  oraz
drobnej  i  średniej  przedsiębiorczości  przy  zachowaniu  wysokich  standardów  środowiska
przyrodniczego.

CELE  OPERACYJNE  I  ZADANIA

A. Poprawa stanu sanitarnego i wzmocnienie kondycji przyrodniczej powiatu

I.  POPRAWA  STANU  SANITARNEGO  

1) Przeciwdziałanie  rozpraszaniu  zabudowy  w  jednostkach  osadniczych  (skupianie
zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania.

2) Opracowanie  powiatowego programu ochrony środowiska oraz realizacja i koordynacja
zadań z niego wynikających.

3) Opracowanie  powiatowego planu  gospodarki  odpadami  (w  ramach  programu ochrony
środowiska) oraz realizacja i koordynacja zadań z niego wynikających.

4) Budowa nowoczesnego Zakładu Utylizacji Odpadów Łubna II.
5) Aktualizacja  programu  ochrony wód  zlewni  rzeki  Jeziorki  (wykonanego na  zlecenie

burmistrza gminy Piaseczno) oraz realizacja i koordynacja zadań z niego wynikających.
6) Współudział  w opracowaniu programu renaturyzacji  rzeki Utraty, zainicjowanego przez

Starostę powiatu pruszkowskiego.
7) Opracowanie  mapy  akustycznej  powiatu  i  ew.  programu  ochrony  środowiska  przed

hałasem.
8) Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

II.OCHRONA  I  WZBOGACENIE  UNIKALNEJ  STRUKTURY  EKOLOGICZNEJ  

1) Przeciwdziałanie  rozpraszaniu  zabudowy  w  jednostkach  osadniczych  (skupianie
zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania).

2) Wspieranie proekologicznej gospodarki leśnej, uwzględniającej wzmocnienie odporności
lasów na rosnącą antropopresję.

3) Inicjowanie działań mających na celu zachowanie bądź odtworzenie środowiskotwórczych
funkcji dolin rzecznych (z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego).

4) Promowanie  działań  prowadzących  do  zwiększenia  różnorodności  biologicznej  i
naturalności obszarów użytkowanych rolniczo.

5) Podejmowanie działań na rzecz utworzenia nowych obszarów chronionych.

III.PODNOSZENIE   ŚWIADOMOŚCI   EKOLOGICZNEJ   I   ZWIĘKSZENIE
AKTYWNOŚCI  MIESZKAŃCÓW  I  WŁADZ  POWIATU  NA  RZECZ  OCHRONY
ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO

1) Utworzenie elektronicznej bazy danych o środowisku przyrodniczym (w ramach budowy
systemu informacji przestrzennej)

2) Aktywna promocja  walorów przyrodniczych powiatu  wśród  mieszkańców  aglomeracji
warszawskiej

3) Podnoszenie aktywności i świadomości  ekologicznej mieszkańców powiatu
4) Propagowanie  i  egzekwowanie  prawa  środowiska  oraz  zasad  gospodarowania,



obowiązujących w przyrodniczych obszarach chronionych

B.  Usprawnienie komunikacji - zbiorowej i indywidualnej

I.   ZWIĘKSZENIE  POJEMNOŚCI  UKŁADU  DROGOWEGO

1) Udzielenie poparcia i pomoc władzom rządowym i wojewódzkim w realizacji korzystnych
dla powiatu piaseczyńskiego komunikacyjnych inwestycji ponadlokalnych, a mianowicie:

- budowy autostrady A-2, w wariancie „górokalwaryjskim”;

- budowy drogi ekspresowej S-7, odcinek Grójec-Tarczyn-Sękocin;

- budowy Trasy N-S, odcinek Tarczyn - Lotnisko Okęcie; 

- przebudowy drogi nr 79, odcinek Piaseczno – Góra Kalwaria (dobudowa drugiej jezdni

oraz budowa obwodnicy Góry Kalwarii);\

- budowy obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi nr 50;

- budowy obwodnicy Konstancina w ciągu drogi nr 724 (Trasa Nadwiślańska)

- budowy drogi nr 721bis, odcinek Sękocin-Kierszek-Bielawa - Konstancin -Józefów (Trasa

Mostowa). 

2) Modernizacja układu dróg powiatowych, a [przede wszystkim:

-  przebudowa drogi nr 1316  Konstancin – Piaseczno – Łoziska (Bobrowiec) z budową

wiaduktu nad linią kolei radomskiej (ul. Pilsudskiego, Prusa, Długa, Chyliczkowska, Jana

Pawla II, Orężna, Jazgarzewszczyzna);

- przebudowa drogi w ciągu ul.Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie;

- przebudowa  drogi  1341/1343/1344  Gołków  –  Antoninów  -  Cm.  Południowy -  Wola

Kosowska-Nadarzyn  z wyprostowaniem na odcinku Wola Gołkowska - Antoninów;

- przebudowa drogi 1326/1327/1345 Zalesie Górne – Jazgarzew – Gołków – Bobrowiec –

Nowa  Wola  –  Zgorzała  (Dawidy)  z  wiadukem  nad  linią  kolejową  w  Zalesiu,

wyprostowaniem w rejonie Bobrowca, dostosowaniem do włączenia w ul. Wirażową na

odcinku Zgorzała – Dawidy –Warszawa oraz podwiązaniem do Trasy N-S;

- przebudowa drogi nr 1313; odcinek Baniocha - Sierzchów;

- przebudowa drogi nr 1334 Wola Wągrodzka - Chosna (granica powiatu);

- budowa drogi wzdłuż wału wiślanego.

3) Działania planistyczne gmin

II. PODNIESIENIE  ATRAKCYJNOŚCI  ISTNIEJĄCEJ  KOMUNIKACJI  ZBIOROWEJ

1) Wspieranie władz rządowych i wojewódzkich w realizacji następujących ponadlokalnych



inwestycji w zakresie  komunikacji  kolejowej i  autobusowej dla mieszkańców powiatu

piaseczyńskiego:   

- uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM, inaczej METRO II) na radomskiej linii

kolejowej na odcinku Warszawa – Piaseczno – Czachówek;

- uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM, inaczej METRO II) na bocznicy kolejowej

Jeziorki-Konstancina;

- uruchomienie   ruchu  pasażerskiego  na  linii  Pilawa  -  Góra  Kalwaria  -  Tarczyn  -

Skierniewice  wraz  z  budową  dodatkowych  przystanków  kolejowych  i  modernizacja

istniejących przystanków; 

- budowa  parkingów  systemu  „park  and  ride”  (tj.  „zaparkuj  samochód  i  jedź  dalej

pociągiem”) przy przystankach SKM;

- dostosowanie  dróg  krajowych  i  wojewódzkich  do  potrzeb  komunikacji  autobusowej

(zatoki autobusowe, wiaty, chodniki na dojściach itp.). 

2) Dostosowanie  dróg  powiatowych  do  potrzeb  komunikacji  autobusowej,  a  przede

wszystkim:

- przebudowa dróg powiatowych na odcinkach dojazdowych do parkingów systemu „park

and ride” przy kolei radomskiej  (Piaseczno, Zalesie Górne); 

- budowa zatok autobusowych, wiat i chodników na drogach powiatowych  prowadzących

ruch autobusów komunikacji zbiorowej;

3) Dostosowanie dróg gminnych do potrzeb komunikacji autobusowej, a mianowicie:

- przebudowa dróg gminnych na odcinkach dojazdowych do parkingów systemu „park and

ride” przy kolei radomskiej  (Nowa Iwiczna, Ustanówek, Czachówek);

- budowa zatok autobusowych, wiat i chodników na drogach gminnych  prowadzących ruch

autobusów komunikacji zbiorowej.

4) Działania planistyczne gmin w zakresie komunikacji zbiorowej.

C.  Rozwój rekreacji i turystyki dla mieszkańców powiatu i Warszawy

I.   PROMOCJA  WALORÓW PRZYRODNICZYCHG  I  KULTUROWYCH  ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA  REKREACYJNO - TURYSTYCZNEGO 

1) Opracowanie koncepcji rozwoju rekreacji i turystyki na terenie powiatu piaseczyńskiego
(z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego) oraz
kompleksowej oferty turystycznej

2) Utworzenie Centrum Turystyki w Konstancinie-Jeziornie (z ewentualną siecią punktów
informacyjnych, w tym w Górze Kalwarii),



3) Wykreowanie wizerunku powiatu jako atrakcyjnego terenu rekreacji i turystyki

II.  ODNOWA  ZAGOSPODAROWANIA  REKREACYJNEGO  I  TURYSTYCZNEGO  W
ISTNIEJĄCYCH  OŚRODKACH

1) Dostosowanie istniejącej bazy rekreacyjno-turystycznej do wymogów ochrony środowiska
2) Modernizacja ośrodka rekreacyjnego "Wisła" w Zalesiu Górnym
3) Budowa  Centrum  Rekreacyjno-Uzdrowiskowego  w  Konstancinie-Jeziornie,

obejmującego m. in. Park Zdrojowy i Tężnię Solankową
4) Wykorzystanie Grójeckiej Kolejki Piaseczno-Nowe Miasto do celów turystycznych

III.  ZAGOSPODAROWANIE   REKREACYJNO  -  TURYSTYCZNE   NOWYCH
TERENÓW

1. Opracowanie programu wspólnych działań samorządu powiatu i gmin na rzecz rozwoju
funkcji  rekreacyjno-turystycznej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  terenów
nadwiślańskich oraz doliny rzeki Jeziorki i jej dopływów a także doliny rzeki Utraty 

2. Stymulowanie rozwoju inwestycji rekreacyjno-turystycznych
3. Koordynacja budowy ścieżek rowerowych

     D. Zapewnienie mieszkańcom dostępności do usług ponadpodstawowych oraz
wysokiego ich standardu

I.DOSTOSOWANIE  SIECI  I   PROFILU  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  DO
POTRZEB  I  ASPIRACJI  SPOŁECZNOŚCI  POWIATU  

1) Ciągła praca nad planem sieci  szkół  powiatowych; dostosowywanie go do aktualnych
potrzeb, możliwości i aspiracji społeczności powiatu.

2) Dalsze  remonty i  modernizacje  placówek oświatowych (w zależności  od  posiadanych
środków).

3) Uruchamianie przy szkołach świetlic (dla dzieci) i klubów (dla młodzieży) wychowania
pozaszkolnego.

4) Wzmocnienie  roli  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  w  strukturze  oświaty
powiatowej poprzez dostosowywanie zatrudnienia do aktualnych potrzeb.

5) Włączenie  organizacji  pozarządowych  do  prowadzenia  w  szkołach  zajęć
profilaktycznych.

 
II.  DALSZE  WZMACNIANIE,   LICZĄCEGO  SIĘ  W   SKALI  WOJEWÓDZTWA,
SYSTEMU  POWIATOWYCH  INSTYTUCJI  SPOŁECZNYCH  

1) Tworzenie  dobrych  warunków  rozwoju,  na  terenie  powiatu,  stacjonarnych  domów
pomocy  społecznej  i  ośrodków  szkolno-wychowawczych,  pełniących  funkcje
ponadpowiatowe.

2) Realizacja programów naprawczych dwóch publicznych domów pomocy społecznej - w
Górze Kalwarii i w Konstancinie-Jeziornie.

3) Utworzenie pogotowia rodzinnego dla matek i małych dzieci znajdujących się w nagłych,
opresyjnych sytuacjach.

4) Utworzenie ośrodka profilaktyki i terapii narkomanii.



5) Wspomaganie  i  współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  w  prowadzeniu  ognisk,
świetlic terapeutycznych, klubów dla młodzieży i domów pomocy społecznej.

III.STWORZENIE  KOMPLEKSOWEGO  SYSTEMU   USŁUG   MEDYCZNYCH  W
ZAKRESIE  PONADPODSTAWOWEJ  OPIEKI  SPOŁECZNEJ  

1. Restrukturyzacja specjalistyki..
2. Restrukturyzacja ratownictwa medycznego.
3. III-ci etap modernizacji istniejącego szpitala.
4. Budowa nowego szpitala pełnoprofilowego. 
5. Utworzenie ośrodka profilaktyki i terapii narkomanii.
6. Użyczanie lekarzom rodzinnym pomieszczeń na dogodnych warunkach.

 
IV.ROZWÓJ  INSTYTUCJI  KULTURY,  SPORTU  I  REKREACJI

1) Utworzenie Biblioteki Powiatowej.
2) Utworzenie  instytucji  chroniącej  ruchome  dobra  kultury  (np.  w  postaci  Muzeum

Regionalnego).
3) Budowa Powiatowego Centrum Kultury. 
4) Zagospodarowanie parku piaseczyńskiego pod kątem m.in. organizacji imprez masowych.
5) Wspieranie rozbudowy bazy materialnej sportowej i rekreacyjnej w powiecie.
6) Wspieranie  organizacji  pozarządowych  działających  w  dziedzinach  należących  do

kompetencji powiatu.

V.POPRAWA  STANU  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO
  
1) Dokończenie budowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
2) Remonty  (bądź  wymiana  na  nowe)  budynków  policji  w  Konstancinie-Jeziornie,

Prażmowie i Lesznowoli.
3) Powiększenie stanu etatowego policji (do 290 etatów).
4) Zaspokojenie  potrzeb  mieszkaniowych  policjantów  (ok.  40%  ogółu  pracujących  w

powiecie).
5) Rozwijanie współpracy i koordynacja działań Policji, Straży Miejskich, PSP i OSP.
6) Powstanie siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury

VI.  ZAPOBIEGANIE  KLĘSKOM  ŻYWIOŁOWYM,  STANOM  ZAGROŻEŃ  I
TERRORYZMOWI  

1) Budowa drogi nadwiślańskiej (wzdłuż wałów przeciwpowodziowych), usprawniającej
możliwości prowadzenia akcji ratowniczych.

2) Uruchomienie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

VII.WYKORZYSTANIE  DAWNYCH  KOSZAR  WOJSKOWYCH  W  GÓRZE
KALWARII  NA  CELE  ADMINISTRACYJNO - USŁUGOWE

1) Rewitalizacja terenów powojskowych w Górze Kalwarii



VII.  PROGRAM  DZIAŁAŃ  DO  2015  ROKU

1.  Główne zadania i przedsięwzięcia do realizacji

Program działań samorządu powiatu piaseczyńskiego we współpracy z samorządami gmin
obejmuje  zadania  i  przedsięwzięcia  (inwestycyjne  i  bezinwestycyjne),  które  uznano  na
najważniejsze  do wykonania w latach 2003 - 2015. Ich realizacja umożliwi osiągnięcie w
okresie  perspektywicznym przyjętych  celów operacyjnych i  strategicznych, a  tym samym
nadrzędnego celu strategii,  tj.  poprawy warunków życia mieszkańców, kształtowania  ładu
przestrzennego oraz trwałego zachowania walorów przyrodniczych i kulturowych terytorium
wspólnoty. 

Zadania i przedsięwzięcia zestawiono poniżej według celów strategicznych i operacyjnych.
Podano  przewidywane  terminy  realizacji  poszczególnych  przedsięwzięć  oraz  potencjalne
źródła finansowania przedsięwzięć w ramach zadań.

Przedsięwzięcia  inwestycyjne będą  realizowane  w  oparciu  o  montaż  środków  własnych,
wzbogaconych różnego rodzaju dotacjami i kredytami oraz specjalnych funduszy krajowych i
zagranicznych,  w tym głównie UE.  Środki  finansowe,  które  są  możliwe  do uzyskania na
realizację programu omówiono syntetycznie w p. 2 niniejszego rozdziału.

Realizacja  części  programu  nie  wymaga  specjalnych  funduszy  a  polega  jedynie  na
wzbogaceniu pracy poszczególnych komórek Urzędu Starostwa i urzędów gmin oraz działań
inicjatywno-koordynacyjnych władz powiatu i gmin.





Zadania do realizacji w ramach celu strategicznego A
POPRAWA STANU SANITARNEGO I WZMOCNIENIE KONDYCJI PRZYRODNICZEJ POWIATU



Nr i nazwa celu operacyjnego
Nr i nazwa zadania oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji
Potencjalne źródła finansowania

Termin realizacji

Cel operacyjny I: Poprawa stanu sanitarnego powiatu
1. Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy w jednostkach osadniczych (skupianie zabudowy na terenach

istniejącego zainwestowania)
• powołanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako organu doradczego Starosty Powiatu Piaseczyńskiego oraz wójtów i

burmistrzów gmin wchodzących w skład powiatu na podstawie stosownego porozumienia,
• opracowanie studium możliwości rozwoju zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiatu piaseczyńskiego,
• budowa systemu informacji przestrzennej,
• wykorzystywanie studium możliwości rozwoju zagospodarowania przestrzennego powiatu i map cyfrowych przez Starostwo (przy

opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uzgadnianiu planów miejscowych) oraz przez gminy
(przy sporządzaniu dokumentów planistycznych lub dokonywaniu w nich zmian).

2003 r.

2004 r.
od 2003 r.
2005 – 2015 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu

2. Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska oraz realizacja i koordynacja zadań z niego wynikających
• określenie zakresu programu i wyłonienie – w drodze przetargu zespołu autorskiego,
• opracowanie i uchwalenie programu w oparciu o kompleksową diagnozę stanu środowiska przyrodniczego,
• sukcesywna realizacja i koordynacja zadań wynikających z programu (w pierwszym rzędzie priorytetowych),
• sporządzanie (co 2 lata) raportów z wykonania programu i dokonywanie ewentualnej korekty zaplanowanych zadań.

2003 r.
2004 r.
od połowy 2004 r.
od 2006 r.

Źródła finansowania:
– Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska – opracowanie programu ochrony środowiska
– fundusze UE przeznaczone na ochronę środowiska,w tym z Programu SAPARD
– środki własne powiatu i gmin, wzbogacone o dotacje (z NFOŚiGW i Ekofunduszu) oraz kredyty (z Banku Ochrony Środowiska)



3. Opracowanie powiatowego planu gospodarki odpadami (w ramach programu ochrony środowiska) oraz
realizacja i koordynacja zadań z niego wynikających 

• opracowanie i uchwalenie planu jako części programu ochrony środowiska,
• sukcesywna realizacja i koordynacja zadań wynikających z planu, w tym szczególnie ważnych dla poprawy stanu sanitarnego i

ochrony środowiska:
− stworzenie systemu postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych pod kątem osiągnięcia do końca 2007 r. 50% odzysku i 25%

recyklingu tych odpadów (zgodnie z przedakcesyjnymi uzgodnieniami Rządu RP z UE),
− doprowadzenie obiektów i instalacji unieszkodliwiania i przeróbki odpadów do standardów technologicznych UE, w

tym:
 nowych i modernizowanych stanowisk
 redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska:

                                                 do poziomu 75% ich początkowej masy*
                                                                                            do poziomu 50% ich początkowej masy*
* limity te będą uwzględniane w planie

2004 r.
od połowy 2004 r.

2005 r.
2007 r.

2012 r.

2010 r.
2013 r.

Źródła finansowania:
− Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska – opracowanie planu gospodarki odpadami
− Fundusze UE na modernizację systemu gospodarki odpadami, w tym: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz sektorowe programy

operacyjne: Wzrost Konkurencyjności Gospodarki, Restrukturyzacja Sektora Żywnościowego
− środki własne gmin (min. 25% nakładów na inwestycje), zgromadzone  z pomocą: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Ekofunduszu czy Banku Ochrony

Środowiska
4. Budowa nowoczesnego Zakładu Utylizacji Odpadów Łubna II

• realizacja etapu I: sortownia odpadów, kompostownia odpadów zielonych oraz pierwsza część składowiska wraz z niezbędnymi
obiektami technologicznymi

• realizacja etapu II: zakład zmechanizowanej segregacji odpadów oraz instalacja suchej farmentacji odpadów organicznych ze
składowiskiem balastu 

sporządzenie nowej wersji programu, spójnego z powiatowym programem ochrony środowiska,

2004-2005

2007-2010

Źródła finansowania:
Etap I:

− środki własne
− Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Etap II:
− środki własne



5. Aktualizacja programu ochrony wód zlewni rzeki Jeziorki (wykonanego na zlecenie burmistrza gminy
Piaseczno) oraz realizacja i koordynacja zadań z niego wynikających

• ocena programu i propozycja jego weryfikacji (z uwzględnieniem współpracy z zainteresowanymi gminami i powiatami),
• sporządzenie nowej wersji programu, spójnego z powiatowym programem ochrony środowiska,
• koordynacja i realizacja zadań określonych w programie

2004 r.

2004 r.
od 2005 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu, budżety gmin – aktualizacja programu
− fundusze ekologiczne

6. Współudział w opracowaniu programu renaturyzacjii rzeki Utraty, zainicjowanego przez Starostę powiatu pruszkowskiego
• nawiązanie współpracy ze Starostą powiatu pruszkowskiego oraz Starostami zainteresowanych powiatów (przede wszystkim

sochaczewskiego)
• udział w pracach nad opracowaniem programu,
• realizacja niektórych zadań, które zostaną określone w programie.

2004 r.

2004 r.
od 2005 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżet gminy Lesznowola
– fundusze ekologiczne

7. Opracowanie mapy akustycznej powiatu i ew. programu ochrony środowiska przed hałasem
• określenie zakresu prac i wyłonienie – w drodze przetargu – zespołu autorskiego,
• wykonywanie pomiarów natężenia hałasu,
• sporządzenie części graficznej i opisowej mapy,
• ocena uciążliwości hałasu i opracowanie (w porządku przekroczenia norm) programu ochrony przed hałasem

2005 - 2006 r.

Źródła finansowania:
− Powiatowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opracowanie mapy

8. Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii po 2010 r.

CeCel operacyjny II: Ochrona i wzbogacanie unikalnej struktury ekologicznej powiatu
1. Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy w jednostkach osadniczych (skupianie zabudowy na terenach istniejącego zainwestowania) – patrz

zadanie 1 celu AI
2. Wspieranie proekologicznej gospodarki leśnej, uwzględniającej wzmocnienie odporności lasów na rosnącą antropopresję

• przeciwdziałanie nadmiernej penetracji i koncentracji ruchu turystycznego w lasach (m.in. odciążenie najbardziej uczęszczanych
miejsc),

• wywieranie nacisku na pilne opracowanie planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego,
• propagowanie działań na rzecz poprawy stanu sanitarnego i bezpieczeństwa pożarowego lasów,
• opiniowanie operatów urządzeniowych (w tym planów zalesień) pod katem wzmacniania ekologicznych funkcji lasu.

2004 – 2006 r.
2004 – 2006 r.
2004 – 2015 r.
2004 – 2015 r.



Źródła finansowania:
− fundusze ekologiczne, w tym z WFOŚiGW i Funduszu Leśnego
− fundusze UE - Program SAPARD

3. Inicjowanie działań mających na celu zachowanie bądź odtworzenie środowiskotwórczych funkcji dolin
rzecznych (z uwzględnieniem zagrożenia powodziowego)
• stymulowanie działań na rzecz renaturalizacji najbardziej przekształconych odcinków dolin rzecznych,
• doprowadzenie do skorygowania i zatwierdzenia planów ochrony trzech rezerwatów „wiślanych”,
• modernizacja bądź likwidacja elementów zagospodarowania przestrzennego, które ograniczają ciągłość

dolinnych powiązań przyrodniczych,
• wdrażanie kompleksowego programu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, uwzględniającego ekologiczne

funkcje dolin. 

2004 – 2006 r.
2004 – 2006 r.

Źródła finansowania:
− fundusze ekologiczne
− fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
4. Promowanie działań prowadzących do zwiększenia różnorodności biologicznej i naturalności obszarów

użytkowanych rolniczo
• wspieranie przedsięwzięć służących zwiększaniu tzw. małej retencji wód, w tym modernizacja urządzeń melioracyjnych,
• stymulowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego i gospodarstw agroturystycznych,
• propagowanie sposobów i intensywności produkcji rolnej dostosowanej do wymogów ochrony środowiska
• inicjowanie działań zmierzających do ochrony i wzbogacania roślinności miedz, dróg polnych, parków wiejskich itp.

2004 – 2015 r.

Źródła finansowania:
− fundusze ekologiczne (z GFOŚiGW i WFOŚiGW)
− fundusze UE - Program SAPARD i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalngo
− środki własne powiatu i gmin, wzbogacone o dotacje i kredyty
5. Podejmowanie działań na rzecz utworzenia nowych obszarów chronionych

• inicjowanie działań na rzecz ustanowienia przez gminy użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
• propagowanie idei utworzenia Wiślańskiego Parku Narodowego,
• popieranie działań zmierzających do objęcia ochroną rezerwatową rzeki Jeziorki.

2004 – 2006 r.

Źródła finansowania:
− fundusze ekologiczne (z GFOŚiGW i WFOŚiGW)



Cel operacyjny III: Podnoszenie świadomości ekologicznej i zwiększenie aktywności mieszkańców i władz
powiatu na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego

1. Prowadzenie elektronicznej bazy danych o środowisku przyrodniczym (w ramach systemu informacji przestrzennej)
• przygotowanie map cyfrowych,
• sukcesywne wypełnianie i udostępnianie bazy danych poprzez internet. 2004 r.

od 2004 r.
Źródła finansowania:

− budżet powiatu
− fundusze UE – Program PHARE

2. Aktywna promocja walorów przyrodniczych powiatu wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej
• przygotowanie materiałów promocyjnych o walorach środowiska przyrodniczego powiatu (m.in. foldery, mapy, filmy, przewodniki),
• przeprowadzenie szerokiej kampanii promującej walory powiatu w mediach (prasa, radio, telewizja, internet),
• inicjowanie działań zmierzających do stworzenia ujednoliconego i czytelnego systemu informacji przestrzennej w terenie.

od 2004 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− budżety gmin
− środki prywatnych podmiotów gospodarczych
− fundusze UE - Program SAPARD i Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3. Podnoszenie aktywności i świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu
• konsolidacja społeczności lokalnej wokół zadań ochrony środowiska oraz dążenie do utworzenia szerokiego lobby na rzecz ich

realizacji
• reaktywowanie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki,
• wspieranie lokalnych organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska,
• kształtowanie proekologicznych postaw dorosłych mieszkańców powiatu (m.in. propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie

aktywnego wypoczynku),
• współudział w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży (m.in. wspomaganie działań proekologicznych w przedszkolach, szkołach i

organizacjach młodzieżowych). 

2004 – 2006 r.
2003  
proces ciągły

2004 – 2015 r.

2004 – 2015 r.

Źródło finansowania:
− budżet powiatu
− budżety gmin
− fundusze ekologiczne (GFOŚiGW, WFOŚiGW)
4.   Propagowanie i egzekwowoanie prawa środowiska oraz zasad gospodarowania, obowiązujących w przyrodniczych obszarach chronionych zadanie ciągłe



Zadania do realizacji w ramach celu strategicznego B

USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ I INDYWIDUALNEJ

Nr i nazwa celu operacyjnego
Nr i nazwa zadania oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji
Potencjalne źródła finansowania

Termin realizacji

Cel operacyjny I: Zwiększenie pojemności układu drogowego
1. Udzielanie poparcia i pomoc władzom rządowym i wojewódzkim w realizacji korzystnych dla powiatu piaseczyńskiego komunikacyjnych

inwestycji ponadlokalnych, a mianowicie:
− budowy autostrady A-2 w wariancie „górokalwaryjskim”,
− budowy drogi ekspresowej S-7; odcinek Grójec – Tarczyn – Sękocin,
− budowy trasy N-S; odcinek Tarczyn – Lotnisko Okecie,
− przebudowy drogi nr 79; odcinek Grójec – Góra Kalwaria (dobudowa drugiej jezdni oraz budowa obwodnicy Góry

Kalwarii),
− budowy obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi nr 50
− budowy obwodnicy Konstancina w ciągu drogi nr 724 (Trasa Nadwiślańska),
− budowy drogi nr 721 bis; odcinek Sękocin – Kierszek – Bielawa – Konstancin – Józefów (Trasa Mostowa).

2004-2015



2. Modernizacja układu dróg powiatowych, a przede wszystkim:
− budowa drogi nr 1320 we wsi Kąty,
− przebudowa drogi nr 1313; odcinek Baniocha – Sierzchów,
− przebudowa drogi w ciągu ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie,
− przebudowa drogi nr 1334 Wola Wągrodzka – Chosna (granica powiatu)
− budowa drogi nr 1356 Racibory - Kawęczyn
− przebudowa drogi nr 1341/1343/1344 Gołków – Antoninów – Cm. Południowy – Wola Kosowka – Nadarzyn z

wyprostowaniem na odcinku Wola Gołkowska – Antoninów,
− przebudowa drogi nr 1316 Konstancin – Piaseczno- Łoziska (Bobrowiec) z budową wiaduktu nad linią kolei radomskiej (ul.

Piłsudskiego, Prusa, Długa, Chyliczkowska, Jana Pawła II, Orężna, Jazgarzewszczyzna).
− przebudowa ciągu dróg powiatowych Bobrowiec – Władysławów – Wola Kossowska – Nadarzyn
− przebudowa drogi powiatowej Lesznowola (od drogi wojewódzkiej 721) – Janczewice – granica Warszawy
− przebudowa drogi nr 1326/1327/1345 Zalesie Górne – Jazgarzew – Gołków – Bobrowiec – Nowa Wola – Zgorzała (Dawidy)

z wiaduktem nad linią kolejową w Zalesiu, wyprostowaniem w rejonie  Bobrowca, dostosowaniem do włączenia w ul.
Wirażową na odcinku Zgorzała – Dawidy – Warszawa oraz podwiązaniem do trasy N-S

− budowa drogi Tarczyn – Książek – granica powiatu (Siestrzeń),
− budowa drogi wzdłuż Wału Wiślanego.

• opracowanie szczegółowych koncepcji przebudowy i budowy dróg powiatowych,
• opracowanie dokumentacji projektowej,
• remonty nawierzchni na odcinkach dróg, gdzie stan nawierzchni jest najgorszy, a nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w

m.p.z.p., tj. nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego,
• wykup lub wywłaszczenie gruntów pod drogi powiatowe,
• realizacja drogowych inwestycji powiatowych

2004 – 2006 r.
2004 – 2010 r.

2004 – 2015 r.
2004 – 2010 r.
2004 – 2015 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżety gmin lub związków celowych gmin
– odpowiednie fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3. Działania planistyczne gmin
• wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zadań ponadlokalnych w zakresie komunikacji drogowej
• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla otoczenia wszystkich dróg powiatowych

2005 – 2010 r.
2005 – 2008 r.

Źródła finansowania:
– budżety gmin
– budżet powiatu
– budżet samorządu wojewódzkiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich)
– budżet centralny (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)



Cel operacyjny II: Podniesienie atrakcyjności istniejącej komunikacji zbiorowej
1. Wspieranie władz rządowych i wojewódzkich w realizacji następujących ponadlokalnych inwestycji w zakresie komunikacji kolejowej i

autobusowej dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego:
− uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM, inaczej METRO II) na radomskiej linii kolejowej na odcinku Warszawa –

Piaseczno – Czachówek,
− uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM, inaczej METRO II) na bocznicy kolejowej Jeziorki – Konstancin,
− uruchomienie ruchu pasażerskiego na linii Pilawa – Góra Kalwaria – Tarczyn – Skierniewice wraz z budowa

dodatkowych przystanków kolejowych i modernizacja istniejących przystanków,
− budowa parkingów systemu „park and ride” (tj. „Zaparkuj samochód i jedź dalej pociągiem”) przy przystankach SKM,
− dostosowanie dróg krajowych i wojewódzkich do potrzeb komunikacji autobusowej (zatoki autobusowe,wiaty, chodniki

na dojściach itp.)

2004-2012 r.

2. Dostosowanie dróg powiatowych do potrzeb komunikacji autobusowej, a mianowicie:
− przebudowa dróg na odcinkach dojazdowych do parkingów systemu „park and ride” przy kolei radomskiej (Piaseczno, Zalesie

Górne)
− budowa zatok autobusowych, wiat i chodników na drogach powiatowych prowadzących ruch autobusów komunikacji zbiorowej

• opracowanie szczegółowych koncepcji w/w inwestycji
• opracowanie dokumentacji projektowej
• wykup gruntów
• realizacja inwestycji

2004 – 2006 r.
2005 – 2007 r.
2006 – 2008 r.
2007 – 2010 r

Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżety gmin i samorządu wojewódzkiego
– fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3. Dostosowanie dróg gminnych do potrzeb komunikacji autobusowej, a mianowicie:
− przebudowa dróg gminnych na odcinkach dojazdowych do parkingów systemu „park and ride” przy kolei radomskiej (Nowa Iwiczna,

Ustanówek, Czachówek),
− budowa zatok autobusowych, wiat i chodników na drogach gminnych prowadzących ruch autobusów komunikacji zbiorowej

• opracowanie szczegółowych koncepcji w/w inwestycji,
• opracowanie dokumentacji projektowej,
• wykup gruntów,
• realizacja inwestycji.

2004 – 2008 r.
2005 – 2008 r.
2006 – 2008 r.
2006 – 2010 r.

Źródła finansowania:
– budżety gmin
– fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego



4. Działania planistyczne gmin w zakresie komunikacji zbiorowej
• wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zadań ponadlokalnych (wojewódzkich, powiatowych) w

zakresie komunikacji zbiorowej,
• wprowadzenie zadań gminnych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie komunikacji zbiorowej.

2005 – 2008 r.
2005 – 2008 r.

Źródła finansowania:
– budżet samorządu wojewódzkiego
– budżet powiatu
– budżety gmin



Zadania do realizacji w ramach celu strategicznego C

ROZWÓJ REKREACJI I TURYSTYKI DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU I WARSZAWY



Nr i nazwa celu operacyjnego
Nr i nazwa zadania oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji
Potencjalne źródła finansowania

Termin realizacji

Cel operacyjny I: Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zagospodarowania rekreacyjno-
turystycznego powiatu

1. Opracowanie koncepcji rozwoju rekreacji i turystyki na terenie powiatu piaseczyńskiego (z uwzględnieniem ochrony środowiska
przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego) oraz kompleksowej oferty turystycznej

• określenie zakresu prac i sporządzenie opracowania (siłami własnymi lub przez zespół wybrany w drodze przetargu),
• określenie – na podstawie koncepcji – kierunków działań promocyjnych powiatu i gmin

2004 r.
2004 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżety gmin
– środki podmiotów gospodarczych (turystycznych)

2. Utworzenie Centrum Turystyki w Konstancinie-Jeziornie( z ewentualną siecią punktów informacyjnych, w tym w Górze Kalwarii)
• powołanie Centrum i określenie zakresu jego działalności,
• stałe gromadzenie i upowszechnianie informacji nt. walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu, jego zagospodarowania

rekreacyjno-turystycznego oraz imprez kulturalno-sportowych,
• inicjowanie działań na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych powiatu, w tym wspieranie różnych form ochrony

dziedzictwa kulturowego powiatu
• organizacja niektórych imprez kulturalnych i sportowych.

2005 r.

od 2005 r.

od 2005 r.
od 2005 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżet gminy Konstancin-Jeziorna (i ew. pozostałych gmin – w przypadku tworzenia punktów informacyjnych)
– fundusze UE – Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego

3. Wykreowanie wizerunku powiatu jako atrakcyjnego terenu rekreacji i turystyki
• opracowanie informatora kulturalno-turystyczno-sportowego powiatu, aktualizowanie i rozpowszechnianie,
• opracowanie i stałe aktualizowanie strony internetowej o możliwościach uprawiania rekreacji i turystyki na terenie powiatu,
• promocja powiatu jako terenu rekreacji i turystyki w mediach.  

od 2005 r.
od 2005 r.
od 2005 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżety gmin
– środki podmiotów gospodarczych
– fundusze UE – Zintegrowany Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Cel operacyjny II: Odnowa zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego w istniejących ośrodkach
1. Dostosowanie istniejącej bazy rekreacyjno-turystycznej do wymogów ochrony środowiska

• przegląd istniejącego zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego z punktu widzenia wymogów ochrony środowiska,
• odbudowa, rekultywacja i rewaloryzacja zniszczonych elementów istniejącego zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego.

2004 r.
od 2005 r.



Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżety gmin
– środki podmiotów gospodarczych
– fundusze ekologiczne (GFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW)

2. Modernizacja ośrodka rekreacyjnego „Wisła” w Zalesiu Górnym
• opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej

• podjęcie decyzji odnośnie podmiotu, który będzie zarządzał nieruchomością po wygaśnięciu obecnej umowy o dzierżawę,
• przeprowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji

2003/2004 r.

2003/2004
Źródła finansowania:

– budżet powiatu
– środki prywatnych inwestorów

3. Budowa Centrum Rekreacyjno-Uzdrowiskowego w Konstancinie-Jeziornie,, obejmującego m.in. Park Zdrojowy i Tężnię Solankową
• opracowanie koncepcji i programu Centrum Rekreacyjno-Uzdrowiskowego,
• realizacja Centrum jako przedsięwzięcia publiczno-prywatnego, modernizacja i rozbudowa bazy rekreacyjno-turystycznej i

uzdrowiskowej

2004 r.
od 2005 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu
– budżet gminy Konstancin-Jeziorna
– środki prywatnych inwestorów
– środki UE – Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

4. Wykorzystanie Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej Piaseczno – Grójec dla celów turystycznych
• uporządkowanie spraw prawno-własnościowych
• przeprowadzenie niezbędnych remontów torów

2003 r.
2004 r.

Źródła finansowania:
– środki Piaseczyńskiego Towarzystwa Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej
Cel operacyjny III: Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne nowych terenów

1. Opracowanie programu wspólnych działań samorządu powiatu i gmin na rzecz rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów nadwiślańskich oraz doliny rzeki Jeziorki i jej dopływów, a także doliny rzeki Utraty

• określenie zakresu prac i sporządzenie programu – własnymi siłami (powiatu i gminy) lub zespołu autorskiego wyłonionego w
drodze przetargu,

• sukcesywna realizacja zadań wynikających z programu.
2005 r.

od 2006 r.
Źródła finansowania:

– budżet powiatu
– budżety gmin (Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna)
– środki prywatnych inwestorów
– fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego



2. Stymulowanie rozwoju inwestycji rekreacyjno-turystycznych
• organizacja szkoleń dla osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystyczne (w tym

agroturystyczne)
• utworzenie banku informacji o nieruchomościach do zabudowy i zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego

od 2004 r.
2005 r.

Źródła finansowania:
– budżet państwa
– fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3. Koordynacja budowy ścieżek rowerowych
• sporządzanie planu budowy ścieżek rowerowych w skali powiatu (na podstawie studiów uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gmin),
• opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin z punktu widzenia prawidłowego wyznaczenia ścieżek

rowerowych

2004 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu



Zadania do realizacji w ramach celu strategicznego D

ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PONADPODSTAWOWYCH ORAZ
WYSOKIEGO ICH STANDARDU



Nr i nazwa celu operacyjnego
Nr i nazwa zadania oraz wykaz przedsięwzięć do realizacji
Potencjalne źródła finansowania

Termin realizacji

Cel operacyjny I: Dostosowanie sieci i profilu szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb i aspiracji społeczności
powiatu

1. Ciągła praca nad planem sieci szkół powiatowych (dostosowanie go do aktualnych potrzeb, możliwości i aspiracji
społeczności powiatu

proces ciągły

Źródła finansowania:
–  budżet powiatu

2.   Dalsze remonty i modernizacje placówek oświatowych (w zależności od posiadanych środków)
• remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie,
• remont Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii (przede wszystkim remont zabytkowego budynku

warsztatów),
• remont innych szkół (w zależności od posiadanych środków).

proces ciągły

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
− fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3. Uruchamianie przy szkołach świetlic (dla dzieci) i klubów (dla młodzieży) wychowania pozaszkolnego
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, które pomogą prowadzić świetlice i kluby proces ciągły

4. Wzmocnienie roli poradni psychologiczno-pedagogicznej w strukturze oświaty powiatowej poprzez dostosowywanie
zatrudnienia do aktualnych potrzeb.

zadanie ciągłe

5. Włączenie organizacji pozarządowych do prowadzenia w szkołach zajęć profilaktycznych
• ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych na najlepsze programy profilaktyczne dla uczniów szkół

(i – ewentualnie – rodziców),
• opracowanie systemu grantów dla organizacji pozarządowych prowadzących programy profilaktyczne w

szkołach.

do 2006 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu



Cel operacyjny II: Dalsze wzmacanianie liczącego się w skali województwa systemu powiatowych instytucji
opieki społecznej

1. Tworzenie dobrych warunków rozwoju na terenie powiatu stacjonarnych domów pomocy społecznej i ośrodków
szkolno-wychowawczych, pełniących funkcje ponadpowiatowe

• opracowanie i przyjęcie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

zadanie ciągłe
2003 r.

Źródła finansowania:
– budżet powiatu

2. Realizacja programów naprawczych dwóch publicznych domów pomocy społecznej – w Górze Kalwarii i w
Konstancinie.

do 2006 r.

Źródła finansowania:
– środki z budżetu centralnego (zadania zlecone Wojewody)

3. Utworzenie pogotowia rodzinnego dla małych dzieci znajdujących się w nagłych, opresyjnych sytuacjach
• opracowanie programu pogotowia i wybranie lokalizacji

do 2007 r.
do 2005 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− środki jednej z gmin powiatu
− dotacje Wojewody Mazowieckiego

4. Utworzenie ośrodka profilaktyki i terapii narkomanii
• opracowanie programu i wybór lokalizacji ośrodka

2008 r.
2006 r.

Źródła finansowania:
− środki Funduszu Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
− dotacje Wojewody Mazowieckiego
− budżet powiatu
− środki jednej z gmin powiatu

5. Wspomaganie i współpraca z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu ognisk, świetlic terapeutycznych, klubów dla młodzieży i
domów pomocy społecznej
• opracowanie i przyjęcie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

zadanie ciągłe

2003 r.
Źródła finansowania:

− budżet powiatu
− budżety gmin powiatu



Cel operacyjny III: Stworzenie kompleksowego systemu usług medycznych w zakresie ponadpodstawowej
opieki zdrowotnej

1. Restrukturyzacja specjalistyki
• wyposażenie pracowni diagnostycznych,
• wprowadzenie obowiązujących standardów postępowania specjalistycznego,
• znalezienie odpowiedniej lokalizacji.

2004 r.

Źródła finansowania:
− fundusze SZPZoZ
− budżet powiatu

2. Restrukturyzacja ratownictwa medycznego
• budowa nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego (lokalizacja przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej)
• wymiana pojazdów,
• wymiana i uzupełnienie sprzętu ratowniczego,
• skomputeryzowanie jednostki.

2004 r.

Źródła finansowania:
− fundusze Rządowego Programu Restrukturyzacji OZ
− budżet powiatu
− fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3. III etap modernizacji istniejącego szpitala
• nadbudowa piętra w budynku Przychodni

2004 r.
2003 r.

Źródła finansowania:
− fundusze Rządowego Programu Restrukturyzacji OZ
− budżet powiatu
− fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

4. Budowa nowego szpitala pełnoprofilowego
• utworzenie konsorcjum finansowo-inwestycyjnego,
• budowa szpitala

2003 r.
2005 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− środki gminy Piaseczno
− kapitał prywatny

5. Utworzenie ośrodka profilaktyki i terapii narkomanii
• opracowanie programu i wybór lokalizacji ośrodka

2008 r.
2006 r.



Źródła finansowania:
− środki Funduszu Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych
− dotacje Wojewody Mazowieckiego
− budżet powiatu
− środki jednej z gmin powiatu  

6. Użyczanie lekarzom rodzinnym pomieszczeń na dogodnych warunkach proces ciągły

Źródła finansowania:
− budżety gmin powiatu
− budżet powiatu

Cel operacyjny IV: Rozwój instytucji kultury, sportu i rekreacji

1. Utworzenie Biblioteki Powiatowej 2006 r.

Źródła finansowania:
− fundusze samorządu powiatowego
− ew. środki gminy Piaseczno
− fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2. Utworzenie instytucji chroniącej ruchome dobra kultury (np. w postaci Muzeum Regionalnego)
• program i lokalizacja placówki (ew. adaptacja d. kina „Beata” w Konstancinie-Jeziornie)

2008 r.
2006 r.

Źródła finansowania:
− fundusze samorządu powiatowego
− środki jednej z gmin powiatu
− dotacje Wojewody Mazowieckiego 
− fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

3. Budowa Powiatowego Centrum Kultury
• program i lokalizacja Centrum,
• ew. adaptacja na Centrum budynku Grójeckiej Kolei Dojazdowej

2010 r.
2006 r.
2010 r.

Źródła finansowania:
− środki własne powiatu
− dotacja Wojewody Mazowieckiego
− fundusze UE – Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

4. Zagospodarowanie parku piaseczyńskiego pod katem m.in. organizowania imprez masowych 2006 r.



Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− budżet gminy Piaseczno

5. Wspieranie rozbudowy bazy sportowej i rekreacyjnej w powiecie zadanie ciągłe
do 2004 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− budżety gmin powiatu
− Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej

6. Wspieranie organizacji pozarządowych działających w dziedzinach należących do kompetencji powiatu
• opracowanie i przyjęcie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych

zadanie ciągłe
2003 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu

Cel operacyjny V: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego
1. Dokończenie budowy budynku Komendy powiatowej Policji w Piasecznie 2005 r.

Źródła finansowania:
− fundusze MSWiA
− budżet gminy Piaseczno

2. Remonty (bądź wymiana na nowe) budynków policji w Konstancinie-Jeziornie, Prażmowie i Lesznowoli do 2008 r.

Źródła finansowania:
− budżety gmin
− fundusze MSWiA

3. Powiększenie stanu etatowego policji (do 290 etatów) do 2008 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− fundusze MSWiA

4. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych policjantów (około 40% ogółu pracujących w powiecie) do 2010 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− budżety gmin
− fundusze MSWiA

5. Powstanie Siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury
• wybranie lokalizacji Sądu Rejonowego i Prokuratury 2004 r.



Źródła finansowania:
− fundusze Ministerstwa Sprawiedliwości
− budżet powiatu

6. Rozwijanie współpracy i koordynacja działań Policji, Straży Miejskich, PSP i OSP zadanie ciągłe

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− budżety gmin powiatu

Cel operacyjny VI: Zapobieganie klęskom żywiołowym, stanom zagrożeń i terroryzmowi
1. Budowa drogi nadwiślańskiej (wzdłuż wałów przeciwpowodziowych) usprawniającej możliwości prowadzenia akcji ratowniczych.

• wykonanie projektu drogi
• uzyskanie środków inwestycyjnych z UE

2010 r.

2006 r.
2007 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− budżety gmin powiaty
− Fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

2. Uruchomienie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 2004 r.

Źródła finansowania:
− budżet powiatu
− dotacje administracji rządowej

Cel operacyjny VII: Wykorzystanie dawnych koszar wojskowych w Górze Kalwarii na cele usługowe
1. Rewitalizacja terenów powojskowych w Górze Kalwarii

• powołanie Komisji ds. rewitalizacji (uchwałą Rady Powiatu)
• opracowanie programu rewitalizacji
• wykonanie prac przygotowawczych (prace studialne, ekspertyzy, dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, prace

projektowe),
• realizacja działań zawartych w programie rewitalizacji (w tym prace inwentaryzacyjne)

2004 r.
2004 r.

2004-2005
2005-2006

Źródło finansowa:
– budżet powiatu
– budżet gminy Góra Kalwaria
– fundusze UE – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego



2. Środki finansowe na realizację programu 

Źródłem finansowania zadań i przedsięwzięć, zapisanych w programie będą:
1. środki własne (powiatu, gmin, podmiotów prywatnych),
2. dotacje z budżetu wojewody lub budżetu centralnego,
3. fundusze ekologiczne,
4. fundacje i agencje,
5. kredyty preferencyjne,
6. kredyty kapitałowe,
7. udziały kapitałowe,
8. pomoc UE.

Powi                       Powiat i gminy mogą ubiegać się o dotacje z funduszy celowych, będących w dyspozycji
organów państwowych, w tym m.in. z: 

• Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – na cele stanowiące zadania tych funduszy w poszczególnych latach,

• Totalizatora Sportowego (poprzednio będącego w dyspozycji Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki) – na dopłaty do inwestycji w zakresie turystyki, rekreacji
i sportu,

• PEFRON – na rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Należy jednak mieć świadomość, że pozyskiwanie tych dotacji, ze względu na ich szczupłość,
staje się coraz bardziej trudne.

Fundusze ekologiczne (narodowy – NFOŚ i GW, wojewódzkie – WFOŚ i GW, powiatowe –
PFOŚ i GW, gminne – GFOŚ i GW) przeznaczone są na finansowanie (w całości lub części)
przedsięwzięć  związanych  z  ochroną  środowiska  i  gospodarką  wodną.  PFOŚ  i  GW
przeznaczony  jest  na  współfinansowanie  inwestycji  ekologicznych  o  charakterze
ponadgminnym.

Fundacje  i  agencje  rządowe udzielają  dotacji,  subwencji,  kredytów  i  pożyczek  na  cele
społeczne  i  społeczno-użytkowe,  takie  jak:  ochrona  zdrowia,  rozwój  gospodarki  i  nauki,
oświata  i  wychowanie,  kultura i  sztuka,  opieka i  pomoc społeczna,  ochrona środowiska i
zabytków. Należą do nich:
• Ekofundusz (środki na dotacje pochodzą z ekokonwersji polskiego zadłużenia w Klubie

Paryskim),
• Krajowy Fundusz Mieszkaniowy,
• Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
• Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
• Fundusz Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych,
• Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej,
• Fundacja Sportu i Turystyki „Warta”,
• Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,
• Agencja Rozwoju  Komunalnego,
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wśród instytucji kredytowych zajmujących się udzielaniem 
preferencyjnych kredytów na inwestycje na uwagę zasługują:
• Bank Ochrony Środowiska,
• Polski Bank Rozwoju S.A.,



• Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
• Bank Śląski,
• Bank Zachodni S.A.
Banki  te  udzielają  kredytów preferencyjnych na  zadania  z  dziedziny  ochrony środowiska
jedynie  przy  wsparciu  innych  instytucji  finansowych  z  zewnątrz  (np.  funduszy
ekologicznych). W pozostałych przypadkach zadania służące ekologii muszą konkurować w
uzyskaniu  kredytów  na  równi  z  innymi  inwestycjami  według  takich  samych  kryteriów
(pewność inwestycji, ryzyko kredytowe, zabezpieczenie spłaty, dochód banku).

W  przyszłości  realizacja  inwestycji  będzie  musiała  opierać  się  o  kredyty  komercyjne,
udzielane  przez  banki  polskie  i  zagraniczne.  Jednym z  najpoważniejszych zagranicznych
banków komercyjnych jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Bank ten udziela
kredytów komercyjnych, których oprocentowanie ustalane jest  w oparciu o stawkę LIBOR
(London  Interbank  Offered  Rate  –  stopa  procentowa  krótkoterminowych  kredytów
eurowalutowych).  EBOR  udziela  kredytów  na  inwestycje  o  znacznym  zapotrzebowaniu
kapitału i o znaczeniu ponadregionalnym. Kredyty udzielane są w walutach wymienialnych,
stąd ich wykorzystanie wiąże się  z  ryzykiem związanym z różnicami kursów walutowych
(zwłaszcza  dla samorządów terytorialnych, planujących budżet  i  spłaty kredytu w  walucie
krajowej).  Ważnym źródłem finansowania inwestycji  jest  pomoc zagraniczna,  realizowana
głównie za pośrednictwem:
• Banku  Światowego  –  IBRD  (Program  Aktywizacji  Obszarów  Wiejskich,  Program

Przeciwdziałania Bezrobociu),
• Globalnego  Funduszu  Środowiskowego  –  GEF (wymagana współpraca  z  organizacją

pozarządową)
• funduszy UE.

W latach 2000-2006 Polska, podobnie jak inne kraje, które maja wejść do UE, może korzystać
z programów pomocowych: PHARE 2, ISPA i SAPARD. Jeśli Polska wejdzie w struktury UE
wcześniej  (w  2004  r.)  to  równocześnie  straci  prawo  do  korzystania  z  programów
przedakcesyjnych. Jednocześnie zostanie objęta pomocą w ramach funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności.

Program PHARE 2 – Pomoc w Przebudowie Gospodarki Polski i Węgier (Poland – Hungary
Assistance to Restructuring of their Economies)
Środki  tego  funduszu  przeznaczone  są  na  przedsięwzięcia  związane  z  dostosowaniem
ustawodawstwa polskiego do ustawodawstwa Wspólnoty oraz na finansowanie instytucji  i
instrumentów wspierających sprawne dostosowanie tego prawodawstwa.

Program  ISPA  -  Przedakcesyjny  Instrument  dla  Polityki  Strukturalnej  (Instrument  for
Structural Policies for Pre-Akcession)

Środki  tego  funduszu  mają  wspierać  rozwój  infrastruktury  technicznej  w  celu  ochrony
środowiska oraz rozwój transportu.
Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury transportowej muszą
być odpowiedniej wielkości, aby były skuteczne. Koszt każdego przedsięwzięcia ma wynieść
minimum 5 mln.  euro.  Udział  ISPA w dofinansowaniu projektów może wynieść do 75%
planowanych  nakładów na  realizację.  Beneficjentami  tych środków  nie  mogą  być  osoby
prywatne. Pomoc ISPA może być udzielana w następujących formach: bezpośrednia pomoc
bezzwrotna,  pomoc zwrotna,  dofinansowanie  spłat  odsetek  kredytu, fundusz  gwarancyjny,
udział  kapitałowy.  Projekty,  które  miałyby  być  wsparte  przez  UE  z  programu  ISPA,



przyjmowane są przez Ministerstwo Infrastruktury (w przypadku inwestycji transportowych)
oraz Ministerstwo Środowiska a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (odnośnie przedsięwzięć z  zakresu ochrony środowiska).  W dziedzinie  transportu
główną inicjatywę składania projektów ma Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad,
Dyrekcja  Generalna  PKP  oraz  agendy  związane  z  rozwojem  transportu  o  znaczeniu
międzynarodowym.

Program  SAPARD  –  Przedakcesyjny  Instrument  Wsparcia  dla  Rolnictwa  i  Obszarów
Wiejskich (Support for Pre-Accession Meausures for Agricultural and Rual Development)
Środki tego funduszu przeznaczone są na modernizację rolnictwa, a w szczególności poprawę
efektywności  sektora  rolno-spożywczego  i  poprawę  warunków  prowadzenia  działalności
gospodarczej na wsi. Priorytetowymi celami programu są:
- poprawa  warunków  życia  i  pracy  mieszkańców  wsi  (m.in.  poprzez  rozbudowę

infrastruktury technicznej i społecznej),
- zwiększenie  konkurencyjności  polskiego  rolnictwa  (m.in.  poprzez  poprawę  jakości

produkcji  rolniczej,  modernizację  gospodarstw  rolnych,  wdrożenie  postępu
biologicznego),

- ochronę środowiska przyrodniczego i wiejskiego dziedzictwa kulturowego (m.in. poprzez
ograniczenie szkodliwego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne, upowszechnienie
metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska).

Środki finansowe z programu SAPARD udzielane są w następujących formach:
- granty kapitałowe na inwestycje w zakresie działalności gospodarczej poza tradycyjnym

rolnictwem oraz małą infrastrukturą turystyczną,
- wspieranie działań promocyjnych i marketingowych w zakresie działalności gospodarczej

poza tradycyjnym rolnictwem dla organizacji, stowarzyszeń i samorządów,
- projekty pilotażowe w dziedzinie zalesienia i ochrony środowiska w rolnictwie.
Projekty  do  wsparcia  przez  UE  z  Programu  SAPARD  przyjmowane  są  do  Agencji
Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  (oddziały  regionalne  we  wszystkich  miastach
wojewódzkich). Przedsięwzięcia kwalifikujące się do wsparcia ze środków Wspólnoty mogą
–  w  ramach  strategii  przedakcesyjnej  –  korzystać  z  pomocy  tylko  jednego  instrumentu
finansowego.  Muszą  być  one  łączone  ze  środkami  własnymi,  wzbogaconymi  o  różnego
rodzaju dotacje i kredyty.

Po  przystąpieniu  Polski  do  Unii  Europejskiej  możliwe  będzie  wykorzystanie  funduszy
strukturalnych  (Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego,  Europejski  Fundusz
Dostosowania  i  Gwarancji  dla  Rolnictwa,  Europejski  Fundusz  Socjalny),  Funduszu
Kohezyjnego  (Spójności)  oraz  tzw.  Inicjatyw Wspólnoty.  Z  Funduszu  Spójności  będzie
można  korzystać  na  wsparcie  projektów  w  dziedzinie  ochrony  środowiska  oraz
transeuropejskich sieci komunikacyjnych (budowa, rozbudowa, modernizacja). 

Podstawą negocjowania przez Polskę kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy
strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz podstawą interwencji z Funduszu
Spójności jest Narodowy Plan Rozwoju.

W latach 2004 - 2006 inwestycje będą mogły być finansowane poprzez:
• Wojewódzkie Plany Rozwoju Regionalnego,
• Narodowy Plan Rozwoju (NPR) 2004 - 2006

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
- Sektorowe Programy Operacyjne (SPO).



Instytucjami przygotowującymi i zarządzającymi odpowiednimi programami są:
• Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

- SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki,
- SPO Rozwój zasobów ludzkich,
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
- Program  Operacyjny - Pomoc techniczna

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- SPO  Restrukturyzacja  i  modernizacja  sektora  żywnościowego  i  rozwój  obszarów

wiejskich,
- SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

• Ministerstwo Infrastruktury:
- SPO Transport - Gospodarka morska.

Dla  samorządów  terytorialnych największe  możliwości  dofinansowania  inwestycji  tworzy
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), na który składają się:
- fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz

Socjalny) - 2 869,5 mln. Euro, tj. 65,4%,
- publiczne środki krajowe - 1 127 mln. Euro, tj. 25,7%.

Celem  strategicznym tego  programu  jest  tworzenie  warunków  wzrostu  konkurencyjności
regionów  oraz  przeciwdziałania  marginalizacji  niektórych  obszarów  w  taki  sposób,  aby
sprzyjać  długofalowemu  rozwojowi  gospodarczemu  kraju,  jego  spójności  ekonomicznej,
społecznej i terytorialnej oraz integracji z UE

Priorytety Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) są następujące:
• Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury  służącej  wzmocnieniu  konkurencyjności

regionów:
- modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego,
- infrastruktura ochrony środowiska,
- regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna,
- zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,
- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,
- rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach;

• Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich:
- rozwój  zawodowy  dostosowujący  zasoby  ludzkie  do  potrzeb  regionalnego  rynku

pracy,
- reorientacja zawodowa,
- rozwój kadr regionalnej gospodarki,
- regionalne strategie innowacyjne,
- mikroprzedsiębiorstwa,
- rozwój turystyki;

• Rozwój lokalny:
- infrastruktura  lokalna  (gospodarka  wodno-ściekowa,  gospodarka  odpadami  na

obszarach małych miast  i  wsi,  likwidacja "dzikich" wysypisk, pozyskiwanie energii
poprzez  tworzenie  lokalnych  systemów  odnawialnych  źródeł  energii,  lokalna
infrastruktura drogowa - drogi powiatowe i gminne, kompleksowe uzbrojenie terenu
pod nowe inwestycje, podstawowy system lokalnej infrastruktury społecznej - przede
wszystkim szkoły,  placówki  edukacyjne, obiekty rynku pracy,  obiekty kultury oraz
służące rozwojowi kultury, lokalna infrastruktura energetyczna, wdrożenie lokalnych



rozwiązań sprzyjających zwiększeniu dostępu mieszkańców do internetu i informacji,
kompleksowe projekty rekultywacji środowiska naturalnego - gleby, woda, powietrze,
powiązane z  przygotowaniem terenu do ponownego wykorzystania  /np.  zakładanie
parków, uzbrojenie terenu pod inwestycje/),

- rewitalizacja  obszarów  zdegradowanych  (rewitalizacja  obszarów  miejskich,
rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych).

Propozycje projektów, których realizacja jest planowana w najbliższych latach, a które mogą
być dofinansowane z funduszy unijnych, można zgłaszać do Urzędu Marszałkowskiego. 



VIII.  SPOSÓB  WDRAŻANIA  STRATEGII  I  PROGRAMU

Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego wymaga spełnienia
następujących warunków:
• akceptacji zaproponowanych celów strategicznych i kierunków działania przez samorządy

gmin wchodzących w skład powiatu,
• ustalenia podmiotów zarządzających strategią,
• uchwalenia strategii przez Radę Powiatu,
• upowszechnienia strategii wśród społeczeństwa Ziemi Piaseczyńskiej,
• dostosowania  struktury  organizacyjnej  Urzędu  Starostwa  do  zadań  wynikających ze

strategii,
• pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (w tym przygotowanie -  wspólnie z

samorządami  gmin  -  wniosków  o  przyznanie  funduszy  UE  na  realizację  niektórych
przedsięwzięć),

• inicjowania partnerstwa publiczno-prywatnego jako  formy finansowania przedsięwzięć
inwestycyjnych,

• prowadzenia  przez  Starostwo  i  gminy  promocji  powiatu  jako  przyjaznego  miejsca
zamieszkania, rekreacji i turystyki a także działalności gospodarczej,

• monitorowania realizacji strategii,
• dokonywania okresowych korekt w strategii i programie działań w miarę zmieniających

się uwarunkowań zewnętrznych i lokalnych.

Jednostka, która będzie zarządzać strategią, może zostać wyodrębniona w ramach struktury
organizacyjnej Urzędu Starostwa. Starostwo bowiem przyjęło rolę inicjatora i koordynatora
działań samorządów gmin i innych podmiotów, które będą działać na rzecz rozwoju powiatu
piaseczyńskiego. Rada i Zarząd Powiatu będą na bieżąco nadzorowały  wdrażanie strategii.
Niezbędne natomiast  jest  powołanie organizacji  społecznej  -  np. Forum Rozwoju Powiatu
Piaseczyńskiego - jako jednostki pełniącej społeczny nadzór nad realizacją strategii. W skład
Forum powinni wejść przede wszystkim uczestnicy prac nad strategią, w tym przedstawiciele:
samorządu  powiatu,  samorządów  gmin,  jednostek  powiatowej  administracji  zespolonej,
organizacji społecznych, gospodarczych, ekologicznych, kościelnych z terenu powiatu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego powinna być uchwalona przez
Radę Powiatu Piaseczyńskiego a następnie upowszechniona wśród społeczeństwa. Powinny w
tym pomóc media lokalne, organizacje społeczne, gospodarcze i ekologiczne oraz Kościół.
Należy ponadto  rozpropagować strategię  wśród polityków mających związki  z  powiatem.
Konieczne jest tworzenie lobbingu wokół strategii.

Jednostka  zarządzająca  strategią  będzie  organizatorem  i  koordynatorem  działań
poszczególnych komórek Urzędu Starostwa oraz podmiotów zewnętrznych.  Będzie także
prowadziła  monitoring strategii.  Powinna  ona również  proponować okresowo aktualizację
strategii -  w sytuacji zmieniających się uwarunkowań.

System monitoringu powinien uwzględniać zbiory danych, określające:
1)  rozwój  powiatu  w  zakresie  przedstawionym  w  diagnozie  stanu,  a  przede  wszystkim
charakteryzujący:
- zmiany w środowisku,
- rozwój demograficzny,



- zmiany na rynku pracy,
- rozwój gospodarczy,
- zmiany w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów,
- warunki życia: mieszkaniowe, wypoczynku, komunikacji;

2) zmiany w otoczeniu powiatu - regionalnym i krajowym, dotyczące głównie:
- strategicznych  kierunków  rozwoju  Warszawy,  Obszaru  Metropolitalnego  Warszawy,

regionu mazowieckiego,
- polityki państwa w zakresie finansów publicznych, spraw socjalnych, zagospodarowania

przestrzennego, środowiska,
- funduszy krajowych i  zagranicznych (w tym UE),  możliwych do  wykorzystania  przy

realizacji zadań i przedsięwzięć;

3) tempo wdrażania strategii, stopień osiągania poszczególnych celów i realizacji zadań, w
tym:
- stopień  zaawansowania  poszczególnych  opracowań  koncepcyjnych,  programowych  i

projektowych,
- pozyskane środki finansowe na realizację inwestycji,
- zaawansowanie realizacji poszczególnych przedsięwzięć,
- zrealizowane inwestycje.

Mierniki  realizacji  celów  strategii  można  podzielić  na  mierniki  rezultatów  w  sferze
społecznej, gospodarczej, ekologicznej oraz w sferze infrastruktury technicznej. W procesie
monitorowania  realizacji  strategii  zrównoważonego  rozwoju  powiatu  piaseczyńskiego
proponuje się stosować następujący zestaw mierników:
1) Mierniki rezultatów w sferze społecznej:

- wielkość populacji,
- poziom produktywności ludności (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca

na 100 osób w wieku produkcyjnym),
- udział ludności z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie ludności powyżej 25 lat,
- stopa bezrobocia,
- udział  długotrwale  bezrobotnych  pozostających  bez  pracy  w  ogólnej  liczbie

bezrobotnych,
- udział  ludności  korzystającej ze świadczeń publicznej pomocy społecznej w ogólnej

liczbie mieszkańców,
- przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu,
- przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania,
- liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym w liceach ogólnokształcących,
- liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców,
- liczba imprez kulturalnych w ciągu roku,
- liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych,
- liczba imprez sportowych w ciągu roku,
- liczba wykrywalnych przestępstw przez policję,
- liczba organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.

2) Mierniki rezultatów w sferze gospodarczej:
- udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących,
- udział pracujących w sektorze III w ogólnej liczbie pracujących,
- udział pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie pracujących,
- udział  podmiotów  gospodarki  narodowej  sektora  prywatnego  w  ogólnej  liczbie

podmiotów,
- liczba małych i średnich przedsiębiorstw,



- liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego na 1000 mieszkańców,
- liczba zakładów osób fizycznych na 1000 mieszkańców,
- liczba instytucji z tzw. "otoczenia biznesu",
- średnia wielkość gospodarstwa rolnego,
- udział gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w ogólnej liczbie gospodarstw,
- liczba grup producenckich w rolnictwie,
- liczba gospodarstw agroturystycznych,
- liczba nowych podmiotów gospodarczych w dziedzinie  turystyki,
- liczba km nowo wytyczonych szlaków turystycznych.

4) Mierniki rezultatów w sferze ekologicznej:
- udział powierzchni lasów w ogólnej powierzchni powiatu,
- powierzchnia odnowionych drzewostanów,
- udział powierzchni obszarów prawnie chronionych w całkowitej powierzchni powiatu,
- liczba km unaturalnionych cieków wodnych,
- udział I i II klasy czystości rzek w powiecie,
- emisja zanieczyszczeń powietrza (pyłowych i gazowych),
- odpady wytworzone w ciągu roku, w tym niewykorzystane i nieuszkodliwione,
- tereny składowania odpadów niezrekultywowanych w ciągu roku,
- udział odpadów niebezpiecznych w odpadach składowanych na wysypiskach,
- liczba zlikwidowanych "dzikich" wysypisk.

4) Mierniki rezultatów w sferze infrastruktury technicznej:
- stosunek długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej,
- liczba komunalnych oczyszczalni ścieków,
- przepustowość oczyszczalni,
- udział ludności korzystającej z wodociągu ,
- udział ludności korzystającej z kanalizacji ,
- udział ludności korzystającej z gazu ziemnego ,
- wielkość wywiezionych stałych odpadów komunalnych w ciągu roku,
- udział odpadów komunalnych w przemysłowych poddawanych recyklingowi,
- zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w ciągu roku,
- liczba km zmodernizowanych dróg gminnych i powiatowych,
- liczba km utwardzonych dróg gruntowych,
- liczba km wybudowanych ścieżek rowerowych,
- liczba km wybudowanych chodników,
- liczba wybudowanych miejsc parkingowych,
- liczba utworzonych linii komunikacji autobusowej.

Zadania i przedsięwzięcia realizowane będą środkami własnymi powiatu i gmin,   środkami
uzyskiwanymi  ze  źródeł  pozabudżetowych  a  także  środkami  inwestorów  prywatnych.
Niezbędne będzie szukanie i pozyskiwanie dotacji z zewnątrz oraz zaciąganie kredytów m.in.
w celu uzyskania funduszy unijnych. Gospodarka finansowa powiatu (a także gmin) będzie
musiała  być  regulowana  przez  prognozowanie  finansów  na  okresy  4-5  -letnie  oraz
sporządzanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.




