UZASADNIENIE
projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy
1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 485), w przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne związane z prowadzeniem
procesu rewitalizacji, niezbędne jest wyznaczenie w drodze uchwały rady miasta obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego.
3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne dla opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji. W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji opracowano dokument pt. „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy” stanowiący załączniki nr 1 do uzasadnia projektu uchwały
Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
4. W nawiązaniu do art. 11 ust. 5 pkt. 1 rada gminy może ustanowić na obszarze rewitalizacji prawo
pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
Ustawodawca rozstrzygnął, że na etapie uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji ewentualne (opcjonalne) ustanowienie prawa pierwokupu dotyczyć musi
wszystkich nieruchomości, jak i całego obszaru rewitalizacji (na kolejnym przyszłym etapie istnieje
możliwość ograniczenia tego mechanizmu tylko do wybranych podobszarów rewitalizacji). W tych
mało elastycznych warunkach zdecydowano o uwzględnieniu tego narzędzia w uchwale uznając je
za pożądany instrument, mogący być przydatnym z punktu widzenia celów przyszłego procesu
rewitalizacji. Dysponowanie przez samorząd m.st. Warszawy prawem pierwokupu nieruchomości
może przysłużyć się procesowi rewitalizacji. Posiadanie przez gminę na obszarze rewitalizacji
obszernego zasobu nieruchomości gminnych poszerza możliwości podejmowania przez gminę
aktywności (inwestycyjnych i nie tylko) wpływających na stan tego obszaru. W szczególności:
 ustanowienie prawa pierwokupu może umożliwić pozyskanie nieruchomości, które w
przyszłości będą wykorzystane przy realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 ustanowienie prawa pierwokupu może umożliwić pozyskanie także innych nieruchomości,
które zostaną wykorzystane zgodnie z interesem publicznym i pośrednio przyczynią się do
realizacji celów rewitalizacji (gdyż służyć będą poprawianiu stanu obszaru rewitalizacji lub
przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom),
 funkcjonowanie prawa pierwokupu stanowić może potencjalne pośrednie narzędzie „kontroli”
transakcji nieruchomości na obszarze rewitalizacji i w razie potrzeby pozwalać podejmować
gminie pożądane społecznie działania (np. dokonywać transakcji mających przeciwdziałać
gentryfikacji).
Warto zaznaczyć, że w systemy prawne innych europejskich krajów prowadzących działania
rewitalizacyjnej dopuszczają znacznie dalej idące rozwiązania z zakresu gospodarki
nieruchomościami mające przeciwdziałać niekontrolowanemu wzrostowi cen nieruchomości na
obszarze podlegającym rewitalizacji. W powyższych okolicznościach ustanowienie prawa
pierwokupu wszystkich nieruchomości na obszarze rewitalizacji jest społecznie uzasadnione i
potrzebne.
5. Zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy o rewitalizacji, rada gminy może ustanowić na obszarze
rewitalizacji zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293,
471, 782, 1086 i 1378 oraz 2021 r. poz. 11.). Zakaz ten może dotyczyć wszystkich albo określonych
zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, w tym zmian sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Ograniczenia te można wprowadzić jeżeli stan
zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz stopień jego pokrycia miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego wskazują, że nieustanowienie zakazu może doprowadzić do
niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji, pogłębiających niekorzystne
zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Wśród zjawisk tych ustawa wymienia m.in.
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zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, w szczególności niewystarczające wyposażenie w
infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych
usług lub ich niską jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się
funkcji obszaru, niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niską jakość terenów publicznych. Wymienia
ona także zjawiska techniczne, w szczególności degradację stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych.
W diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, stwierdzono
występowanie stanu kryzysowego w sferze technicznej we wszystkich jednostkach MSI objętych
proponowanym obszarem rewitalizacji (Grochów, Kamionek, Nowa Praga, Pelcowizna, Stara
Praga, Szmulowizna, Targówek Fabryczny, Targówek Przemysłowy), a także stan kryzysowy w
sferze przestrzenno-funkcjonalnej w dwóch spośród ww. jednostek MSI (Grochów i Pelcowizna) i
ponadprzeciętną koncentrację negatywnych zjawisk z tej sfery w kolejnych 6 jednostkach MSI z
obszaru rewitalizacji (Nowa Praga, Stara Praga, Szmulowizna, Targówek Fabryczny, Targówek
Przemysłowy). Kryzys w dwóch ww. sferach jest związany z koncentracją na terenie tych jednostek
mieszkań o bardzo niskim standardzie technicznym, niepodłączonych do sieci gazowej i
centralnego ogrzewania oraz bez toalet; jest też związany z niedostatecznym wyposażeniem tych
terenów w odpowiednią infrastrukturę społeczną – zgodną z przyjętymi w Strategii Warszawa
2030 standardami dostępności do obiektów usług publicznych (szkół, przedszkoli, żłobków, itp.) i
placówek usługowych, a także terenów zieleni urządzonej.
W projektowanym obszarze rewitalizacji występuje duży udział terenów niemieszkaniowych –
przemysłowych, poprzemysłowych, składowo-magazynowych, które ze względu na swoje
położenie w strukturze przestrzennej miasta podlegają przekształceniom funkcjonalnym w
kierunku zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub poddane są ekonomicznej presji takich
przekształceń. Największe powierzchniowo tego typu tereny są położone na Pelcowiźnie (d.
tereny FSO), Targówku Fabrycznym, Grochowie, Kamionku, Starej Pradze w rejonie Portu
Praskiego. Jednocześnie, takie jednostki jak Szmulowizna i Kamionek są miejscem występowania
istotnych luk urbanistycznych w istniejącej, historycznej zabudowie mieszkaniowej-kamienicznej.
Projektowany obszar rewitalizacji jest przy tym w niskim stopniu pokryty planami miejscowymi
(ogółem w ok. 46%, przy czym np. w obrębie Pelcowizny – 0%, Szmulowizny – 35%, Grochowa –
44%).
Niekontrolowana realizacja na tych terenach zabudowy mieszkaniowej może pogłębić stan
kryzysowy obszaru rewitalizacji, blokując jednocześnie tereny, które mogłyby być w przyszłości
wykorzystane do rozwiązania braków funkcjonalnych i do budowy nowego, komunalnego i
czynszowego budownictwa społecznego– potrzebnego jako docelowe miejsce zamieszkania osób
wymagających wsparcia, ale też miejsce zamieszkania tymczasowego (tj. na czas przeprowadzania
remontów istniejącego zasobu).
Dlatego też w uchwale przewiduje się ustanowienie zakazu wydawania decyzji o warunkach
zabudowy na obszarze rewitalizacji – na wybranych kategoriach użytków gruntowych, dla
inwestycji o charakterze mieszkaniowym, tj. nowych budynków mieszkalnych i innych budynków z
funkcją mieszkalną, a także przekształcaniu istniejących budynków (lub pojedynczych lokali) na
budynki (i lokale) mieszkalne. Zakaz dotyczy gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów jako
użytki rolne (obejmujących ogrody działkowe), tereny przemysłowe, tereny rekreacyjnowypoczynkowe, tereny kolejowe oraz inne tereny zabudowane – a zatem dotyczy gruntów
niestanowiących terenów mieszkaniowych.
Powyższy zakaz ma przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu w sferze technicznej i funkcjonalnoprzestrzennej, w tym w sferze usług publicznych (o którym mówi diagnoza stanowiąca załącznik
do uzasadnienia), poprzez zapobieganie – mogącemu ten kryzys wzmagać – bezplanowemu,
chaotycznemu i nieskoordynowanemu zabudowywaniu i przekształcaniu terenów
niemieszkaniowych (jak tereny przemysłowe i poprzemysłowe, pokolejowe, tereny zieleni) na
funkcje mieszkaniowe. Ze względu na niski stopień pokrycia planami miejscowymi wyznaczonego
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obszaru rewitalizacji i aktualny stan zagospodarowania tego obszaru, takie zmiany mogą zachodzić
w jego obrębie na dużą skalę. Nowa zabudowa mieszkaniowa na terenach pełniących wcześniej
funkcje inne niż mieszkaniowe wymaga kompleksowego ukształtowania nowej kompozycji
urbanistycznej i struktury funkcjonalno-przestrzennej, odpowiednich inwestycji z zakresu
infrastruktury społecznej i technicznej, wytworzenia nowego układu przestrzeni publicznych i
układu komunikacyjnego – które to działania nie są możliwe w dużej skali bez oparcia w planie
miejscowym. Wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej na tereny nieodpowiednie lub
nieprzygotowane (planistycznie, infrastrukturalnie) – bez należytej obsługi komunikacyjnej oraz
stosownego wyposażenia w infrastrukturę społeczną i techniczną – może prowadzić do
wykształcenia trwale ułomnych struktur urbanistycznych i do pogłębienia problemów
funkcjonalno-przestrzennych, w tym pogorszenia dostępności do podstawowych usług, na
obszarze rewitalizacji, ze względu na przeciążenie istniejącej infrastruktury. W dalszym horyzoncie
czasowym problemy te mogą doprowadzić także do niekorzystnych zjawisk będących
przedmiotem analizy delimitacji obszaru rewitalizacji, w tym w szczególności: utrwalania barier
przestrzennych, nadmiernej ekspozycji na hałas, nadmiernego zasklepiania powierzchni, trudności
w nawiązywaniu więzi społecznych.
Proponowany w uchwale zakaz dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy spełnia zatem
wymienione w ustawie przesłanki jego wprowadzenia, będzie bowiem ograniczał niekorzystne
zmiany w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji pogłębiające problemy związane z
nieprawidłowym ukształtowaniem kompozycji urbanistycznej i struktury funkcjonalnoprzestrzennej obszaru, jego niewystarczającym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną i
społeczną, niedoborem terenów publicznych, w tym przestrzeni publicznych; będzie też pośrednio
przeciwdziałał pogłębieniu problemów w sferze technicznej.
6. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla realizacji budżetu oraz WPF.

Załącznik nr 1
Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy
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1. Wstęp
Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych terenów w celu niwelowania występujących
dysproporcji jest jednym z kluczowych zagadnień warunkujących zrównoważony rozwój każdego
miasta. Stanowi ono także poważne wyzwanie wymagające najpierw starannego zidentyfikowania
kwestii problemowych występujących na określonym terenie w przestrzeni miejskiej, a następnie
trafnego doboru działań mających na celu ich przezwyciężenie. Rewitalizacja to nie tylko możliwość
poprawy warunków życia lokalnej społeczności. To przede wszystkim szansa na zmianę społeczną –
aktywizację i integrację mieszkańców, ożywienie gospodarcze, poprawę relacji społecznych –
dokonującą się w urządzonej na nowo przestrzeni i zmodernizowanej tkance miejskiej.
Od 2015 roku rewitalizacja w Warszawie prowadzona jest w oparciu o „Zintegrowany Program
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku” (dalej ZPR) przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia
17 września 2015 r. nr XVII/367/2015, a następnie zmieniony uchwałą z 25 sierpnia 2016 r. nr
XXXIII/809/2016. Podstawą prawną przyjęcia tych uchwał były przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).
Z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485) wynika,
że do 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się prowadzenie rewitalizacji wg. tzw. „ścieżki pozaustawowej”
(tzn. realizację przedsięwzięć wynikających z programu nie stanowiącego gminnego program
rewitalizacji (GPR), o którym mowa w ustawie). Po tym terminie prowadzenie rewitalizacji możliwe
będzie tylko w oparciu o gminne programy rewitalizacji. Potrzebę uchwalenia nowego programu
rewitalizacji dla Warszawy, w formule gminnego programu rewitalizacji, dodatkowo przyśpiesza –
obok faktu upływu w 2022 roku okresu, na jaki uchwalono ZPR – zapisane w projekcie Umowy
Partnerstwa uwarunkowanie w nowej perspektywie budżetowej UE 2021-27, że dostęp do środków
na rewitalizację uzależniony jest od posiadania przez gminę gminnego programu rewitalizacji.
Pierwszym krokiem poprzedzającym opracowanie gminnego programu rewitalizacji jest wyznaczenie
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokonuje się tego w oparciu o odrębną uchwałę
rady gminy (zagadnienie to reguluje rozdział 3 ustawy o rewitalizacji). Znajomość zasięgu obszaru
zdegradowanego jest także niezbędna na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (co wynika z art. 10 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) – proces opracowania nowego studium
dla Warszawy jest aktualnie w toku.
W powyższych okolicznościach niezbędne jest sporządzenie diagnozy (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o
rewitalizacji), na podstawie której nastąpi – w oparciu o obiektywne i weryfikowalne mierniki i
metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań – wyznaczenie obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.
Wskazanie obszarów zdegradowanych (tzw. delimitacja) wymaga przeprowadzenia procesu
analitycznego, który obejmuje 5 sfer zjawisk. Zgodnie z hierarchią narzuconą przez przepisy ustawy o
rewitalizacji w pierwszej kolejności i w najszerszym zakresie analizowane są negatywne zjawiska
społeczne, stanowiące główny wyznacznik obszaru zdegradowanego, a później pozostałe kluczowe
wyzwania w procesie rewitalizacji.
Gminny program rewitalizacji, który zostanie w przyszłości sformułowany na podstawie dokonywanej
aktualnie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wykorzystywany będzie w
perspektywie budżetowej UE 2021-27. Niemniej jednak, z braku dokumentów kierunkujących
podejście do działań rewitalizacyjnych w ramach przyszłej perspektywy, zadbano, aby obecnie
realizowane działanie diagnostyczne zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi Ministra
Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Na potrzeby opracowania diagnozy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Urząd m.st. Warszawy zlecił opracowanie eksperckie pt. „Diagnoza i wyznaczenie obszaru
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zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w obszarze przestrzeni Warszawy”. Niniejszy dokument
bazuje na ww. opracowaniu.

2. Założenia generalne
Projektując proces wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a w szczególności
doboru wskaźników i opracowania metodyki analizy kierowano się opisanymi poniżej założeniami.
1. Dążono do zachowania ciągłości procesu rewitalizacji, koncentracji aktywności, i działań na rzecz
trwałości procesu monitorowania rewitalizacji w Warszawie. Starano się wykorzystać w diagnozie
delimitacyjnej te same wskaźniki, które zostały wykorzystane do delimitacji obszaru rewitalizacji w
ZPR, w szczególności 4 tzw. wskaźniki obszaru priorytetowego.
2. Starano się wykorzystać krajowe wnioski płynące z praktyki działania w zakresie doboru
wskaźników delimitacyjnych. Z analizy wynika, iż wskaźniki powinny być relatywnie nieliczne, odnosić
się do faktycznych problemów dotykających lokalną społeczność, w ramach których występują
istotne zróżnicowana wewnątrzmiejskie oraz w przeważającej większości dotyczyć zjawisk, na które
działania rewitalizacyjne będą mogły wywrzeć zauważalny wpływ.
3. Starano się wykorzystać wnioski płynące z praktyki działania w zakresie wyznaczania obszaru
rewitalizacji.
4. Dokumenty strategiczne m. st. Warszawy wskazują występowanie w mieście istotnych
zróżnicowań wewnątrzmiejskich w zakresie zjawisk społecznych i powiązanych z nimi innych
zagadnień (w szczególności: stanu technicznego zabudowy, wyników edukacyjnych). Najbardziej
niepokojące wartości tych danych występują w obszarach, które także w dość powszechnej opinii
warszawiaków uchodzą za najbardziej zdegradowane. W diagnozie delimitacyjnej wykorzystano
wskaźniki dotyczących tych zjawisk. Pozwala to uzyskać zbieżność wyników matematycznej analizy
oraz społecznych odczuć co do lokalizacji obszaru zdegradowanego w Warszawie.

3. Sekwencja działań
Ogólną procedurę delimitacji obszaru rewitalizacji określa schemat na Rycinie 1. Stanowi on
przełożenie na formę graficzną brzmienia art. 9 i 10 ustawy o rewitalizacji, które dla kompletności
przekazu przytoczono pod schematem. Przepisy te ustanawiają formalne ramy procesu wyznaczana
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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Rycina 1. Schemat procedury prowadzącej do wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Art. 9. 1. Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby
mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.
1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w
przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych
przedsiębiorstw lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich
niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru,
niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o
przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających
efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności,
ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze
sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych lub technicznych, o których mowa w ust. 1.
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Art. 10. 1. Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar
rewitalizacji.
2. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej
niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
3. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe
albo pokolejowe, na których występują negatywne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–4,
mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do
przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym, o których mowa w art. 9 ust. 1.

4. Jednostki analityczne
Analiza delimitacyjna została przeprowadzona w oparciu o podział Warszawy na jednostki analityczne
stanowiące jednostki Miejskiego Systemu Informacji (MSI) (Tabela 1, Rycina 2 i 3).
Jedna jednostka MSI, oznaczona numerem 81 „Teren wydzielony rezerwat "Las Kabacki”” stanowi w
całości obszar niezamieszkały. Tym samym nie było możliwe ustalenie wartości wskaźników. W
związku z tym jednostka ta została wyeliminowana z analizy.
Tabela 1. Jednostki analityczne (jednostki MSI) – zestawienie (źr. Urząd m.st. Warszawy).
Oznaczenie

Nazwa

Dzielnica

1

Śródmieście Południowe

Śródmieście

2

Muranów

Śródmieście

3

Nowe Miasto

Śródmieście

4

Stare Miasto

Śródmieście

5

Powiśle

Śródmieście

6

Solec

Śródmieście

7

Ujazdów

Śródmieście

8

Stary Mokotów

Mokotów

9

Sielce

Mokotów

10

Czerniaków

Mokotów

11

Siekierki

Mokotów

12

Augustówka

Mokotów

13

Sadyba

Mokotów

14

Stegny

Mokotów

15

Wierzbno

Mokotów

16

Ksawerów

Mokotów

17

Służew

Mokotów

18

Służewiec

Mokotów
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19

Wyględów

Mokotów

20

Filtry

Ochota

21

Stara Ochota

Ochota

22

Rakowiec

Ochota

23

Szczęśliwice

Ochota

24

Mirów

Wola

25

Nowolipki

Wola

26

Powązki

Wola

27

Młynów

Wola

28

Czyste

Wola

29

Odolany

Wola

30

Ulrychów

Wola

31

Koło

Wola

32

Stary Żoliborz

Żoliborz

33

Sady Żoliborskie

Żoliborz

34

Marymont-Potok

Żoliborz

35

Pelcowizna

Praga-Północ

36

Nowa Praga

Praga-Północ

37

Szmulowizna

Praga-Północ

38

Stara Praga

Praga-Północ

39

Kamionek

Praga-Południe

40

Saska Kępa

Praga-Południe

41

Gocław

Praga-Południe

42

Gocławek

Praga-Południe

43

Grochów

Praga-Południe

44

Olszynka Grochowska

Praga-Południe

45

Lotnisko

Bemowo

46

Boernerowo

Bemowo

46

Bemowo-Lotnisko

Bemowo

47

Fort Bema

Bemowo

48

Fort Radiowo

Bemowo

49

Groty

Bemowo

50

Górce

Bemowo

51

Jelonki Północne

Bemowo
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52

Jelonki Południowe

Bemowo

53

Chrzanów

Bemowo

54

Piaski

Bielany

55

Chomiczówka

Bielany

56

Wawrzyszew

Bielany

57

Wrzeciono

Bielany

58

Radiowo

Bielany

59

Wólka Węglowa

Bielany

60

Młociny

Bielany

61

Placówka

Bielany

62

Huta

Bielany

63

Las Bielański

Bielany

64

Marymont-Kaskada

Bielany

65

Marymont-Ruda

Bielany

66

Stare Bielany

Bielany

67

Słodowiec

Bielany

68

Ursynów Północny

Ursynów

69

Stary Służew

Ursynów

70

Ursynów-Centrum

Ursynów

71

Natolin

Ursynów

72

Kabaty

Ursynów

73

Wyczółki

Ursynów

74

Stary Imielin

Ursynów

75

Grabów

Ursynów

76

Pyry

Ursynów

77

Dąbrówka

Ursynów

78

Jeziorki Północne

Ursynów

79

Jeziorki Południowe

Ursynów

80

Skarpa Powsińska

Ursynów

81

Teren wydzielony rezerwat "Las
Kabacki"

Ursynów

82

Kawęczyn-Wygoda

Rembertów

83

Nowy Rembertów

Rembertów

84

Stary Rembertów

Rembertów
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85

Czechowice

Ursus

86

Gołąbki

Ursus

87

Niedźwiadek

Ursus

88

Szamoty

Ursus

89

Skorosze

Ursus

90

Wesoła-Centrum

Wesoła

91

Zielona-Grzybowa

Wesoła

92

Stara Miłosna

Wesoła

93

Plac Wojska Polskiego

Wesoła

94

Wola Grzybowska

Wesoła

95

Groszówka

Wesoła

96

Nowe Włochy

Włochy

97

Stare Włochy

Włochy

100

Raków

Włochy

101

Salomea

Włochy

102

Opacz Wielka

Włochy

103

Załuski

Włochy

104

Okęcie

Włochy

105

Paluch

Włochy

106

Żerań

Białołęka

107

Nowodwory

Białołęka

108

Dąbrówka Szlachecka

Białołęka

109

Choszczówka

Białołęka

110

Tarchomin

Białołęka

111

Henryków

Białołęka

112

Białołęka Dworska

Białołęka

113

Szamocin

Białołęka

114

Kobiałka

Białołęka

115

Brzeziny

Białołęka

116

Grodzisk

Białołęka

117

Marysin Wawerski

Wawer

118

Anin

Wawer

119

Wawer

Wawer

120

Sadul

Wawer
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121

Las

Wawer

122

Międzylesie

Wawer

123

Aleksandrów

Wawer

124

Falenica

Wawer

125

Miedzeszyn

Wawer

126

Radość

Wawer

127

Nadwiśle

Wawer

128

Zerzeń

Wawer

129

Bródno

Targówek

130

Bródno-Podgrodzie

Targówek

131

Utrata

Targówek

132

Elsnerów

Targówek

133

Targówek Fabryczny

Targówek

134

Targówek Mieszkaniowy

Targówek

135

Zacisze

Targówek

136

Wilanów Wysoki

Wilanów

137

Wilanów Niski

Wilanów

138

Wilanów Królewski

Wilanów

139

Zawady

Wilanów

140

Powsinek

Wilanów

141

Błonia Wilanowskie

Wilanów

142

Powsin

Wilanów

143

Kępa Zawadowska

Wilanów
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Rycina 2. Jednostki analityczne (jednostki MSI)

Projektując proces analityczny oraz rozpatrując wyniki przeprowadzonych analiz należy zauważyć, że
jednostki MSI w ms.t. Warszawa są w znacznym stopniu zróżnicowane. Dotyczy to ich charakteru,
sposobu zagospodarowania, powierzchni, ale w szczególności liczby ludności. Ten ostatni parametr
został zilustrowany na rycinie 3. Bardzo znacząca rozpiętość danych w tym zakresie powoduje, że
poszczególne jednostki MSI nie mogą być traktowane równoważnie,. Planowanie interwencji w
jednostkach o niewielkiej liczbie ludności będzie miało całkowicie odmienny charakter niż w
przypadku tych znacznie ludniejszych.
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Rycina 3. Rozkład ludności w jednostkach MSI

5. Podejście do doboru wskaźników
Dokonując doboru wskaźników do przeprowadzenia analizy delimitacyjnej kierowano się w
pierwszym rzędzie założeniami generalnymi opisanymi w rozdziale 2. Podstawowym wyznacznikiem
doboru wskaźników był dostępność danych. Nie było możliwe, ze względu na brak danych,
przeprowadzenie analizy wskaźnikowej dla np. stanu zabudowy mieszkaniowej dla całego miasta.
Możliwe było przeprowadzenie analizy w tym aspekcie tylko w oparciu o dane zasobu komunalnego
miasta. Kolejnym elementem braku danych związany był z jakością indywidualnych źródeł ciepła czy
też sytuacji na rynku najmu prywatnych lokali handlowo-usługowych. Na podstawie dostępnych
danych nie udało się również zbudować wskaźników identycznych z 4 kluczowymi wskaźnikami
dotychczasowego ZPR – wskaźnikami obszaru priorytetowego. Konieczne było dokonanie pewnych
modyfikacji w ich konstrukcji tak, aby odzwierciedlić zjawiska zbliżone do tych, których dotyczyły
wspomniane wskaźniki. Z drugiej strony udało się przy opracowaniu diagnozy delimitacyjnej wyjść
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poza standardowy zestaw wskaźników. Wykorzystano mianowicie wyniki kilku dedykowanych badań
zlecanych przez m.st. Warszawa ilustrujących zagadnienia istotne z punktu widzenia celów
delimitacji. Były to badania, w których wyliczono wskaźniki spodziewanej długości życia, siły
nabywczej, udziału powierzchni zasklepionych.
Na potrzeby przygotowania analizy diagnostycznej wykorzystano równie oprócz obiektywnych
danych liczbowych badania ankietowe. W Warszawie od dłuższego czasu realizowane są cykliczne
badania ankietowe „Barometru Warszawskiego”. Stąd też sięgnięto po odpowiedzi na wybrane
pytania jako uzupełnienie „twardych” danych ilościowych. Należy jednak pamiętać o ograniczonej
próbie, na jakiej opierane są te badania. Powoduje to, że w przypadku niektórych jednostek MSI,
uzyskane w ankiecie odpowiedzi mogą być mocno nacechowane podejściem lub charakterem
indywidualnych ankietowanych. Należy się więc liczyć z wystąpieniem ewentualnych anomalii w
uzyskanych w takich przypadkach odpowiedziach.
Jeśli chodzi o aktualność danych stosowanych w analizach sięgnięto po te najświeższe, przy czym
dążono też do zapewnienia spójności z równolegle prowadzanymi pracami nad studium, w ramach
których przyjęto generalne oparcie się na danych z roku 2015. Inne dane, gromadzone bezpośrednio
na potrzeby diagnozy delimitacyjnej, są bardziej aktualne i zwykle pochodzą z 2019 roku. Na potrzeby
analizy delimitacyjnej dane demograficzne bazujących na danych meldunkowych ludności z 2020
roku.
W załączniku nr B zawarto opis wszystkich wskaźników cząstkowych, które wykorzystano w diagnozie
delimitacyjnej.. Zawiera on również informację o sposobie wyliczenia każdego wskaźnika –
zastosowanym wzorze, źródłach danych oraz roku, z którego pochodzą dane wykorzystane do
wyliczenia każdego ze wskaźników cząstkowych. W załączniku tym zgromadzono również pełne
nazwy wskaźników, jak i nazwy skrócone, które zostały używane w niektórych schematach,
wykresach.

6. Ogólna metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego
Obszar zdegradowany to taki, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy polegający na koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych oraz występowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej
z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Ta
definicja przekłada się w wymiarze praktycznym na następującą sekwencję działań diagnostycznych,
która prowadzić ma do wyznaczenia obszaru zdegradowanego:
1. Diagnoza koncentracji negatywnych zjawisk społecznych;
2. Diagnoza występowania pozostałych negatywnych zjawisk (gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych).
Analiza diagnostyczna pokazuje, które z jednostek MSI spełnią kryteria obszaru zdegradowanego.
Zaprezentowana w Załączniku A metoda, oparta o ideę wyznaczania w każdej ze sfer analizy jedno-,
dwu- lub wielopoziomowych wskaźników syntetycznych, zapewnia zobiektywizowanie wyników oraz
uwzględnia uwarunkowania w zakresie dostępności danych oraz hierarchii istotności poszczególnych
mierników. Wskaźniki syntetyczne to takie, na które składają się wartości wskaźników cząstkowych,
przy czym one również mogą mieć charakter syntetyczny. W każdej ze sfer wskaźnik syntetyczny
najwyższego rzędu określono jako „zbiorczy”. Dodatkowo w przypadku sfery społecznej, w której
analiza jest najbardziej rozbudowana, wskaźniki cząstkowe, z których budowany jest ostatecznie
wskaźnik zbiorczy, określono jako „główne”.
Starano się zapewnić przejrzystość struktury wskaźników, mimo ich mnogości i złożoności niektórych.
W treści niniejszego dokumentu zaprezentowano strukturę każdego ze wskaźników syntetycznych –
na schematach (w przypadku, gdy do określania wag wykorzystano modelowanie statystyczne), a w
przypadku zbiorczych wskaźników pozaspołecznych – w formie wzoru na sumę ważoną.
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W przypadku każdej z oddzielnie analizowanych sfer po ustaleniu wartości wskaźnika zbiorczego dla
wszystkich jednostek MSI nastąpiło rozstrzygnięcie, poniżej lub powyżej jakiej jego wartości (zależnie
od tego, czy będzie on miał charakter stymulanty czy też destymulanty) uznaje się, że wskazuje ona
na występowanie negatywnego zjawiska (lub koncentracja negatywnych zjawisk w przypadku sfery
społecznej). Przyjęto, że podstawową metodą przestrzennej prezentacji danych w diagnozie będzie
metoda kartogramu, służąca do ilościowego przedstawiania na mapie przestrzennego rozmieszczenia
intensywności zjawisk w granicach pól odniesienia (analizowanych jednostek MSI). Opiera się ona na
założeniu jednolitego rozmieszczenia diagnozowanego zjawiska (jednolitej wartości wskaźnika) na
całym obszarze jednostki. W niniejszej analizie do poszczególnych sfer/zjawisk przedstawiono mapy
ilustrujące metodą kartogramu ich przestrzenne rozłożenie na obszarze Warszawy. Każdorazowo w
przypadku wskaźników o charakterze destymulanty (tzn. takich, dla których wzrost wartości oznacza
pogłębienie się negatywnego zjawiska) w legendzie mapy aspekt ten został odnotowany.

7. Analiza negatywnych zjawisk w sferze społecznej
Warunkiem koniecznym wyznaczenia obszaru zdegradowanego jest istnienie na tym obszarze
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Analiza zjawisk społecznych ma więc w diagnozie
delimitacyjnej kluczowe znaczenie – zarówno z punktu widzenia merytorycznego jak i formalnego.
Stąd też potraktowana została w sposób szczególny. Składa się na nią najwięcej, bo 38 wskaźników
cząstkowych, które w możliwie całościowy sposób ilustrują złożoność najważniejszych problemów
społecznych. Położono również nacisk na to, aby konstrukcja syntetycznego zbiorczego wskaźnika
społecznego (dobór wag wskaźników cząstkowych i głównych) miała charakter możliwie obiektywny.
Opis podejścia do tego zagadnienia przy użyciu modelowania strukturalnego zawarto w Załączniku A.
Ta sama metodyka została wykorzystana też w dalszej części obejmującej wskaźniki pozaspołeczne
do skonstruowania cząstkowego subiektywnego wskaźnika funkcjonalno-przestrzennego.
Konstrukcja zbiorczego wskaźnika społecznego
Ostateczny syntetyczny wskaźnik społeczny składa się z sześciu podstawowych komponentów
(wskaźników głównych):







Wskaźnika „Pomoc społeczna i rynek pracy”
Wskaźnika „Edukacja”
Wskaźnika „Bezpieczeństwo”
Wskaźnika „Zaangażowanie obywatelskie i kulturalne”
Wskaźnika „Siła nabywcza”
Wskaźnika :Liczba osób ze szczególnymi potrzebami” (o których mowa w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
Na każdy z tych komponentów składają się różne wskaźniki cząstkowe pochodzące bądź ze statystyki
publicznej, bądź z danych deklaratywnych (badania Barometr Warszawski). Za każdym razem, gdy w
ostatecznym wskaźniku używano zarówno danych obiektywnych (statystyka publiczna), jak i
deklaratywnych, dane te dzielono na osobne wskaźniki cząstkowe pierwszego rzędu. Dopiero później
łączono je we wskaźnik główny. Każdy z wymienionych powyżej wskaźników głównych składających
się na ostateczny wskaźnik społeczny budował go z inną wagą.
Wskaźniki główne zazwyczaj składały się z większej ilości wskaźników cząstkowych. Liczba
wskaźników cząstkowych (pochodzących ze statystyki publicznej bądź sondażu Barometr Warszawski)
różniła się pomiędzy wskaźnikami. Dla przykładu wskaźnik główny „Edukacja” składał się tylko z
trzech wskaźników cząstkowych, zaś wskaźnik główny „Pomoc społeczna” – aż z dwudziestu. Wyjątek
od tej reguły stanowią wskaźniki główne „Siła nabywcza” oraz „Osoby ze szczególnymi potrzebami”,
które były pojedynczymi zmiennymi pochodzącymi ze statystyki publicznej – dlatego też te wskaźniki
główne nie mają swoich osobnych modeli.
Wskaźniki główne oraz ostateczny zbiorczy wskaźnik społeczny powstawały w oparciu o
modelowanie strukturalne SEM, w którym wagi nadawane są przez algorytm statystyczny. Tak
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przygotowane wskaźniki były zapisywane w bazie danych w podziale na jednostki MSI i następnie
standaryzowane w taki sposób, by przyjmowały wartości od -100 do +100, gdzie 0 odpowiada
średniej wartości dla wszystkich MSI.
Budowę zbiorczego wskaźnika społecznego w oparciu o wskaźniki główne przedstawiono na rycinie 4
W dalszej części niniejszego rozdziału omówiono konstrukcję poszczególnych społecznych
wskaźników głównych, a następnie przestawiono w formie kartogramu i skomentowano przestrzenny
rozkład wskaźników cząstkowych oraz wszystkich wskaźników głównych. Ilustrację rozkładu
przestrzennego ostatecznego syntetycznego wskaźnika społecznego oraz jego omówienie
zamieszczono na końcu rozdziału. Wszystkie wskaźniki zostały przedstawione w formie
zestandaryzowanej na skali od -100 do 100.
Rycina 4. Budowa zbiorczego wskaźnika społecznego

Pomoc społeczna i rynek pracy
Na wskaźnik główny „Pomoc społeczna i rynek pracy” składają się zarówno dane deklaratywne
(pochodzące z badania Barometr Warszawski), jak i twarde dane pochodzące ze statystyki publicznej
(źródła danych zostały szczegółowo wskazane w Załączniku B). Nazwa wskaźnika ma charakter
skrótowy i nie wymienia wszystkich rodzajów zjawisk, jakie w nim uwzględniono (np. przewidywana
długość życia), a które mają tylko pośredni związek z wymienionymi w tytule zagadnieniami.
Jak widać na rycinie 5, wskaźniki obiektywne (statystyka publiczna) ważą więcej (82%) we wskaźniku
głównym niż wskaźniki subiektywne dotyczące jakości życia. Wśród wskaźników obiektywnych
najwyższą wagę uzyskały „fundusz alimentacyjny” oraz „świadczenia rodzinne”. Prócz tego po stronie
wskaźników obiektywnych wysoko uplasowały się „kwestie mieszkaniowe”.
Po stronie „deklaratywnej” najbardziej na ten wskaźnik główny wpływały „kradzieże” oraz
„niepokojące osoby” (pytania z Barometru brzmiały: „w okolicy mojego domu/osiedla zdarzają się
kradzieże” oraz „w okolicy mojego domu/osiedla w miejscach publicznych można spotkać osoby
żebrzące lub zaczepiające przechodniów z prośbą o pieniądze”.
Dane pochodzące z przedstawionego poniżej modelu zostały zapisane w zbiorze danych i posłużyły
do stworzenia rankingu jednostek MSI pod względem wskaźnika pomocy społecznej i rynku pracy.
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Rycina 5. Budowa wskaźnika głównego „Pomoc społeczna i rynek pracy”

Wskaźniki cząstkowe zostały dobrane w taki sposób, aby brać pod uwagę możliwie szeroką paletę
zagadnień powiązanych, także pośrednio, z problematyką ubóstwa i innych problemów, na które
odpowiedzi poszukuje się w sferze pomocy społecznej. Uwzględniono w szczególności bezrobocie
(koncentrując się wyłącznie na bezrobociu długotrwałym będącym bardziej precyzyjnym miernikiem
problemów społecznych), kwestie mieszkaniowe (w świetle regulowania należności z tytułu najmu
mieszkań komunalnych oraz udzielania dodatków na opłaty za media) oraz bazującą na danych z
systemu pomocy społecznej szeroką paletę mierników negatywnych zjawisk społecznych.
W zakresie pomocy społecznej uwzględniono 6 wskaźników szczegółowych wykorzystywanych przez
m.st. Warszawa do regularnego budowania Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów Społecznych –
narzędzia stanowiącego kluczowy wyznacznik prowadzonej polityki. Podejście to ma być
odzwierciedleniem dążenia do integrowania w ramach zintegrowanych działań rewitalizacyjnych
sprawdzonych i funkcjonujących instrumentów polityk sektorowych. Wskaźniki wspomnianej Mapy
koncentrują się wokół zagadnień związanych z dziećmi.. Niemniej jednak dla pełnego obrazu
konieczne było uzupełnienie zestawu wskaźników o ogólny wskaźnik dotyczący liczby osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej.
Ponadto w ramach komponentu obiektywnego wskaźnika głównego uwzględniono wyniki badania
spodziewanej długości życia. Badanie ujawnia długofalowe efekty występujących negatywnych
zjawisk (zwłaszcza społecznych) oraz charakteryzuje się znaczącym zróżnicowaniem przestrzennym
wyników na terenie Warszawy.
We wskaźniku uwzględniono również część subiektywną, dotyczącą opinii mieszkańców Warszawy na
temat występowania w sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania niepożądanych zachowań społecznych,
mogących stanowić – przynajmniej w części – pochodną występujących problemów społecznych.
Rozkład przestrzenny poszczególnych cząstkowych wskaźników społecznych jest zróżnicowany.
Praktycznie w przypadku każdego analizowanego zjawiska układa się on inaczej w skali miasta.
Podobnie prawie we wszystkich przypadkach występują znaczące różnice w wartościach wskaźników
między jednostkami MSI. Czasami mają one charakter lokalnych „pików” (skrajnych wartości znacznie
odbiegających od wartości dla pobliskich jednostek) mogących uchodzić za anomalie. Należy w tych
przypadkach uwzględniać fakt, że część jednostek charakteryzuje się niewielką liczbą mieszkańców,
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stąd też w takich przypadkach indywidualne sytuacje mogą wpływać na skrajną wartość wskaźnika.
Dotyczy to zwłaszcza wskaźników o charakterze subiektywnym (bazujących na Barometrze
Warszawskim).
W zakresie korzystania z zasiłków opieki społecznej wyraźnie dostrzegalna jest tendencja, że
jednostki położone w centrum miasta (po obu stronach Wisły) charakteryzują się bardziej
niekorzystnymi wskaźnikami niż te na przedmieściach (choć akurat kilka jednostek z najtrudniejszą
sytuacją znajduje się właśnie na przedmieściach). Bardziej zróżnicowana sytuacja dotyczy wskaźników
składowych zaczerpniętych z Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów Społecznych. W przypadku
części z nich wyraźna jest „dominacja” (w zakresie występowania problemu) określonej części miasta
– jest to albo centrum, albo część prawobrzeżna miasta, albo też centralna część prawobrzeża.
Przewidywana długość życia to parametr, który został w ramach przeprowadzonego badania
określony z dokładnością do dzielnic i tylko w takiej formie mógł zostać uwzględniony w analizie.
Generalnie krótszą przewidywaną długością życia odznaczają się dzielnice centralne (przy czym
najgorszy wynik uzyskano dla Pragi Północ oraz Woli), a dłuższą dzielnice peryferyjne. Ma to pewnie
związek z różnymi uciążliwościami życia w centrum miasta, ale istotnym czynnikiem kształtującym
taki, a nie inny rozkład przestrzenny tego zjawiska jest prawdopodobnie poziom zamożności.
W przypadku zagadnień mieszkaniowych mapy rozkładu przestrzennego ilustrują najpierw wyłącznie
problem zaległości czynszowych, a potem zbiorczo pakiet zjawisk, także z uwzględnieniem dodatków
przyznawanych osobom wymagającym wsparcia na regulowanie przez nie opłat za media. W zakresie
tego pierwszego cząstkowego zjawiska, pomijając dwie jednostki o niewielkiej liczbie mieszkańców
(na Bemowie i Bielanach), w których wskaźnik przyjął skrajne wartości, problem zaległości
czynszowych dominuje w jednostkach MSI położonych w centralnej części prawobrzeżnej Warszawy
oraz na Woli. Sytuacja lepiej wygląda w centralnych jednostkach MSI leżących na lewym brzegu
Wisły. Natomiast w przypadku zbiorczego wskaźnika „kwestie mieszkaniowe” obraz się odwraca. Z
uwzględnieniem wypłacanych dodatków mieszkaniowych co do zasady lewobrzeżne dzielnice
centralne wypadają mniej korzystnie niż prawobrzeżne.
W przypadku ogólnego wskaźnika subiektywnego odzwierciedlającego opinie mieszkańców o
niepożądanych zachowaniach w okolicy ich miejsca zamieszkania trudno dostrzec czytelne trendy w
rozkładzie przestrzennym na terenie Warszawy. Można więc wysnuć tezę o tym, że wiązanie tych
zachowań z innymi problemami społecznymi – jak wielu stereotypowo czyni – może być pochopne
(lub też, że wrażliwość mieszkańców na takie zachowania jest bardzo różna w różnych częściach
miasta).
Zróżnicowany rozkład poszczególnych wskaźników cząstkowych w taki sposób, że trudno w tym
doszukiwać się wyraźnych prawidłowości i klarownych trendów, sprawia, że należy skupić się przede
wszystkim na analizie wskaźnika głównego „Pomoc społeczna i rynek pracy”. W jego przypadku
wyraźnie, choć z pewnymi wyjątkami, dostrzegalna jest koncentracja negatywnych wartości w
centrum miasta, a zwłaszcza w jego prawobrzeżnej części oraz w północnych, południowych i
wschodnich jednostkach peryferyjnych prawobrzeżnej Warszawy. Uwzględniając ramy prawne
wyznaczone przez ustawę o rewitalizacji rozkład przestrzenny tego wskaźnika stanowi istotną bazę
do wyznaczenia obszaru zdegradowanego.
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Rycina 6. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba osób
korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 mieszkańców”
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Rycina 7. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba osób w
rodzinach z Niebieską Kartą na 10 000 mieszkańców”

23

Rycina 8. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba rodzin
wspieranych ze względu na problemy opiekuńczo-wychowawcze na 10 000 mieszkańców”
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Rycina 9. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba osób
korzystających z Funduszu Alimentacyjnego na 1000 mieszkańców”
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Rycina 10. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba dzieci w
rodzinach korzystających ze świadczeń rodzinnych na 1000 mieszkańców”
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Rycina 11. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba dzieci w
rodzinach korzystających ze wsparcia OPS na 1000 mieszkańców”
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Rycina 12. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba dzieci w
pieczy zastępczej na 10 000 mieszkańców”
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Rycina 13. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba długotrwale
bezrobotnych na 1000 mieszkańców”
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Rycina 14. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Przewidywana
długość życia”
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Rycina 15. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Liczba zadłużonych
lokali komunalnych na 1000 mieszkańców”
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Rycina 16. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego „Kwestie
mieszkaniowe”
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Rycina 17. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika cząstkowego wskaźnika
obiektywnego „Pomoc społeczna i rynek pracy”
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Rycina 18. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego cząstkowego wskaźnika subiektywnego
„Pomoc społeczna i rynek pracy”
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Rycina 19. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika głównego „Pomoc społeczna i
rynek pracy”

Edukacja
Na wskaźnik główny dotyczący edukacji składają się wyniki egzaminu ósmoklasisty. Konstrukcja tego
wskaźnika jest analogiczna jak wskaźnika dotyczącego pomocy społecznej, z tą różnicą, że nie ma tu
komponentu deklaratywnego opartego na badaniu Barometr Warszawski. Jak widać na rycinie nr 20
wszystkie trzy elementy budują wskaźnik „Edukacja” z podobną siłą.
Z rozkładu przestrzennego wskaźnika wynika, że problemy występują z większą intensywnością w
części prawobrzeżnej miasta (zwłaszcza w jej centralnym fragmencie). Choć nie sposób nie dostrzec
także niekorzystnych wyników w części jednostek MSI na terenie dzielnic Mokotów, Wola, Ursynów,
Bielany.
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Rycina 20. Budowa wskaźnika głównego „Edukacja”
Wyniki egzaminu 8klasisty (matematyka)

0,98

Wyniki egzaminu 8klasisty (język obcy)

0,98

Wyniki egzaminu 8klasisty (język polski)

Edukacja

0,94

Rycina 21. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika głównego „Edukacja”

Bezpieczeństwo
Na wskaźnik główny dotyczący bezpieczeństwa składają się zarówno dane pozyskane w ramach
kwerendy statystyki publicznej jak i danych deklaratywnych pochodzących z Barometru
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Warszawskiego. Wskaźnik ten po stronie obiektywnej zbudowany jest w oparciu o dane dotyczące
poziomu przestępczości oraz liczby interwencji Straży Miejskiej, zaś po stronie deklaratywnej z
subiektywnego poczucia bezpieczeństwa oraz zadowolenia z sąsiedztwa i okolicy.
Po stronie subiektywnej znalazło się subiektywne poczucie bezpieczeństwa („W jakim stopniu czuje
się Pan(i) bezpiecznie lub niebezpiecznie w okolicy miejsca zamieszkania?”), zadowolenie z
sąsiedztwa („Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z sąsiedztwa, w którym mieszka”) oraz zadowolenie z
okolicy („Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z życia w okolicy miejsca zamieszkania?”).
W przypadku tego wskaźnika należy zauważyć, że im większa liczba przestępstw i interwencji tym
niższe poczucie bezpieczeństwa. Z kolei im wyższe zadowolenie z okolicy, sąsiedztwa – tym to
poczucie bezpieczeństwa jest wyższe. Dlatego wskaźniki obiektywne i subiektywne budują wskaźnik
główny „Bezpieczeństwo” z przeciwnymi znakami.
Rycina 22. Budowa wskaźnika głównego „Bezpieczeństwo”
0,66

0,67

Subiektywne poczucie
bezpieczeństwa

0,67

Zadowolenie z
sąsiedztwa

0,89

Zadowolenie z okolicy

Liczba przestępstw

Liczba interwencji
Straży Miejskiej

Wskaźniki
obiektywne

Wskaźniki
subiektywne

0,66
-0,89

+0,45

Bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o rozkład przestrzenny wskaźników obiektywnego i subiektywnego dostrzec można
pewną przewagę niekorzystnych wartości w centralnej części miasta, choć występują od tej zasady
odstępstwa (w przypadku wskaźnika subiektywnego mogące wynikać z ograniczonej próby w
niektórych jednostkach MSI). Mniej jednoznaczny jest rozkład wskaźnika głównego - trudno
zaobserwować klarowne tendencje i wyraźne zróżnicowania między częściami miasta. Niekorzystne
wartości wskaźnika występują zarówno w centrum miasta, jak i na obrzeżach (koncentracja jednostek
o takich wartościach ciągnie się od centrum wzdłuż Wisły w kierunku południowym).
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Rycina 23. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego cząstkowego wskaźnika obiektywnego
„Bezpieczeństwo”
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Rycina 24. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego cząstkowego wskaźnika subiektywnego
„Bezpieczeństwo”
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Rycina 25. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika głównego „Bezpieczeństwo”
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Zaangażowanie obywatelskie i kulturalne
Na wskaźnik główny „zaangażowanie obywatelskie i kulturalne” składają się zarówno dane pozyskane
ze statystyki publicznej jak i deklaratywne. Wśród tych pierwszych uwzględniono takie elementy jak
frekwencja w wyborach samorządowych oraz wypożyczanie książek z bibliotek i filii. Po stronie
deklaratywnej uwzględniono relacje z sąsiadami oraz przywiązanie do okolicy zamieszkania.
Co ciekawe, z analizy danych wynika, że takie elementy jak związanie z okolicą, chęć, by rodzina
mieszkała w pobliżu czy rozmowy dotyczące sąsiedztwa są negatywnie skorelowane z
zaangażowaniem oraz z utrzymywaniem kontaktów z sąsiadami. Co więcej, są one również
negatywnie skorelowane z innymi elementami modelu, takimi jak „siła nabywcza” czy poczucie
bezpieczeństwa. Oznacza to, że osoby mieszkające w MSI, w których istnieje potrzeba interwencji,
czują się z ową okolicą mocniej związane niż ci mieszkańcy, którzy mieszkają w MSI, które interwencji
nie wymagają. Wyniki tej analizy obecne są w przedstawionym poniżej modelu.
Rycina 26. Budowa wskaźnika „Zaangażowanie obywatelskie i kulturalne”

Rozkład przestrzenny wskaźników dotyczących zaangażowania – cząstkowych oraz głównego – nie
jest jednoznaczny. Być może jest to rezultatem między innymi wspomnianych nieoczywistych
korelacji (a także odstępstw od tego modelu w niektórych jednostkach MSI) – podobne elementy w
zależności od jednostki mogą się osłabiać bądź wzmacniać. W przypadku wskaźnika subiektywnego
dostrzec można pewną przewagę jednostek peryferyjnych nad tymi położonymi w centralnej części
miasta. W zakresie komponentu obiektywnego, jak i wskaźnika głównego trudniej o klarowny obraz.
Niemniej jednak sytuacja mniej korzystniej układa się w południowej części centrum miasta - Solec,
Kamionek, Ujazdów i w pasie ciągnącym się na południe - głównie na terenie dzielnic Mokotów,
Ursynów i Wilanów.
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Rycina 27. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego cząstkowego wskaźnika obiektywnego
„Zaangażowanie obywatelskie i kulturalne”
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Rycina 28. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego cząstkowego wskaźnika subiektywnego
„Zaangażowanie obywatelskie i kulturalne”
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Rycina 29. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika głównego „Zaangażowanie
obywatelski i kulturalne”

Siła nabywcza
Źródłem danych dla tego wskaźnika było badania przeprowadzone na zlecenie miasta st. Warszawy w
związku z opracowaniem studium. Wskaźnik ten jest cennym wkładem do analizy, gdyż po pierwsze
koresponduje z prowadzonymi równolegle pracami diagnostycznymi na potrzeby studium, a po
drugie ilustruje w pełniejszym zakresie niż dane z systemu pomocy społecznej zagadnienie
ubóstwa/zamożności. Rozkład przestrzenny wskaźnika daje dość klarowny obraz. Wyraźnie wyższe
wartości wskaźnika dominują na przedmieściach (przede wszystkim północnych, bo pasmo
wawerskie i powsińskie nie wypadają korzystnie), natomiast niższe w dzielnicach centralnych i to
bardziej lewobrzeżnych niż prawobrzeżnych.
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Rycina 30. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika głównego „Siła nabywcza”

Osoby ze szczególnymi potrzebami
Ustawa o rewitalizacji wprost –sugeruje wykorzystanie wskaźnika dotyczącego liczby osób ze
szczególnymi potrzebami (o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Opierając się na ustawowej definicji tej grupy
osób ustalenie konkretnych wartości jest praktycznie niemożliwe. Stąd też należało szukać pewnego
przybliżenia w oparciu o takie dane, które są dostępne. Za takie przybliżenie uznano liczbę wydanych
w roku kalendarzowym orzeczeń o niepełnosprawności.
Rozkład przestrzenny tego wskaźnika pokazuje dominację zjawiska w jednostkach położonych w
centralnej części miasta oraz tych, w których zlokalizowane są duże zespoły zabudowy
mieszkaniowej.
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Rycina 31. Rozkład przestrzenny zestandaryzowanego wskaźnika głównego „Osoby ze szczególnymi
potrzebami”

Zbiorczy wskaźnik społeczny
Rozkład przestrzenny zbiorczego wskaźnika społecznego daje bardzo klarowny obraz. W centralnej
części prawobrzeżnej Warszawy występuje duży zwarty obszar charakteryzujący się niekorzystnymi
wartościami tego wskaźnika, które negatywnie odbiegają od średniej ogólnomiejskiej (. Do tego
dochodzi jeszcze kilka rozproszonych jednostek w innych częściach miasta, dla których również
ujawniono występowanie niekorzystnej sytuacji w z sferze społecznej.
Znacząca część tego zwartego obszaru to aktualny obszar rewitalizacji. Na dotychczasowym obszarze
trwa realizacja projektów rewitalizacyjnych i dla zachowania ciągłości działań rewitalizacyjnych i
pozyskania pozytywnych skutków rewitalizacji ich kontynuacja jest wskazana.
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Rycina 32. Rozkład przestrzenny zbiorczego wskaźnika społecznego

8. Analiza negatywnych zjawisk w pozostałych sferach
Podstawą weryfikacji , czy jednostki, na których występuje kumulacja negatywnych zjawisk
społecznych spełniają warunki dla uznania ich za obszar zdegradowany, konieczne jest dokonanie
przeglądu przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk w pozostałych czterech sferach analizy:
gospodarczej, środowiskowej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej. Dla każdego z analizowanych
zagadnień wyliczono wartości wskaźników (cząstkowych), które zostały zilustrowane metodą
kartogramu na mapie. Następnie dla każdej sfery zbudowano syntetyczny wskaźnik na podstawie
zestandaryzowanych wskaźników cząstkowych. Tym razem wagi zostały nadane metodą ekspercką,
aby uwzględnić zróżnicowaną istotność poszczególnych analizowanych zagadnień. Przykładowo
uznano, że braki w wyposażeniu mieszkań komunalnych stanowią z punktu widzenia
rewitalizacyjnego celu prowadzonej analizy ważniejszy problem niż awarie wodociągowe – stąd w
tym pierwszym wypadku wartość bezwzględna wagi jest większa. Wagi zostały tak dobrane, aby ich
wartości bezwzględne sumowały się do jedności. W przypadku, gdy wskaźniki cząstkowe mają
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zróżnicowany charakter (stymulanta lub destymulanta) przekłada się to na zastosowanie przeciwnych
znaków przy odpowiednich wagach. Na podstawie wskaźnika syntetycznego dla danej sfery nastąpiło
stwierdzenie, które z jednostek MSI należy zakwalifikować jako charakteryzujące się występowaniem
negatywnego zjawiska w odniesieniu do danej sfery.
Sfera gospodarcza
W sferze gospodarczej przeanalizowano 2 wskaźniki cząstkowe skonstruowane w oparciu o dane z
rejestru podmiotów gospodarczych REGON. Wskaźniki służą przedstawieniu ogólnego stanu
aktywności gospodarczej oraz aktywności wymagającej specyficznych umiejętności.
Dane o liczbie przedsiębiorstw ogółem i w podziale na poszczególne sektory gospodarki otrzymano w
formie tabeli z przypisanymi wartościami dla jednostek MSI. Dane otrzymane (w wartościach
bezwzględnych) przetworzono do wartości względnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000
mieszkańców
Stosunek liczby podmiotów gospodarczych ogółem do liczby ludności obrazuje poziom aktywności
gospodarczej w jednostce MSI. Należy pamiętać, że zarejestrowane w jednostce przedsiębiorstwa nie
muszą być związane z mieszkańcami tej jednostki, co jednak nie zmniejsza użyteczności wskaźnika. W
przypadku terenów typowo przemysłowych (czy stref aktywności gospodarczej), które mają
stosunkowo niską liczbę mieszkańców, wartość wskaźnika będzie ponadnormatywnie wysoka.
Stosując nieco uproszczone podejście można przyjąć, że im więcej przedsiębiorstw na mieszkańca w
danej jednostce MSI, tym lepsza sytuacja gospodarcza.
Wartość wskaźnika pokazuje ile przedsiębiorstw jest zarejestrowanych w jednostce MSI na każdy
1000 mieszkańców tej jednostki. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowuje się w centrum miasta
oraz strefach przemysłowych oraz biznesowych. Największa koncentracja jednostek MSI o
najniższych wartościach wskaźnika występuje w centralnej części Warszawy prawobrzeżnej.
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Rycina 33. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców”

Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność profesjonalną, naukowo i techniczną
na 1000 mieszkańców (PKD: sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna)
Wskaźnik ilustruje szczególny rodzaj aktywności gospodarczej, który charakteryzuje się dwoma
elementami: wymaga wysokiego poziomu wykształcenia oraz może być wykonywany w miejscu
zamieszkania. Te cechy wskaźnika pozwalają na wielowątkowe zobrazowanie gospodarki, w ścisłym
powiązaniu z edukacją i miejscem zamieszkania. Wyniki pozwalają na bezpośrednie powiązanie z
mieszkańcami jednostki MSI i bardziej precyzyjnie przedstawiają poziom przedsiębiorczości na danym
terenie.
Wartość wskaźnika pokazuje ile przedsiębiorstw w kategorii M jest zarejestrowanych w jednostce
MSI na każdy 1000 mieszkańców tej jednostki. Rozkład przestrzenny wskaźnika jest bardziej
„rozmyty”(spłaszczony) w stosunku do wskaźnika ogólnogospodarczego. Jest to rezultatem tego, że
proporcjonalnie większa część analizowanych aktywności gospodarczych prowadzona jest w
dzielnicach mieszkaniowych niż ma to miejsce w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności. W
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efekcie ogólna struktura przestrzenna wskaźnika jest podobna jak w przypadku wskaźnika
ogólnogospodarczego, ale dysproporcje między jednostkami są mniejsze. Dostrzec można jednak
pewne różnice. Wyraźnie lepiej wypada centralna część prawobrzeżnej Warszawy, gdzie tym razem
tylko dwie jednostki MSI lokują się w najniższym przedziale wyników.
Rycina 34. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Liczba podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność profesjonalną, naukowo i techniczną na 1000 mieszkańców”

Zbiorczy wskaźnik gospodarczy
Zbiorczy wskaźnik gospodarczy jest stymulantą. Wylicza się go wg wzoru:
ZWG = 0,25 * standaryzowana liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców + 0,75 *
standaryzowana liczba podmiotów gospodarczych w sekcji M na 1000
Rozkład przestrzenny wskaźnika zbiorczego z naturalnych względów stanowi stan pośredni pomiędzy
wcześniej omówionymi wskaźnikami cząstkowymi. W przypadku Warszawy lewobrzeżnej jednostki
MSI z wyraźnie lepszymi i gorszymi wartościami wskaźnika są przemieszane i trudno w tym zakresie
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formułować zdecydowane oceny. Tymczasem w Warszawie prawobrzeżnej, a zwłaszcza w jej
centralnej części (z wyłączeniem dwóch jednostek o wyraźnie przemysłowym charakterze) dominują
najniższe (a więc negatywne) wartości wskaźnika zbiorczego. Powyższe obserwacje korelują z dość
powszechnym przeświadczeniem o tym, gdzie koncentruje się „biznesowe” centrum WarszawyNie
dotyczy to centrum Warszawy prawobrzeżnej, która – pod względem intensywności działalności
gospodarczej – wykazuje cechy zbliżone do takich „mieszkaniowych” jednostek MSI z Warszawy
lewobrzeżnej jak Jelonki, Rakowiec, Chomiczówka.
Rycina 35. Rozkład przestrzenny zbiorczego wskaźnika gospodarczego

Sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej przeanalizowano 4 zjawiska: hałas, dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do
terenów zieleni i udział powierzchni nieprzepuszczalnych. Skojarzone z nimi wskaźniki cząstkowe
ilustrują dwa ogólne zagadnienia, które wpływają na jakość życia mieszkańców: obciążenia
środowiska wywołane działalnością człowieka oraz usługi środowiskowe. Wybrane wskaźniki służą
możliwie szerokiemu przedstawieniu wpływu człowieka na środowisko życia i wpływu środowiska na
jakość życia człowieka w mieście.
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Hałas
Hałas uliczny to jeden z najważniejszych i najbardziej dotkliwych problemów życia w mieście, który
jednocześnie trudno ograniczać. Długotrwałe narażenie na ponadnormatywny hałas ma złożone
konsekwencje zdrowotne. Zjawisko może służyć zatem ilustracji również innych, trudno mierzalnych
czynników środowiskowych pochodzących od ruchu ulicznego, które w podobnym stopniu
negatywnie oddziałują na mieszkańców.
. Na podstawie map hałasu opracowano wskaźnik narażenia ludności na uciążliwy hałas (powyżej
65dB) – procentowy udział mieszkańców każdej jednostki MSI, którzy narażeni są (ze względu na
miejsce zamieszkania) na uciążliwy hałas. W analizie uwzględniono hałas uliczny emitowany w ciągu
dnia. Wybór właśnie tego rodzaju hałasu wynika z wysokiego poziomu uciążliwości i powszechności
zjawiska. Tylko jednostki MSI położone z dala od głównych dróg miejskich mają mniejszy udział
ludności narażonej na hałas.
Wskaźnik pokazuje, jaka część mieszkańców jednostki MSI (w procentach) jest narażona na hałas
powyżej 65dB.
Rozkład przestrzenny tego wskaźnika ujawnia skalę problemu w Warszawie w zakresie narażenia
mieszkańców miasta na nadmierny hałas uliczny. Zdecydowana większość jednostek MSI (w których
dodatkowo mieszka zdecydowana większość mieszkańców miasta) charakteryzuje się tym, że co
najmniej 75% mieszkańców tych jednostek (a w większości z nich nawet ponad 90%) mieszka w
strefach ponadnormatywnego hałasu. W szczególności chodzi o wszystkie jednostki MSI położone w
szeroko rozumianym obszarze centralnym miasta oraz dodatkowo jednostki MSI zlokalizowane
wzdłuż głównych ulic wylotowych z miasta i istniejącego układu obwodnicowego. Jedyne strefy
„względnej ciszy” w Warszawie występują z dala o tych tras i koncentrują się na północnowschodnich oraz wschodnich krańcach miasta oraz w jednostkach położonych wzdłuż Wisły na
południe od centrum.
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Rycina 36. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Udział procentowy mieszkańców
jednostki MSI narażonych na hałas powyżej 65dB”

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (%)
Wskaźnik cząstkowy obrazuje dostęp do podstawowego medium – sieci wodociągowej. Brak dostępu
wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami zarówno dla mieszkańców (np. niska jakość wody i
obniżona jakość życia), jak i dla środowiska, gdyż woda dla mieszkańców musi być dostarczana w inny
sposób, który powoduje negatywne konsekwencje (zanieczyszczenie, obniżenie poziomu wód
gruntowych itp.).
Wskaźnik pokazuje, które adresy zostały podłączone do sieci wodociągowej. Ilustruje on udział (w
procentach) adresów podłączonych do sieci wodociągowej w ogólnej liczbie adresów w jednostce
MSI. Najniższe wartości wskaźnika uzyskano dla jednostek peryferyjnych, zwłaszcza w części
prawobrzeżnej miasta. W części centralnej jednostki charakteryzujące się wartościami poza

53

najwyższym przedziałem (90-100%), który wydaje się w mieście pożądanym standardem, leżą raczej
na lewym niż na prawym brzegu Wisły.
Rycina 37. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Udział adresów podłączonych do sieci
wodociągowej (%)”

Dostępność przestrzenna do terenów zieleni
Korzystanie z terenów zieleni (jako forma spędzania czasu czy rekreacji) to jedna z najważniejszych
usług środowiskowych. Łatwy kontakt z przyrodą i zielenią w ogóle wpływa pozytywnie na większość
aspektów życia człowieka. Dostęp do terenów zieleni ma dużą wagę szczególnie dla mieszkańców
wielkiego miasta, który na co dzień otoczeni są głównie budynkami.
Ten wskaźnik cząstkowy prezentuje udział mieszkańców każdej jednostki MSI, którzy mieszkają w
sąsiedztwie terenów zieleni. Sąsiedztwo terenów zieleni wyznaczono w dwóch kategoriach (które
traktowane są łącznie): terenów zieleni o znaczeniu lokalnym i o znaczeniu ponadlokalnym.
Dodatkowo uwzględniono dostęp do lasów miejskich, które oferują nieco odmienne formy rekreacji
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niż tereny zieleni urządzonej i ich w pełni nie zastępują. Niemniej jednak pominięcie terenów leśnych
prowadziłoby do drastycznego wypaczenia wyników, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt, że wiele
jednostek MSI jest zalesionych w znaczącym procencie.
Mieszkańcy z dobrym dostępem do terenów zieleni to ci, który mieszkają w odległości nie większej
niż 1200 m od lasów lub terenów zieleni o znaczeniu ponadlokalnym oraz 500 m od terenów zieleni o
znaczeniu lokalnym. Wykorzystane w analizie dane w zakresie dostępu do zieleni zostały opracowane
w ramach aktualnie prowadzonych prac nad studium. Dla każdej jednostki MSI policzono liczbę
ludności objętej tym zasięgiem oraz porównano ją do liczby ludności ogółem (w procentach). W
związku z tym wskaźnik przyjmuje formę udziału ludności z dostępem do terenów zieleni w
procentach.
Wyniki analizy wskazują, że w zdecydowanej większości jednostek MSI wskaźnik przyjmuje
satysfakcjonującą wartość (powyżej 95%). Deficyty w tym zakresie ujawniają się w części terenów
peryferyjnych (podlegających intensywnej urbanizacji, a równocześnie ubogich w lasy w sąsiedztwie)
oraz w jednostkach MSI charakteryzujących się dominacją funkcji przemysłowych.
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Rycina 38. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Udział mieszkańców z dostępem do
terenów zieleni (w%)”

Udział powierzchni nieprzepuszczalnych
Powierzchnie nieprzepuszczalne to wszystkie powierzchnie pokryte litą warstwą, np. asfaltem,
betonem itp. Budynki, ulice czy chodniki to zawsze powierzchnie nieprzepuszczalne. W miastach
udział powierzchni nieprzepuszczalnych jest zawsze wysoki. Wskaźnik pokazuje, jaka część
powierzchni została zasklepiona co wpływa na lokalny klimat i zjawiska pogodowe czy jakość
powietrza. Włączenie tego wskaźnika cząstkowego do analizy pozwala zobrazować obciążenia
środowiska charakterystyczne dla miast. Wskaźnik obrazuje udział procentowy powierzchni
nieprzepuszczalnych w całej powierzchni jednostki MSI.
Najwyższe, niekorzystne wartości, dotyczą jednostek MSI położonych w centrum miasta oraz na
Mokotowie. Ogólny trend jest taki, że im jednostka jest bardziej odległa od centrum i charakteryzuje
się niższym poziomem zabudowy wielorodzinnej to wskaźnik przyjmuje coraz niższe wartości.
Zwłaszcza ten drugi czynnik ma znaczenie, bo jednostki takie jak np. Skorosze, Niedźwiadek, Kabaty
mimo oddalenia od centrum odznaczają się wysokim procentem powierzchni nieprzepuszczalnych.
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Rycina 39. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Udział powierzchni nieprzepuszczalnych
w %”

Zbiorczy wskaźnik środowiskowy
Zbiorczy wskaźnik środowiskowy ma charakter stymulanty i jest wyliczany wg wzoru:
ZWS = 0,3 * standaryzowany udział mieszkańców z dostępem do terenów zieleni – 0,3*
standaryzowany udział powierzchni nieprzepuszczalnych – 0,2*standaryzowany udział ludności
narażonej na hałas >65dB + 0,2 * standaryzowany udział adresów podłączonych do sieci
wodociągowej
Na zbiorczy wskaźnik środowiskowy składają się wskaźniki cząstkowe o zróżnicowanym charakterze,
tzn. zarówno takie, które raczej przyjmują korzystniejsze wartości w centrum miasta, jak i te, które
mają przeciwną tendencję. Niemniej jednak ich synteza prowadzi do dość klarownego obrazu, w
którym wartości pozytywne i negatywne przeważnie daje się łatwo uzasadnić charakterem
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poszczególnych jednostek (np. intensywnie zagospodarowanych, przemysłowych, obfitujących w
tereny zieleni, itd.). Generalnie dominują jednostki o wartościach korzystnych lub relatywnie
neutralnych, na co wpłynął podobny rozkład większości wskaźników cząstkowych. Najbardziej
niekorzystne wartości wskaźnik przyjął w centrum (wybrane jednostki w granicach dzielnic:
Śródmieście, Wola i Ochota) oraz na południowo-zachodnich krańcach miasta (we Włochach i na
Ursynowie) i dodatkowo w kilku jednostkach rozrzuconych po terenie miasta (Żerań, Placówka,
Górce, Wilanów Wysoki). Na drugim biegunie znajdują się tereny Warszawy prawobrzeżnej i
północnej, w szczególności te o wysokim procencie zalesienia, a więc położone raczej na
przedmieściach (w dzielnicach: Wesoła, Wawer, Białołęka oraz Bielany).
Rycina 40. Rozkład przestrzenny zbiorczego wskaźnika środowiskowego

Strefa funkcjonalno-przestrzenna
W strefie funkcjonalno-przestrzennej przeanalizowano wskaźniki cząstkowe w trzech zakresach.
Pierwsze dwa mają charakter obiektywny, natomiast trzeci subiektywny. Zakresy te to:
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1. Udział powierzchni – tego typu wskaźniki pokazują udział powierzchni każdej z MSI, który
obejmują różne zjawiska: plany miejscowe czy tereny zieleni. Te zjawiska nie odnoszą się
bezpośrednio do liczby ludności.
2. Bezwzględna liczba charakteryzująca określone zjawisko lub problem – w tym wypadku chodzi
o liczbę barier architektonicznych w jednostce MSI.
3. Odpowiedzi udzielone w ramach Barometru Warszawskiego w odniesieniu do wybranych
zagadnień funkcjonalno-przestrzennych.
Powierzchnia terenów zagospodarowanych pod działalność sportową (tereny i obiekty sportowe)
przypadająca na 1000 mieszkańców
Wskaźnik cząstkowy zbudowano w oparciu o powierzchnię terenów pod działalność sportową w
każdej jednostce MSI w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wyniki oznaczają liczbę km2
przypadających na każde 1000 mieszkańców w danej jednostce MSI, niezależnie od odległości od
terenów sportowych. Dane źródłowe pozyskano w formie powierzchni przeznaczonej pod działalność
sportową w m2 dla każdej jednostki MSI. Przeliczenia na wartości względne dokonano z użyciem
liczby ludności w MSI ogółem.
Powierzchnia terenów sportowych przypadająca na mieszkańców jednostki MSI pokazuje dostępność
do usług publicznych niezbędnych do osiągnięcia wysokiej jakości życia. Sport i aktywność fizyczna
należy do ważnych elementów życia nowoczesnego człowieka. W metropolii aktywność fizyczna jest
utrudniona przez z jednej strony czynniki związane z modelem życia (obowiązki zawodowe i
domowe), a z drugiej poprzez trudności z dostępem do miejsc, w których tę aktywność można
podejmować.
Rozkład przestrzenny wskaźnika ujawnia, że przyjmuje on relatywnie ograniczone wartości w
zdecydowanej większości jednostek MSI. Zwłaszcza wyniki poniżej wartości 0,4 trudno uznać za
satysfakcjonujące. Jedynie w przypadku kilku jednostek, rozproszonych po terenie miasta (poza strefą
centralną) wartości są zdecydowanie wyższe. Chodzi jednak o szczególne sytuacje, w których tereny
sportowe zlokalizowane są w jednostkach o niewielkiej liczbie mieszkańców.
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Rycina 41. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Powierzchnia terenów
zagospodarowanych pod działalność sportową (tereny i obiekty sportowe) przypadająca na 1000
mieszkańców”

Powierzchnia terenów zieleni zagospodarowanych pod działalność rekreacyjną (parki, skwery),
przypadająca na 1000 mieszkańców
Wskaźnik cząstkowy zbudowany analogicznie do poprzedniego i stanowi uzupełnienie wskaźnika
dostępności terenów zieleni. Ponownie jest niezależny od rozkładu przestrzennego ludności
wewnątrz danej jednostki MSI, a przedstawia swoisty potencjał terenów zieleni do zaspokajania
potrzeb mieszkańców. Dane źródłowe dotyczyły powierzchni przeznaczonej pod działalność
rekreacyjną w m2 dla każdej jednostki MSI. Przeliczenia na wartości względne dokonano z użyciem
liczby ludności w MSI ogółem.
Rozkład przestrzenny wskaźnika ma podobny charakter, jak w poprzednim przypadku – w
szczególności ujawniają się położone w różnych częściach miasta jednostki MSI o wysokiej wartości
wskaźnika wynikające przede wszystkim z niewielkiej liczby mieszkańców. Dodatkowo wyraźnie
60

dostrzegalne, że terenów zieleni jest relatywnie więcej w jednostkach MSI wzdłuż Wisły (na lewym
brzegu) oraz w rejonie Skarpy Warszawskiej.
Rycina 42. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Powierzchnia terenów zieleni
przypadająca na 1000 mieszkańców (w ha)”

Pokrycie planistyczne
Pokrycie planistyczne ilustruje udział powierzchni objętych uchwalonymi planami miejscowymi do
powierzchni całej jednostki MSI. Wskaźnik cząstkowy wyrażony jest w procentach.
Pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego pozwala – z pewnym uproszczeniem – przyjąć
założenie, że na takich terenach rozwój przestrzenny podlega kontroli, nie powstają chaotyczne
realizacje i zmiany w przestrzeni miejskiej. Istnienie planów miejscowych służy dobremu
zagospodarowaniu i zwiększeniu jakości przestrzeni miejskiej, zarówno publicznej jak i prywatnej. Im
wyższy poziom pokrycia planistycznego, tym większa szansa na zrównoważony, kontrolowany rozwój
przestrzenny.
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Rozkład przestrzenny wskaźnika będącego wypadkową decyzji zarządczych oraz czynników
formalnych i administracyjnych jest z natury rzeczy dość zróżnicowany. Dostrzegalny jest jednak
deficyt planów miejscowych w obszarze centralnym w pasie nad Wisłą (od Nowego Miasta do
Ujazdowa) oraz w całej zewnętrznej zachodniej części miasta. Jednostki MSI o niskim pokryciu
planistycznym pojawiają się też w prawobrzeżnej Warszawie (np. Pelcowizna, Gocław, KawęczynWygoda oraz liczne jednostki w Wawrze). Niekorzystne jest, że deficyt planów miejscowych dotyczy
częściowo terenów podlegających intensywnemu zagospodarowaniu i takich, gdzie zapewnienie ładu
przestrzennego jest szczególnie doniosłym zadaniem.
Rycina 43. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Pokrycie planistyczne w %”

Bariery architektoniczne
Wskaźnik cząstkowy obrazuje liczbę zarejestrowanych barier architektonicznych (zgłaszanych przez
mieszkańców) dla każdej jednostki MSI. Dane źródłowe zawierały wykaz zgłoszonych barier
architektonicznych zgodnie z adresem, które to zostały przypisane do jednostek MSI.
Wskaźnik pokazuje w tym wypadku dane bezwzględne - liczbę zarejestrowanych barier w jednostce
MSI w 2015 r. Odnosi się on do utrudnień w przemieszczaniu, a więc problem nie musi wcale
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dotyczyć mieszkańców danej jednostki lub jej powierzchni. Chociaż wskaźnik bazuje na czynniku
subiektywnym (zgłoszeniach mieszkańców) to wydaje się być dobrą miarą potrzeb w zakresie
usuwania barier architektonicznych, a więc działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, które
ustawodawca wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami nakazał traktować priorytetowo w procesie rewitalizacji. Rozkład
przestrzenny wskazuje w pierwszej kolejności na występowanie barier architektonicznych w
jednostkach MSI położonych w centrum miasta. Obfitość urządzeń infrastruktury transportowej, nie
w pełni przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, skłania mieszkańców do zgłaszania
barier na tym obszarze. Odnotować należy także, że znacząca liczba zgłoszeń pochodzi z innych
jednostek MSI z terenu miasta, przy czym wyraźnie dostrzegalna jest w tym zakresie przewaga
jednostek z prawobrzeżnej części miasta.
Rycina 44. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Bariery architektoniczne”
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Analiza wyników uzyskanych w Barometrze Warszawskim w zakresie zagadnień funkcjonalnoprzestrzennych
W związku z tym, że w ramach badania Barometr Warszawski ujęto wiele pytań dotyczących jakości
dostępu do różnych miejskich funkcji, wykorzystano wyniki badania do wzbogacenia syntetycznego
wskaźnika funkcjonalno-przestrzennego. Uznano, że opinie mieszkańców, choć subiektywne, mogą
być jednak wartością dodaną wskaźnika bazującego na obiektywnych danych liczbowych.
Uwzględniają one mianowicie aspekt funkcjonalny, który trudno obiektywnie skwantyfikować.
Podobnie jak w przypadku wskaźnika społecznego posłużono się modelowaniem strukturalnym do
uzyskania wag poszczególnych stwierdzeń, którego złożą się na wskaźnik syntetyczny nazwany
subiektywnym wskaźnikiem funkcjonalno-przestrzennego („Barometrem funkcjonalnoprzestrzennym”). Z szerszej grupy pytań Barometru Warszawskiego do analizy wybrano pięć
wymiarów:
 Zadowolenie z ilości terenów zieleni w dzielnicy
 Dostęp do obiektów/ terenów sportowo-rekreacyjnych
 Dostęp do placów zabaw dla dzieci
 Dostęp do sklepów spożywczych
 Dostęp do bazarków/ targowisk
Wagi tych elementów w syntetycznym wskaźniku cząstkowym przedstawiono poniżej.
Rycina 45. Budowa wskaźnika „Barometr funkcjonalno-przestrzenny”

Rozkład przestrzenny wskaźnika subiektywnego nie jest jednoznaczny jeśli chodzi o szczegółowe
wnioski dla poszczególnych dzielnic – rzuca się w oczy duże zróżnicowanie w opiniach, nawet w
sąsiadujących ze sobą jednostkach MSI. Należy pamiętać, że na otrzymane wyniki może mieć wpływ
ograniczona wielkość próby w niektórych jednostkach. Niemniej jednak dostrzec można, że wskaźnik
ten dla jednostek prawobrzeżnych przyjmuje bardziej niekorzystne wartości niż w lewobrzeżnej
części miasta.
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Rycina 46. Rozkład przestrzenny subiektywnego wskaźnika funkcjonalno-przestrzennego
(„Barometru funkcjonalno-przestrzennego”)

Zbiorczy wskaźnik funkcjonalno-przestrzenny
Zbiorczy wskaźnik funkcjonalno-przestrzenny jest stymulantą i wylicza się go wg wzoru:
ZWFP = 0,1 * standaryzowana powierzchnia terenów US na 1000 mieszkańców + 0,2 *
standaryzowana powierzchnia terenów ZP na 1000 mieszkańców - 0,15 * standaryzowana liczba
zarejestrowanych barier przestrzennych + 0,25 * standaryzowane pokrycie planistyczne + 0,3 *
standaryzowany subiektywny wskaźnik funkcjonalno-przestrzenny
Zbiorczy wskaźnik funkcjonalno-przestrzenny obejmuje różne zjawiska, dla których wskaźniki
cząstkowe przyjmowały mocno zróżnicowane wartości. Toteż rozkład przestrzenny tego wskaźnika
jest niejednoznaczny i trudno na tej podstawie formułować uogólnione wnioski dotyczące różnic
między częściami Warszawy. Na potwierdzenie tego warto wskazać, że spośród dwóch
najkorzystniejszych wartości jedna przypada w peryferyjnej jednostce MSI, a druga w położonej
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centralnie. Podobnie ze skrajnymi wartościami negatywnymi wskaźnika – pojawiają się zarówno w
centrum, jak i na krańcach Warszawy. Można się jednak pokusić o przybliżone stwierdzenie, że
centrum wypada lepiej niż przedmieścia, a lewobrzeże odrobinę lepiej niż prawobrzeże.
Rycina 47. Rozkład przestrzenny zbiorczego wskaźnika funkcjonalno-przestrzennego

Strefa techniczna
W tej strefie przeanalizowano wyposażenie mieszkań komunalnych oraz awarie sieci wodociągowej i
kanalizacji.
Wyposażenie mieszkań komunalnych
W analizie przedstawiono trzy wskaźniki dotyczące wyposażenia mieszkań komunalnych:
1. Wyposażenie w toalety
2. Wyposażenie w sieć gazową
3. Wyposażenie w centralne ogrzewanie
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Dane źródłowe, wykorzystane do analizy zawierały informacje, które mieszkania zostały wyposażone
w poszczególne media. Ze względu na duże zróżnicowanie liczby mieszkań komunalnych w
jednostkach MSI wskaźniki zdefiniowano odnosząc liczbę mieszkań z brakami w wyposażeniu do
ogólnej liczby ludności w jednostce. Gdyby jako mianownik wskaźnika wykorzystać liczbę mieszkań
komunalnych lub liczbę mieszkańców mieszkań komunalnych w danej jednostce, istniałoby ryzyko
otrzymania wartości wskaźnika wypaczających informację o realnej skali problemu w danej
jednostce. Przykładowo gdyby w jednostce było 1 mieszkanie komunalne i miało akurat braki w
wyposażeniu to taki wskaźnik pokazałby, że problem dotyczy 100% mieszkań (choć w istocie
występowałby jedynie problem punktowy).
Dane o mieszkaniach komunalnych ilustrują problem niedoinwestowania i substandardowego
wyposażenia lokali przeznaczonych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Warszawy. Sytuacja
lokalowa i jakość mieszkania, w szczególności podstawowe media, obrazują szerszą, niż tylko
techniczną, skalę problemów społecznych.
W przypadku wyposażenia w toalety uwzględniono wszystkie mieszkania, w których toaleta znajduje
się w mieszkaniu, niezależnie czy jako oddzielne pomieszczenie, czy część łazienki. Mieszkania, w
których toaleta znajduje się w innym miejscu (np. na korytarzu, w podwórku itp.) zaliczono do
mieszkań bez toalety. Wskaźnik opiera się na stosunku mieszkań bez toalety do ogólnej liczby
ludności jednostki MSI. Wskaźnik prezentuje zatem, ile mieszkań bez toalety przypada na 1000
mieszkańców jednostki MSI.
Analogicznie przeanalizowano sieć gazową oraz podłączenie do miejskiej sieci CO.. Wskaźnik
pokazuje, ile mieszkań – odpowiednio – bez sieci gazowej lub bez podłączenia do miejskiej sieci CO przypada na 1000 mieszkańców jednostki MSI.
Rozkład przestrzenny wskaźnika dotyczącego braku WC ujawnia kilka jednostek MSI, w których ten
problem jest dotkliwy – są to jednostki na Targówku, ale też na Bielanach, Woli i Mokotowie. Tylko
nieliczne jednostki MSI, w których występuje znaczący liczebnie zasób mieszkań komunalnych, są w
zasadzie wolne od tego problemu.
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Rycina 48. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Liczba lokali komunalnych bez dostępu
do WC na 1000 mieszkańców”

Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego dotyczący braku gazu w lokalach komunalnych
pokazuje, że problem występuje w bardzo wielu jednostkach MSI, praktycznie we wszystkich
dzielnicach miasta (z wyłączeniem Wilanowa oraz Bemowa). Największą intensywność problem
wykazuje w jednostkach o stosunkowej ograniczonej liczbie ludności (położonych w różnych
częściach miasta).
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Rycina 49. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Liczba lokali komunalnych bez dostępu
do gazu na 1000 mieszkańców”

Brak podłączenia lokali komunalnych do centralnego ogrzewania występuje z największą
intensywnością w centralnej części prawobrzeżnej Warszawy (Stara i Nowa Praga oraz Szmulowizna
oraz, w nieco mniejszym stopniu, przyległe jednostki MSI). Dodatkowo wysokimi wartościami
charakteryzuje się kilka jednostek w różnych częściach miasta (Wyczółki, Lotnisko, Nowe Miasto,
Ujazdów), ale od problemu nie są wolne również szerokie obszary Śródmieścia, Woli, Mokotowa,
Włoch, Rembertowa i Ursusa.
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Rycina 50. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Liczba lokali komunalnych bez dostępu
do CO na 1000 mieszkańców”

Liczba awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
W tej kategorii przeanalizowano czas trwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w stosunku
do powierzchni jednostek MSI. Dane źródłowe obejmowało\y zestawienie awarii na przestrzeni
całego 2018 r. z określonym miejscem awarii (które przypisano do jednostek MSI) oraz czasem
trwania awarii w godzinach. Sumaryczny czas trwania awarii w jednostce MSI podzielono na jej
powierzchnię i uzyskano (oddzielnie dla wodociągów i kanalizacji) wskaźnik obrazujący liczbę dni
awarii na hektar.
Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego ujawnia, że istnieje znaczące jego zróżnicowanie
między dzielnicami. Najgorsze wartości wskaźnika występują w jednostkach MSI, które grupują się
tylko na obszarze 5 dzielnic: Śródmieście, Wola, Praga-Południe, Włochy i Ursus.
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Rycina 51. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Liczba dni awarii kanalizacji na 1 ha”

Rozkład przestrzenny awarii wodociągu jest znacznie mniej jednoznaczny niż w przypadku kanalizacji.
Co prawda problem dotyczy zdecydowanej większości jednostek MSI, ale nie widać dominacji w tym
zakresie na poziomie dzielnic. Tym razem najbardziej niekorzystne wartości wskaźnika rozrzucone są
po różnych jednostkach MSI – zarówno centralnych, jak i peryferyjnych, na prawym i na lewym
brzegu Wisły, ze starszą i nowszą zabudową.
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Rycina 52. Rozkład przestrzenny wskaźnika cząstkowego „Liczba dni awarii wodociągu na 1 ha”

Zbiorczy wskaźnik techniczny
Zbiorczy wskaźnik techniczny ma charakter destymulanty i jest wyliczany wg wzoru:
ZWT = 0,12 * standaryzowana liczba dni awarii kanalizacji na 1 ha + 0,12 * standaryzowana liczba
dni z awarią wodociągu na 1 ha + 0,20 standaryzowane liczba lokali bez dostępu do gazu na 1000
mieszkańców + 0,28 * standaryzowana liczba lokali bez dostępu do WC na 1000 mieszkańców+ 0,28
* standaryzowana liczba lokali bez CO na 1000 mieszkańców
Rozkład przestrzenny zbiorczego wskaźnika technicznego daje wyniki bardziej jednoznaczne niż w
przypadku innych zbiorczych wskaźników pozaspołecznych. I choć, podobnie jak we wcześniejszych
przypadkach, i tym razem dostrzegalne są negatywne wartości w pojedynczych izolowanych
jednostkach MSI w różnych częściach miasta, to równocześnie wyraźnie dostrzegalny jest kompleks
jednostek MSI w centralnej części Warszawy (zwłaszcza prawobrzeżnej), w których wskaźnik
przyjmuje niekorzystne wartości. Dodatkowo to zgrupowanie problemów technicznych sąsiaduje z
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kolejnymi jednostkami MSI, w których wartość wskaźnika też jest niesatysfakcjonująca. Istnienie
takiego zwartego obszaru problemów technicznych trafnie koresponduje z faktem występowania na
zbliżonym obszarze koncentracji negatywnych zjawisk społecznych
Rycina 53. Rozkład przestrzenny zbiorczego wskaźnika technicznego

9. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego
Powiązanie ze sobą wyników przestrzennego rozkładu negatywnych zjawisk społecznych oraz analizy
tego, w których z nich występuje co najmniej jedno negatywne zjawisko w pozostałych sferach
analizy, prowadzi do wskazania obszaru zdegradowanego, zilustrowanego ostatecznie na rycinie 59.
Dokonanie delimitacji wymagało uprzedniego formalnego rozstrzygnięcia, co do tego, od jakiego
poziomu (poniżej lub powyżej, w zależności od tego, czy dany wskaźnik ma charakter stymulanty czy
destymulanty) uznaje się, że w każdej z 5 analizowanych sfer występuje negatywne zjawisko (lub
koncentracja negatywnych zjawisk w przypadku sfery społecznej). Rozstrzygnięcie w tym zakresie ma
charakter zarządczy.
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Przy dokonywaniu tego rozstrzygnięcia kluczowe znaczenie miały dwa priorytety – dążenie do
koncentracji działań rewitalizacyjnych na możliwie ograniczonym obszarze (aby zapewnić ich należytą
intensywność) oraz kontynuacja procesu rewitalizacji tam, gdzie jest on aktualnie prowadzony w
oparciu o „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022”. Priorytety te
przełożyły się na ustalenie „poziomów odcięcia” tak, aby z jednej strony obszar zdegradowany nie
okazał się zbyt obszerny, a z drugiej, aby znalazły się w nim jednostki MSI, w których dziś toczą się
działania rewitalizacyjne. Było to możliwe, bo jak wspomniano już wcześniej, na tym obszarze
zbiorczy wskaźnik społecznego przyjmuje wyraźnie niekorzystne wartości.
Założono więc, że „poziom odcięcia” musi mieć taką wartość, aby wskazywać ewidentnie na
występowanie stanu kryzysowego w danej dziedzinie – co oznacza, że poziom ten musi być odległy
od średniej ogólnomiejskiej. W ślad za tym w każdej analizowanej sferze wskazano adekwatny
"poziom odcięcia", zaokrąglony do najbliższej wielokrotności wartości 0,05 lub 5 (dla sfery społecznej
użyto odmienny mechanizm standaryzacji) - oznaczało to wybór po ok. 20 (+/-1) jednostek MSI (ok
14% ogólnej ich liczby), w których wartość zbiorczego wskaźnika jest najbardziej niekorzystna. W
odniesieniu do zbiorczego wskaźnika technicznego problem zdefiniowano szerszej - „poziom
odcięcia” zakreślił ostatecznie 29 jednostek MSI. Zastosowanie w tym wypadku nieco odmiennego
podejścia wynikło z przeświadczenia, że jednym z kluczowych przyszłych kierunków interwencji
będzie modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego (a to stopień jego wyposażenia w
największym stopniu determinuje wartość wskaźnika technicznego).
Na rycinach 54 - 58 przedstawiono graficznie „poziomy odcięcia” w każdej z analizowanych sfer oraz
skrótowo omówiono zasięg strefy występowania negatywnych zjawisk w poszczególnych sferach.
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Rycina 54. Jednostki MSI, w których występuje koncentracja negatywnych zjawisk w sferze
społecznej – poniżej „poziomu odcięcia” o wartości -35.

Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych występuje na zwartym obszarze w centralnej części
prawobrzeżnej Warszawy – obszar ten obejmuje 13 graniczących ze sobą jednostek MSI (wyłączona z
tej kategorii pozostaje tylko jednostka „Olszynka Grochowska”) na terenie czterech dzielnic: PragiPółnoc, Pragi-Południe, Targówka i Rembertowa. Dodatkowo stan kryzysu w sferze społecznej
występuje w pojedynczych jednostkach Wesołej (Plac Wojska Polskiego i Groszówka), Mokotowa
(Służew i Sielce), Bielan (Wrzeciono) oraz Białołęki (Nowodwory).
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Rycina 55. Jednostki MSI, w których występują negatywne zjawiska w sferze gospodarczej – poniżej
„poziomu odcięcia” o wartości -0,80

Negatywne zjawiska gospodarcze występują przede wszystkim w jednostkach MSI położonych w
zachodniej części miasta, na jego wschodnich krańcach oraz w centralnej części prawobrzeżnej
Warszawy. Współwystępowanie problemów społecznych i gospodarczych dotyczy: Wrzeciona,
Bródna, Targówka Mieszkaniowego, Pragi-Północ, Szmulowizny i Placu Wojska Polskiego.
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Rycina 56. Jednostki MSI, w których występują negatywne zjawiska w sferze środowiskowej –
poniżej „poziomu odcięcia” o wartości -0,45

Negatywne zjawiska środowiskowe koncentrują się w centrum Warszawy oraz na jego południowozachodnich krańcach. Dodatkowo dotyczą części Ursynowa i Mokotowa oraz kilku rozsianych po
terytorium Warszawy jednostek (Placówka, Górce, Wilanów Wysoki, Żerań). W przypadku żadnej ze
wskazanych jednostek nie występuje współwystępowanie z koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych.
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Rycina 57. Jednostki MSI, w których występują negatywne zjawiska w sferze funkcjonalnoprzestrzennej – poniżej „poziomu odcięcia” o wartości -0,45

Negatywne zjawiska funkcjonalno-przestrzenne dotyczą jednostek MSI rozrzuconych po znacznej
części terytorium Warszawy, w największym stopniu dotyczą Wawra i Rembertowa. Jednostkami
MSI, w których występuje współwystępowanie tych zjawisk z koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych, są: Pelcowizna, Kawęczyn-Wygoda oraz Gocław.
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Rycina 58. Jednostki MSI, w których występują negatywne zjawiska w sferze technicznej – powyżej
„poziomu odcięcia” o wartości 0,30.

Negatywne zjawiska techniczne występują po pierwsze w zwartym obszarze w centrum miasta (po
obu stronach Wisły), a po drugie w jednostkach MSI zlokalizowanych w takich dzielnicach jak:
Mokotów, Ursynów, Bielany, Bemowo, Wola, Wawer, Stare Włochy). Obszar współwystępowania
tych zjawisk z koncentracją negatywnych zjawisk społecznych jest znaczący. Wspomniany obszar
tworzą: Pelcowizna, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek Mieszkaniowy, Targówek Fabryczny,
Szmulowizna, Kamionek, Grochów, Wrzeciono, Służew i Sielce.
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Rycina 59. Zasięg obszaru zdegradowanego w Warszawie

Po nałożeniu na siebie poszczególnych map z „poziomami odcięcia” uzyskano mapę zbiorczą
ukazującą obszar zdegradowanych. Koncentracja problemów społecznych oraz problem w
przynajmniej jednej sferze pozaspołecznej występuje w Warszawie w 14 jednostkach MSI . W Tabeli 2
zestawiono wszystkie te jednostki stanowiące obszar zdegradowany. Tabela pokazuje, że zajmuje on
ok. 9,17 % powierzchni Warszawy i mieszka na nim prawie 17,17 % mieszkańców miasta.
Tabela 2. Jednostki MSI wchodzące w skład obszaru zdegradowanego
Oznaczenie Nazwa

Dzielnica

Liczba ludności
(2020)

Powierzchnia
(ha)

10

Sielce

Mokotów

23606

318,28

18

Służew

Mokotów

37571

353,61

36

Pelcowizna

Praga-Północ

1952

466,89
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37

Nowa Praga

Praga-Północ

27554

340,63

38

Szmulowizna

Praga-Północ

15067

148,98

39

Stara Praga

Praga-Północ

13194

185,84

40

Kamionek

Praga-Południe

7886

283,24

44

Grochów

Praga-Południe

58993

551,27

59

Wrzeciono

Bielany

20962

102,8

84

Kawęczyn-Wygoda

Rembertów

2909

670,72

95

Plac Wojska Polskiego

Wesoła

1697

243,71

129

Bródno

Targówek

48437

516,21

133

Targówek Fabryczny

Targówek

862

252,26

134

Targówek Mieszkaniowy

Targówek

30742

306,5

obszar zdegradowany

291432

4740,94

w relacji do całego
miasta

17,17%

9,17%

Warszawa

1697003

51720,11

10. Charakterystyka obszaru zdegradowanego
Poniżej przedstawiono charakterystykę jednostek MSI wchodzących w skład obszaur
zdegradowanego. Przystępując do tej charakterystyki należy odnotować, że obejmuje on:


zwarty obszar (przylegające do siebie jednostki MSI) w środkowej części prawobrzeżnej
Warszawy – zawiera on w sobie praktycznie w całości teren stanowiący obszar rewitalizacji
wskazany w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji.,
 kilka jednostek leżących w innych częściach miasta.
Według powyższej gradacji ułożono omówienie jednostek MSI tworzących obszar zdegradowany.
Targówek Fabryczny
Jednostka MSI, w której koncentracja negatywnych zjawisk społecznych przyjęła najwyższy wynik. Na
ten fakt złożyły się przede wszystkim skrajne wartości dla tej jednostki w odniesieniu do prawie
wszystkich zjawisk objętych Warszawską Mapą Kumulacji Problemów Społecznych, a także do kwestii
mieszkaniowych oraz edukacji. W zakresie sfer pozaspołecznych w jednostce zidentyfikowano
występowanie kryzysu w sferze technicznej. To najmniej ludna jednostka MSI wchodząca w skład
obszaru zdegradowanego (mniej niż 1000 mieszkańców).
Targówek Mieszkaniowy
Jednostka MSI charakteryzująca się średnią jak na obszar zdegradowany wartością zbiorczego
wskaźnika społecznego – właściwe tylko w odniesieniu do liczby osób ze szczególnymi potrzebami
ulokowała się wysoko w skali występowania sytuacji problemowej. Dodatkowo w jednostce
koncentrują się problemy w dwóch sferach pozaspołecznych – gospodarczej i technicznej. Jednostka
należy do bardziej licznych na obszarze zdegradowanym – mieszka w niej ponad 30 tys. osób.
Stara Praga
Jednostka MSI, mająca ok. 13 tys. mieszkańców, charakteryzuje się relatywnie wysokim wskaźnikiem
zbiorczym występowania problemów w sferze społecznej (na co składają się m.in. zagadnienia
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wychowawczo-opiekuńcze, edukacja oraz najkrótsza spodziewana długość życia). Spośród
pozostałych sfer problem zidentyfikowano tylko w odniesieniu do sfery technicznej (decyduje o tym
stan wyposażenia lokali komunalnych).
Nowa Praga
Jednostka MSI w zakresie miary koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej lokuje się tylko
nieco niżej niż Stara Praga (na co wpływają m.in. liczba osób ze szczególnymi potrzebami czy słabe
wyniki egzaminów 8-klasisty oraz taka sama jak na Starej Pradze spodziewana długość życia).
Problemy pozaspołeczne występują w zakresie mieszkań komunalnych (sfera techniczna) oraz w
sferze gospodarczej. Jednostka liczy ponad 27 tys. mieszkańców.
Szmulowizna
Sytuacja w tej, liczącej ok. 15 tys. mieszkańców, jednostce wygląda podobnie jak na Nowej Pradze.
Skala problemów społecznych jest nieco mniejsza niż na Nowej Pradze (tu również znaczenie
odrywają spodziewana długość życia oraz egzaminy 8-klasisty). Również tutaj zidentyfikowano
problem w dwóch sferach pozaspołecznych – gospodarczej i technicznej.
Grochów
Najliczniejsza jednostka MSI, która znalazła się w obszarze zdegradowanym (prawie 59 tys.
mieszkańców). Uplasowała się na drugim miejscu jeśli chodzi o natężenie problemów społecznych. Co
jest rezultatem średnich wyników w odniesieniu do większości badanych sfer połączonych z
wyraźnym problemem w zakresie osób ze szczególnymi potrzebami oraz subiektywnego wskaźnika
„pomoc społeczna i rynek pracy”. Spośród sfer pozaspołecznych negatywne zjawisko odnotowano w
sferze technicznej (wyposażenie mieszkań) oraz funkcjonalno-przestrzennej (przede wszystkim
bariery przestrzenne).
Kamionek
Relatywnie nieliczna jednostka MSI (niecałe 8 tys. mieszkańców) znalazła się na 5 miejscu wśród
najbardziej dotkniętych kryzysem społecznym jednostek MSI. Czego podstawową przyczyną były w
szczególności szeroko pojęte problemy natury opiekuńczo-wychowawczej. W zakresie
pozaspołecznym na terenie jednostki stwierdzono kryzys jedynie w sferze technicznej.
Pelcowizna
Jednostka MSI, dziś o wyraźnie przemysłowym charakterze (niecałe 2 tys. mieszkańców), do obszaru
zdegradowanego została zaliczona jako ostatnia, z najniższym wskaźnikiem kumulacji negatywnych
zjawisk społecznych. Za to na jej terenie zidentyfikowano dwa rodzaje problemów pozaspołecznych:
w sferze technicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej.
Bródno
Trzecia co do wielkości jednostka MSI w obszarze zdegradowanym (ok. 48 tys. mieszkańców). W
klasyfikacji zbiorczych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji lokuje się w połowie stawki
(wyróżnia się m.in. w zakresie osób ze szczególnymi potrzebami). W obszarze pozaspołecznym
występuje jedynie problem o charakterze gospodarczym.
Wrzeciono
Z lewego brzegu Wisły do obszaru zdegradowanego w Warszawie zaliczono jedynie trzy jednostki, w
tym Wrzeciono (liczące ok. 21 tys. mieszkańców). W zakresie problemów społecznych podstawą do
tego były m.in. względy edukacyjne, jak i wskaźnik dotyczący Funduszu Alimentacyjnego. Natomiast
w sferze pozaspołecznej zidentyfikowano występowanie negatywnych zjawisk o charakterze
gospodarczym i technicznym.
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Służew
Jedna z dwóch jednostek MSI wchodzących w skład obszaru zdegradowanego położonych na
Mokotowie. Ma ok. 37,5 tys. mieszkańców. Poza koncentracją problemów społecznych (zwłaszcza w
zakresie osób o szczególnych potrzebach, zaangażowania społecznego, wyników egzaminu 8-klasisty)
wykazano istnienie problemu o charakterze technicznym.
Sielce
Drugą jednostka MSI położona na Mokotowie, która znalazła się w obszarze zdegradowanym (ok.
23,5 tys. mieszkańców). Poza koncentracją problemów społecznych (zwłaszcza w zakresie wyników
egzaminu 8-klasisty) wykazano istnienie problemu o charakterze technicznym.
Kawęczyn-Wygoda
Jednostka MSI, licząca niecałe 3 tys. mieszkańców, znalazła się pod koniec stawki wśród jednostek
zaliczonych do obszaru zdegradowanego z uwagi na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych.
Równocześnie na jej terenie zidentyfikowano problemy w jednej sferze pozaspołecznej – w zakresie
funkcjonalno-przestrzennym (na co wpływa zwłaszcza niskie pokrycie planistyczne oraz niski udział
terenów ZP).
Plac Wojska Polskiego
Ta niewielka (ok. 1700 mieszkańców) jednostka położona w Wesołej, z dala od większości jednostek
obszaru zdegradowanego wykazała wysoki stopień negatywnych zjawisk społecznych (3 miejsce
wśród wszystkich jednostek), o czym przesądziły zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa i edukacji. W
sferach pozaspołecznych wykazano kryzys w zakresie sfery gospodarczej.
Inne jednostki charakteryzujące się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych
Gocław, Gocławek, Groszówka, Nowodwory, Utrata – to jednostki MSI, w których stwierdzono
występowanie stanu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Nie spełniły one kryterium
zaliczenia do obszaru zdegradowanego, niemniej jednak fakt występowania na ich terenie
problemów społecznych nie powinien zostać przeoczony. Występowanie w tych jednostkach
kumulacji różnorakich problemów powinno zostać uwzględnione w przyszłych działaniach
rozwojowych m.st. Warszawy oraz dzielnic wobec tych terenów

11. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
Obszar rewitalizacji musi mieścić się w granicach wyznaczonych przez ustawę o rewitalizacji
(maksymalnie 20 % powierzchni i 30 % ludności w granicach obszaru rewitalizacji). Jak wynika z tabeli
3 ten warunek nie będzie determinował zasięgu obszaru rewitalizacji w Warszawie, bo spełnia go cały
obszar zdegradowany. Przy określeniu obszaru rewitalizacji dodatkowo należy uwzględnić treść
artykułu 10 ustawy stwierdzającego, ze obszar ten wyznacza się jako część lub całość obszaru
zdegradowanego, która z jednej strony charakteryzuje się koncentracją zjawisk negatywnych, z
drugiej zaś jest ważna dla rozwoju gminy.
Wskazane do objęcia obszarem rewitalizacji jednostki MSI kwalifikują się więc do tego przede
wszystkim z uwagi na stopień stwierdzonego tam kryzysu. Decyzja o zasięgu obszaru rewitalizacji (a
także ewentualnym podziale go na podobszary) ma też charakter strategiczno-rozwojowy. Wyjściowe
założenia delimitacji zakładały, że należy dążyć do ograniczenia zasięgu przestrzennego obszaru
rewitalizacji i zapewnienia jego czytelnej dla mieszkańców miasta odrębności – tak, aby łatwiej
(zarówno w wymiarze finansowym, jak i klarowności przekazu) móc skoncentrować na tym terenie
możliwie intensywne działania rewitalizacyjne.
Realizując te założenia – biorąc pod uwagę dążenie do kontynuowania prowadzonych aktualnie
działań rewitalizacyjnych, możliwości i uwarunkowania rozwojowe oraz rozkład wartości wskaźników
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wskazujących na występowanie kryzysu w sferze społecznej oraz pozostałych sferach (z których na
czoło należy wysunąć sferę techniczną) – wyznaczono obszaru rewitalizacji o zasięgu przedstawionym
na rycinie 60. Jako obszar rewitalizacji wskazano 8 sąsiadujących ze sobą jednostek MSI w
prawobrzeżnych dzielnicach Warszawy. Mają one powierzchnię 2232 ha, co stanowi ok. 58 %
powierzchni obszaru zdegradowanego oraz ok. 5 % powierzchni całej Warszawy. Mieszka w nich
ok. 156 tys. osób, a więc ok. 56 % mieszkańców obszaru zdegradowanego i ok. 9 % ludności
Warszawy.
Za powyższym zasięgiem obszaru rewitalizacji przemawiają następujące przesłanki, które uznano za
kluczowe z punktu widzenia prowadzenia skutecznych działań rewitalizacyjnych:


jednostki tworzą zwarty przestrzennie obszar, co ułatwi w przyszłości planowanie,
przygotowanie i realizację działań,



wszystkie wskazane jednostki odznaczają się występowaniem w nich oprócz koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, także problemów o charakterze technicznym.

Wyznaczony w ten sposób obszar rewitalizacji obejmuje praktycznie cały dotychczasowy obszar
rewitalizacji wskazany w ZPR, ale jest od niego istotnie większy (porównanie obu obszarów
przedstawiono na ryc. 61). Zapewniono więc w ten sposób możliwość kontynuowania rozpoczętych
działań rewitalizacyjnych. Warto podkreślić, że wyznaczenie obszaru rewitalizacji po raz pierwszy w
Warszawie opierało się na ogólnomiejskiej diagnozie i porównaniu wewnątrzmiejskich zróżnicowań w
skali całego miasta
Ustawa o rewitalizacji daje również możliwość zastosowania na wyznaczonym obszarze specjalnych
narzędzi prawnych. W szczególności chodzi o: dotacje dla prywatnych właścicieli nieruchomości nie
będących zabytkami, prawo pierwokupu, społeczne budownictwa czynszowego jako cel publiczny,
zaspokajanie roszczeń majątkowych poprzez świadczenie pieniężne i w oparciu o stan nieruchomości
z dnia wejścia w życie uchwały delimitacyjnej, zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy (dla
wszystkich lub określonych typów zmian sposobu użytkowania), zakazy i ograniczenia dotyczące
działalności handlowej, umowę urbanistyczną, podwyższoną wartość podatku od nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę.
Dokonując wyboru obszaru rewitalizacji należy również poruszyć –kwestię obszarów
niezamieszkałych. Ustawa o rewitalizacji w szczególny sposób odnosi się do „niezamieszkałych
obszarów poprzemysłowych”. Pojęcie to nie jest w ustawie zdefiniowane, ale należy uznać, że chodzi
o tereny pełniące wcześniej funkcje przemysłowe, które dotąd nie zostały zagospodarowane na inne
funkcje i nie mają w przyszłości pełnić funkcji przemysłowych. Ustawa w żaden sposób nie odnosi się
do kwestii sposobu ujęcia tego zagadnienia w aktach planowania przestrzennego, należy więc
rozumieć, że regulacja odnosi się do stanu faktycznego pomijając stan związany z treścią
wspomnianych aktów. W każdym razie ustawa dopuszcza, aby niezamieszkałe tereny poprzemysłowe
mogły wejść w skład obszaru rewitalizacji wyłącznie w przypadku, gdy działania możliwe do
przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym. W istocie chodzi o to, aby wykreślić z obszaru rewitalizacji te tereny poprzemysłowe, na
których nie będą podejmowane działania będące przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi z
komponentem społecznym.
Analizując zasięg wyznaczonego obszaru rewitalizacji należy przyjąć, że realizując w przyszłości
gminny program rewitalizacji dążyć się będzie do tego, aby wszystkie przyszłe działania na
poprzemysłowych terenach niezamieszkałych stały się przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi i
pośrednio służyły przeciwdziałaniu zidentyfikowanym negatywnym zjawiskom społecznym. W takich
warunkach nie ma przesłanek, aby jakiekolwiek tereny poprzemysłowe wykreślać z wcześniej
zarysowanego zasięgu obszaru rewitalizacji.
Należy również wspomnieć, że niektórzy kwestionują możliwość objęcia obszarem rewitalizacji
jakichkolwiek terenów niezamieszkałych argumentując to tym, że na takich terenach nie mogą
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występować problemy społeczne. Wydaje się, że to nadmierne uproszczenie, bo problemy np. w
zakresie bezpieczeństwa publicznego mogą występować na obszarach niezabudowanych. Dodatkowo
rygorystyczne przyjęcie takiego podejścia skutecznie wykluczyłoby możliwość prowadzenia wielu
potrzebnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W każdym razie w ustawie brak jakichkolwiek
bezpośrednich regulacji dotyczących tych treści, a sprawa odnosi się bardziej do wyboru metodyki
wyznaczania jednostek analitycznych na potrzeby delimitacji (niż do konkretnych przepisów prawa.
W każdym razie będąc świadomym istniejących interpretacji nie wydaje się właściwe, aby miały one
mieć wpływ na wyznaczenie zasięgu obszaru rewitalizacji w Warszawie.
Tabela 3. Ilustracja procesu określania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
podstawie wartości wskaźników syntetycznych w każdej ze sfer

Tabela 4. Jednostki MSI wchodzące w skład obszaru rewitalizacji
Oznaczenie Nazwa

Dzielnica

Liczba ludności
(2020)

Powierzchnia
(ha)

36

Pelcowizna

Praga-Północ

1952

466,89

37

Nowa Praga

Praga-Północ

27554

340,63

38

Szmulowizna

Praga-Północ

15067

148,98

39

Stara Praga

Praga-Północ

13194

185,84

40

Kamionek

Praga-Południe

7886

283,24

44

Grochów

Praga-Południe

58993

551,27

133

Targówek Fabryczny

Targówek

862

252,26

134

Targówek Mieszkaniowy

Targówek

30742

306,5

obszar rewitalizacji

156250

2535,61

w relacji do obszaru
zdegradowanego

48,51 %

48,67 %
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obszar zdegradowany

280454

4380,92

w relacji do całego
miasta

9,21 %

4,90 %

Warszawa

1697003

51720,11

Rycina. 60. Zasięg obszaru rewitalizacji w Warszawie
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Rycina. 61. Nowy obszar rewitalizacji w Warszawie na tle zasięgu obszaru rewitalizacji
wyznaczonego w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022 (czerwona
linia – granica obszaru rewitalizacji, niebieskie pola – obszary priorytetowe).

12. Podział obszaru rewitalizacji na podobszary
W uchwale delimitacyjnej trzeba dokonać rozstrzygnięcia w zakresie podziału obszaru rewitalizacji na
podobszary. Ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku, jeśli przewiduje się ustanowienie na
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Podział obszaru nad podobszary umożliwi ustanowienie tej
Strefy tylko na części obszaru lub zróżnicowanie regulacji (w zakresie dopuszczonym ustawą) między
podobszarami. Dobrym rozwiązaniem może być podział obszaru rewitalizacji na podobszary na terenie
poszczególnych dzielnic Warszawy, gdyż taki podział ułatwiłby na ustrukturyzowanie przyszłego GPR z
uwzględnieniem tego szczebla samorządu m.st. Warszawy. A to pewnie byłoby uzasadnione względami
87

organizacyjno-wdrożeniowymi. Ewentualnym drugim „poziomem” podziału na podobszary rewitalizacji
mogą być wyraźne różnice w sposobie zagospodarowania poszczególnych jednostek MSI w ramach
jednej dzielnicy. W związku z tym podział na podobszary powinien stanowić przedmiot debaty
publicznej na etapie prac przygotowawczych Gminnego Programu Rewitalizacji.
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Załącznik A Konstrukcja wskaźników syntetycznych – podejście teoretyczne
Największym wyzwaniem przy konstrukcji wskaźników syntetycznych jest odpowiednie nadanie wag
poszczególnym składowym. W praktyce stosuje się kilka –podejść, wyszczególnionych poniżej:
1. Nadanie wszystkim składowym danego wskaźnika takich samych wag, tak, by sumowały się
one do 100%.
2. Nadanie wszystkim składowym danego wskaźnika takich samych wag.
3. Nadanie składowym wag eksperckich, których wartość bierze się z doświadczenia eksperta
i/lub przeglądu dostępnej literatury.
4. Nadanie składowym wag analitycznych, wyliczanych w oparciu o model statystyczny.
Każde z tych podejść ma swoje wady i zalety, o których traktuje tabela poniżej:
Tabela 4. Podejście do kwestii nadawania wag
Podejście
Nadanie wszystkim składowym
danego wskaźnika takich
samych wag, tak, by sumowały
się one do 100%.

Wady



Nadanie wszystkim składowym
danego wskaźnika takich
samych wag.

Nadanie składowym wag
eksperckich, których wartość
bierze się z doświadczenia
eksperta i/lub przeglądu
dostępnej literatury.



Założeniem tu jest, że
każda ze składowych
wskaźnika ma we
wskaźniku taką samą
ważność
Podobnie, jak w
powyższym przypadku,
jednak wskaźnik tak
zbudowany nie jest łatwy
w interpretacji (jego
wartość może wykraczać
poza 100%)
Możliwość łatwego
podważenia wag
nadanych ekspercko

Zalety



Prostota konstrukcji
Względna prostota
interpretacji.



Prostota konstrukcji



Uwzględnienie
potencjalnych różnic w
ważności poszczególnych
składowych



Uwzględnienie nierównej
ważności składowych
Wagi będące pochodną
dostępnych danych (brak
uznaniowości w ich
wyznaczaniu)
Uwzględnienie tego, że
elementy składowe mogą
mierzyć podobne zjawiska
– nie następuje
mechanizm ich
„dublowania” w zakresie,
w którym występuje
między nimi korelacja
Każdy dodatkowy element
zwiększa jakość modelu




Nadanie składowym wag
analitycznych.



Nadanie wag
analitycznych zawsze
wiąże się z
wykorzystaniem
dostępnych danych. Wagi
mogą być inne, jeśli
zmienią się dane (np. przy
okazji ich aktualizacji).
Trudność w interpretacji





W przypadku analizy delimitacyjnej zastosowano podejście analityczne. Jedną z wad takiego
podejścia jest trudność w interpretacji otrzymanych wskaźników ostatecznych. Jednak tę trudność
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można dość łatwo rozwiązać, skalując otrzymane wskaźnik (na przykład w taki sposób, by wartość
minimalna wyniosła -100, zaś maksymalna 100). Wartość 0 w tym przypadku byłaby wartością
średnią dla wszystkich jednostek MSI w danym obszarze. Spośród różnych sposobów na wyznaczanie
wag analitycznych, wybrano podejście bazujące na modelowaniu strukturalnym, w którym wagi
nadawane są w ramach określonego modelu. Podejście tego typu niweluje podstawowy problem
syntetycznych (zbiorczych) wskaźników, jakim jest ręczne nadawanie wielu wag poszczególnym
składowym. Warto podkreślić, że nadawanie wag „eksperckich” po pierwsze jest czasochłonne w
przypadku, gdy składowych jest wiele, a po drugie, może zostać z łatwością podważone przez osoby
postronne. W modelowaniu statystycznym (a do takich metod zalicza się zaproponowany SEM)
uznaniowość wag nie występuje - są ona nadawane w oparciu o dostępne dane. Ponadto, jak
zaznaczono w tabeli powyżej, każdy dodatkowy element zwiększa jakość modelu, jednocześnie
zapewniając, że podobne zjawiska nie będą liczone wiele razy.
Żeby zobrazować to podejście, wyobraźmy sobie, że chcemy zbudować wskaźnik składający się z
siedmiu zmiennych (pytań)1:
1. Tęsknię, gdy długo mnie nie ma w mojej okolicy miejsca zamieszkania
2. Mam poczucie, że mogę wpływać na sprawy związane z moją okolicą miejsca zamieszkania
3. Czuję się mocno związany(a) z okolicą miejsca zamieszkania
4. Chciał(a)bym, żeby w przyszłości moi bliscy mieszkali tu w okolicy miejsca zamieszkania
5. Czy utrzymuje Pan(i) towarzyskie kontakty z sąsiadami?
6. Czy wie Pan(i) jak nazywają się Pana(i) najbliżsi sąsiedzi
7. Czy może Pan(i) zostawić klucze u sąsiadów?
Jak widać, można przytoczone powyżej stwierdzenia podzielić – bez użycia narzędzi statystycznych –
a priori na dwie grupy: tę, która dotyczy przywiązania do miejsca (pierwsze cztery stwierdzenia) oraz
tę, która dotyczy relacji sąsiedzkich (stwierdzenia 5-7). Taki podział, jak zaznaczono, jest arbitralny,
można więc statystycznie sprawdzić hipotezę o pogrupowaniu tych pytań w dwa bloki. Do tego celu
można wykorzystać metodę statystyczną, zwaną analizą czynnikową, by zobaczyć, że przytoczone
stwierdzenia rzeczywiście dzielą się na wspomniane dwie grupy2:
Tabela 5. Analiza czynnikowa (głównych składowych)
Składowa
1

2

1.

Tęsknię, gdy długo mnie nie ma w mojej okolicy miejsca zamieszkania

wysoko

nisko

2.

Mam poczucie, że mogę wpływać na sprawy związane z moją okolicą miejsca zamieszkania

wysoko

nisko

3.

Czuję się mocno związany(a) z okolicą miejsca zamieszkania

wysoko

nisko

4.

Chciał(a)bym, żeby w przyszłości moi bliscy mieszkali tu w okolicy miejsca zamieszkania

wysoko

nisko

5.

Czy utrzymuje Pan(i) towarzyskie kontakty z sąsiadami?

nisko

wysoko

6.

Czy wie Pan(i) jak nazywają się Pana(i) najbliżsi sąsiedzi

nisko

wysoko

7.

Czy może Pan(i) zostawić klucze u sąsiadów?

nisko

wysoko

Tabela 6. Nazwanie składowych
Pytanie oryginalne

Składowa

Tęsknię, gdy długo mnie nie ma w mojej okolicy miejsca zamieszkania
Mam poczucie, że mogę wpływać na sprawy związane z moją okolicą
miejsca zamieszkania

Składowa1:
„Przywiązanie do
miejsca”

Czuję się mocno związany(a) z okolicą miejsca zamieszkania

1
2

Przytoczone poniżej pytania są rzeczywistymi pytaniami zadawanymi w ramach Barometru Warszawskiego
Co jest o tyle istotne, że w podejściu analitycznym badacz stara się uniknąć zarzutu o „arbitralność wyborów”.
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Chciał(a)bym, żeby w przyszłości moi bliscy mieszkali tu w okolicy miejsca
zamieszkania
Czy utrzymuje Pan(i) towarzyskie kontakty z sąsiadami?
Czy wie Pan(i) jak nazywają się Pana(i) najbliżsi sąsiedzi

Składowa2: „Relacje
sąsiedzkie”

Czy może Pan(i) zostawić klucze u sąsiadów?

W Tabeli 5 zaznaczono w jakim stopniu (wysokim lub niskim) dane pytanie koreluje ze składową 1 lub
składową 2. Owe składowe to wynik redukcji liczby pytań. Od tej pory zamiast posługiwać się
czterema pytaniami można posługiwać się tylko dwoma: Przywiązaniem do miejsca oraz Relacjami
sąsiedzkimi. Tak utworzone i zapisane w bazie danych zmienne nazywamy wskaźnikami. Owe
„pytania” nie zostały zadane w kwestionariuszu bezpośrednio, lecz są wynikiem grupowania
przeprowadzonego za pomocą wspomnianej wyżej analizy czynnikowej. Dzięki takiemu podejściu
zyskuje się dwie rzeczy:


analityczne potwierdzenie, że pewne pytania rzeczywiście są ze sobą powiązane i mogą
tworzyć spójne wewnętrznie wskaźniki
 redukcję wymiarów, gdyż w toku pracy nad wskaźnikami redukujemy wejściową liczbę pytań
do mniejszej liczby (w opisywanym przypadku: do dwóch) wskaźników.
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, w jakim stopniu same wskaźniki są ze sobą powiązane. Żeby
zrozumieć tę koncepcję, rozważmy sytuację, w której mamy do czynienia z dwoma wskaźnikami
opisanymi poniżej:


wskaźnik „ubóstwo” (na który składają się pytania o dochody rodziny, wydatki, jakość miejsca
zamieszkania itd.)
 wskaźnik „korzystanie z pomocy” (na który składają się pytania o otrzymywane świadczenia)
Jest dość jasne, że oba te wskaźniki powinny być ze sobą w jakimś stopniu powiązane. Nie każda
uboga rodzina otrzymuje świadczenia i – być może – nie każda rodzina otrzymująca świadczenia
powinna w świetle definicji być określona jako uboga. Jednak zdrowy rozsądek podpowiada, że oba
te wskaźniki (niezależnie od tego, czy utworzone arbitralnie, czy też statystycznie) powinny być ze
sobą dość silnie powiązane. Analiza czynnikowa jest w stanie nam powiedzieć JAK zbudować
wskaźniki (z których zmiennych), lecz nie jest w stanie określić NA ILE owe wskaźniki są ze sobą
powiązane. Stąd też potrzeba wykorzystania narzędzia, które stoi wyżej w statystycznej hierarchii:
modelowania strukturalnego.
W podejściu bazującym na modelowaniu strukturalnym nie tylko zakłada się, że pytania (zmienne)
grupują się w logiczne bloki tematyczne, jak na powyższym przykładzie, ale również, że mogą być one
od siebie wzajem zależne lub też – precyzyjniej mówiąc – że mogą być ze sobą powiązane.
Powracając do przykładu bazującego na rzeczywistych danych Warszawskiego Barometru, mogłoby
to wyglądać na przykład tak:
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Rycina 62. Przykładowy model strukturalny SEM
Tęsknię, gdy długo mnie
nie ma w mojej okolicy
miejsca zamieszkania

Czy utrzymuje Pan(i)
towarzyskie kontakty z
sąsiadami?

0,84
Mam poczucie, że mogę
wpływać na sprawy
związane z moją okolicą
miejsca zamieszkania

0,51

Czuję się mocno
związany(a) z okolicą
miejsca zamieszkania

0,88

Chciał(a)bym, żeby w
przyszłości moi bliscy
mieszkali tu w okolicy
miejsca zamieszkania

0,07

Przywiązanie
do miejsca

0,82

0,62

Relacje
sąsiedzkie

0,78
0,96

Czy wie Pan(i) jak
nazywają się Pana(i)
najbliżsi sąsiedzi?

Czy może Pan(i)
zostawić klucze u
sąsiadów?

W powyższym przykładzie widać, że najsłabiej ze wskaźnikiem nazwanym roboczo „przywiązanie do
miejsca” byłoby pytanie o poczucie wpływu na okolicę, zaś silniej tęsknota za miejscem zamieszkania,
związanie z okolicą zamieszkania czy chęć, by bliscy w przyszłości mieszkali w okolicy. Dlaczego tak
jest? Ano dlatego, że pytanie to słabo koreluje z resztą pytań, nie budując z nimi spójnej skali.
Podobnie w przypadku relacji sąsiedzkich, dla których ważniejsze okazuje się być utrzymywanie
kontaktów czy możliwość zostawienia kluczy, niż znajomość imion i nazwisk sąsiadów.
Powyższy – przykładowy – model pokazuje również, że nie ma silnego powiązania pomiędzy
przywiązaniem do miejsca a relacjami sąsiedzkimi. Mówiąc językiem statystyków, te dwa konstrukty
są od siebie względnie niezależne. Nie jest to jednak regułą, są bowiem takie wskaźniki, które silnie
na siebie nawzajem wpływają i rozpatrywanie ich osobno byłoby błędem.
Powyższy przykład pokazuje, w jaki sposób krok po kroku, budowane są wagi w modelu SEM. W
pierwszej części tego opisu pokazano automatyczne przypisanie składowych do wskaźników
cząstkowych (analiza czynnikowa). Analiza SEM działa na podobnej zasadzie, jednak to badacz
decyduje, które elementy będą budować wskaźniki cząstkowe. To istotna różnica w przypadku
niniejszej analizy, gdy elementy budujące wskaźniki „pomoc społeczna i rynek pracy”,
„bezpieczeństwo”, „edukacja” i „zaangażowanie obywatelskie i kulturalne” były z góry znane i
zdefiniowane.
Na poziomie modelowania SEM to rzeczywiste dane wskazują, które elementy danego wskaźnika
cząstkowego będą więcej ważyć, a które mniej. Wynikiem działania analizy statystycznej jest więc
wskaźnik, na który składają się wszystkie zadeklarowane w nim elementy – niektóre z wyższymi, zaś
niektóre z niższymi wagami.
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Załącznik B: Wskaźniki wykorzystane w analizie
Społeczne
Polityka społeczna i rynek pracy
nazwa wskaźnika
NAZWA SKRÓCONA
liczba korzystających z
pomocy społecznej na
1000 mieszk.
ZASIŁKI POMOCY
SPOŁECZNEJ
liczba osób w
rodzinach z niebieską
kartą na 10 tys.
mieszkańców
NIEBIESKA KARTA
liczba rodzin
wspieranych ze
względu na problemy
opiekuńczowychowawcze na 10
tys. mieszkańców
ZASIŁKI OPIEKUŃCZE
Liczba osób
korzystających z
Funduszu
Alimentacyjnego na
1000 mieszkańców
FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
liczba dzieci w
rodzinach
korzystających z
świadczeń rodzinnych
na 1000 mieszkańców
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
liczba dzieci w
rodzinach
korzystających ze
wsparcia OPS na 1000
mieszkańców
DZIECI W RODZINACH
WSPARTYCH (OPS)
liczba dzieci w pieczy
zastępczej na 10 tys.
mieszkańców
DZIECI W PIECZY
ZASTĘPCZEJ

sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (BPiPS, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta

liczba osób w rodzinach z niebieską kartą (BPiPS, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*10000
destymulanta
zmienna składowa Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów
Społecznych
liczba rodzin wspieranych ze względu na problemy opiekuńczowychowawcze (BPiPS, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*10000
destymulanta
zmienna składowa Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów
Społecznych
liczba osób korzystających z Funduszu Alimentacyjnego (BPiPS, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta
zmienna składowa Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów
Społecznych

liczba dzieci w rodzinach korzystających z świadczeń rodzinnych (BPiPS,
2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta
zmienna składowa Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów
Społecznych
liczba dzieci w rodzinach korzystających z świadczeń rodzinnych (BPiPS,
2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*10000
destymulanta
zmienna składowa Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów
Społecznych
liczba dzieci w pieczy zastępczej (BPiPS, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*10000
destymulanta
zmienna składowa Warszawskiej Mapy Kumulacji Problemów
Społecznych
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przewidywana długość
życia
DŁUGOŚĆ ŻYCIA
liczba długotrwale
bezrobotnych na 1000
mieszkańców
BEZROBOTNI
liczba dodatków
mieszkaniowych CO na
1000 mieszkańców
DODATKI CO
liczba dodatków
mieszkaniowych ciepła
woda na 1000
mieszkańców
DODATKI CIEPŁA
WODA
liczba dodatków
mieszkaniowych gaz
na 1000 mieszkańców
DODATKI GAZ
liczba lokali
zadłużonych na 1000
mieszkańców
ZADŁUŻONE
MIESZKANIA
KOMUNALNE

średnia arytmetyczna przewidywanej długości życia kobiet i mężczyzn
(dedykowane badanie, 2012-14)
stymulanta
dane dostępne w podziale na dzielnice
liczba długotrwale bezrobotnych (Urząd Pracy m.st. Warszawy, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta
liczba dodatków mieszkaniowych CO (BPL, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta
liczba dodatków mieszkaniowych ciepła woda (BPL, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta

liczba dodatków mieszkaniowych gaz (BPL, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta
liczba mieszkań komunalnych, w których występuje zadłużenie większe niż
3-krotność miesięcznych opłat za lokal (czynsz+media) i jednocześnie
zadłużenie to trwa dłużej niż 6 m-cy (BPL, 08.2020)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta

Barometr Warszawki (badanie opinii) – problemy społeczne
nazwa wskaźnika
sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
NAZWA SKRÓCONA
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
W okolicy mojego
opinia w sprawie stwierdzenia: W okolicy mojego domu/osiedla zdarzają
domu/osiedla zdarzają się kradzieże (skala 1-5)
się kradzieże
destymulanta
KRADZIEŻE
W okolicy mojego
opinia w sprawie stwierdzenia: W okolicy mojego domu/osiedla w nocy
domu/osiedla w nocy
hałasują grupki młodzieży (skala 1-5)
hałasują grupki
destymulanta
młodzieży
HAŁAS
W okolicy mojego
opinia w sprawie stwierdzenia: W okolicy mojego domu/osiedla zdarzają
domu/osiedla zdarzają się przypadki wandalizmu: zniszczone ławki, przystanki, połamane drzewa
się przypadki
(skala 1-5)
wandalizmu:
destymulanta
zniszczone ławki,
przystanki, połamane
drzewa
WANDALIZM
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W okolicy mojego
domu/osiedla w
miejscach
publicznych...są osoby
pijące alkohol
ALKOHOL
W okolicy mojego
domu/osiedla najbliżsi
sąsiedzi często
hałasują, łamią ciszę
nocną, organizują
libacje
LIBACJE
W okolicy mojego
domu/osiedla
kierowcy jeżdżą
niebezpiecznie
KIEROWCY
W okolicy mojego
domu/osiedla w
miejscach publicznych
są osoby żebrzące lub
zaczepiające
przechodniów
OSOBY NIEPOKOJĄCE
Edukacja
nazwa wskaźnika
NAZWA SKRÓCONA
średni wynik z
egzaminu
ósmoklasisty z
matematyki

EGZAMIN
MATEMATYKA
średni wynik z
egzaminu
ósmoklasisty z
angielskiego

opinia w sprawie stwierdzenia: W okolicy mojego domu/osiedla w
miejscach publicznych...są osoby pijące alkohol (skala 1-5)
destymulanta

opinia w sprawie stwierdzenia: W okolicy mojego domu/osiedla najbliżsi
sąsiedzi często hałasują, łamią ciszę nocną, organizują libacje (skala 1-5)
destymulanta

opinia w sprawie stwierdzenia: W okolicy mojego domu/osiedla kierowcy
jeżdżą niebezpiecznie (skala 1-5)
destymulanta

opinia w sprawie stwierdzenia: W okolicy mojego domu/osiedla w
miejscach publicznych są osoby żebrzące lub zaczepiające przechodniów
(skala 1-5)
destymulanta

sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
średni wynik z egzaminu ósmoklasisty z matematyki (BE, 2019)
stymulanta
Dane źródłowe: średni wynik z egzaminu w szkole.
Średni wynik w danej szkole przypisano proporcjonalnie na dzieci
mieszkające w obwodzie szkolnym (na podstawie mapy obwodów
szkolnych i danych o ludności w punktach adresowych). Następnie dzieci
mieszkające w jednej jednostce MSI (a w różnych obwodach) przypisano
wspólnie i obliczono średnią ważoną dla jednostki MSI, gdzie wartość to
średnia dla szkoły, a waga to liczba dzieci ze szkoły z taką średnią.
Wskaźnik pokazuje wyliczoną średnią wyników dla jednostki MSI.
średni wynik z egzaminu ósmoklasisty z angielskiego (BE, 2019)
stymulanta
Dane źródłowe: średni wynik z egzaminu w szkole.
Średni wynik w danej szkole przypisano proporcjonalnie na dzieci
mieszkające w obwodzie szkolnym (na podstawie mapy obwodów
szkolnych i danych o ludności w punktach adresowych). Następnie dzieci
mieszkające w jednej jednostce MSI (a w różnych obwodach) przypisano
wspólnie i obliczono średnią ważoną dla jednostki MSI, gdzie wartość to
średnia dla szkoły, a waga to liczba dzieci ze szkoły z taką średnią.
Wskaźnik pokazuje wyliczoną średnią wyników dla jednostki MSI.
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EGZAMIN ANGIELSKI

średni wynik z
egzaminu
ósmoklasisty z
polskiego

średni wynik z egzaminu ósmoklasisty z polskiego (BE, 2019)
stymulanta
Dane źródłowe: średni wynik z egzaminu w szkole.
Średni wynik w danej szkole przypisano proporcjonalnie na dzieci
mieszkające w obwodzie szkolnym (na podstawie mapy obwodów
szkolnych i danych o ludności w punktach adresowych). Następnie dzieci
mieszkające w jednej jednostce MSI (a w różnych obwodach) przypisano
wspólnie i obliczono średnią ważoną dla jednostki MSI, gdzie wartość to
średnia dla szkoły, a waga to liczba dzieci ze szkoły z taką średnią.
Wskaźnik pokazuje wyliczoną średnią wyników dla jednostki MSI.

EGZAMIN POLSKI
Bezpieczeństwo
nazwa wskaźnika
NAZWA SKRÓCONA
liczba interwencji
straży miejskiej na
mieszkańca
INTERWENCJE SM
liczba przestępstw (7
kategorii przestępstw)
na 1000 mieszkańców

PRZESTĘPSTWA

sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
liczba interwencji straży miejskiej na mieszkańca (Straż Miejska, 2018)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)
destymulanta

liczba przestępstw (7 kategorii przestępstw) na 1000 mieszkańców
(Policja, 2018)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*10000
destymulanta
Dane źródłowe: zestawienie 7 rodzajów najbardziej popularnych
przestępstw (bójki i pobicia, przestępczość rozbójnicza, uszczerbek na
zdrowiu, uszkodzenie rzeczy, kradzież z włamaniem, kradzież, kradzież
samochodu). Dane źródłowe pokazują przestępstwa przypisane do
dzielnicy i ulicy (nie dla każdego).
Wskaźnik opracowano, przypisując przestępstwa na podstawie ulic, do
jednostek MSI. Rekordy bez przypisanych ulic pominięto, przestępstwa
przy ulicach położonych w kilku jednostkach MSI przypisano
proporcjonalnie.

Barometr Warszawki (badanie opinii) – bezpieczeństwo
nazwa wskaźnika
sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
NAZWA SKRÓCONA
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
subiektywne poczucie
opinia w sprawie stwierdzenia: Proszę powiedzieć w jakim stopniu czuje
bezpieczeństwa
się Pan(i) bezpiecznie lub niebezpiecznie w okolicy miejsca zamieszkania?
(skala 1-5)
SUBIEKTYWNE
stymulanta
POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA
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zadowolenie z
sąsiedztwa
ZADOWOLENIE Z
SĄSIEDZTWA
zadowolenie z okolicy
ZADOWOLENIE Z
OKOLICY

opinia w sprawie stwierdzenia: W jakim stopniu czuje się Pan(i)
bezpiecznie lub niebezpiecznie w swojej dzielnicy?
kradzieże (skala 1-5)
stymulanta

opinia w sprawie stwierdzenia: zadowolenie z życia w okolicy
(skala 1-5)
stymulanta

Zaangażowanie obywatelskie i kulturalne
nazwa wskaźnika
sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
NAZWA SKRÓCONA
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
frekwencja w
frekwencja w wyborach samorządowych do rad dzielnic (Krajowe Biuro
wyborach
Wyborcze, 2018)
samorządowych do
stymulanta
rad dzielnic
Dane źródłowe: frekwencja w obwodach wyborczych. Dane z obwodów
zostały przypisane do jednostek MSI za pomocą średniej ważonej, gdzie
wagą była liczba ludności mieszkającej w granicach danego obwodu i
FREKWENCJA
danej jednostki jednocześnie (liczba ludności wg punktów adresowych
WYBORCZA
2020).
liczba wypożyczeni
liczba wypożyczeni książek w bibliotekach (BK, 2020)/liczba ludności wg
książek w bibliotekach punktów adresowych (2020)*10000
na mieszkańca
stymulanta
Dane źródłowe: liczba wypożyczeń w bibliotekach i filiach. Dane zostały
WYPOŻYCZENIA
przypisane do jednostek MSI na podstawie adresów bibliotek i filii.
KSIĄŻEK
Barometr Warszawki (badanie opinii) – zaangażowanie
nazwa wskaźnika
sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
NAZWA SKRÓCONA
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
związek z okolicą
opinia w sprawie stwierdzenia: czuję się mocno związany(a) z okolicą
miejsca zamieszkania (skala 0-1)
ZWIĄZEK Z OKOLICĄ
stymulanta
pragnienie, aby bliscy
mieszkali w okolicy

opinia w sprawie stwierdzenia: chciał(a)bym, żeby w przyszłości moi
bliscy mieszkali tu w okolicy miejsca zamieszkania
(skala 0-1)
stymulanta

PRAGNIENIE, ABY
BLISCY MIESZKALI W
OKOLICY
utrzymywanie
opinia w sprawie stwierdzenia: czy utrzymuje Pan(i) towarzyskie kontakty
kontaktów z sąsiadami z sąsiadami
(skala 0-1)
UTRZYMYWANIE
stymulanta
KONTAKTÓW Z
SĄSIADAMI
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rozmowy dotyczące
sąsiedztwa
ROZMOWY
DOTYCZĄCE
SĄSIEDZTWA
zaangażowanie w
działania lokalne
ZAANGAŻOWANIE W
DZIAŁANIA LOKALNE
działanie w lokalnych
organizacjach

opinia w sprawie stwierdzenia: rozmowy o sprawach sąsiedztwa:
dotyczących sąsiedztwa, budynku
(skala 0-1)
stymulanta

opinia w sprawie stwierdzenia: działanie lokalne
(skala 0-1)
stymulanta

opinia w sprawie stwierdzenia: działanie w ciałach lokalnych
(skala 0-1)
stymulanta

DZIAŁANIE W
LOKALNYCH
ORGANIZACJACH
Siła nabywcza
nazwa wskaźnika
NAZWA SKRÓCONA
siła nabywcza

SIŁA NABYWCZA

sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
wartość siły nabywczej w PLN (dedykowane badanie, 2019).
stymulanta
Dane źródłowe: siła nabywcza w podziale przestrzennym na kody
pocztowe. Dane zostały zagregowane do jednostek MSI za pomocą
średniej ważonej, gdzie wagą była liczba ludności w obszarach kodów
pocztowych (wg punktów adresowych 2020).

Osoby ze szczególnymi potrzebami
nazwa wskaźnika
sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
liczba wydanych
liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności (WCPR, 2019)*liczba
orzeczeń o
ludności jednostki MSI wg punktów adresowych (2020)/liczba ludności
niepełnosprawności
dzielnicy (wg punktów adresowych 2020).
destymulanta
dane dostępne w podziale na dzielnice rozdzielone proporcjonalne na
OSOBY ZE
jednostki MSI
SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI
Gospodarcze
nazwa wskaźnika
NAZWA SKRÓCONA
liczba podmiotów
gospodarczych na
1000 mieszkańców

sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
liczba podmiotów gospodarczych (CEIDG, 2015)/liczba ludności
(2015)*1000
stymulanta
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liczba podmiotów
gospodarczych w
sekcji D na 10000
mieszkańców
Techniczne
nazwa wskaźnika
NAZWA SKRÓCONA
liczba dni awarii na
1ha - kanalizacja

liczba podmiotów gospodarczych w sekcji D (CEIDG, 2015)
liczba ludności (2015)*1000
stymulanta

sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
liczba dni awarii kanalizacyjnych (MPWiK, 2018)/powierzchnia jednostki
MSI (ha)
destymulanta

liczba dni z awarią na
jeden ha - wodociągi

liczba dni awarii wodociągowych (MPWiK, 2018)/powierzchnia jednostki
MSI (ha)
destymulanta

liczba lokali
komunalnych bez
dostępu do gazu na
1000 mieszkańców
liczba lokali bez
dostępu do WC na
1000 mieszkańców

liczba lokali komunalnych bez dostępu do gazu (BPL, 2021)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta

liczba lokali bez CO na
1000 mieszkańców

liczba lokali komunalnych bez CO (BPL, 2021)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta

liczba lokali komunalnych bez dostępu do WC (BPL, 2021)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
destymulanta

Funkcjonalno-przestrzenne
nazwa wskaźnika
sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
NAZWA SKRÓCONA
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
liczba
liczba zarejestrowanych barier przestrzennych (BAiPP, 2015)
zarejestrowanych
destymulanta
barier przestrzennych
powierzchnia terenów
US (ha) na 1000
mieszkańców

powierzchnia terenów US (ha) (BAiPP, 2020)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
stymulanta

powierzchnia terenów
ZP (ha) na 1000
mieszkańców

powierzchnia terenów ZP (ha) (BAiPP, 2020)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)*1000
stymulanta

pokrycie planistyczne
(%)

pokrycie planistyczne (BAiPP, 2020)
stymulanta
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zadowolenie z ilości
terenów zielonych w
dzielnicy (skala 1-5)
TERENY ZIELONE
odpowiednia ilość
obiektów/ terenów
sportoworekreacyjnych (skala 01)
TERENY SPORTOWE
zadowolenie z ilości
placów zabaw dla
dzieci (skala 0-1)
PLACE ZABAW
zadowolenie z ilości
sklepów spożywczych
(skala 0-1)
SKLEPY
zadowolenie z ilości
placów
bazarków/targowisk
(skala 0-1)
BAZARKI
Środowiskowe
nazwa wskaźnika

Procent ludności z
dostępem do terenów
zieleni (1200m)
Procent powierzchni
nieprzepuszczalnych

zadowolenie z ilości terenów zielonych w dzielnicy (skala 1-5) (Barometr
Warszawki,2020)
stymulanta
odpowiednia ilość obiektów/ terenów sportowo-rekreacyjnych (skala 0-1)
(Barometr Warszawki,2020)
stymulanta

zadowolenie z ilości placów zabaw dla dzieci (skala 0-1) (Barometr
Warszawki,2020)
stymulanta

zadowolenie z ilości sklepów spożywczych (skala 0-1) (Barometr
Warszawki,2020)
stymulanta

zadowolenie z ilości bazarków/targowisk (skala 0-1) (Barometr
Warszawki,2020)
stymulanta

sposób obliczenia (źródła i rok pochodzenia danych)
charakter wskaźnika (stymulanta/destymulanta)
ewentualne wyjaśnienia/uwagi/zastrzeżenia
Liczba mieszkańców z dostępem do terenów zieleni (Pracownia
Warszawy, 2019)
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)
stymulanta
Powierzchnie nieprzepuszczalne w jednostce MSI (ha) (dedykowane
badanie, 2019)/ powierzchnia jednostki MSI (ha)
destymulanta

Procent ludności
narażonej na hałas
>65dB

Liczba mieszkańców narażonych na hałas >65dB
liczba ludności wg punktów adresowych (2020)
destymulanta
Liczbę ludności narażonej na hałas obliczono na podstawie mapy
hałasowej Warszawy (BOŚ, 2019), dla hałasu dziennego od dróg i ulic.

Procent adresów
podłączonych do sieci
wodociągowej

Liczba punktów adresowych podłączonych do sieci wodociągowej
(MPWiK, 2020)
liczba punktów adresowych (2020)
stymulanta
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