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1 Wprowadzenie – cel, założenia i zakres opracowania 

1.1 Definicje 

Powołując się na Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

przewidzianych na lata 2014-2020, rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego 

celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Osiąga się go 

poprzez działania całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie, oraz spójne.  

Wdrażając Lokalny Program Rewitalizacji zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych 

uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Jest to 

wieloletni, złożony proces, którego założenia osiąga się we współpracy interesariuszy ze 

społecznością lokalną. Procedura tworzenia i zarządzania Lokalnym Programem 

Rewitalizacyjnym zakłada:   

 Uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy; 

 Stworzenie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie 

dotykających go problemów, obejmującej kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 

przestrzenno-funkcjonalne lub środowiskowe; 

 Ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych; 

 Dokonanie właściwego doboru narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań 

danego obszaru; 

 Zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej; 

 Koordynację prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluację skuteczności 

rewitalizacji; 

 Realizację wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa 

polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów 

rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, 
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otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty 

rewitalizacji mają dotyczyć1.  

Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. 

stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on 

podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic 

(warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze). 

Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się 

prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla 

rozwoju lokalnego. 

Gminny Program Rewitalizacji natomiast został zdefiniowany jako inicjowany, opracowany 

i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna, 

ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. Celem niniejszego 

programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie 

warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Projekt rewitalizacyjny to zaplanowany oraz ukierunkowany plan na osiągnięcie celów 

programu rewitalizacji.  

Należy zaznaczyć, że głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy 

europejskich są środki RPO (EFS i EFFR). Komplementarnym źródłem ich współfinansowania 

są także środki KPO (EFS, EFRR, FS). Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą 

być również środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

a także pozostałe np. prywatne. 

1.2 Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji 

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żelechów rozpoczęto od 

szczegółowej diagnozy społeczno-gospodarczej. Na jej podstawie stworzono wizję obszaru 

                                                      
1
 Wszystkie poniższe definicje w niniejszym podrozdziale pochodzą z dokumentu pn. Wytyczne w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 
3 lipca 2015 r., s. 5-8. 
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po przeprowadzonej rewitalizacji, wyznaczono cele oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

które pomogą je osiągnąć. Szczegóły zostały przedstawione w poniższym opracowaniu. 

Rysunek 1 Etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. rok 2015, poz. 1777. 

 

 

Monitorowanie 

system monitorowania u oceny gminnego programu rewitalizacji 

Zarządzanie 
opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji 

Ramy finansowe 
szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wrz z szacunkowym wskazaniem środków 

finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych 

Mechanizmy 
mechanizmy integrowania działań  

Planowane przedsięwzięcia 
opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub techniccznym 

Cele 
cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu 

negatywnych zjawisk 

Wizja 
wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Powiązania 
opis powiązań gminnego progeamu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy 

Diagnoza 
pełna diagnoza problemów w skali  gminy i uszczegółowiona dla obszaru rewitalizacji 
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2 Powiązanie z dokumentami strategicznymi na poziomie gminy, 

powiatu, województwa i kraju 

W poniższej tabeli przedstawiono powiązania Programu Rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi na poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. 

Dokument Powiązanie z Gminnym Programem Rewitalizacji 

Poziom europejski 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu 

Priorytet III 
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – 
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną 
i terytorialną. 

 
Cel 1 

Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% 
wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata. 

 
Cel 4 

Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza 
poprzez dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt 

wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz 
poprzez zwiększenie, do co najmniej 40% osób w 

wieku 30-34 lat mających wykształcenie wyższe lub 
równoważne. 

 
Cel 5 

Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez 
ograniczanie ubóstwa, mającego na celu 

wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia 
społecznego, co najmniej 20 mln obywateli. 

Poziom krajowy 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki: Innowacyjność gospodarki i kreatywność 

indywidualna: 
 

Cel 3 
Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich 
etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki: 

kapitał ludzki. 
Cel 6 

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 
zatrudnienia i stworzenie „workfare state”; Obszar 
Równoważenia potencjału rozwojowego regionów 

Polski: Rozwój regionalny. 
 

Cel 8 
Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych; Obszar 
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Dokument Powiązanie z Gminnym Programem Rewitalizacji 
Efektywności i sprawności państwa: Kapitał 

społeczny. 
 

Cel 11 
Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Cel główny: 
Wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 
oraz poprawę jakości życia ludności. 

 
Cele rozwojowe: 

I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 
indywidualnych potrzeb aktywności obywatela. 

II.4. Rozwój kapitału ludzkiego. 
III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna 
dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 
Na Lata 2014 – 2020 

Cele: 
Rewitalizacja terenów zdegradowanych. 

 
Rozwój sektora MŚP. 

 
Zwiększenie dostępności usług medycznych. 

 
Rozwój aktywności zawodowej społeczeństwa. 

 
Zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie 

efektywności ich utylizacji. 
 

Integracja oraz pomoc osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. 

 
Rozwój kapitału ludzkiego. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Obszar strategiczny: Spójność społeczna 
i terytorialna. 

 
Cel 1 

Integracja społeczna, kierunki interwencji: 
zwiększenie aktywności osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej 

zagrożonych. 
Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo. 

 
Cel 3 

Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 
indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli, 
kierunek: rozwój kapitału społecznego. Obszar 

strategiczny: Konkurencyjna gospodarka. 
 

Cel 4 
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Dokument Powiązanie z Gminnym Programem Rewitalizacji 

Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: 
zwiększenie aktywności zawodowej oraz poprawa 

jakości kapitału ludzkiego. 

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Cel główny: 
Poprawa warunków rozwoju terenów 
zdegradowanych, w pełnym wymiarze 

przestrzennym, społecznym, kulturowym oraz 
gospodarczym. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Cel główny: 
Efektywne wykorzystywanie specyficznych 

regionalnych i innych terytorialnych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – 

wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 
długookresowym. 

 
Cel 2 

Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów problemowych. 

Poziom gminy 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów 

Cele: 
Rozwój lokalny z zachowaniem ładu przestrzennego. 

 
Zrównoważony rozwój gminy z uwzględnieniem 

dorobku kulturowego. 
 

Stworzenie korzystnych warunków 
infrastrukturalnych dla rozwoju gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Żelechów na lata 2014 - 

2020 

Cele: 
Zwiększenie dostępności do infrastruktury socjalnej. 

 
Aktywizacja społeczeństwa. 

 
Zwiększenie możliwości rozwoju młodym ludziom. 

 
Zwiększenie istotności lokalnej społeczności w 

podejmowaniu decyzji. 

Strategia 

Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Gminy Żelechów 

na lata 2016 – 2025 

Cele: 
Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

 
Stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju dzieci 

i młodzieży. 
 

Pomoc osobom potrzebującym oraz starszym. 
 

Zwiększenie potencjału społecznego i ludzkiego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanych w tabeli dokumentów 

 

  



 

   
11 | Strona 

 

 

3 Diagnoza społeczno-gospodarcza gminy 

3.1 Przestrzeń i środowisko 

POŁOŻENIE I STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY 

Gmina Żelechów położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim. 

Zajmuje obszar ok. 8 752 ha2. Gmina graniczy z następującymi jednostkami:  

 z gminą Miastków Kościelny na północy,  

 z gminą Trojanów i z gminą Kłoczew na południu,  

 z gminą Wola Mysłowska na północnym wschodzie i na wschodzie,  

 z gminą Sobolew i z gminą Górzno na zachodzie. 

Siedzibą Gminy miejsko-wiejskiej jest miejscowość Żelechów. Gminę tworzy miasto 

Żelechów oraz 18 sołectw: Gąsiory, Gózdek, Huta Żelechowska, Janówek, Kalinów, Kotłówka, 

Łomnica, Nowy Goniwilk, Nowy Kębłów, Piastów, Sokolniki, Stary Goniwilk, Stary Kębłów, 

Stefanów, Władysławów I, Władysławów II, Wola Żelechowska, Zakrzówek. 

Rysunek 2 Granice gminy Żelechów 

 
Źródło: Openstreetmap.org 

                                                      
2
 Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI 

Żelechów powstał już ponad 700 lat temu. Miejscowość jest jednym z najstarszych ośrodków 

osadniczych w Polsce. W początkach średniowiecza Żelechów był położony na pograniczu 

Małopolski i Mazowsza, przebiegały przez niego trakty: lubelsko-warszawski oraz łukowski. 

Miał wtedy najprawdopodobniej obronny charakter3.  

W historię miasta  Żelechów wpisują się również znane postacie historyczne, takie jak: 

Joachim Lelewel (historyk i polityk), Romuald Traugutt (dyktator powstania styczniowego), 

Andrzej Ciołek (dowódca chorągwi królewskiej nadwornej w bitwie pod Grunwaldem), 

Ignacy Wyssogota Zakrzewski (m.in. współtwórca Konstytucji 3 Maja, współorganizator 

powstania kościuszkowskiego)4. 

Na terenie Gminy Żelechów znajdują się cenne zabytki.  Jednym z bardziej interesujących jest 

brukowany rynek z ratuszem z sukiennicami znajdujący się na terenie miasta.  

Również inne obiekty znajdujące się w Gminie Żelechów zostały wpisane do rejestru 

zabytków: 

 Przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach: 

 Rynek (XVIII-XIX w.), 

 Murowany ratusz z sukiennicami (XVIII-XIX w.), 

 Murowany kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (początki z XVII 

w.), 

 Murowany kościół fililalny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVIII w.), 

 Zespół pałacowo-parkowy: pałac, oficyna i park krajobrazowy (XVIII w.) 

 Zespół folwarczny: 8 murowanych budynków (XIX w.), 

 Drewniany dworek przy ul. Al. Wojska Polskiego(XIX w.). 

 Zarejestrowane w gminnej ewidencji zabytków: 

 Murowana kaplica grobowa rodziny Ordęgów pw. św. Krzyża (XIX w.), 

 Murowana kapliczka św. Jana Nepomucena (XIX w.), 

                                                      
3
 Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 15.05.2016 r.]. 

4
 Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 15.07.2016 r.]. 



 

   
13 | Strona 

 

 

 Cmentarz parafialny, 

 Cmentarz żydowski, 

 Pomnik Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945-1956, 

 Pomnik upamiętniający Konstytucje 3 Maja5. 

Turystyka 

Jak wspomniano wyżej Gmina Żelechów posiada bogate zasoby przyrodnicze i kulturowe. 

Fakt ten sprawia, że jest miejscem atrakcyjnym turystycznie. Do największych gminnych 

walorów można zaliczyć:  

 Tereny leśne, 

 Szlaki turystyczne  

 Szlaki rowerowe, w tym: 

o Zielony – zataczający pętlę wzdłuż granic Powiatu Garwolińskiego, 

o Niebieski – wiodący z Żelechowa przez Miastków Kościelny, Garwolin, 

Łaskarzew do Maciejowic, 

o Czarny – prowadzący z Żelechowa przez Wolę Żelechowską, Piastów do Wólki 

Ostrożeńskiej 

 Pomniki przyrody, 

 Zabytki architektury i budownictwa, 

 Izbę Pamięci Narodowej6.  

STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 

Gmina Żelechów ma charakter rolniczy. Na jej terenie w większości występują gleby 

bielicowe, a w nielicznych miejscach gleby brunatne wyługowane. W dolinach oraz 

obniżeniach terenu znajdują się gleby bagienne, lokalne mady oraz czarne ziemie. Spośród 

gruntów ornych przeważają gleby bielicowe z piasków gliniastych lekkich zajmujące 

największą powierzchnię w centralnej i północnej części Gminy. 

                                                      
5
 Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.08.2016 r.]. 

6
 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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Gleby na terenie Gminy Żelechów posiadają wysoką zawartość składników pokarmowych. 

Przeważającą część gruntów na terenie Gminy zajmują gleby IV klasy bonitacyjnej (46,6% 

powierzchni gruntów ornych i 46,5% powierzchni użytków zielonych)7. 

Tabela 1 Klasy bonitacyjne gruntów obszaru miasta i gminy Żelechów 

Klasa bonitacyjna Grunty orne Użytki zielone 

  Ha % powierzchni Ha % powierzchni 

II 5 0,08 0 0 

III 1350 23,1 89 9,9 

IV 2637 45,12 385 42,96 

V 1102 18,85 87 37,38 

VI 750 12,83   9,7 

Źródło: Opracowanie na podstawie  http://www.zelechow.pl/images/stories/Artykuly/Aktualnosci/2014/Strate
gia_Rozwoju_Gminy/strategia_zelechow_projekt.pdf 

Gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich (18,4% powierzchni) zostały 

zaliczone do kompleksu żytniego dobrego, gleby bielicowe z piasków luźnych (19,4% 

powierzchni) do kompleksu żytniego bardzo słabego, a gleby bielicowe z piasków słabo-

gliniastych do kompleksu żytniego słabego. Inne grunty orne na terenie Gminy 

zaklasyfikowano do kompleksu zbożowo-pastewnego słabego (9,2%), zbożowo-pastewnego 

mocnego (7,7%), pszennego dobrego (7,6%) oraz pszennego wadliwego (0,2%). Użytki 

zielone oceniono jako średnie (55,7%) oraz słabe (44,3%)8. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące gospodarstw ze względu na rodzaj i grupy 

obszarowe użytków rolnych. Należy zauważyć, że w Gminie Żelechów w 2010 roku 

znajdowało się 929 gospodarstw rolnych. W porównaniu z rokiem 2002 ich liczba zmniejszyła 

się, aż o 23,3%.  

W strukturze gospodarstw rolnych przeważają gospodarstwa małe o powierzchni 1-5 ha. W 

roku 2002 było ich blisko 43,0%, a w 2010 roku stanowiły 47,0% ogółu.. Liczba gospodarstw 

do 1 ha włącznie, 5-10 ha oraz 10-15 ha również się zmniejszyła.  

                                                      
7
 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów [data dostępu:18.07.2016 r.]. 

8
 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów [data dostępu:18.07.2016 r.]. 
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Natomiast liczba gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej zwiększyła się aż o 47,0% w 

stosunku do 2002 roku.  

Tabela 2 Gospodarstwa wg rodzaju i grup obszarowych użytków rolnych  

Powierzchnia gospodarstw Liczba gospodarstw 

2002 2010 

Ogółem 1 212 929 

do 1 ha włącznie 172 83 

1 - 5 ha 516 433 

5 - 10 ha 409 288 

10 -15 ha 81 75 

15 ha i więcej 34 50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

W roku 2014 powierzchnia lądowa Gminy wynosiła 8 738 ha. Najwięcej, bo aż 78,7%, 

zajmowały użytki rolne, co wskazuje na rolniczy charakter Gminy. Blisko 2/3 powierzchni 

stanowiły grunty orne. Drugim, co do wielkości rodzajem powierzchni były grunty leśne, 

zadrzewione i zakrzewione zajmujące 16,9%. Zaledwie 3,9% powierzchni Gminy stanowią 

grunty zabudowane i zurbanizowane. Najmniejszy odsetek stanowiły nieużytki, tereny różne 

oraz grunty pod wodami.  

Tabela 3 Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy w 2014 roku 

Wyszczególnienie powierzchni Powierzchnia [ha] 
Udział w powierzchni 

gminy [%] 

Użytki rolne razem, w tym m.in.: 6 881 

78,7 
 grunty orne 5 619 

 zabudowane 270 

 łąki i pastwiska trwałe 948 

 pod stawami, rowami 44  

Grunty leśne oraz zadrzewione i 1480 16,9 
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Wyszczególnienie powierzchni Powierzchnia [ha] 
Udział w powierzchni 

gminy [%] 

zakrzewione razem, w tym m.in.: 

 lasy 1 447 

 grunty zadrzewione i 

zakrzewione 

33 

Grunty pod wodami razem 11 0,1 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

razem, w tym m.in.: 
341 

3,9 

 tereny mieszkaniowe 88 

 tereny przemysłowe 10 

 inne tereny zabudowane 29 

 tereny zurbanizowane, 

niezabudowane 

4 

 tereny rekreacji wypoczynku 14 

 tereny komunikacyjne - drogi 195 

 inne 1 

Użytki ekologiczne 0 0 

Nieużytki i tereny różne 36 0,4 

OGÓŁEM 8 738 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL/GUS. 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Teren Gminy pod względem geobotanicznym należy do krainy Południowopodlaskiej, okręgu 

Żelechowsko-Łukowskiego oraz jednostki Garwolińskiej.  
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Obszar Gminy zbudowany jest z jednostek geomorfologicznych, takich jak płaska wysoczyzna 

polodowcowa, pola piasków eolicznych, a także wydmy w postaci wałów o wysokości 

sięgającej nawet 5 metrów. Rzeźba terenu Gminy jest delikatnie pofałdowana, została 

ukształtowana w czasie zlodowacenia środkowopolskiego i procesów denudacyjnych z czasu 

zlodowacenia bałtyckiego. 

Gmina Żelechów charakteryzuje się stosunkowo równomierną mozaiką gruntów i dzielących 

je dolin i obniżeń. Dodatkowo występują niewielkie kompleksy leśne i zieleń urządzona. Na 

obszarze Gminy znajdują się naturalne siedliska takie jak: olsy środkowoeuropejskie, niżowy 

łęg jesienno-olszowy, grąd subkontynentalny, kontynentalne bory mieszane sosnowo – 

dębowe, świetlista dąbrowa, postać niżowa oraz suboceaniczny bór świeży9. 

Na terenie Gminy nie ma żadnych obszarów prawnie chronionych. Występują natomiast 

pomniki przyrody takie jak:  

 Grupa drzew (lipa drobnolistna, platan klonolistny) – o obwodach 570 cm, 480 cm, 

240 cm i wysokościach 26 m, 22 m, 25 m; umiejscowione w Żelechowie na terenie 

parku zabytkowego, 

 Grupa drzew (12 drzew gatunku lipa drobnolistna) w Stefanowie– o obwodach 195-

370 cm i wysokościach 17-24 m, 

 Grupa drzew (13 drzew gatunku jałowiec pospolity) w Stefanowie– o obwodach 20-

53 cm i wysokościach 5-8 m,  

 Drzewo pojedyncze (dąb szypułkowy) we Władysławowie – o obwodzie 435 cm 

i wysokości 20m10. 

Na obszarze Gminy znajduje się, objęty ochroną prawną, zabytkowy park z XVII wieku, 

o powierzchni 7,80 ha (w tym 1 ha zajmują wody)oraz publiczny park o powierzchni 0,98 ha.  

Warto zauważyć, że na terenie Gminy Żelechów występują tereny atrakcyjne krajobrazowo, 

takie jak: Uroczysko Wygoda, Dolina rzeki Żelechówki na północ od Żelechowa, kompleks 

                                                      
9
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 

10
 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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leśny obok miejscowości Kalinów oraz las na zachód od miejscowości Władysławów. 

Wyjątkowo rozległe krajobrazy znajdują się w północnej i północno-wschodniej części11. 

  

                                                      
11

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 

WNIOSKI 

 Gmina Żelechów znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie 

garwolińskim, 

 Jest to teren atrakcyjny krajobrazowo (występują pomniki przyrody, parki 

zabytkowe), 

 Miejscowość Żelechów jest jednym z najstarszych ośrodków osadniczych w Polsce, 

 W Gminie występuje wiele cennych zabytków, 

 Dominują tereny rolnicze,  

 Gmina charakteryzuje się dużą powierzchnią łąk, niskim współczynnikiem 

zalesienia oraz glebami o wysokiej zawartości składników pokarmowych. 
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3.2 Sfera społeczna 

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA GMINY 

Gminę Żelechów w 2015 roku zamieszkiwało 8 387 mieszkańców, w tym 4237 mężczyzn 

i 4150 kobiet. Na przestrzeni lat 2010-2015 liczba ludności zmalała. W roku 2010 było 8 499 

mieszkańców, natomiast w roku 2015 – 8 387,co stanowiło spadek o ponad 1,0%.  

Wykres 1 Liczba ludności gminy w latach 2010-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W roku 2015 na terenie Gminy mieszkało 4 150 kobiet oraz 4 237 mężczyzn. Poniżej 

przedstawiony wykres prezentuje piramidę wieku mieszkańców Gminy, z podziałem na płeć. 

Wynika z niej, że w omawianym okresie najwięcej ludności było w wieku 25-29 lat(703),   30-

35 lat (661) oraz 15-19 lat (653).  

Największe różnice w strukturze wieku ze względu na płeć zaobserwować można w górnej 

części piramidy. W przedziałach 70-74 lat, 75-79 lat oraz 80-84 lat wyraźnie dominowały 

kobiety. Największa dysproporcja uwidoczniła się w przedziale wiekowym 75-79 lat - 

mężczyzn było blisko o ponad połowę mniej (69) niż kobiet (142).  

Niewielką przewagę w liczbie mężczyzn nad kobietami zaobserwować można w dolnej części 

piramidy. Dotyczy to przedziałów wieku: 0-4 lat, 5-9 lat, 10-14 lat oraz 20-24 lat. 
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Wykres 2 Piramida wieku mieszkańców Gminy w roku 2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Struktura ludności Gminy pod względem ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2015 

(wykres poniżej) wyglądała podobnie. W 2015 roku najwięcej było osób zdolnych do 

wykonywania pracy. Ich wiek określa się jako produkcyjny (62,3%), który dla kobiet wynosi 

18-59 lat, a dla mężczyzn 18–64 lat. Ponad 1/5 wszystkich mieszkańców stanowiły osoby 

w wieku przedprodukcyjnym (21,4%), natomiast najmniej liczną grupę tworzyły osoby 

w wieku poprodukcyjnym (16,3%). 

Na przełomie lat 2010-2015 udział ludności wg ekonomicznych grup wieku zmieniał się 

nieznacznie. Największa zmiana dokonała się w odsetku osób w wieku poprodukcyjnym. 

W roku 2010 stanowiły one 14,3% ludności, natomiast w 2015 roku 16,3%  tj. wzrost o 2,0 

punkty procentowe. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zmniejszył 

się kolejno z poziomu 22,4% na 21,4% oraz z 63,3% na 62,3%. 
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Wykres 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Z poniższego wykresu wynika, że na przestrzeni lat 2010-2015 przyrost naturalny był dodatni, 

co oznacza, że na terenie Gminy zarejestrowano więcej urodzeń żywych niż zgonów. 

Najwięcej urodzeń zanotowano w roku 2011 – 115. Jednak od tego czasu ich liczba malała 

i w roku 2015 wyniosła 106. Z kolei liczba zgonów spadała do roku 2014. Rok później ich 

odsetek wzrósł i wyniósł 94.  

Należy zauważyć, że przyrost naturalny nie osiąga stałej wartości na przestrzeni 

analizowanych lat. Zaobserwować można pewne wahania, jednak są one nieznaczne.  

Wykres 4 Przyrost naturalny na terenie gminy w latach 2010-2015 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Jak wynika z poniższego wykresu, saldo migracji wewnętrznych na przestrzeni lat 2010-2015 

ulegało pewnym wahaniom, jednak zawsze osiągało wartości ujemne. W przypadku salda 

migracji zagranicznych jedynie w roku 2011 osiągnęło wartość 2, a w roku 2012 wartość 1. 

W pozostałych analizowanych latach było równe zeru.  

Wykres 5 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na terenie gminy w latach 2010-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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WNIOSKI 

 Proporcjonalna liczba kobiet i mężczyzn na terenie Gminy, 

 Dominacja mieszkańców w wieku produkcyjnym, 

 Przewaga mieszkańców w wieku 25-34 lata (16,0% ogółu ludności w 2015 roku), 

 Dodatni przyrost naturalny, 

 Odpływ ludności z terenów Gminy. 
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3.3 Sfera gospodarcza 

LICZBA I STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Poniższy wykres przedstawia liczbę podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru 

REGON. Na przestrzeni lat 2010-2015 ich liczba ulegała pewnym wahaniom. W 2010 roku na 

terenie Gminy funkcjonowało 559 podmiotów gospodarczych, a w roku 2015 571, co 

oznacza wzrost o 2,1%.   

Należy zauważyć, że na przestrzeni analizowanych lat przeważały mikroprzedsiębiorstwa. 

Liczba firm małych wahała się od 16 do 18. Na zbliżonym poziomie utrzymywała się liczba 

firm średnich (od 5 do 6). W roku 2015 mikroprzedsiębiorstwa stanowiły blisko 96,0% ogółu. 

Firm małych było wtedy 18, a średnich 6. W latach 2010-2015 w Gminie nie znajdowała się 

żadna firma zatrudniająca więcej niż 250 pracowników, co znacznie ogranicza możliwości 

rozwoju przedsiębiorczości. Warto zauważyć, że liczba podmiotów gospodarczych na terenie 

Gminy Żelechów nie jest wysoka. Świadczy to o słabym poziomie rozwoju przemysłu.  

Wykres 6 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie Gminy w latach 
2010-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2015 roku na terenie Gminy Żelechów najwięcej podmiotów gospodarki narodowej 

zajmowało się handlem hurtowym i detalicznym, w tym naprawą pojazdów samochodowych 

i motocyklowych (172), budownictwem (121) oraz przetwórstwem przemysłowym (121).  
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Pozostałe przedsiębiorstwa w Gminie działają w ramach następujących sekcji PKD: 

 Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (34), 

 Edukacja (29), 

 Transport i gospodarka magazynowa (26), 

 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (25), 

 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (24), 

 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (13), 

 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (13), 

 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (13), 

 Informacja i komunikacja (7), 

 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (7), 

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (6), 

 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (14), 

 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (5), 

 Górnictwo i wydobywanie (4), 

 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (3), 

 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją (2), 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych (1). 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy podział przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON według sekcji PKD w podziale 
na sołectwa: 
A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
B - górnictwo i wydobywanie 
C - przetwórstwo przemysłowe 
D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 
F - budownictwo 
G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 
H - transport i gospodarka magazynowa 
I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
J - informacja i komunikacja 
K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 
O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
P - edukacja 
Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
S - pozostała działalność usługowa  
T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 
potrzeby 
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Tabela 4 Podział przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze regon według sekcji PKD w podziale na sołectwa 

Sołectwo 
SEKCJE PKD 2007* 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R SiT U SUMA 

1. Żelechów 3 4 45 1 2 57 120 14 8 6 11 2 20 4 3 23 23 5 25 0 376 

2. Gózdek 0 0 1 0 0 7 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 15 

3.3.1 Huta Żelechowska 1 0 3 0 0 2 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 16 

3. Janówek 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

4. Kalinów 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 

5. Kotłówka 0 0 1 0 0 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 13 

6. Łomnica 0 0 1 0 0 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 

7. Nowy Goniwilk 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 

8. Nowy Kębłów 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 14 

9. Piastów 2 0 4 0 0 5 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 20 

10. Sokolniki 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

11. Stary Goniwilk 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 

12. Stary Kębłów 0 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 

13. Stefanów 0 0 3 0 0 14 3 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 27 

14. Władysławów 0 0 0 0 0 4 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 

15. Wola Żelechowska 0 0 0 0 0 9 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 20 

16. Zakrzówek 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

OGÓŁEM 7 4 66 1 2 121 172 26 13 7 13 3 24 5 13 29 25 6 34 0 571 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 



 

   
26 | Strona 

 

 

Jak wynika z poniższego wykresu na terenie Gminy w latach 2010-2015 zdecydowanie 

przeważały podmioty należące do sektora prywatnego. Jednak ich liczba na przestrzeni 

analizowanego okresu wahała się. W 2015 roku odnotowano 545 podmiotów prywatnych, 

co stanowi wzrost o 7,0% w stosunku do 2011 roku Sektor prywatny tworzyły głównie osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - w 2015 roku  prawie 90,0% wszystkich firm 

z sektora prywatnego. Przybyło również spółek handlowych – z 9 (2010 rok) na 14 (2015 

rok). Warto zaznaczyć, że na terenie Gminy nie działają żadne spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego oraz fundacje.  

W 2015 roku publiczne podmioty gospodarcze stanowiły niespełna 5,0% ogółu 

przedsiębiorstw. 

Tabela 5 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własnościowych w Gminie  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sektor publiczny ogółem 29 25 24 24 24 26 

Sektor prywatny ogółem, 

w tym: 
530 507 522 540 535 545 

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą 

479 455 465 480 478 488 

Spółki handlowe 9 9 12 15 14 14 

Spółki handlowe 

z udziałem kapitału 

zagranicznego 

0 0 0 0 0 0 

Spółdzielnie 3 3 3 3 3 3 

Fundacje 0 0 0 0 0 0 

Stowarzyszenia 

i organizacje społeczne 
20 20 20 19 19 19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 



 

   
27 | Strona 

 

 

 

ROLNICTWO 

Na terenie Gminy Żelechów, wg danych Powszechnego Spisu Rolniczego 2010, 

funkcjonowało 929 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 6 362,52 ha. Najliczniejsze 

były gospodarstwa o  wielkości 1-5 ha,  stanowiące 47,0% ogółu. Kolejne pod względem 

liczby były gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha (31,0%). Najmniej prowadzono gospodarstw 

dużych (15 ha i więcej), tj. 5,0%.  

Wykres 7 Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

8,93% 46,61% 31,00% 8,07% 5,38% 

do 1 ha włącznie 1-5 ha 5-10 ha 10-15 ha powyżej 15 ha

WNIOSKI 

 W miejscowości Żelechów znajduje się prawie 66,0% wszystkich gminnych 

podmiotów gospodarczych,  

 Bardzo duży odsetek mikroprzedsiębiorstw gospodarczych, brak 

przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 250 pracowników, 

 Najwięcej podmiotów funkcjonuje w sekcjach handlu hurtowego 

i detalicznego, w tym naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle, budownictwa oraz  przetwórstwa przemysłowego, 

 Na terenie Gminy nie działają żadne spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego oraz fundacje, 

 W Gminie w 2015 roku funkcjonowało 571 podmiotów i była to największa 

ilość w latach 2010-2015, 

 Konieczność zainteresowania nowych inwestorów działalnością na terenie 

Miasta i Gminy. 
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Tabela 6 Liczba gospodarstw rolnych i ich łączna powierzchnia 

Wielkość gospodarstwa Liczba (w szt.) Łączna powierzchnia (ha) 

Do 1 ha włącznie 83 61,56 

1 - 5 ha 433 1 601,49 

5 - 10 ha 288 2 434,52 

10 -15 ha 75 1 064,23 

15 ha i więcej 50 1 200,72 

ogółem 929 6 362,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Biorąc pod uwagę rodzaj i powierzchnię zasiewów, w roku 2010 blisko 82,0% gospodarstw 

rolnych uprawiało zboże. Uprawą ziemniaków zajmowało się 46,0% gospodarstw. Na terenie 

Gminy w analizowanym okresie nie uprawiano rzepaku i rzepiku oraz roślin strączkowych 

jadalnych na ziarno. Zaledwie 9 gospodarstw rolnych zajmowało się warzywami gruntowymi, 

a 8 gospodarstw uprawami przemysłowymi.  

W 2010 roku powierzchnia zasiewów wynosiła 3 882,61ha. Największą część zajmowały 

uprawy zboża podstawowego z mieszankami zbożowymi (81,0% ogólnej powierzchni 

zasiewów). 

Tabela 7 Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju w roku 2010 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2010 roku W Gminie Żelechów 636 gospodarstw rolnych utrzymywało zwierzęta 

gospodarskie. Łączna liczba pogłowia zwierząt dużych wyniosła 4188 sztuk.  Największa 

liczba gospodarstw rolnych posiadała drób (490), bydło (394) i trzodę chlewną (306).  

Ogółem 811 
Zboża razem 791 
Ziemniaki 375 
Uprawy przemysłowe 8 
Buraki cukrowe 7 
Strączkowe jadalne na ziarno razem 0 
Rzepak i rzepik razem 0 
Warzywa gruntowe 9 
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W 2010 roku w Gminie Żelechów najwięcej j hodowano drobiu (13 526). W regionie 

znajdowało się także 171 koni hodowlanych. 

Tabela 8 Pogłowie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób) w 2010 roku 

 Liczba gospodarstw Liczba zwierząt gospodarskich 

bydło razem 394 3 485 

bydło krowy 359 1 836 

trzoda chlewna razem 306 4 662 

trzoda chlewna lochy 227 461 

konie 88 171 

drób ogółem razem 490 13 526 

drób ogółem drób kurzy 478 9 986 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

 ZATRUDNIENIE 

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę zatrudnionych na terenie Gminy Żelechów. 

Z dostępnych danych wynika, że w strukturze osób pracujących przeważają kobiety. 

Największą różnicę w strukturze osób zatrudnionych ze względu na płeć zaobserwować 

można w roku 2010, w którym zatrudnionych było 65,8% kobiet i 34,2% mężczyzn.  

Warto podkreślić, że liczba pracujących mężczyzn  systematycznie rośnie tj. wzrost o 23,3 % 

w stosunku do 2010 roku.  

WNIOSKI 

 Bardzo wysoki odsetek gospodarstw rolnych prowadzących działalność 

rolniczą, 

 Wysoki odsetek gospodarstw uprawiających zboża, 

 Wysoki odsetek gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, wśród 

nich przewaga hodujących drób. 
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Wykres 8 Liczba pracujących ogółem wg płci na terenie gminy w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA 

Liczba osób bezrobotnych na przestrzeni analizowanych lat ulegała wahaniom. W latach 

2010-2013 zaobserwować można tendencję wzrostową. Najwyższy odsetek osób 

pozostających bez pracy odnotowano w roku 2013 (611) – zarówno wśród kobiet (259), jak i 

mężczyzn (352).   

W latach 2013-2015 tendencja ta odwróciła się. W 2015 roku liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych wyniosła 497 osób, tj. 5,9% ogółu ludności Najmniej osób pozostających bez 

pracy odnotowano w roku 2011 (425). 
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Wykres 9 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy w latach 2010-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Poniższy wykres zawiera porównanie wskaźnika udziału bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w poszczególnych latach. W latach 2010-2015 

wskaźnik udziału zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

ulegał wahaniom. Należy zauważyć, że wskaźnik ten osiągnął wartość najniższą w 2011 roku 

(7,9%), a wartość najwyższą w 2013 roku (11,6%). 

Wykres 10 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 
gminie w latach 2010-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wskaźnik udziału zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Żelechów nie osiągnął bardzo 

wysokich wartości, jednak w latach 2010-2011 w porównaniu z latami 2012-2014 sytuacja 

była lepsza. Warto jednak wziąć pod uwagę, że w latach 2013-2015 wartość wskaźnika miała 

tendencją malejącą, co jest pozytywnym zjawiskiem. 
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3.4 Infrastruktura techniczna 

DROGI I KOMUNIKACJA 

Sieć komunikacyjna Gminy Żelechów składa się z dróg: powiatowych (o długości 48,5 km), 

oraz gminnych (119,2 km). Przez jej teren przebiega również droga wojewódzka o długości 

12,8 km.   

Miejscowość Żelechów leży w odległości 12 km od drogi krajowej nr 17 relacji Lublin – 

Warszawa. Ponadto, z miasta rozchodzą się drogi w kierunku Garwolina, Stoczka 

Łukowskiego, Łukowa oraz Ryk12. 

Przez obszar Gminy Żelechów przebiegają drogi o następujących kategoriach: 

1. Droga wojewódzka nr 807 relacji Maciejowice – Sobolew – Żelechów –Łuków, 

2. Drogi powiatowe: 

 Nr 1328 W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów 

 nr 1330 W relacji Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola 

Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów, 

 nr 1336 W relacji Żelechów – Huta Żelechowska – Bród, 

 nr 1337 W relacji Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek, 

 nr 1338 W relacji Brzegi – Kalinów – Goniwilk, 

 nr 1342 W droga przez wieś Piastów, 

 nr 1343 W relacji Gończyce – Chotynia – Wólka Ostrożeńska – Piastów, 

                                                      
12

 http://www.zelechow.pl/images/stories/Artykuly/Aktualnosci/2014/Strategia_Rozwoju_Gminy/strategia_zel
echow_projekt.pdf, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 

WNIOSKI 

 Wzrost liczby osób zatrudnionych na przełomie lat 2010-2014, szczególnie w 

przypadku mężczyzn, 

 Zdecydowanie więcej zatrudnionych kobiet niż mężczyzn, 

 Zmniejszająca się stopa bezrobocia. 
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 nr 1364 W relacji Anielów – Stefanów, 

 nr 1365 W relacji Żelechów – Mroków, 

 nr 1366 W relacji (Ryki) – Kłoczew – gr. Woj. – Żelechów, 

 nr 1369 W relacji Żelechów – Huta Zadybska – Okrzeja13. 

 

3. Drogi gminne (64 dróg tego typu).  

Na terenie Gminy funkcjonują połączenia Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) z 

Garwolinem, Łukowem, Rykami, Siedlcami, Stoczkiem Łukowskim oraz Warszawą. Gmina jest 

również obsługiwana przez przewoźników prywatnych. Na jej obszarze nie ma stacji 

kolejowych, które najbliżej znajdują się w Sobolewie i Stoczku Łukowskim14. 

 

 

  

                                                      
13

 Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
14

 Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 

WNIOSKI 

 Dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne, 

 Niewielka odległość od drogi krajowej, 

 Brak stacji kolejowych. 
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SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

W Gminie Żelechów znajdują się 4 ujęcia wody: w Nowym Goniwilku, w Piastowie oraz dwa 

w Żelechowie. Wodociągi są zaopatrzone w sprzęt do ujmowania i uzdatniania wody. 

Urządzenia te posiadają wydajność średniodobową średnio 800 m^3/d. Uzdatnianie wody 

odbywa się przez metodę odżelaziania i odmanganiania. 

Według danych z 2011 roku funkcjonowały wodociągi: 

• we wsiach Goniwilk oraz Piastów – wodociąg produkujący wodę od 100 do 1000 m^3/24h, 

• w Żelechowie wodociąg Osiedla przy ul. Ogrodowej – wodociąg produkujący wodę poniżej 

1000 m^3/24h. 

Na podstawie poniższego wykresu można wnioskować, że długość czynnej sieci rozdzielczej 

w latach 2010-2012 wynosiła tyle samo (128 km). W 2013 roku powiększono ją o 1,2 km. 

Najwięcej przyłączy do budynków zarejestrowano w roku 2010 (1885 szt.), natomiast w 

latach 2011-2015 liczba ta uległa nieznacznemu wzrostowi i w roku 2015 wyniosła 1860. 

Należy zauważyć, że w 2010 roku liczba przyłączy była największa pomimo krótszej długości 

sieci rozdzielczej niż w latach 2013-2015.  

 
Wykres 11 Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy w latach 2010-201515 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W latach 2010-2013 odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej utrzymywał się 

na podobnym poziomie (2010-79,2%, 2013-79,8%). W 2014 roku wzrósł on do 91,0% tj. o 

                                                      
15

 Dla roku 2010 brak informacji o liczbie przyłączy 
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11,2% w stosunku do roku poprzedniego. Należy zauważyć, że z wodociągów korzysta z roku 

na rok więcej ludności Gminy.  

Wykres 12 Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności Gminy w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W Gminie Żelechów nie ma wykształconej sieci kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna 

znajduje się jedynie we wsi Gózdek oraz mieście Żelechów. Ścieki z mieszkań z pozostałego 

obszaru odprowadzane są do zbiorników szczelnych. W Żelechowie funkcjonuje także 

oczyszczalnia ścieków, która jest energochłonną oczyszczalnią ścieków bytowo-

gospodarczych o przepustowości 2200 m^3/24h łącznie z przepompownią ścieków 

sanitarnych. Odbiorcą oczyszczonych ścieków jest rzeka Żelechówka. Na terenie 

miejscowości Żelechów znajduje się również oczyszczalnia zakładowa przy zakładzie 

„Wawrzyński-Żelechów” o projektowanej przepustowości 50 m^3/24h16. 

Z danych zaprezentowanych na poniższym wykresie wynika, że długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej od roku 2011 systematycznie wzrastała. Na początku analizowanego okresu 

wynosiła 17,1 km, natomiast już w roku 2015 była równa 22,7 km. Największą liczbę 

przyłączy do budynków mieszkalnych odnotowano w 2015 roku (975), a najmniejszą w roku 

2010 (800). Liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wzrastała w latach 2010-2013.  

                                                      
16

 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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Wykres 13 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [w km] i liczba przyłączy [w szt.] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na podstawie poniższego wykresu należy zauważyć, że wzrasta odsetek ludności 

korzystającej z instalacji kanalizacyjnej. W analizowanych latach najmniejszy odsetek osób 

korzystających z instalacji kanalizacyjnej odnotowano w roku 2010 (30,7%), a największy w 

roku 2014 (46,2%). Należy zaznaczyć, że w roku 2014 nastąpił znaczy wzrost, aż o 12,2% w 

porównaniu do roku poprzedniego. 

Wykres 14 Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności Gminy w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna sprawia, że blisko ponad połowa 

mieszkańców Gminy nie ma dostępu i nie korzysta z instalacji kanalizacyjnej.  
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SIEĆ GAZOWA, CIEPŁOWNICZA I ELEKTRYCZNA 

W mieście Żelechów funkcjonuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 Gończyce-Łuków-

Siedlce, który przebiega przez obszar Gminy. Na południu Żelechowa umiejscowiona jest 

również stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I stopnia o wydajności 1500 m^3/h17. 

Z poniższego wykresu wynika, że w latach 2010-2014 długość czynnej sieci przesyłowej 

utrzymywała się na stałym poziomie (13102 m), natomiast długość czynnej sieci rozdzielczej 

wykazywała tendencję wzrostową. Długość czynnej sieci rozdzielczej w roku 2014 wzrosła 

o 1018 m, tj. 6,0% w stosunku do roku 2010. 

Wykres 15 Długość czynnej sieci gazowej w latach 2010-2014 na terenie Gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na przestrzeni lat 2010-2014 odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej zmieniał się 

nieznacznie. Najmniejszy jego wskaźnik odnotowano w roku 2012 (35,2%), a największy 

                                                      
17

 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie, [data dostępu: 18.07.2016 r]. 
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WNIOSKI 

 Na terenie Gminy znajdują się cztery ujęcia wody, 

 Potrzeba rozwinięcia sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, 

 Wzrost liczby mieszkańców Gminy korzystających z sieci 

wodociągowej. 
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w roku 2013 (35,9%). Należy zauważyć, że odsetek ten jest dużo niższy od średniej krajowej 

(ok. 52,2%). 

 
Wykres 16 Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności Gminy w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na terenie Gminy system ciepłowniczy oparty jest głównie na lokalnych, indywidualnych 

paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach. Gospodarka cieplna oparta jest w 70,0% na 

węglu kamiennym18. 

Gmina Żelechów zasilana jest za pomocą magistralnych linii przesyłowych ze stacji 110/15 kV 

w Sobolewie, Garwolinie i Stoczku Łukowskim. Linie te są w relacji Sobolew-Żelechów (przez 

Gończyce), Garwolin-Żelechów (przez Głosków) oraz Stoczek Łukowski-Żelechów. Gminę 

przecinają linie elektroenergetyczne wysokiego oraz najwyższego napięcia: linia 110 kV oraz 

220 kV. Linia napięcia 220 kV przebiega przez Władysławów, Piastów, Kalinów, Stary 

Goniwilk, natomiast linia napięcia 110 kV przez Władysławów, Hutę Żelechowską, Stefanów, 

Piastów, Wolę Żelechowską oraz miasto Żelechów19. 

W 2013 roku zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych 

wyniosło 2881 MWh, co w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe daje 2006,3 kWh20. 

Gmina Żelechów położona jest w obszarze o dużych możliwościach wykorzystywania energii 

odnawialnej. 

                                                      
18

 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
19

 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
20

 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

W 2015 roku odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców terenu Gminy kontynuowany 

był przez firmę MPK PURE HOME Sp. z.o.o., Spółka Komandytowa w Ostrołęce. Od lipca 2015 

roku odbiorem odpadów komunalnych zajmowała się firma EKOLIDER. W 2015 roku odbiór 

odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców Gminy, ale 

gdzie odpady komunalne są wytwarzane, czyli m.in. od prowadzących działalność 

gospodarczą, kierujących instytucjami oświaty, zdrowia, odbywał się za pośrednictwem firm: 

EKOLIDER, CZYSTOPOL oraz MPK PURE HOME Sp. z o.o., Spółka Komandytowa.  

Gmina Żelechów prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Ponadto, mieszkańcy mają 

możliwość dostarczenia na własny koszt segregowanych odpadów do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych, który umiejscowiony jest na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 w Żelechowie21. 

 

                                                      
21

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów za rok 2015 

WNIOSKI 

 Gminę przecinają linie elektroenergetyczne wysokiego oraz najwyższego 

napięcia 110 kV oraz 220 kV, 

 Gmina Żelechów zasilana jest za pomocą magistralnych linii przesyłowych 

ze stacji 110/15 kV w Sobolewie, Garwolinie i Stoczku Łukowskim, 

 Gmina Żelechów położona jest w obszarze o dużych możliwościach 

wykorzystywania energii słonecznej oraz energii wiatru, jednak żadne z tych 

źródeł nie jest wykorzystywane, 

 Gospodarka cieplna oparta jest w 70,0% na węglu kamiennym, 

 Niewielki odsetek ludności korzysta z sieci gazowej, 

 Gmina Żelechów prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, na jej terenie 

znajdują się Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
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ZASOBY MIESZKANIOWE 

Na terenie Gminy występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i 

wielorodzinna.  Zabudowa wielorodzinna występuje na niewielkich obszarach w północno-

zachodniej części miasta Żelechów, w formie elementów prefabrykowanych. Bloki stanowią 

własność spółdzielczą, zamieszkuje w nich ok. 134 rodzin. Na terenach wiejskich występuje 

głównie zabudowa rozproszona, a także kolonie. Cechą charakterystyczną jest zabudowa 

zagrodowa wzdłuż dróg.  

Na podstawie poniższej tabeli zaobserwować można zmianę zarówno w liczbie mieszkań, jak 

i izb. W roku 2014, w porównaniu z rokiem 2010, odnotowano wzrost liczby mieszkań 

(o 2,0%) oraz izb (o 3,0%). Również o 4,0% zwiększyła się powierzchnia użytkowa mieszkań. 

W 2014 roku zasoby mieszkaniowe Gminy składały się z 2391 mieszkań, 9908 izb oraz 

197976 m2.  

Tabela 9 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy w latach 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba mieszkań 2333 2348 2355 2375 2391 

Liczba izb 9597 9673 9707 9817 9908 

Powierzchnia 

użytkowa mieszkań 

[m²] 

189666 191464 192328 195272 197976 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Według danych z GUS przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania na terenie 

Gminy w 2014 roku wyniosła 82,8m², a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 

osobę - 23,6 m². Odnotowano, że na 1000 mieszkańców przypadało średnio 285,1 

mieszkania, a przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu była równa 4,14. 

Tabela 10 Wyposażenie mieszkań na terenie Gminy w instalacje 

Wyszczególnienie Udział [w%] 

2010 rok 

Wodociągi 87,6 
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Wyszczególnienie Udział [w%] 

Łazienka 72 

Centralne ogrzewanie 64,3 

2014 rok 

Wodociągi 87,9 

Łazienka 72,7 

Centralne ogrzewanie 65,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Na przestrzeni lat 2010-2014 nastąpił niewielki wzrost liczby mieszkań wyposażonych: 

w wodociągi (z 87,6% do 87,9%), łazienkę (z 72,0% do 72,7%) oraz w centralne ogrzewanie (z 

64,3% do 65,2%).  

Warto zaznaczyć, że w Gminie Żelechów stosunkowo niewiele mieszkań było wyposażonych 

w łazienki i centralne ogrzewanie. Z upływem czterech lat (od 2010 do 2014) niewiele więcej 

mieszkań zaczęło korzystać z tej instalacji. Nadal, co czwarte mieszkanie nie jest wyposażone 

w łazienkę, a co trzecie w centralne ogrzewanie. 

 

3.5 Infrastruktura społeczna 

EDUKACJA 

Na terenie Gminy Żelechów funkcjonują różnego rodzaju placówki edukacyjne – od 

przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych do ponadgimnazjalnych. Centralnym 

ośrodkiem edukacyjnym o randze ponadlokalnej jest Miasto Żelechów. 

WNIOSKI 

 Przewaga zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, 

 Wzrost liczby budynków mieszkalnych w Gminie, 

 Niski odsetek mieszkańców wyposażonych w łazienki i centralne ogrzewanie. 
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Na terenie Gminy funkcjonuje Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś”, a ponadto punkty 

przedszkolne: 

 dwa oddziały przedszkolne w Sz. P. w Starym Goniwilku, 

 dwa oddziały przedszkolne w Sz. P. w Starym Kębłowie, 

 oddział przedszkolny w Sz. P. w Stefanowie, 

 oddział przedszkolny w Sz. P. w Woli Żelechowskiej, 

 dwa oddziały przedszkolne w Sz. P. w Żelechowie. 

Na terenie Gminy funkcjonują następujące szkoły: 

 Zespół Szkół w Żelechowie, w którego skład wchodzi: 

o Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta, 

o Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

 Zespół Szkół w Stefanowie, w którego skład wchodzi: 

o Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, 

o Gimnazjum. 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku, 

 Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej, 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie. 

Na obszarze gminy Żelechów funkcjonują również ośrodki oświaty, które podległe są 

bezpośrednio pod władze powiatowe, są to: 

 Zespół Szkół nr 1 w Żelechowie, w którego skład wchodzi: 

o Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, 

o Publiczne Gimnazjum  Powiatowe. 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w 

Żelechowie, w którego skład wchodzi: 

o Technikum Geodezyjne, 

o Technikum Mechaniczne, 

o Technikum Hotelarstwa, 

o Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 

o Technikum Informatyczne, 
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o Technikum Ekonomiczne, 

o Zasadnicza Szkoła Zawodowa22. 

Poniższe zestawienie dotyczy wyłącznie placówek oświaty zarządzanych poprzez władze 

gminne. 

Na przełomie lat 2011 - 2015 nie uległa zmianie liczba placówek przedszkolnych (1). 

Jednocześnie odnotowano wzrost ilości oddziałów wychowania przedszkolnego z poziomu 

12 w 2011 roku, do 14 w 2015 roku. Wzrost ilości punktów przedszkolnych nastąpił w wyniku 

potrzeby zwiększenia bazy oświatowej z powodu zwiększonej (o 27,18%) ilości dzieci 

w wieku do lat 6. Przedstawiona w poniższej tabeli liczba miejsc w przedszkolach (150) 

dotyczy jedynego Przedszkola Publicznego „Pluszowy Miś”, w pozostałych punktach nie jest 

rejestrowana maksymalna dostępność. 

Należy zauważyć, że w roku szkolnym 2014/2015 w porównaniu z rokiem 2010/2011, liczba 

uczniów we wszystkich szkołach uległa zmniejszeniu. W placówkach nauczania 

elementarnego zaobserwować można największy spadek – aż o 64 uczniów (10,55%). 

W przypadku szkół gimnazjalnych liczba uczniów zmniejszyła się o  13,56%. 

W roku szkolnym 2014/2015 w Gminie do szkół podstawowych uczęszczało 543 uczniów, 

natomiast do gimnazjalnych 225 uczniów. W tym samym roku liczba uczniów przypadających 

na jeden oddział w przypadku placówek nauczania elementarnego wyniosła 14. Wyższą 

wartość wskaźnika odnotowano w szkołach gimnazjalnych - 20.  

Tabela 11. Liczba placówek oświaty i uczniów na terenie gminy Żelechów w latach 2011-2015 

 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Placówki wychowania 

przedszkolnego 
1 1 1 1 1 

Oddziały wychowania 

przedszkolnego 
12 14 14 14 14 

                                                      
22

 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 



 

   
44 | Strona 

 

 

 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Miejsca w przedszkolach 150 150 150 150 150 

Dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego 

217 261 267 265 276 

Szkoły podstawowe 5 5 5 5 5 

Uczniowie szkół 

podstawowych 
607 582 546 535 543 

Szkoły gimnazjalne 4 2 2 2 2 

Uczniowie szkół gimnazjalnych 260 259 260 248 225 

Liczba uczniów przypadająca 
na jeden oddział w szkołach 

podstawowych 

14 14 14 14 14 

Liczba uczniów przypadająca 
na jeden oddział w szkołach 

gimnazjalnych 

16 22 22 21 20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

 

WNIOSKI 

 Gmina Żelechów ma dobrze rozwiniętą bazę oświatową, 

 Uczniowie mają dostęp do dużej liczby szkół, kształcących w różnych 

kierunkach, 

 Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział w szkołach podstawowych, jak i 

gimnazjalnych jest stosunkowo niewielka, 

 Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych w latach 2010-2014. 

 



 

   
45 | Strona 

 

 

KULTURA, SPORT I REKREACJA 

Aktywność kulturalna mieszkańców Gminy koncentruje się wokół ośrodków: 

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, w skład którego wchodzi:  

o Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 

o Dom Kultury. 

 Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej23. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zajmuje się m.in. organizacją imprez takich jak: Dni 

Żelechowa, rajdy rowerowe, festyny, koncerty w kościele parafialnym np. poświęcone 

Janowi Pawłowi II24. 

Ponadto na terenie Gminy znajdują się kluby i obiekty sportowe, które rozwijają i promują 

kulturę fizyczną wśród mieszkańców. Są to: 

 Klub sportowy „Sęp” Żelechów, 

 Hala Sportowa w Żelechowie z otwartymi terenami sportowymi, 

 Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w 

Żelechowie25. 

 

Mieszkańcy uczestniczyć mogą w wydarzeniach kulturalnych, organizowanych na terenie 

Gminy. Do najważniejszych tego rodzaju imprez zaliczyć można: 

 „Dni Żelechowa”- impreza upamiętniająca nadanie praw miejskich w 1447 roku (na 

początku września),  

 Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych, 

 Wiosna Teatralna (w okresie świątecznym), 

 Koncerty muzyczne. 

 

  

                                                      
23

 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
24

 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
25

 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żelechów, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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OCHRONA ZDROWIA 

Na terenie Gminy funkcjonują ośrodki oferujące mieszkańcom pomoc medyczną. Mieszkańcy 

mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w publicznym Samorządowym Ośrodku 

Zdrowia w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 34.   

Na terenie Gminy Żelechów znajdują się także następujące prywatne przychodnie lekarskie: 

 NZOZ „Medicus”, przy ul.Reymonta, 

 NZOZ „Przychodnia”, przy ul. Staszica26. 

Mieszkańcy mają również dostęp do 5 aptek, zlokalizowanych w mieście Żelechów: 

 Apteka przy „Przychodni” przy ul. Staszica 18, 

 Apteka „Receptum” przy ul. Rynek 17, 

 Apteka „Topfarm” przy ul. Rynek 18, 

 Apteka przy ul. Długa 120, 

 Apteka przy ul. Rynek 627. 

 

Ponadto, w mieście działają następujące ośrodki zajmujące się rehabilitacją leczniczą: 

 NZOZ „Rehabilitacja”, 

 NZOZ „Sana” 28. 

W Gminie Żelechów funkcjonują również prywatne gabinety stomatologiczne 

współpracujące z NFZ. 

POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczną na terenie Gminy Żelechów zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żelechowie, którego głównym zadaniem jest pomoc mieszkańcom w trudnych 

sytuacjach życiowych29. 

                                                      
26

http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20150127103556hc4ndvml2jej.pdf, [data dostępu: 
18.07.2016 r.]. 
27

 http://www.bip.zelechow.akcessnet.net/upload/20150127103556hc4ndvml2jej.pdf, [data dostępu: 
18.07.2016 r.]. 
28

 http://www.zelechow.pl/images/stories/Artykuly/Aktualnosci/2014/Strategia_Rozwoju_Gminy/strategia_zel
echow_projekt.pdf, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
29

 http://www.zelechow.pl/images/stories/Artykuly/Aktualnosci/2014/Strategia_Rozwoju_Gminy/strategia_zel
echow_projekt.pdf, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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Zadania M-GOPS to w szczególności: 

 Rozpoznawanie i analizowanie sytuacji życiowej mieszkańców, 

 Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych i mieszkaniowych osób i rodzin, 

 Zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących potrzebę objęcia osób i rodzin 

pomocą30. 

 

Ośrodek realizuje zadania własne (środki z Budżetu Gminy) i zlecone (środki od Wojewody 

Mazowieckiego) wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

W ramach zadań własnych Ośrodek zajmuje się: 

 Przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomocy w 

naturze, 

 Świadczeniem usług opiekuńczych, 

 Dożywianiem dzieci, 

 Pracą socjalną, 

 Udzielaniem schronienia, zapewnieniem posiłków oraz niezbędnego ubrania, 

 Kierowaniem do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca w tym miejscu, 

 Pokrywaniem wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i osobom 

niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o 

powszechnym ubezpieczeniu w NFZ31. 

Do zadań zleconych należy przyznawanie następujących świadczeń z zakresu: 

 Specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

 Zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną, 

 Pomocy przyznawanej cudzoziemcom32. 

                                                      
30

 http://www.zelechow.pl/images/stories/Artykuly/Aktualnosci/2014/Strategia_Rozwoju_Gminy/strategia_zel
echow_projekt.pdf, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
31

 http://www.zelechow.pl/images/stories/Artykuly/Aktualnosci/2014/Strategia_Rozwoju_Gminy/strategia_zel
echow_projekt.pdf, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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Z poniższego wykresu wynika, że na przestrzeni lat 2010-2014 liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych na terenie Gminy 

malała. Największy spadek liczby pobieranych świadczeń (o 63) odnotowano w 2014 roku (609), co stanowiło o 9,0 % mniej udzielonych 

świadczeń, niż w 2013 roku (672).  

Najwięcej pobranych świadczeń (729) oraz gospodarstw korzystających z pomocy społecznej (228) zanotowano w 2010 roku. W ostatnim 

analizowanym roku liczba pobieranych świadczeń społecznych na terenie Gminy zmniejszyła się o 120 w stosunku do roku 2010, co stanowi 

spadek o 16,0%. 

Wykres 17 Liczba gospodarstw domowych oraz osób korzystających z pomocy społecznej na 
terenie Gminy w latach 2010-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Należy zauważyć, że liczba pobieranych świadczeń na przestrzeni lat 2010-2014 zmalała. Jest to pozytywna tendencja, ponieważ coraz 

mniej osób korzysta z pomocy społecznej. Wskazywać to może również na fakt większego usamodzielnienia się mieszkańców Gminy.  

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

Aktywność ludności Gminy jest skoncentrowana wokół działalności stowarzyszeń, klubów, 

kół oraz innych związków. Ich głównym celem jest ochrona dorobku kultury, dbanie o rozwój 

Gminy oraz organizacja życia społecznego. 

Do ośrodków wspierających kulturę na terenie Gminy zaliczyć można: 

 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju – Koło Nr 5 w Żelechowie, 

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Żelechowie, 

 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Nr 11 Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Żelechowie, 

 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych – 

Koło Miejsko-Gminne, 

                                                                                                                                                                      
32

 http://www.zelechow.pl/images/stories/Artykuly/Aktualnosci/2014/Strategia_Rozwoju_Gminy/strategia_zel
echow_projekt.pdf, [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
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 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w 

Żelechowie33, 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi 

Panny34, 

 Oddział Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Również, na terenie Gminy, działają Ochotnicze Straże Pożarne. Funkcjonują one w 

miejscowościach: 

 OSP w Goniwilku, 

 OSP w Gózdku, 

 OSP w Hucie Żelechowskiej, 

 OSP w Kalinowie, 

 OSP w Łomnicy, 

 OSP w Piastowie, 

 OSP w Stefanowie, 

 OSP we Władysławowie, 

 OSP w Woli Żelechowskiej, 

 OSP w Zakrzówku, 

 OSP w Żelechowie35. 

 

                                                      
33

 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
34

 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 
35

 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Żelechów [data dostępu: 18.07.2016 r.]. 

WNIOSKI 

• Na terenie Gminy Żelechów funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, 

• Mieszkańcy Gminy mają dostęp do przychodni lekarskich, ośrodków rehabilitacyjnych, 

gabinetów stomatologicznych oraz aptek, 

• Głównym ośrodkiem kulturalnym Gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Żelechowie, 

• Na przestrzeni lat 2010-2014 liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych na 

terenie Gminy zmniejszyła się. 
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4 Analiza SWOT 

Celem analizy SWOT (strengths-weaknesses-opportunities-threats) jest wyznaczenie 

czynników oraz ich dopasowanie do wybranej strategii rozwoju podmiotu. Pozwala wybrać 

najadekwatniejsze narzędzia do osiągnięcia wyznaczonego celu, dzięki rozkładowi czynników 

mających decydujący wpływ na zachowanie się danego podmiotu. Analiza SWOT identyfikuje 

poszczególne determinanty ze względu na okres ich występowania (teraźniejszy/przyszły), a 

także charakter ich wpływu na przedmiot badania. Czynniki te należy wyselekcjonować i 

pogrupować według czterech koszyków: 

grupa 1: mocne strony (strenghts, „S”) - czynniki wewnętrzne, cechy, które stanowią atuty, 

zalety, przewagę analizowanego podmiotu; 

grupa 2: słabe strony (weaknesses, „W”) - czynniki wewnętrzne, cechy, które są słabszą 

stroną analizowanego podmiotu, bariery, wady; 

grupa 3: szanse (opportunities, „O”) - czynniki zewnętrzne, cechy otoczenia, które stwarzają 

szansę korzystnej zmiany analizowanego podmiotu; 

grupa 4: zagrożenia (threats, „T”) - czynniki zewnętrzne, cechy otoczenia, które stwarzają 

niebezpieczeństwo zmian niekorzystnych dla analizowanego podmiotu. 

ANALIZA SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

Bogate dziedzictwo kulturowe 
Wysoki udział użytków rolnych w 

powierzchni gminy 

Wysoka jakość gleb 
Mała powierzchnia terenów 

zabudowanych 

Przewaga liczebności ludności w wieku 

produkcyjnej 

Zdecydowana większość 

mikroprzedsiębiorstw w zestawieniu 

podmiotów gospodarczych 
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Duża liczba prywatnych przedsiębiorstw 

Nierównomierne rozłożenie podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy, ze 

zdecydowaną przewagą na obszarze miasta 

Niewysoki poziom stopy bezrobocia 
Brak oferty inwestycyjnej oraz gotowych 

terenów inwestycyjnych 

Linie elektroenergetyczne średniego oraz 

wysokiego napięcia 
Brak stacji kolejowych 

Prowadzenie selektywnej zbiórki 

odpadów na terenie gminy 

Niewielki wzrost przyłączeń do czynnej 

sieci rozdzielczej 

Kierunkowe nauczanie w oddziałach 

oświaty 

Niski stopień korzystania z sieci 

wodociągowej  

Duża liczba organizacji pożytku 

publicznego 

Gospodarka cieplna w 70% oparta na 

węglu kamiennym 

Dostateczny dostęp do podstawowej 

opieki lekarskiej 
Niski poziom korzystania z sieci gazowej 

Spadek liczby osób korzystających z 

pomocy społecznej 

Duży odsetek mieszkań nieposiadających 

łazienki i centralnego ogrzewania  

Niska obecność wyrobów azbestowych Duża liczba pustostanów na terenie miasta 

Stosunkowo niewielka ilość terenów 

rekreacyjnych 
Niewielka ilość zakładów przemysłowych 

 Niska jakość szlaków komunikacyjnych 

 
Niedostateczny dostęp do sieci 

teleinformatycznej 

 Brak ścieżek rowerowych 

 
Niedostateczne warunki sanitarne w 

lokalach mieszkalnych 
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 Obszary o niskim poziomie infrastruktury 

Szanse Zagrożenia 

Atrakcyjny krajobrazowo teren 
Brak obszarów zielonych prawnie 

chronionych 

Dodatni przyrost naturalny Malejąca liczba mieszkańców 

Wzrost ilości podmiotów gospodarczych 
Zwiększanie się liczby mieszkańców w 

wieku poprodukcyjnym 

Wzrost liczby spółek handlowych Ujemne saldo migracji wewnętrznych 

Wzrostowy trend w zatrudnieniu, głównie 

mężczyzn 

Zmniejszająca się liczba uczniów na 

różnych etapach edukacji 

Zwiększony poziom użytkowania instalacji 

wodociągowej 
Niska płynność finansowa przedsiębiorstw 

Warunki naturalne determinujące 

możliwości wykorzystania energii 

słonecznej 

 

Rosnąca podaż infrastruktury mieszkalnej  

Rozwój agroturystyki  

Pozyskanie Środków Unijnych  

Intensyfikowanie rolnictwa  

Kooperacja z sąsiednimi ośrodkami 

administracyjnymi 
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5 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru 

potrzeb rewitalizacyjnych na podstawie badań własnych 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego następuje na podstawie koncentracji na nim negatywnych zjawisk 

społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu 

edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym oraz jednoczesnym występowaniu na nim, co najmniej jednego 

z następujących negatywnych zjawisk: 

1. Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw, 

2. Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości 

środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub 

stanu środowiska, 

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 obszary, niskiego poziomu 

obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych. 

Sfera społeczna 

Najwięcej ludności w Gminie zamieszkuje tereny miejskie Żelechowa. W dalszej klasyfikacji 

ze względu na ulice należy wyróżnić tereny wzdłuż ulicy Długiej, którą zamieszkuje 885 

mieszkańców. Równie dużymi obszarami zamieszkania są ulice:  

 Ogrodowa (299), 

 Traugutta (269), 

 Al. Wojska Polskiego (263), 

 Kochanowskiego (246), 

 Wilczyska (245). 



 

   
54 | Strona 

 

 

Tabela 12. Liczba ludności w mieście Żelechów z podziałem na ulice w 2015 roku 

Żelechów Liczba 
ludności 

Żelechów Liczba 
ludności 

15 Pułku Piechoty "Wilków" 3 Krótka 6 

Adama Mickiewicza 17 ks. Gen. Stanisława Brzóski 8 

Aleja Wojska Polskiego 263 Letnisko 58 

Armii Krajowej 11 Lelewela 115 

Chłopickiego 182 Lipowa 46 

Długa 885 Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

245 

Generała Józefa 
Dwernickiego 

37 Michałowskiego 17 

Henryka Dąbrowskiego 25 Ogrodowa 299 

Henryka Sienkiewicza 109 Pałacowa 80 

Hugona Kołłątaja 24 Prądzyńskiego 33 

J.M. Waisenberga 30 Przechodnia 14 

Józefa Bema 8 Pudły 28 

Józefa Poniatowskiego 35 Reymonta 113 

Juliusza Słowackiego 11 Rynek 34 

Kazimierza Pułaskiego 41 Staszica 152 

Kilińskiego 21 Szkolna 115 

Kochanowskiego 246 Traugutta 269 

Konopnickiej 100 Wilczyska 245 

Kościuszki 101 Władysława Sikorskiego 103 
Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Warto zwrócić uwagę także na obszary najrzadziej zamieszkane: 

 Przechodnia (14). 

 Armii Krajowej (11), 

 Ks. Gen Stanisława Brzóski (8), 

 Józefa Bema (8), 

 Krótka (6), 

 15 Pułku Piechoty „Wilków” (3). 
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Rysunek 3. Rozmieszczenie mieszkańców na terenie miasta Żelechów w 2015 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Poddając analizie sytuację zamieszkania ludności na terenach wiejskich, należy zwrócić 

uwagę na raczej równomierne rozłożenie mieszkańców na poszczególne sołectwa. Najwięcej 

mieszkańców liczy sołectwo Wola Żelechowska (525) i Stefanów (493), natomiast najmniej 

liczna jest miejscowość Sokolniki (112) oraz Gąsiory (85). 

Tabela 13. Liczba ludności w sołectwach w gminie Żelechów w 2015 roku 

Sołectwa liczba ludności Sołectwo liczba ludności 

Gąsiory 85 Piastów 436 

Gózdek 281 Sokolniki 112 

Huta Żelechowska 333 Stary Goniwilk 232 

Janówek 131 Stary Kębłów 203 

Kalinów 142 Stefanów 493 

Kotłówka 195 Władysławów 243 

Łomnica 262 Wola Żelechowska 525 

Nowy Goniwilk 304 Zakrzówek 130 

Nowy Kębłów 304   
Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Ludność w Gminie skupiona jest głównie wokół miasta Żelechów, które zamieszkuje prawie 

połowa mieszkańców. Najliczniejsze sołectwa zlokalizowane są na wschodnich peryferiach 

miasta Żelechów. Z diagnozy danych wynika, iż sołectwa o najniższej liczbie mieszkańców 

zlokalizowane są na obrzeżach Gminy. 
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Rysunek 4. Rozmieszczenie mieszkańców gminy Żelechów w podziale na sołectwa w 2015 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Miejsko-wiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie realizuje zadania własne, zgodnie 

z przepisami prawa oraz zaleceniami władz samorządowych. W zakresie obowiązków 

instytucji leżą takie kluczowe sfery jak: 

 diagnoza przyczyn występowania wykluczeni społecznych, 

 wypłata świadczeń społecznych, 

 stworzenie systemu i struktury pomocy społecznej, 

 aktywizacja społeczna. 
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Tabela 14. Zestawienie osób i rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej w mieście 
Żelechów z podziałem na ulice w 2015r. 

ulice: 1.36 2.37 3.38 4.39 5.40 6.41 7.42 8.43 

1. 15 Pułku Piechoty "Wilków"         

2. Adama Mickiewicza         

3. Al. Wojska Polskiego 15 5 3 1   1 1 

4. Armii Krajowej         

5. Chłopickiego 7 2     7 2 

6. Długa 41 11 13 2 7 1 20 8 

7. Dr Antoniego Michałowskiego         

8. Gen. Józefa Dwernickiego         

9. Henryka Dąbrowskiego 1 1     1 1 

10. Henryka Sienkiewicza         

11. Hugona Kołłątaja         

12. Ignacego Prądzyńskiego         

13. J.M. Waisenberga         

14. Jatkowa         

15. Józefa Bema         

16. Józefa Poniatowskiego         

17. Juliusza Słowackiego         

18. Kazimierza Pułaskiego       1 1 

19. Kilińskiego         

20. Kochanowskiego 21 8 6 2   6 4 

21. Konopnickiej         

22. Kościuszki         

23. Krótka         

24. Ks. Gen. Stanisława Brzóski   4 1     

25. Lelewela         

26. Letnisko 8 2 5 1     

27. Lipowa 4 1       

28. Marszałka Piłsudskiego 12 5 7 2 2 1 4 3 

29. Nowa         

30.Ogrodowa 1 1     1 1 

31. Pałacowa 14 3   4 1 4 1 

32. Przechodnia         

                                                      
36

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo 
37

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo 
38

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo 
-wychowawczych 
39

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
40

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 
41

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 
42

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność 
43

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność 
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ulice: 1.36 2.37 3.38 4.39 5.40 6.41 7.42 8.43 

33. Przeskok         

34. Pudły 4 1       

35. Reymonta 17 4 11 2   1 1 

36. Różana         

37. Rynek         

38. Staszica 5 1       

39. Szkolna   5 1     

40. Traugutta 25 10     8 6 

41. Wilczyska 9 2 4 1   5 2 

42. Władysława Sikorskiego         

RAZEM: 184 57 58 13 13 3 59 31 
Źródło: dane uzyskane z Miejsko-wiejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie 

W największym stopniu na terenie Gminy występuje problem związany z ubóstwem. W 2015 

roku zarejestrowano aż 57 rodzin oraz 184 beneficjentów pomocy społecznej wynikającej z 

ubóstwa. W dalszej kolejności na obszarze gminy problemem jest bezradność w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych (13 rodzin, 58 osób) oraz niepełnosprawność (31 rodzin, 59 

osób). W 2015 roku udzielono pomocy jedynie 13 osobom oraz 3 rodzinom z powodu 

alkoholizmu. 

Rysunek 5. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu ubóstwa na terenie miasta Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 
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Poddając diagnozie sytuację społeczną w mieście Żelechów należy zwrócić uwagę na 

rozmieszczenie osób objętych poszczególnymi problemami. Największy odsetek osób 

korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa występuje wzdłuż ulicy Długiej, 

Kochanowskiego oraz Traugutta. Beneficjenci wsparcia społecznego w dużej mierze 

zamieszkują lokale przy ulicach: Pałacowa, Piłsudskiego i Reymonta (od 0,25% do 0,5% 

ludności miasta). Mniejsza liczba osób pobierających świadczenia społeczne zamieszkuje 

lokale przy ulicy: Staszica, Letnisko i Chłopickiego (od 0,1% do 0,25% mieszkańców miasta). 

Rysunek 6. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie miasta Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Z problemem bezradności w sprawach wychowawczo – opiekuńczych nie radzą sobie osoby 

w głównej mierze zamieszkujące przy ulicach Długiej oraz Reymonta (powyżej 0,25% 

ludności gminy ogółem). Warto zwrócić uwagę na obszar wzdłuż ulic: Szkolnej, Piłsudskiego, 

Letnisko oraz Kochanowskiego, gdzie znajdują się beneficjenci wsparcia społecznego 

z powodu bezradności (od 0,1% do 0,25% ludności gminy ogółem). Mniejsze trudności 

odnotowano wśród mieszkańców zamieszkujących przy ulicach: Księdza Brzóski, Wilczyskiej 

oraz Al. Wojska Polskiego (do 0,1% mieszkańców gminy). 
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Rysunek 7. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu alkoholizmu na terenie miasta Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Zjawisko korzystania ze świadczeń społecznych z powodu alkoholizmu nie osiągnęło w 

mieście Żelechów dużych rozmiarów. W 2015 roku odnotowano jedynie 13 przypadków 

wspierania osób uzależnionych od alkoholu przy ulicy: 

 Długiej (7), 

 Pałacowej (4), 

 Piłsudskiego (2). 

Warto zaznaczyć, iż zjawisko alkoholizmu jest także najrzadziej występującym spośród 

problemów społecznych również na terenie całej gminy Żelechów. 
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Rysunek 8. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu niepełnosprawności na terenie miasta 
Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Dane przedstawione na powyższym wykresie wskazują na miejsca występowania problemów 

społecznych wynikających z niepełnosprawności. Najliczniejsza grupa osób korzystających ze 

wsparcia społecznego z ww. powodu zamieszkuje lokale przy ul. Długiej (0,48% ludności 

gminy). Tereny miejskie, na których zamieszkują ludzie z orzeczeniem o niepełnosprawności 

znajdują się również przy ulicach: Kochanowskiego, Chłopickiego, Ogrodowej, Dąbrowskiego, 

Reymonta, Pałacowej oraz Traugutta. 

Dane przedstawione w poniższej tabeli dotyczą rozmieszczenie poszczególnych problemów 

społecznych z uwzględnieniem podziału na sołectwa. W 2015 roku najczęściej występującym 

negatywnym zjawiskiem było ubóstwo, z którego powodu beneficjentami pomocy społecznej 

były 83 rodziny oraz 296 osób. W dalszej kolejności na terenie sołectw w Gminie 

odnotowano problemy związane z bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

(8 rodzin, 52 osoby) oraz niepełnosprawności (20 rodzin, 51 osób). Problemem o mniejszym 

znaczeniu w Gminie pozostaje alkoholizm, z którego powodu 9 rodzin i 37 osób było 

beneficjentami pomocy społecznej. 
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Tabela 15. Zestawienie osób i rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej w gminie 
Żelechów z podziałem na sołectwa w 2015r. 

Sołectwo 1.44 2.45 3.46 4.47 5.48 6.49 7.50 8.51 

1. Gąsiory         

2. Gózdek 8 3     3 1 

3. Huta Żelechowska 37 7 9 1     

4. Janówek 19 3   9 1   

5. Kalinów 5 1       

6. Kotłówka 22 5 2 1   13 3 

7. Łomnica 17 6     12 4 

8. Nowy Goniwilk 23 8   3 2 1 1 

9. Nowy Kębłów 25 6 14 2 12 2   

10. Piastów 13 4     1 1 

11. Sokolniki 2 2     1 1 

12. Stary Goniwilk 25 8 6 1 1 1 1 1 

13. Stary Kębłów 7 2   5 1   

14. Stefanów 34 12 8 1 7 2 4 3 

15. Władysławów I 3 1     5 1 

16. Władysławów II 11 2 7 1     

17. Wola Żelechowska 23 9 6 1   9 3 

18. Zakrzówek 22 4     1 1 

RAZEM: 296 83 52 8 37 9 51 20 
Źródło: dane uzyskane z Miejsko-wiejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie 

                                                      
44

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo 
45

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo 
46

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo 
-wychowawczych 
47

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
48

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 
49

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 
50

 Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność 
51

 Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność 
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Rysunek 9. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu ubóstwa na terenie gminy z podziałem 
na sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

W podziale na sołectwa w Gminie Żelechów najliczniej występujący problem społeczny 

stanowi ubóstwo. W 2015 roku odnotowano z tego powodu w gminie 296 beneficjentów 

pomocy społecznej. Najliczniej reprezentowana grupa osób korzystających z pomocy 

społecznej z przyczyny nieradzenia sobie z alkoholem zamieszkuje tereny sołectw Stefanów 

oraz Huta Żelechowska (powyżej 0,4% ludności gminy). Wartą odnotowania jest także liczna 

grupa beneficjentów (od 0,26% do 0,4% ludności Gminy) zamieszkująca wsi: Nowy Kębłów, 

Wola Żelechowska, Zakrzówek, Nowy Goniwilk oraz Stary Goniwilk. 
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Rysunek 10. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych na terenie gminy z podziałem na sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

W 2015 roku obszar Gminy Żelechów zamieszkiwały 52 osoby nieradzące sobie w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych. Najliczniejsza grupa została zarejestrowana w sołectwie 

Nowy Kębłów (ok. 0,17% ludności Gminy). W pozostałych miejscowościach liczba 

beneficjentów pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach wychowawczo 

opiekuńczych nie przekracza 10 osób (poniżej 0,15% mieszkańców gminy). Są to sołectwa: 

Huta Żelechowska, Wola Żelechowska, Stary Goniwilk, Stefanów i Władysławów.  
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Rysunek 11. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu alkoholizmu na terenie gminy z 
podziałem na sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Najrzadziej występującym problemem społecznym w sołectwach na terenie Gminy Żelechów 

jest alkoholizm. Beneficjenci wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie zostali w 

2015 roku odnotowani wyłącznie na terenie 6 z 18 sołectw. Podobnie jak w przypadku 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, największy odsetek korzystających z 

pomocy społecznej z powodu alkoholizmu (powyżej 0,14% ludności Gminy) zamieszkuje 

teren sołectwa Nowy Kębłów. Wysoka liczba beneficjentów świadczeń społecznych z 

powodu uzależnienia od alkoholu znajduje się w miejscowościach Janówek (0,11% ludności 

gminy) oraz Stefanów (0,08% ludności gminy). Marginalne znaczenie dla ogółu świadczeń 

społecznych mają te przekazane osobom w sołectwach: Stary Goniwilk, Stary Kębłów oraz 

Nowy Goniwilk. 
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Rysunek 12. Zestawienie osób objętych pomocą z powodu niepełnosprawności na terenie gminy z 
podziałem na sołectwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Powyższy rysunek wskazuje na rozmieszczenie osób korzystających z pomocy społecznej 

z powodu niepełnosprawności w sołectwach na terenie Gminy Żelechów.  

Najwięcej osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności znajduje się w sołectwie 

Kotłówka (ok. 0,14 ludności Gminy), Łomnica (ok. 0,13% ludności Gminy) oraz Wola 

Żelechowska (ok. 0,11% ludności Gminy). 

Osoby o pewnym stopniu niepełnosprawności znajdują się w większości sołectw na terenie 

Gminy, natomiast ich liczba nie jest duża. 
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Tabela 16. Zestawienie osób bezrobotnych na terenie miasta Żelechów w 2015 roku 
ulica 1

52
 2

53
 3

54
 4

55
 5

56
 6

57
 7

58
 8

59
 9

60
 10

61
 11

62
 12

63
 

Adama Mickiewicza 3 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0,07 

Aleja Wojska Polskiego 10 9 2 0 4 3 4 4 0 1 1 0,24 

Armii Krajowej 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,02 

Chłopickiego 4 1 1 0 2 0 2 2 0 1 0 0,10 

Długa 30 17 6 0 9 10 18 9 1 3 4 0,73 

Generała Józefa Dwernickiego 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,05 

Henryka Dąbrowskiego 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

Henryka Sienkiewicza 3 1 2 0 3 1 1 3 0 0 0 0,07 

Hugona Kołłątaja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

J.M. Waisenberga 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0,02 

Kazimierza Pułaskiego 2 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0,05 

Kilińskiego 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0,05 

Kochanowskiego 9 6 0 0 1 3 6 2 0 1 0 0,22 

Konopnickiej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

Kościuszki 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,05 

Lelewela 7 2 3 1 2 0 3 3 0 0 0 0,17 

Lipowa 3 3 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0,07 

Konopnickiej 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,05 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 10 4 0 5 5 9 4 0 2 3 0,29 

Ogrodowa 14 7 4 0 5 2 6 7 0 1 1 0,34 

Pałacowa 6 3 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0,15 

Poniatowskiego 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0,02 

Prądzyńskiego 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

Przechodnia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

Pudły 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0,02 

Reymonta 4 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0,10 

Rynek 3 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0,07 

Sienkiewicza 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 

Staszica 5 5 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0,12 

Szkolna 4 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0,10 

                                                      
52

 bezrobotni 
53

 długotrwale bezrobotni 
54

 bezrobotni do 25 lat 
55

 bezrobotni studenci do 27 roku życia 
56

 brak doświadczenia zawodowego 
57

 bez kwalifikacji 
58

 do 25 lat 
59

 do 30 lat 
60

 po zakładzie karnym 
61

 powyżej 60 lat 
62

 po urodzeniu dziecka 
63

 odsetek bezrobotnych w stosunku do ogółu mieszkańców miasta [%] 
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Traugutta 13 10 3 0 4 6 11 4 0 2 3 0,31 

Wilczyska 12 10 3 0 5 5 9 5 0 0 2 0,29 

Władysława Sikorskiego 5 4 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0,12 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

W 2015 roku na terenie miasta Żelechów było zarejestrowanych 167 osób bezrobotnych. 

Długotrwale bezrobotni w Żelechowie to w większości przypadków osoby bez doświadczenia 

zawodowego oraz braku jakichkolwiek kwalifikacji. Takie osoby są długotrwałymi 

beneficjentami środków pieniężnych. 

Rysunek 13. Zarejestrowane osoby bezrobotne na terenie miasta Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Na terenach miejskich największy odsetek zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkuje 

lokale przy ulicy Długiej (0,73% ludności miasta). Warto odnotować wysoki poziom osób 

nieposiadających pracy (powyżej 0,3% ludności miasta) przy ulicach: Ogrodowa i Traugutta. 

W mniejszym stopniu obszarami objętymi problemem bezrobocia są ulice: Piłsudskiego, 

Wilczyska, Kochanowskiego oraz al. Wojska Polskiego (od 0,21% do 0,3% mieszkańców 

miasta). 
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Tabela 17. Zestawienie osób bezrobotnych na terenie gminy Żelechów w 2015 roku 
sołectwo 1

64
 2

65
 3

66
 4

67
 5

68
 6

69
 7

70
 8

71
 9

72
 10

73
 11

74
 12

75
 

Gąsiory 4 3 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0,05 

Gózdek 16 9 4 0 8 4 10 9 1 1 0 0,19 

Huta Żelechowska 18 10 4 0 7 6 13 10 3 0 1 0,21 

Janówek 5 4 2 0 1 0 5 2 0 0 0 0,06 

Kalinów 8 5 3 0 3 1 1 5 0 0 0 0,10 

Kotłówka 9 7 5 0 3 4 8 6 0 0 2 0,11 

Łomnica 20 13 7 0 11 7 13 12 1 1 2 0,24 

Nowy Goniwilk 17 12 7 0 6 3 12 9 1 0 1 0,20 

Nowy Kębłów 11 6 4 0 7 1 7 5 0 0 1 0,13 

Piastów 14 6 6 0 3 3 9 7 0 0 1 0,17 

Sokolniki 4 2 1 0 1 1 3 2 0 0 1 0,05 

Stary Goniwilk 15 13 1 0 5 5 10 3 1 1 1 0,18 

Stary Kębłów 10 8 4 0 5 2 6 5 0 1 2 0,12 

Stefanów 30 20 8 0 16 11 20 18 0 0 2 0,36 

Władysławów 23 16 11 0 12 5 9 20 0 0 1 0,27 

Wola Żelechowska 30 20 8 1 8 5 24 12 0 1 1 0,36 

Zakrzówek 6 5 2 0 3 4 5 2 0 0 0 0,07 

Żelechów - miasto 167 112 37 2 55 43 95 57 2 12 17 1,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Na obszarze Gminy Żelechów w 2015 roku zarejestrowanych było łącznie 407 bezrobotnych 

(167 z terenów miejskich oraz 240 z wiejskich). Podobnie jak w przypadku terenów miejskich, 

również na obszarze wiejskim występowało zjawisko związane z permanentnym 

bezrobociem u pewnej grupy osób, związane z brakiem kwalifikacji oraz chęci podjęcia pracy 

zarobkowej. 
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Rysunek 14. Zarejestrowane osoby bezrobotne na terenie gminy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Z uwagi na zbliżoną proporcję osób zamieszkujących tereny wiejskie (4258) i miejskie (4129) 

w Gminie Żelechów należy stwierdzić, iż wyższy odsetek osób bezrobotnych występuje w 

sołectwach. W 2015 roku najwyższy odsetek osób bezrobotnych został odnotowany na 

obszarze sołectw: Wola Żelechowska i Stefanów (po 0,36% ludności Gminy). Wartym 

odnotowania jest także wysoki odsetek osób pozostających bez pracy na terenie sołectw: 

Piastów, Nowy Goniwilk, Stary Goniwilk, Łomnica, Gózdek i Huta Żelechowska (od 0,16% do 

0,3% ludności Gminy). 
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Rysunek 15. Lokalizacja osób pochodzenia zagranicznego na obszarze gminy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

W 2015 roku odnotowano 9 osób pochodzenia zagranicznego zameldowanego na obszarze 

Gminy. Czworo z nich zamieszkuje lokale w mieście Żelechów, przy ulicy: 

 Rynek, 

 Wilczyska, 

 Prądzyńskiego, 

 Piłsudskiego. 

Pozostałe miejsca zameldowania cudzoziemców w Gminie zlokalizowane są na terenie 

sołectw: 

 Stary Goniwilk (2), 

 Sokolniki (1), 

 Stefanów (1), 

 Gózdek (1). 
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Rysunek 16. Lokalizacja osób pochodzenia zagranicznego na terenie miasta Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Uczestnictwo w życiu publicznym 

Rozmieszczenie miejsc prowadzenia działalności przez organizacje pożytku publicznego 

zostało wskazane na poniższym rysunku. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż największa liczba 

podmiotów zarejestrowanych jest na terenie miasta Żelechów. Są to dwa stowarzyszenia, 

Gminny Klub Sportowy oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Tabela 18. Zestawienie Organizacji Pożytku Publicznego na terenie miasta Żelechów 
rodzaj organizacji nazwa organizacji adres 

Gminny Klub Sportowy Klub Sportowy „Sęp” Żelechów Żelechów, ul. Chłopickiego 34, 

08-430 

Ochotnicza Straż Pożarna Ochotnicza Straż Pożarna w Żelechowie Żelechów, ul. Traugutta 5,  

08-430 

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w 

Żelechowie 

Żelechów, ul. Piłsudskiego 34, 

08-430 

Stowarzyszenie Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 

Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie 

Żelechów, ul. Letnisko 9,  

08-430 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Jedynymi organizacjami pożytku publicznego, na terenie pozostałych sołectw są jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujące się: 
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 w Goniwilku, 

 w Gózdku, 

 w Hucie Żelechowskiej, 

 w Woli Żelechowskiej, 

 w Łomnicy, 

 w Kalinowie, 

 w Stefanowie, 

 we Władysławowie, 

 w Piastowie, 

 w Zakrzówku. 

Rysunek 17. Rozmieszczenie Organizacji Użytku Publicznego na terenie gminy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie danych strony internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu 

www.openstreetmap.org 

Wyżej wskazane rozmieszczenie organizacji NGO jasno wskazuje na niskie zaangażowanie 

mieszkańców w Gminy w sprawy społeczne oraz dyskusje publiczną. 

Sfera gospodarcza 
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Na terenie miasta Żelechów w okresie lat 2010 – 2015 powstało 127 nowych podmiotów 

gospodarczych. Najniższy wskaźnik powstania nowych przedsiębiorstw odnotowano 

w 2011 roku (13 podmiotów), natomiast najwyższy w 2015 roku (29 podmiotów).  

Tabela 19. Zestawienie nowopowstałych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Żelechów 
Miejscowość 2010 2011 2012 2013 2014 2015 suma 

Żelechów 19 13 17 25 24 29 127 

Adama Mickiewicza       0 

Aleja Wojska Polskiego 1 1 1 1 2 3 9 

Armii Krajowej       0 

Chłopickiego 1 1   1 2 5 

Długa 6 4 3 3 4 1 21 

Generała Józefa Dwernickiego  1  1   2 

Henryka Dąbrowskiego    1   1 

Hugona Kołłątaja       0 

J.M. Waisenberga 1      1 

Kazimierza Pułaskiego       0 

Kilińskiego      1 1 

Kochanowskiego 1   3 2 1 7 

Konopnickiej     2 1 3 

Kościuszki   3 1 1 1 6 

Letnisko 1     1 2 

Lelewela 1  1   1 3 

Lipowa     1  1 

Konopnickiej       0 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 1 1 1 1 2 9 

Michałowskiego    1   1 

Ogrodowa   1 1 2 2 6 

Pałacowa   1 1   2 

Poniatowskiego 1     2 3 

Prądzyńskiego       0 

Przechodnia     1  1 

Pudły 1     1 2 

Reymonta   1  1  2 

Rynek 1 2 3 5 2 3 16 

Sienkiewicza    1   1 

Staszica    1  1 2 

Szkolna  1 1    2 

Traugutta  1 1  3 2 7 

Wilczyska    2 1 2 5 

Władysława Sikorskiego 1 1  2  2 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 
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W latach 2010 – 2015 na terenie miasta Żelechów odnotowano nierównomierny rozwój 

przedsiębiorczości w sferze przestrzennej. Najwięcej podmiotów (prawie 30,0% wszystkich) 

powstało w omawianym okresie przy ulicach: Długa (16,54%) oraz Rynek (12,6%). 

Należy jednak zwrócić uwagę na tereny, gdzie wskaźnik powstawania podmiotów 

gospodarczych przybrał najniższe wartości. Najniższy poziom przedsiębiorczości odnotowano 

przy ulicach: 

 Prądzyńskiego (0), 

 Konopnickiej (0,) 

 Pułaskiego (0), 

 Mickiewicza (0), 

 Kołłątaja (0), 

 Armii Krajowej (0). 

Warto także wymienić obszary, na których w czasie pięciu lat założono maksymalnie 2 

działalności gospodarcze, są to ulice: 

 Sienkiewicza (1), 

 Szkolna (2), 

 Przechodnia (1), 

 Pałacowa (2), 

 Michałowskiego (1), 

 Lipowa (1), 

 Letnisko (2), 

 Kilińskiego (1), 

 Waisenberga (1), 

 Dąbrowskiego (1), 

 Dwernickiego (2). 

Należy pogłębić analizę czynników wpływających na niski poziom przedsiębiorczości na 

wymienionych powyżej obszarach. 
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Rysunek 18 Odsetek powstałych przedsiębiorstw na terenie miasta Żelechów w latach 2010 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Na terenie Gminy Żelechów w okresie 2010 – 2015 powstało 207 podmiotów gospodarczych. 

Na przełomie lat 2010/2011 odnotowano spadek liczby nowych przedsiębiorstw z 29 do 20, 

natomiast w kolejnych okresach wystąpił wzrostowy trend w powstawaniu działalności 

gospodarczych. Najwyższy wskaźnik nowopowstałych podmiotów został zarejestrowany 

w 2015 roku (56). 

Tabela 20. Zestawienie nowopowstałych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Żelechów 

Sołectwo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 suma 

Gąsiory 
      

0 

Gózdek 1 1 3 1 
 

1 7 

Huta Żelechowska 
 

1 
  

3 5 9 

Janówek 1 
     

1 

Kalinów 
     

1 1 

Kotłówka 
   

1 1 2 4 

Łomnica 
 

1 
   

1 2 

Nowy Goniwilk 
  

1 
 

2 1 4 

Nowy Kębłów 
  

2 1 2 1 6 

Piastów 1 1 1 3 2 4 12 

Sokolniki 1 1 
 

1 
  

3 

Stary Goniwilk 
  

1 1 1 
 

3 

Stary Kębłów 
    

1 1 2 
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Stefanów 4 1 
   

8 13 

Władysławów 
  

2 
  

1 3 

Wola Żelechowska 2 1 1 
 

4 1 9 

Zakrzówek 
      

0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Uwzględniając proporcję w ilości mieszkańców terenów miejskich i wiejskich wynoszącą 

mniej więcej 50:50, należy zwrócić uwagę na wyższy poziom przedsiębiorczości w mieście 

(61,35% nowych podmiotów gospodarczych). Warto odnotować dość wysoki wskaźnik 

powstawania przedsiębiorstw na obszarze sołectw: Stefanów (6,28% nowych podmiotów) 

oraz Piastów (5,8% nowych podmiotów). 

Do terenów o niskim poziomie przedsiębiorczości należy zaliczyć te, na których obszarze nie 

powstało więcej niż 3 podmioty w okresie 2010 – 2015, są to: 

 Zakrzówek (0), 

 Gąsiory (0), 

 Janówek (1), 

 Kalinów (1), 

 Łomnica (2), 

 Stary Kębłów (2), 

 Władysławów (3), 

 Stary Goniwilk (3), 

 Sokolniki (3). 

Wyszczególnione sołectwa powinny stać się obszarami o najwyższym priorytecie działań. 
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Rysunek 19. Odsetek powstałych przedsiębiorstw na terenie miasta Żelechów w latach 2010 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu www.openstreetmap.org 

Sfera przestrzenna 

Analizując sytuację w umiejscowieniu obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków 

należy zwrócić uwagę na duże skupienie budynków na obszarze miejscowości Żelechów. 

W zestawieniu z pozostałymi jednostkami administracyjnymi liczba obiektów w mieście 

stanowi 63,04% wszystkich zewidencjonowanych w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Według podziału na jednostki administracyjne, wykaz zabytków przedstawia się następująco: 

1. Żelechów (93), w tym: 

 ul. Chłopickiego (7), 

 ul. Długa (12), 

 ul. Kilińskiego (2), 

 ul. Konopnickiej (1), 

 ul. Kościuszki (4), 

 ul. Lelewela (5), 
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 ul. Lipowa (3), 

 ul. Piłsudskiego (4), 

 ul. Pudły (4), 

 ul. Reymonta (3), 

 ul. Rynek (2), 

 ul. Staszica (4), 

 ul. Traugutta (6), 

 ul. Waisenberga (1), 

 ul. Wilczyska (1), 

 Al. Wojska Polskiego (6), 

2. Gózdek (6), 

3. Gąsiory (2), 

4. Huta Żelechowska (2), 

5. Kalinów (8), 

6. Kotłówka (2), 

7. Nowy Goniwilk (1), 

8. Nowy Kębłów (1), 

9. Piastów (12), 

10. Stary Goniwilk (12), 

11. Stary Kębłów (3), 

12. Stefanów (2), 

13. Władysławów (3), 

14. Wola Żelechowska (3), 

15. Zakrzówek (3). 
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Rysunek 20. Rozmieszczenie zewidencjonowanych zabytków na terenie gminy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu 

www.openstreetmap.org. 

Najwięcej zabytków znajduje się na terenie miejscowości Żelechów (93 obiekty). W dalszej 

kolejności zarejestrowano budowle znajdujące się w sołectwach Stary Goniwilk 

i Piastów (po 12) oraz Kalinów (8) i Gózdek (6).  
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Rysunek 21. Rozmieszczenie zewidencjonowanych zabytków na terenie miasta Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz serwisu 

www.openstreetmap.org. 

Poddając diagnozie sytuację w mieście Żelechów należy zwrócić uwagę na największe 

nagromadzenie zabytków wzdłuż najdłuższych dróg, m. in. Długiej, Wojska Polskiego czy 

Traugutta. Analogicznie, zabytki w mniejszym stopniu występują przy krótszych ulicach. 

Poddając analizie liczbę budynków z terenu miasta Żelechów należy przyjąć zależność, że im 

dłuższa ulica, tym więcej znajduje się przy niej obiektów. Przy najdłuższej ulicy Długiej 

zlokalizowanych jest 171 zamieszkanych budynków. Warto zwrócić uwagę na wysoką liczbę 

obiektów mieszkalnych pomimo niewielkiej długości ulic: Sikorskiego (22), Szkolnej (19) oraz 

Kościuszki (27). 

Tabela 21. Ilość budynków na terenie Miasta Żelechów w podziale na ulice 
Ulica Zamieszkałe Pustostany Ulica Zamieszkałe Pustostany 

15 Pułku Piechoty 
Wilków 

1 1 Nowa 0 1 

Aleja Wojska 
Polskiego 

55 2 Ogrodowa 36 0 

Armii Krajowej 4 0 Pałacowa 9 1 

Józefa Bema 1 0 Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

30 2 

Chłopickiego 47 2 Józefa 
Poniatowskiego 

9 0 

Henryka 
Dąbrowskiego 

6 0 Ignacego 
Prądzyńskiego 

8 0 
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Długa 171 8 Przechodnia 4 0 

Generała Józefa 
Dwernickiego 

11 2 Przeskok 0 0 

Jatkowa 1 0 Pudły 6 2 

Kilińskiego 3 0 Kazimierza 
Pułaskiego 

12 0 

Kochanowskiego 40 5 Ks. gen. Stanisława 
Brzóski 

2 0 

Henryka 
Sienkiewicza 

26 0 Reymonta 27 3 

Hugona Kołłątaja 8 0 Różana 0 1 

Konopnickiej 29 0 Rynek 10 0 

Kościuszki 27 1 Juliusza 
Słowackiego 

4 0 

Krótka 2 0 Staszica 38 2 

Lelewela 32 0 Szkolna 19 0 

Letnisko 15 3 Traugutta 58 2 

Lipowa 11 1 J.M. Waisenberga 6 0 

Dr Antoniego 
Michałowskiego 

3 0 Wilczyska 46 5 

Adama Mickiewicza 3 0 Władysława 
Sikorskiego 

22 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

Na poniższym rysunku wskazano miejsca, w których zlokalizowane są lokale niezamieszkałe. 

Ich wysoka liczba świadczy o wysokim zdegradowaniu infrastruktury. Najwięcej pustostanów 

zlokalizowanych jest przy ulicach: Długa (8), Wilczyska (5) i Kochanowskiego (5). 

Niezamieszkałe obiekty mieszkalne znajdują się także w centrum miasta, natomiast ich liczba 

nie przekracza dwóch na ulice. 

Rysunek 22. Rozmieszczenie pustostanów na obszarze miasta Żelechów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 
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Sfera środowiskowa 

Wdychanie elementów włókien azbestowych jest groźne dla zdrowia człowieka, powoduje 

wiele chorób takich jak: pylica azbestowa, rak płuc, opłucnej i otrzewnej, mianowicie 

nowotwory o wysokim stopniu złośliwości. 

Na terenie Gminy odnotowano równomierne rozłożenie materiałów azbestowych. Należy 

zwrócić uwagę na występowanie minimalnie większego odsetka szkodliwej materii na 

terenie miasta Żelechów w stosunku do sołectw. 

Rysunek 23 Występowanie materiałów azbestowych na terenie gminy Żelechów 

 

Źródło: Elektroniczny system informacji przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 

2032”, esip.bazaazbestowa.gov.pl 

W 2015 roku odnotowano 2 424, 058 Mg wyrobów azbestowych na terenie Gminy 

Żelechów. Ze względu na systematyczne usuwanie szkodliwej materii, do tej pory 

zredukowano 305,23 Mg uciążliwych materiałów.  

Według klasyfikacji określającej pilność usunięcia poszczególnych wyrobów azbestowych, 

jedynie 2,07% z nich zostało skategoryzowanych jako priorytetowe do likwidacji (I stopnia). 
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Większość ze szkodliwej materii (96,62%) zostało usystematyzowane w kategorii II stopnia 

(średniego priorytetu). 

Tabela 22. Zidentyfikowana wartość wyrobów azbestowych oraz klasyfikacja ze względu na stopień 
trudności ich usunięcia [Mg] 
 Ilość zinwentaryzowana Ilość usunięta I stopnia II stopnia III stopnia 

Żelechów 2729,288 305,23 50,286 2342,245 31,526 

Źródło: Elektroniczny system informacji przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 

2032”, esip.bazaazbestowa.gov.pl 
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6 Identyfikacja obszarów kryzysowych 

6.1 Podsumowanie: obszary kryzysowe 

Kolorem pomarańczowym oznaczono wartości, które stanowią odchylenie od pozostałych 

obliczeń. Następnie dokonano sumowania kategorii, dzięki czemu wyodrębniono obszary, w 

których największa liczba badanych czynników przekracza przeciętne wartości w gminie. Na 

podstawie wszystkich wskaźników wyznaczono obszary, na których nastąpiła kumulacja 

zjawisk negatywnych. 

Tabela 23 Lista wskaźników, które wzięto pod uwagę przy delimitacji (sołectwa) 
1. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo / liczba mieszkańców 
gminy 
2. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo / liczba mieszkańców 
gminy 
3. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo 
-wychowawczych / liczba mieszkańców gminy 

4. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych / liczba mieszkańców gminy 

5. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm / liczba mieszkańców 
gminy 
6. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm / liczba mieszkańców 
gminy 
7. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność / liczba 
mieszkańców gminy 
8. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność / liczba 
mieszkańców gminy 
9. Bezrobotni / liczba mieszkańców gminy 

10. Długotrwale bezrobotni / liczba mieszkańców gminy 

11. Bezrobotni do 25 lat / liczba mieszkańców gminy 

12. Bezrobotni studenci do 27 roku życia / liczba mieszkańców gminy 

13. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego / liczba mieszkańców gminy 

14. Bezrobotni bez kwalifikacji / liczba mieszkańców gminy 

15. Bezrobotni do 25 lat / liczba mieszkańców gminy 

16. Bezrobotni do 30 lat / liczba mieszkańców gminy 

17. Bezrobotni po zakładzie karnym / liczba mieszkańców gminy 

18. Bezrobotni powyżej 60 lat / liczba mieszkańców gminy 

19. Bezrobotni po urodzeniu dziecka / liczba mieszkańców gminy 

20. Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych (2010-2015) / liczba mieszkańców gminy 

21. Liczba obiektów zabytkowych / liczba mieszkańców gminy 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 24 Wartości wskaźników w poszczególnych sołectwach 

Nazwa 
Wskaźniki 

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

Gąsiory 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,04% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Gózdek 0,09% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,19% 0,11% 0,05% 0,00% 0,09% 0,05% 0,12% 0,11% 0,01% 0,01% 0,00% 0,08% 0,07% 

Huta Żelechowska 0,44% 0,08% 0,11% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,12% 0,05% 0,00% 0,08% 0,07% 0,15% 0,12% 0,04% 0,00% 0,01% 0,11% 0,02% 

Janówek 0,22% 0,04% 0,00% 0,00% 0,11% 0,01% 0,00% 0,00% 0,06% 0,05% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 

Kalinów 0,06% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,06% 0,04% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,09% 

Kotłówka 0,26% 0,06% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,15% 0,04% 0,11% 0,08% 0,06% 0,00% 0,04% 0,05% 0,09% 0,07% 0,00% 0,00% 0,02% 0,05% 0,02% 

Łomnica 0,20% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 0,05% 0,24% 0,15% 0,08% 0,00% 0,13% 0,08% 0,15% 0,14% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,00% 

Nowy Goniwilk 0,27% 0,09% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,20% 0,14% 0,08% 0,00% 0,07% 0,04% 0,14% 0,11% 0,01% 0,00% 0,01% 0,05% 0,01% 

Nowy Kębłów 0,29% 0,07% 0,17% 0,02% 0,14% 0,02% 0,00% 0,00% 0,13% 0,07% 0,05% 0,00% 0,08% 0,01% 0,08% 0,06% 0,00% 0,00% 0,01% 0,07% 0,01% 

Piastów 0,15% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,17% 0,07% 0,07% 0,00% 0,04% 0,04% 0,11% 0,08% 0,00% 0,00% 0,01% 0,14% 0,14% 

Stary Goniwilk 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,02% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,00% 

Stary Kębłów 0,29% 0,09% 0,07% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,18% 0,15% 0,01% 0,00% 0,06% 0,06% 0,12% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,14% 

Stefanów 0,08% 0,02% 0,00% 0,00% 0,06% 0,01% 0,00% 0,00% 0,12% 0,09% 0,05% 0,00% 0,06% 0,02% 0,07% 0,06% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,04% 

Władysławów I i II 0,17% 0,04% 0,08% 0,01% 0,00% 0,00% 0,06% 0,01% 0,27% 0,19% 0,13% 0,00% 0,14% 0,06% 0,11% 0,24% 0,00% 0,00% 0,01% 0,19% 0,04% 

Wola Żelechowska 0,27% 0,11% 0,07% 0,01% 0,00% 0,00% 0,11% 0,04% 0,35% 0,24% 0,09% 0,01% 0,09% 0,06% 0,28% 0,14% 0,00% 0,01% 0,01% 0,11% 0,04% 

Zakrzówek 0,26% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,07% 0,06% 0,02% 0,00% 0,04% 0,05% 0,06% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 

Żelechów 2,17% 0,67% 0,68% 0,15% 0,15% 0,04% 0,70% 0,37% 1,97% 1,32% 0,44% 0,02% 0,65% 0,51% 1,12% 0,67% 0,02% 0,14% 0,20% 1,50% 1,10% 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 25 Lista wskaźników, które wzięto pod uwagę przy delimitacji (ulice) 
1. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo /liczba mieszkańców ulicy 

2. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo /liczba mieszkańców ulicy 

3. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo 
-wychowawczych /liczba mieszkańców ulicy 

4. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych /liczba mieszkańców ulicy 

5. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm /liczba mieszkańców 
ulicy 
6. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm /liczba mieszkańców 
ulicy 
7. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność /liczba 
mieszkańców ulicy 
8. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność /liczba 
mieszkańców ulicy 
9. Bezrobotni /liczba mieszkańców ulicy 

10. Długotrwale bezrobotni /liczba mieszkańców ulicy 

11. Bezrobotni do 25 lat /liczba mieszkańców ulicy 

12. Bezrobotni studenci do 27 roku życia /liczba mieszkańców ulicy 

13. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego /liczba mieszkańców ulicy 

14. Bezrobotni bez kwalifikacji /liczba mieszkańców ulicy 

15. Bezrobotni do 25 lat /liczba mieszkańców ulicy 

16. Bezrobotni do 30 lat /liczba mieszkańców ulicy 

17. Bezrobotni po zakładzie karnym /liczba mieszkańców ulicy 

18. Bezrobotni powyżej 60 lat /liczba mieszkańców ulicy 

19. Bezrobotni po urodzeniu dziecka /liczba mieszkańców ulicy 

20. Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych (2010-2015) /liczba mieszkańców ulicy 

21. Liczba budynków zamieszkałych /liczba mieszkańców ulicy 

22. Liczba pustostanów /liczba mieszkańców ulicy 

23. Liczba obiektów zabytkowych /liczba mieszkańców ulicy 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 26 Wartości wskaźników dla poszczególnych ulic gminy Żelechów 

Nazwa 
Wskaźniki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

15 Pułku Piechoty 
"Wilków" 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
33,30

% 
33,30

% 
b.d. 

Adama Mickiewicza 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
17,60

% 
11,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
5,90

% 
11,80

% 
5,90

% 
5,90

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
17,60

% 
0,00

% 
b.d. 

Aleja Wojska Polskiego 
5,70

% 
1,90

% 
1,10

% 
0,40

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,40

% 
0,40

% 
3,80

% 
3,40

% 
0,80

% 
0,00

% 
1,50

% 
1,10

% 
1,50

% 
1,50

% 
0,00

% 
0,40

% 
0,40

% 
3,40

% 
20,90

% 
0,80

% 
2,30

% 

Armii Krajowej 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
9,10

% 
9,10

% 
0,00

% 
0,00

% 
9,10

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
36,40

% 
0,00

% 
b.d. 

Chłopickiego 
3,80

% 
1,10

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,80

% 
1,10

% 
2,20

% 
0,50

% 
0,50

% 
0,00

% 
1,10

% 
0,00

% 
1,10

% 
1,10

% 
0,00

% 
0,50

% 
0,00

% 
2,70

% 
25,80

% 
1,10

% 
3,80

% 

Długa 
4,60

% 
1,20

% 
1,50

% 
0,20

% 
0,80

% 
0,10

% 
2,30

% 
0,90

% 
3,40

% 
1,90

% 
0,70

% 
0,00

% 
1,00

% 
1,10

% 
2,00

% 
1,00

% 
0,10

% 
0,30

% 
0,50

% 
2,40

% 
19,30

% 
0,90

% 
1,40

% 

Dr Antoniego 
Michałowskiego 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
5,90

% 
17,60

% 
0,00

% 
b.d. 

Generała Józefa 
Dwernickiego 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

5,40
% 

5,40
% 

0,00
% 

0,00
% 

2,70
% 

0,00
% 

0,00
% 

2,70
% 

0,00
% 

0,00
% 

0,00
% 

5,40
% 

29,70
% 

5,40
% 

b.d. 

Henryka Dąbrowskiego 
4,00

% 
4,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
4,00

% 
4,00

% 
4,00

% 
4,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
4,00

% 
24,00

% 
0,00

% 
b.d. 

Henryka Sienkiewicza 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
2,80

% 
0,90

% 
1,80

% 
0,00

% 
2,80

% 
0,90

% 
0,90

% 
2,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,90

% 
23,90

% 
0,00

% 
b.d. 

Hugona Kołłątaja 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
4,20

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
33,30

% 
0,00

% 
b.d. 

Ignacego Prądzyńskiego 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,00

% 
3,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
24,20

% 
0,00

% 
b.d. 

J.M. Waisenberga 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,30

% 
3,30

% 
3,30

% 
0,00

% 
3,30

% 
3,30

% 
0,00

% 
3,30

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,30

% 
20,00

% 
0,00

% 
3,30

% 

Józefa Bema 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

12,50
% 

0,00
% 

b.d. 

Józefa Poniatowskiego 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

8,60
% 

25,70
% 

0,00
% 

b.d. 

Juliusza Słowackiego 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

36,40
% 

0,00
% 

b.d. 

Kazimierza Pułaskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 4,90 4,90 0,00 0,00 2,40 0,00 2,40 2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 29,30 0,00 b.d. 
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Nazwa 
Wskaźniki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Kilińskiego 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
9,50

% 
9,50

% 
4,80

% 
0,00

% 
4,80

% 
0,00

% 
4,80

% 
4,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
4,80

% 
14,30

% 
0,00

% 
9,50

% 

Kochanowskiego 
8,50

% 
3,30

% 
2,40

% 
0,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
2,40

% 
1,60

% 
3,70

% 
2,40

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,40

% 
1,20

% 
2,40

% 
0,80

% 
0,00

% 
0,40

% 
0,00

% 
2,80

% 
16,30

% 
2,00

% 
b.d. 

Kościuszki  
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

5,90
% 

26,70
% 

1,00
% 

4,00
% 

Krótka 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

33,30
% 

0,00
% 

b.d. 

Ks. gen. Stanisława Brzóski 
0,00

% 
0,00

% 
50,00

% 
12,50

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

25,00
% 

0,00
% 

b.d. 

Lelewela  
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

2,60
% 

27,80
% 

0,00
% 

4,30
% 

Letnisko 
13,80

% 
3,40

% 
8,60

% 
1,70

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

3,40
% 

25,90
% 

5,20
% 

b.d. 

Lipowa 
8,70

% 
2,20

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
6,50

% 
6,50

% 
0,00

% 
0,00

% 
4,30

% 
0,00

% 
6,50

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
2,20

% 
2,20

% 
23,90

% 
2,20

% 
6,50

% 

Konopnickiej 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,00

% 
2,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
1,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,00

% 
29,00

% 
0,00

% 
1,00

% 

Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

4,90
% 

2,00
% 

2,90
% 

0,80
% 

0,80
% 

0,40
% 

1,60
% 

1,20
% 

4,90
% 

4,10
% 

1,60
% 

0,00
% 

2,00
% 

2,00
% 

3,70
% 

1,60
% 

0,00
% 

0,80
% 

1,20
% 

3,70
% 

12,20
% 

0,80
% 

1,60
% 

Ogrodowa 
0,30

% 
0,30

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,30

% 
0,30

% 
4,70

% 
2,30

% 
1,30

% 
0,00

% 
1,70

% 
0,70

% 
2,00

% 
2,30

% 
0,00

% 
0,30

% 
0,30

% 
2,00

% 
12,00

% 
0,00

% 
b.d. 

Pałacowa 
17,50

% 
3,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
5,00

% 
1,30

% 
5,00

% 
1,30

% 
7,50

% 
3,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
1,30

% 
6,30

% 
1,30

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
2,50

% 
11,30

% 
1,30

% 
b.d. 

Przechodnia 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
7,10

% 
7,10

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
7,10

% 
28,60

% 
0,00

% 
b.d. 

Pudły 
14,30

% 
3,60

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,60

% 
3,60

% 
3,60

% 
0,00

% 
3,60

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,60

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,60

% 
7,10

% 
21,40

% 
7,10

% 
14,30

% 

Reymonta 
15,00

% 
3,50

% 
9,70

% 
1,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,90

% 
0,90

% 
3,50

% 
1,80

% 
1,80

% 
0,00

% 
1,80

% 
0,00

% 
1,80

% 
1,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
1,80

% 
23,90

% 
2,70

% 
2,70

% 

Rynek 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
8,80

% 
8,80

% 
0,00

% 
0,00

% 
2,90

% 
2,90

% 
5,90

% 
2,90

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
47,10

% 
29,40

% 
0,00

% 
5,90

% 

Staszica 
3,30

% 
0,70

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,30

% 
3,30

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,70

% 
1,30

% 
2,60

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,70

% 
1,30

% 
25,00

% 
1,30

% 
2,60

% 

Szkolna 
0,00

% 
0,00

% 
4,30

% 
0,90

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,50

% 
0,00

% 
1,70

% 
0,90

% 
0,90

% 
0,90

% 
0,00

% 
1,70

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
1,70

% 
16,50

% 
0,00

% 
b.d. 
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Nazwa 
Wskaźniki 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Traugutta 
9,30

% 
3,70

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
3,00

% 
2,20

% 
4,80

% 
3,70

% 
1,10

% 
0,00

% 
1,50

% 
2,20

% 
4,10

% 
1,50

% 
0,00

% 
0,70

% 
1,10

% 
2,60

% 
21,60

% 
0,70

% 
2,20

% 

Wilczyska 
3,70

% 
0,80

% 
1,60

% 
0,40

% 
0,00

% 
0,00

% 
2,00

% 
0,80

% 
4,90

% 
4,10

% 
1,20

% 
0,00

% 
2,00

% 
2,00

% 
3,70

% 
2,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,80

% 
2,00

% 
18,80

% 
2,00

% 
0,40

% 

Władysława Sikorskiego 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
4,90

% 
3,90

% 
1,00

% 
0,00

% 
1,00

% 
1,00

% 
2,90

% 
1,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
0,00

% 
5,80

% 
21,40

% 
0,00

% 
b.d. 

Źródło: opracowanie własne  
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Największą liczbą obszarów problemowych charakteryzował się obszar Miasta Żelechów, 

gdzie liczba występujących negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych była 

najwyższa.   

 Tabela 27 Obszary problemowe według sołectw 

Nazwa liczba obszarów kryzysowych 
Żelechów 20 
Stefanów 15 

Wola Żelechowska 11 
Łomnica 10 

Nowy Goniwilk 6 
Stary Goniwilk 6 

Władysławów I i II 6 
Huta Żelechowska 5 

Nowy Kębłów 5 
Stary Kębłów 5 

Kotłówka 4 
Gózdek 3 

Janówek 3 
Gąsiory 1 
Kalinów 1 
Piastów 1 

Sokolniki 1 
Zakrzówek 1 

Źródło: opracowanie własne 

W Mieście Żelechów wyodrębniono obszary o największym natężeniu negatywnych zjawisk 

są to ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego (15), Kochanowskiego (11), Lipowa (11), oraz 

Wilczyska (11).  

Tabela 28 Obszary problemowe w mieście  Żelechów 

  liczba obszarów kryzysowych 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 

Kochanowskiego 11 
Lipowa 11 

Wilczyska 11 
Reymonta 11 

Długa 10 
Pałacowa 10 
Traugutta 10 

Kazimierza Pułaskiego 9 
Pudły 8 
Rynek 8 

Adama Mickiewicza 7 
Chłopickiego 7 
Kilińskiego 7 

Letnisko 7 
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Generała Józefa Dwernickiego 6 
Henryka Dąbrowskiego 6 

Staszica 6 
Szkolna 6 

Aleja Wojska Polskiego 5 
Armii Krajowej 5 

Henryka Sienkiewicza 5 
J.M. Waisenberga 5 

Ogrodowa 4 
Ks. gen. Stanisława Brzóski 3 

Lelewela 3 
Przechodnia 3 

15 Pułku Piechoty "Wilków" 2 
Hugona Kołłątaja 2 

Ignacego Prądzyńskiego 2 
Konopnickiej 2 

Władysława Sikorskiego 2 
Józefa Poniatowskiego 1 
Juliusza Słowackiego 1 

Kościuszki 1 
Krótka 1 

Dr Antoniego Michałowskiego 0 
Józefa Bema 0 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie powyższych wskaźników oraz analizy danych jakościowych postanowiono o 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego obejmującego teren miasta Żelechów, gdzie 

wystąpiło najwyższe natężenie obszarów problemowych. 

7 Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji określony w oparciu 

o diagnozę i identyfikację potrzeb rewitalizacyjnych 

Obszar rewitalizacji został wybrany na podstawie wskaźników, diagnozy społeczno-

gospodarczej, przeprowadzonych ankiet oraz konsultacji społecznych. W wyniku wszystkich 

działań, jako obszar rewitalizacji wybrano obszary znajdujące się w mieście Żelechów. 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji zostało dokonane zarówno na podstawie analizy 

wskaźnikowej zidentyfikowanych obszarów kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej i środowiskowej oraz technicznej, jak również na podstawie badania 

ankietowego, a także spotkania warsztatowego i konsultacji społecznych. Wyodrębniony 

obszar charakteryzuje się zdegradowaniem funkcji społecznych, gospodarczych 

i infrastruktury mieszkaniowej, przestrzeni publicznej oraz zmniejszonym potencjałem 

w sferze działalności i aktywności społeczności lokalnej.  
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Wyznaczony obszar do rewitalizacji zgodny jest z wytycznymi w zakresie rewitalizacji. Obszar 

rewitalizacji zajmuje 150 ha, co stanowi mniej niż 20% powierzchni Gminy (1,7%) oraz nie 

zamieszkuje na nim więcej niż 30% ludności. W wyznaczonym obszarze mieszka 2045 

mieszkańców, co stanowi 24,1% ludności gminy.  

Obszar rewitalizacji określony został na podstawie wskaźników oraz konsultacji społecznych. 

Celem rewitalizacji jest partycypacja społeczna, dlatego podczas przeprowadzanych 

konsultacji szczególny nacisk został położony na zaangażowanie mieszkańców w proces 

powstawania dokumentu. W konsekwencji, do rewitalizacji zostały następujące ulice oraz 

obszary w ich regionie: 

 Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

 Kochanowskiego, 

 Chłopickiego, 

 Lipowa,  

 Wilczyska, 

 Długa, 

 Ogrodowa, 

 Aleja Wojska Polskiego, 

 Pałacowa, 

 Chłopickiego, 

 Traugutta, 

 Letnisko. 

Ponadto obszar rewitalizacji rozszerzono o strefę ścisłego centrum, jako terenu o kluczowym 

znaczeniu społecznym, gospodarczym i przestrzennym dla mieszkańców miasta i gminy. 

Dodatkowo w ramach obszaru rewitalizacji uwzględniono obiekty zabytkowe, o znaczeniu 

historycznym i turystycznym oraz obiekty użyteczności publicznej, które służą mieszkańcom 

obszaru rewitalizowanego oraz pozostałym mieszkańcom gminy.  
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Rysunek 24 Obszar zdegradowany i obszary rewitalizacji 

 

Źródło: Załącznik do Uchwały NR XXV/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia 15 grudnia 2016 roku. 
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Tabela 29 Zjawiska kryzysowe na wybranym obszarze rewitalizacji (% mieszkańców danego 
obszaru) 

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

obszar 
rewitalizacji 

8,5
% 

2,6
% 

2,6
% 

0,6
% 

0,6
% 

0,1
% 

2,8
% 

1,5
% 

6,1
% 

4,1
% 

1,3
% 

0,0
% 

2,0
% 

1,8
% 

3,9
% 

2,1
% 

0,0
% 

0,6
% 

0,7
% 

4,0
% 

2,1
% 

pozostała część 
gminy 

4,8
% 

1,3
% 

0,9
% 

0,1
% 

0,6
% 

0,1
% 

0,8
% 

0,3
% 

4,2
% 

2,8
% 

1,3
% 

0,0
% 

1,7
% 

1,1
% 

2,6
% 

2,2
% 

0,1
% 

0,1
% 

0,3
% 

1,9
% 

1,3
% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

 

1. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo 
2. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na ubóstwo 
3. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność 

w sprawach opiekuńczo -wychowawczych 
4. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
5. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 
6. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 
7. Liczba osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na 

niepełnosprawność 
8. Liczba rodzin objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej ze względu na 

niepełnosprawność 
9. Bezrobotni 
10. Długotrwale bezrobotni 
11. Bezrobotni do 25 lat 
12. Bezrobotni studenci do 27 roku życia 
13. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 
14. Bezrobotni bez kwalifikacji 
15. Bezrobotni do 25 lat 
16. Bezrobotni do 30 lat 
17. Bezrobotni po zakładzie karnym 
18. Bezrobotni powyżej 60 lat 
19. Bezrobotni po urodzeniu dziecka 
20. Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych (2010-2015) 
21. Liczba obiektów zabytkowych 
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8 Cele rewitalizacji i kierunki działań 

Realizacja Programu Rewitalizacji Gminy Żelechów zakłada kompleksowe i zintegrowane 

działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni, środowiska oraz gospodarki, w celu 

wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego. 

Zaplanowany proces rewitalizacji przewiduje interwencje w najistotniejsze aspekty 

funkcjonowania gminy: społeczeństwo, gospodarkę i przestrzeń. 

Należy zaznaczyć, że interesariuszami programu są osoby, instytucje lub ich grupy, na które 

bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje Program Rewitalizacji. To także podmioty wpływające 

na rezultaty procesu rewitalizacyjnego, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. 

Zalicza się do nich mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników 

nieruchomości, podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym terenie (w 

tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego). A także podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność 

gospodarczą lub społeczną (w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organy władzy publicznej). 

8.1 Rekomendowane kierunki interwencji 

Program Rewitalizacji Gminy Żelechów na lata 2016-2026 zakłada realizację działań 

rewitalizacyjnych w obszarze społeczeństwa, gospodarki i przestrzeni. W każdym z nich, na 

podstawie analizy społeczno-gospodarczej, określono obszary wymagające poprawy. 

Osiągnięcie poniższych celów strategicznych oraz operacyjnych umożliwi zrealizowanie 

pożądanej wizji stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzonym procesie rewitalizacji. 

1. Obszar strategiczny: Społeczeństwo 

Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji:  

Obszar rewitalizacji miejscem aktywności społecznej mieszkańców, dzięki 

rozbudowanej infrastrukturze społecznej oraz prowadzonych działaniach 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. 

2. Obszar strategiczny: Gospodarka 

Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji:  
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Obszar rewitalizacji centrum gospodarczym gminy, dzięki sprzyjającym warunkom do 

prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiniętej ofercie usługowo-handlowej.  

3. Obszar strategiczny: Przestrzeń i środowisko 

Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji:  

Obszar rewitalizacji miejscem przyjaznym mieszkańcom, dzięki wysokiej jakości 

standardów ochrony środowiska oraz funkcjonalnym rozwiązaniom przestrzennym.  

Rysunek 25 Cele strategiczne Gminy Żelechów oraz obszarów przeznaczonych do rewitalizacji 

 

 

Obszary strategiczne gminy 

Społeczeństwo Gospodarka Przestrzeń i środowisko 

Cele strategiczne dla obszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji miejscem 

aktywności społecznej 

mieszkańców, dzięki 

rozbudowanej infrastrukturze 

społecznej oraz prowadzonych 

działaniach przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu. 

Obszar rewitalizacji centrum 

gospodarczym gminy, dzięki 

sprzyjającym warunkom do 

prowadzenia działalności 

gospodarczej i rozwiniętej ofercie 

usługowo-handlowej. 

 

Obszar rewitalizacji miejscem 

przyjaznym mieszkańcom, dzięki 

wysokiej jakości standardom 

ochrony środowiska oraz 

funkcjonalnym rozwiązaniom 

przestrzennym. 

Źródło: Opracowanie własne 

8.2 Matryca logiczna projektów 

Na obszarach problemowych uwzględnione zostały wszystkie kryteria, zgodnie z ustawą 

o rewitalizacji. Główny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie problemów społecznych. 

Logika interwencji zakłada uwzględnienie zarówno Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ustalone zostały także założenia 



 

   
98 | Strona 

 

 

programu rewitalizacji, które opierają się na interwencji w trzech wymiarach, wybranych na 

podstawie zdiagnozowanych problemów: 

 Wymiar społeczny: 

o Zmniejszanie stopnia ubóstwa oraz jego negatywnych skutków społecznych. 

o Wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu. 

o Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców terenów rewitalizowanych. 

 Wymiar gospodarczy: 

o Przyciąganie inwestorów zewnętrznych poprzez zadbaną przestrzeń i 

infrastrukturę oraz spójną ofertę inwestorską. 

o  Zmniejszanie stopy bezrobocia i aktywizacja zawodowa mieszkańców. 

o Rozwijanie i wspieranie działalności pozarolniczej oraz lokalnej 

przedsiębiorczości. 

 Wymiar przestrzenny: 

o Zwiększenie atrakcyjności obszarów rewitalizacji. 

o Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

o Modernizacja infrastruktury technicznej (z priorytetowym uwzględnieniem 

obszaru rewitalizowanego). 

8.3 Uzasadnienie celów rewitalizacyjnych i ich wpływ na niwelowanie 

koncentracji zjawisk negatywnych 

Program Rewitalizacji Gminy Żelechów zakłada realizację 3 celów strategicznych oraz 9 celów 

operacyjnych. Poniżej przedstawiona numeracja celów operacyjnych w ramach obszarów 

strategicznych posłuży do oceny pod względem ich zasadności. 

Tabela 30 Wykaz celów operacyjnych 

Nr Cel operacyjny 

1.1. Zmniejszanie stopnia ubóstwa oraz jego negatywnych skutków społecznych. 

1.2. Wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

1.3. Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców terenów rewitalizowanych. 

2.1. 
Przyciąganie inwestorów zewnętrznych poprzez zadbaną przestrzeń i infrastrukturę 

oraz spójną ofertę inwestorską. 

2.2. Zmniejszanie stopy bezrobocia i aktywizacja zawodowa mieszkańców. 
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2.3. Rozwijanie i wspieranie działalności pozarolniczej oraz lokalnej przedsiębiorczości. 

3.1. Zwiększenie atrakcyjności obszarów rewitalizacji. 

3.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

3.3. 
Modernizacja infrastruktury technicznej (z priorytetowym uwzględnieniem obszaru 

rewitalizowanego). 
Źródło: Opracowanie własne. 

9 Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

W ramach całościowego procesu rewitalizacji w Gminie Żelechów zaplanowano realizację    

projektów kluczowych i   projekty komplementarne. 

9.1 Lista A: projekty główne 

Na Listę A wybrane zostały projekty, bez których realizacja celów zawartych w Programie 

Rewitalizacji nie będzie możliwa oraz tych, które przyczynią się do wyjścia z sytuacji 

kryzysowej obszaru rewitalizacji. 

Wybrane projekty zlokalizowane są na terenie przeznaczonym do rewitalizacji. Prócz 

projektów społecznych, związanych z aktywizacją i integracją mieszkańców obszarów 

rewitalizacji, pojawiły się także projekty infrastrukturalne, które pozwolą na skuteczną 

realizację projektów społecznych.   

1. Budowa Społecznego Domu Dziennego Pobytu 

Lokalizacja projektu: Żelechów, ul. Letnisko 9 (działki nr 830/2, 839/1, 839/2, 839/3 o 

powierzchni 2,8 ha); 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji 

Siedleckiej w Żelechowie; 

Partner w realizacji przedsięwzięcia: Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Miejski w 

Żelechowie, PFRON w Warszawie; 

Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: Brak zaplecza dla opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi i starszymi. 
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Cel projektu: Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym ze względu na inwalidztwo i 

wiek. 

Zakres realizowanych działań: Opracowanie dokumentacji, budowa nowego obiektu, 

wyposażenie obiektu. Odbiorcami projektu będą osoby niepełnosprawne. 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 

programu rewitalizacji: Zapewnienie pobytu dziennego dla 40 osób niepełnosprawnych ze 

względu na inwalidztwo i wiek. 

Sposoby zmierzenia i oceny rezultatów:  

 Liczba zrealizowanych projektów społecznych; 

 Powierzchnia nowopowstałych miejsc; 

 Liczba osób starszych korzystających z DDP. 

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie 

Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na działkach 48/1 i 48/2 w Żelechowie; 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 

08-430 Żelechów; 

Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: Istniejąca oczyszczalnia 

ścieków w Żelechowie wybudowana została w latach 80-tych XX wieku. Obiekt obecnie nie 

spełnia wymogów dla oczyszczalni ścieków. Ze względu na zły stan techniczny nie jest 

możliwa modernizacja starej oczyszczalni ścieków, dlatego planowana jest budowa nowego 

obiektu oczyszczalni; 

Cel projektu: Realizacja projektu przyczyni się w szczególności zapewnienia prawidłowego 

odbioru ścieków komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Żelechów; 

Zakres realizowanych działań: Do realizacji projektu konieczne będzie opracowanie projektu 

budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami praca opinii, uzgodnień, pozwoleń. 

Przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja prac budowlanych, odbiory, 

pozwolenie na użytkowanie; 
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Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 

programu rewitalizacji: Liczba wybudowanych obiektów -1; 

Sposoby zmierzenia i oceny rezultatów: Weryfikacja osiągniętych celów zostanie 

stwierdzona po wykonaniu robót budowlanych i odbiorze obiektu oraz uzyskaniu pozwolenia 

na użytkowanie. 

Wskaźniki: 

 Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury technicznej; 

 Powierzchnia projektów inwestycyjnych. 

3. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie 

Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na działce 2053/4 w Żelechowie, ul. 

Traugutta; 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 

08-430 Żelechów; 

Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: Istniejące budynek Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie wymaga modernizacji. Planowane jest 

przeprowadzenie termomodernizacji budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, 

stropodachu, modernizację systemu ogrzewania, wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii; 

Cel projektu: Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do poprawy estetyki i 

wizerunku miasta Żelechów poprzez zmodernizowanie obiektu instytucji kultury. Jest to 

obiekt uczęszczany przez mieszkańców na cele kulturalne, edukacyjne. Wykonanie 

modernizacji przyczyni się również do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w budynku; 

Zakres realizowanych działań: Do realizacji projektu konieczne będzie opracowanie projektu 

budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami praca opinii, uzgodnień, pozwoleń. 

Przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja prac budowlanych, odbiory. 
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Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 

programu rewitalizacji: Liczba zmodernizowanych obiektów -1; 

Sposoby zmierzenia i oceny rezultatów: Weryfikacja osiągniętych celów zostanie 

stwierdzona po wykonaniu robót budowlanych i odbiorze obiektu. 

Wskaźniki: 

 Liczba instytucji społecznych i kulturalnych mających swoją siedzibę w budynku; 

 Liczba osób korzystających z pomocy instytucji; 

 Liczba zrewitalizowanych budynków infrastruktury społecznej. 

4. Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku komunalnego przy ul. 

Wilczyskiej 18 w Żelechowie 

Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na działce 167/2 (pow. 1,4487 ha) w 

Żelechowie, ul. Wilczyska 18; 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 

08-430 Żelechów; 

Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: Istniejący budynek komunalny 

przy ul. Wilczyskiej 18 w Żelechowie wymaga przebudowy ze względu na niedostateczny stan 

techniczny. Ponadto ze względu na duże zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w 

Gminie Żelechów, konieczna jest budowa nowego budynku komunalnego; 

Cel projektu: Poprawa stanu technicznego budynku komunalnego przy ulicy Wilczyskiej 18 w 

Żelechowie oraz komfortu lokatorów; 

Zakres realizowanych działań: Do realizacji projektu konieczne będzie opracowanie projektu 

budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami praca opinii, uzgodnień, pozwoleń. 

Przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja prac budowlanych, odbiory oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 
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Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 

programu rewitalizacji: Liczba przebudowanych obiektów -1 Liczba wybudowanych 

obiektów -1; 

Sposoby zmierzenia i oceny rezultatów: Weryfikacja osiągniętych celów zostanie 

stwierdzona po wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

obiektów. 

Wskaźniki: 

 Liczba mieszkańców rewitalizowanych budynków; 

 Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury mieszkaniowej; 

 Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów infrastruktury mieszkaniowej. 

5. Budowa budynku komunalnego przy Alei Wojska Polskiego 7 w Żelechowie 

Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na działce 2640 (pow. 0.0987 ha) w 

Żelechowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 7; 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 

08-430 Żelechów; 

Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: Istniejący budynek komunalny 

przy Alei Wojska Polskiego 7 w Żelechowie planowany jest do przebudowy i rozbudowy o 

nowe lokale mieszkalne. Planowana jest rozbudowa o 8 nowych lokali mieszkalnych; 

Cel projektu: Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do poprawy warunków 

mieszkaniowych lokatorów mieszkań komunalnych; 

Zakres realizowanych działań: Do realizacji projektu konieczne będzie opracowanie projektu 

budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami praca opinii, uzgodnień, pozwoleń. 

Przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja prac budowlanych, odbiory oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 

programu rewitalizacji: Liczba rozbudowanych obiektów-1; 
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Sposoby zmierzenia i oceny rezultatów: Weryfikacja osiągniętych celów zostanie 

stwierdzona po wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

Wskaźniki: 

 Liczba mieszkańców nowoutworzonych budynków; 

 Liczba utworzonych obiektów infrastruktury mieszkaniowej; 

 Powierzchnia utworzonych obiektów infrastruktury mieszkaniowej. 

6. Przebudowa zabytkowego dworku przy Alei Wojska Polskiego 7a w Żelechowie na 

Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej 

Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na działce 2641 (pow. 0,1826 ha) w 

Żelechowie, ul. Aleja Wojska Polskiego 7A; 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 

08-430 Żelechów; 

Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: Istniejący budynek 

zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego 7A w Żelechowie jest obecnie budynkiem 

komunalnym. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu (wpis do rejestru zabytków) 

planowana jest przebudowa budynku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej; 

Cel projektu: Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do kultywowania lokalnej 

historii, zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi żelechowskiej, edukacja mieszkańców 

oraz turystów odwiedzających ziemię żelechowską; 

Zakres realizowanych działań: Do realizacji projektu konieczne będzie opracowanie projektu 

budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami praca opinii, uzgodnień, pozwoleń. 

Przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja prac budowlanych, odbiory oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 

programu rewitalizacji:  Liczba przebudowanych obiektów-1; 
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Sposoby zmierzenia i oceny rezultatów: Weryfikacja osiągniętych celów zostanie 

stwierdzona po wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

obiektów. 

Wskaźniki: 

 Liczba instytucji społecznych i kulturalnych mających swoją siedzibę w budynku; 

 Liczba zrealizowanych projektów społecznych; 

 Liczba zrewitalizowanych budynków infrastruktury społecznej. 

7. Budowa targowiska przy ul Kochanowskiego w Żelechowie 

Lokalizacja projektu: Projekt realizowany będzie na działkach 1797/2,1799/5,1799/8, 

1800,1801 w Żelechowie, ul. Kochanowskiego; 

Podmiot realizujący przedsięwzięcie: Gmina Żelechów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47, 

08-430 Żelechów; 

Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: Istniejące targowisko przy ul. 

Kochanowskiego w Żelechowie wymaga przebudowy i dostosowania do wymogów obecnie 

obowiązujących dla tego typu obiektów; 

Cel projektu: Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do poprawy dostępności dla 

rolników, sprzedawców lokalnych produktów. Realizacja projektu przyczyni się do promocji 

lokalnych wyrobów; 

Zakres realizowanych działań: Do realizacji projektu konieczne będzie opracowanie projektu 

budowlanego, uzyskanie wymaganych przepisami praca opinii, uzgodnień, pozwoleń. 

Przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja prac budowlanych, odbiory oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celu 

programu rewitalizacji: Liczba przebudowanych obiektów – 1; 
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Sposoby zmierzenia i oceny rezultatów: Weryfikacja osiągniętych celów zostanie 

stwierdzona po wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

Wskaźniki: 

 Powierzchnia nowopowstałych miejsc; 

 Liczba nowopowstałych miejsc pracy. 

9.2 Lista B: projekty komplementarne 

Na listę „B” wypisane zostaną projekty, które stanowią projekty uzupełniające dla 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ze względu na jednostkowy charakter są trudne do 

zidentyfikowania, jednak ich realizacja będzie odpowiadała na potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców zarówno obszarów rewitalizowanych. Projekty komplementarne będą 

wchodzić w synergię z projektami głównymi. Zapewni to zwielokrotnienie uzyskanych 

korzyści oraz pozwoli na realizację w sposób kompleksowy Programu Rewitalizacji.  

Na listę „B” wybrane zostaną projekty społeczne, które organizowane będą poza obszarem 

rewitalizacji. Ich realizacja pozwoli na ograniczenie lub eliminacje zjawisk kryzysowych nie 

tylko na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji, ale również na terenie całej Gminy.  
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9.3 Wpływ projektów na aspekty problemowe 

Za najważniejsze problemy społeczne uznano: niepełnosprawność, ubóstwo i bezrobocie. 

Również w innych sferach zidentyfikowano zjawiska kryzysowe, tj. mała liczba aktywnych 

podmiotów gospodarczych. Skalę występujących problemów będzie można ograniczyć lub 

całkowicie wyeliminować realizując projekty społeczne i inwestycyjne, które pozwolą na 

wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. W tym celu wybrano 7 

projektów głównych, na podstawie, których stworzono poszczególne cele strategiczne 

i operacyjne. 

Tabela 31 Cele operacyjne a planowane projekty rewitalizacyjne 

Nr Planowany projekt rewitalizacyjny 
Cele operacyjne, na które odpowiada 

projekt rewitalizacyjny 

Projekty główne 

1. 
Budowa Społecznego Domu Dziennego 
Pobytu 

1.2. Wspieranie osób z niepełnosprawnością 
oraz zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu. 

2. 
Budowa oczyszczalni ścieków 
w Żelechowie 

2.1. Przyciąganie inwestorów zewnętrznych 
poprzez zadbaną przestrzeń i infrastrukturę 
oraz spójną ofertę inwestorską. 

3. 
Modernizacja budynku Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Żelechowie 

1.3. Aktywizacja społeczno-kulturalna 
mieszkańców terenów rewitalizowanych. 

4. 
Przebudowa istniejącego i budowa 
nowego budynku komunalnego przy ul. 
Wilczyskiej 18 w Żelechowie 

3.2. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej. 
3.3. Modernizacja infrastruktury technicznej 
(z priorytetowym uwzględnieniem obszaru 
rewitalizowanego). 

5. 
Budowa budynku komunalnego przy Alei 
Wojska Polskiego 7 w Żelechowie 

3.2. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej. 
3.3. Modernizacja infrastruktury technicznej 
(z priorytetowym uwzględnieniem obszaru 
rewitalizowanego). 

6. 
Przebudowa zabytkowego dworku przy 
Alei Wojska Polskiego 7a w Żelechowie 
na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej 

3.1. Zwiększenie atrakcyjności obszarów 
rewitalizacji. 

7. 
Budowa targowiska przy ul 
Kochanowskiego w Żelechowie 

2.2. Zmniejszanie stopy bezrobocia i 
aktywizacja zawodowa mieszkańców. 
2.3. Rozwijanie i wspieranie działalności 
pozarolniczej oraz lokalnej 
przedsiębiorczości. 
1.1. Zmniejszanie stopnia ubóstwa oraz jego 
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Nr Planowany projekt rewitalizacyjny 
Cele operacyjne, na które odpowiada 

projekt rewitalizacyjny 

negatywnych skutków społecznych. 

Projekty komplementarne 

- 
Źródło: Opracowanie własne. 
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10 Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) 

Wizja jest opisem pożądanego stanu, który zakłada się osiągnąć na przestrzeni kilku lat, za 

pomocą działań wypracowanych w Programie Rewitalizacji. Podstawą do sformułowania 

wizji wyprowadzenia z kryzysu obszarów Gminy Żelechów była szczegółowa diagnoza 

społeczno-gospodarcza, identyfikacja terenów problemowych, wyniki konsultacji 

społecznych. Realizacja poszczególnych kroków rewitalizacji powinna prowadzić do 

ożywienia społeczno-gospodarczego oraz zmniejszenia wskazanych problemów. 

Proces rewitalizacji Gminy Żelechów będzie przebiegał na zasadach zrównoważonego 

rozwoju zakładającego równowagę pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym 

a infrastrukturalnym. 

Dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji określono następującą wizję: 

Prognozuje się, że realizacja Programu Rewitalizacji zmniejszy skalę występowania 

problemów społecznych, zarówno na obszarze kryzysowym, jak i w całej gminie. Gmina 

Żelechów wraz z obszarem rewitalizowanym będzie miejscem bezpiecznym, w którym 

zaspokajane są potrzeby mieszkańców i niweluje się zjawisko wykluczenia społeczno-

ekonomicznego. 

Ponadto, poprzez oferowanie dopasowanej oferty kulturalnej, wspieranie lokalnego trzeciego 

sektora oraz oddolnych inicjatyw, gmina przyczyni się do podniesienia jakości kapitału 

społecznego oraz zaktywizuje lokalną społeczność, zarówno na obszarze przeznaczonym do 

rewitalizacji, jak i w całej gminie. 

Realizacja założonych zadań z zakresu zróżnicowania gminnej gospodarki z uwzględnieniem 

terenów rewitalizowanych, doprowadzi do ożywienia gospodarczego, obniżenia stopy 

bezrobocia oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Interwencja gospodarcza 

poprawi również kondycję gospodarstw rolnych oraz wzmocni sektor pozarolniczy. 
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11 Mechanizmy zapewnienia komplementarności rewitalizacji 

Skuteczny i efektywny proces rewitalizacji powinien charakteryzować się podejmowaniem 

wielokierunkowych działań na rzecz społeczności lokalnej, gospodarki oraz przestrzeni 

i środowiska. Istotne jest również aktywne angażowanie w proces tworzenia dokumentów 

oraz wprowadzania zmian w gminie wszystkich interesariuszy programu. 

Realizując Program Rewitalizacji należy również wprowadzać i przestrzegać mechanizmy 

zapewnienia komplementarności procesu rewitalizacji. Pozwoli to zwiększyć skuteczność 

działań rewitalizacyjnych. Niezbędne jest zachowanie komplementarności: przestrzennej, 

problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania. 

1. Komplementarność przestrzenna wymaga uwzględniania powiązań pomiędzy 

projektami realizowanymi na terenie objętym rewitalizacją, a działaniami 

wprowadzanymi na obszarze niezdegradowanym, ale oddziałującymi na przestrzeń 

rewitalizowaną. Przestrzeganie tej zasady sprawi, że program rewitalizacji jest 

efektywniejszy, natomiast podejmowane przedsięwzięcia lepiej się dopełniają. 

Zapewnianie komplementarności przestrzennej zapobiega również przesuwaniu 

problemów społecznych na inne tereny lub pojawianiu się negatywnych efektów 

społecznych, jak segregacja i wykluczenie społeczne. 

Należy podkreślić, że pomiędzy wszystkimi przedsięwzięciami zachodzi efekt synergii – tj. 

projekty się uzupełniają i dopełniają. Zaplanowane projekty są także odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy, dzięki czemu osiągnięty zostanie główny cel rewitalizacji. 

W poniższej przedstawionej tabeli przedstawiono miejsca realizacji projektów: 

Rysunek 26 Miejsce realizacji projektów 

Lp. Nazwa projektu 
Miejsce realizacji projektu na 

obszarze rewitalizacji 

Projekty główne 

1 Budowa Społecznego Domu Dziennego Pobytu 
Żelechów, ul. Letnisko 9 (działki nr 

830/2, 839/1, 839/2, 839/3 o 
powierzchni 2,8 ha) 

2 Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie 
Projekt realizowany będzie na działkach 

48/1 i 48/2 w Żelechowie 



 

   
111 | Strona 

 

 

3 
Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Żelechowie 
Projekt realizowany będzie na działce 
2053/4 w Żelechowie, ul. Traugutta 

4 
Przebudowa istniejącego i budowa nowego 

budynku komunalnego przy ul. Wilczyskiej 18 w 
Żelechowie 

Projekt realizowany będzie na działce 
167/2 (pow. 1,4487 ha) w Żelechowie, 

ul. Wilczyska 18 

5 
Budowa budynku komunalnego przy Alei Wojska 

Polskiego 7 w Żelechowie 

Projekt realizowany będzie na działce 
2640 (pow. 0.0987 ha) w Żelechowie, ul. 

Aleja Wojska Polskiego 7 

6 
Przebudowa zabytkowego dworku przy Alei 
Wojska Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę 

Pamięci Ziemi Żelechowskiej 

Projekt realizowany będzie na działce 
2641 (pow. 0,1826 ha) w Żelechowie, ul. 

Aleja Wojska Polskiego 7A 

7 
Budowa targowiska przy ul Kochanowskiego w 

Żelechowie 

Projekt realizowany będzie na działkach 
1797/2,1799/5,1799/8, 1800,1801 w 

Żelechowie, ul. Kochanowskiego 

Projekty komplementarne 

- 

Źródło: Opracowanie własne.  

2. Komplementarność problemowa polega na podejmowaniu działań rewitalizacyjnych 

dopełniających się tematycznie. Efektem tego jest oddziaływanie na obszar 

zdegradowany we wszystkich istotnych aspektach funkcjonowania gminy 

(przestrzennym, społecznym i gospodarczym). Zachowanie zasady komplementarności 

problemowej zapobiega fragmentaryzacji i ułatwia całościowe spojrzenie na realizowane 

działania. Bardzo istotne jest, aby jasno sformułować pożądany stan, do którego ma 

doprowadzić realizacja programu rewitalizacji. Należy także wypracować sposób 

wskaźnikowania zaplanowanych przedsięwzięć. Przywołana zasada oznacza również 

konieczność powiązania działań zawartych w programie rewitalizacji z decyzjami 

i dokumentami strategicznymi gminy. 

Komplementarność problemowa została także przedstawiona w tabeli poniżej. 

Tabela 32 Kompleksowość problemowa 

Lp. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne 
Aspekt 

społeczny 
Aspekt 

gospodarczy 

Aspekt 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Aspekt 
środowiskowy 

Projekty główne 

1. 
Budowa Społecznego Domu 

Dziennego Pobytu 
✔  ✔  

2. 
Budowa oczyszczalni ścieków w 

Żelechowie 
 ✔ ✔ ✔ 

3. Modernizacja budynku Miejsko- ✔  ✔  
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Lp. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne 
Aspekt 

społeczny 
Aspekt 

gospodarczy 

Aspekt 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Aspekt 
środowiskowy 

Gminnego Ośrodka Kultury w 
Żelechowie 

4. 

Przebudowa istniejącego i 
budowa nowego budynku 

komunalnego przy ul. 
Wilczyskiej 18 w Żelechowie 

✔  ✔  

5. 

Budowa budynku komunalnego 
przy Alei Wojska Polskiego 7 w 

Żelechowie 

✔  ✔  

6. 

Przebudowa zabytkowego 
dworku przy Alei Wojska 

Polskiego 7a w Żelechowie na 
Izbę Pamięci Ziemi 

Żelechowskiej 

✔ ✔ ✔  

7. 
Budowa targowiska przy ul 

Kochanowskiego w Żelechowie 
✔ ✔ ✔  

Projekty komplementarne 

- 

Źródło: Opracowanie własne. 

3. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna jest regułą polegającą na takim 

zarządzaniu programem rewitalizacji, które umożliwi efektywne współdziałanie różnych 

podmiotów, instytucji oraz uzupełnianie się procedur. Wykreowany system zarządzania 

powinien określać na przykład sposób podejmowania decyzji oraz stopień włączania 

społeczności lokalnej w proces rewitalizacji. Dlatego też, niezbędne jest osadzenie 

systemu zarządzania Programem Rewitalizacji w ogólnym, gminnym systemie 

zarządzania. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zostanie osiągnięta dzięki 

powołaniu Komitetu ds. Rewitalizacji.  

4. Komplementarność międzyokresowa to zasada, która wymaga dokonania oceny 

dotychczasowych działań, w kontekście zaangażowania środków wspólnotowych, 

szczególnie w ramach polityki spójności 2007-2013 oraz polityki spójności 2014-2020. 

Przestrzeganie reguły komplementarności okresowej pomoże zachować ciągłość 

programową. 

Na terenie Żelechowa zrealizowane zostały między innymi następujące projekty: 
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 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów; 

 Modernizacja alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie; 

 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych 

z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy 

Żelechów; 

 Modernizacja placu zabaw przy al. Wojska Polskiego w Żelechowie; 

 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego. 

5. Komplementarność źródeł finansowania oznacza, że projekty rewitalizacyjne, które 

wynikają z projektu rewitalizacji są oparte na konieczności umiejętnego łączenia 

i uzupełniania środków Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Zasada ta 

ma również na celu zapobieganie sytuacjom podwójnego finansowania, tj. 

niedozwolonego zrefundowania (całościowego lub częściowego) danego wydatku dwa 

razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych. 

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane ze środków budżetu gminy oraz innych 

środków zewnętrznych, co pozwoli na zapewnienie komplementarności źródeł 

finansowania. Planowane źródła finansowania przedstawione zostały w poniższej tabeli. 
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Tabela 33 Komplementarność źródeł finansowania 

Lp. Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy 
Harmonogram 

realizacji 
projektów 

Szacowana 
wartość 

projektu [zł] 

Szacowana 
wartość 

dofinansowania 
Źródła finansowania Działanie 

Projekty główne 

1 
Budowa Społecznego 

Domu Dziennego Pobytu 

Katolickie 
Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
Diecezji Siedleckiej 

2017-2025 4 050 000,00 85% 
Środki własne; dotacja z Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, 

PFRON w Warszawie 

Działanie 
6.2.  

 
Działanie 

9.2. 

.2 
Budowa oczyszczalni 

ścieków w Żelechowie 
Gmina Żelechów 2018-2020 8 000 000,00 85% 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014- 2020, Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, środki własne 

Działanie 
6.2. 

3 

Modernizacja budynku 
Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w 

Żelechowie 

Gmina Żelechów 2018-2019 716 205,00 85% 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014- 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, środki własne 

Działanie 
6.2. 

4 

Przebudowa istniejącego i 
budowa nowego budynku 

komunalnego przy ul. 
Wilczyskiej 18 w 

Żelechowie 

Gmina Żelechów 2019-2021 2 000 000,00 85% 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014- 2020, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, środki własne 

Działanie 
6.2. 

 
Działanie 

5.3. 

5 

Budowa budynku 
komunalnego przy Alei 
Wojska Polskiego 7 w 

Żelechowie 

Gmina Żelechów 2017-2018 1 300 000,00 85% 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014- 2020, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, środki własne 

Działanie 
6.2. 
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6 

Przebudowa 
zabytkowego dworku 

przy Alei Wojska 
Polskiego 7a w 

Żelechowie na Izbę 
Pamięci Ziemi 
Żelechowskiej 

Gmina Żelechów 2018-2020 1 000 000,00 85% 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014- 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, środki własne 

Działanie 
6.2. 

7 

Budowa targowiska przy 
ul Kochanowskiego w 

Żelechowie 

Gmina Żelechów 2018-2019 1 800 000,00 85% 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014- 2020, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, środki własne 

Działanie 
6.2. 

Projekty komplementarne 

- 
Źródło: Opracowanie własne. 
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12 Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji 

Przygotowywanie oraz wdrażanie Programu Rewitalizacji opiera się na zasadach partnerstwa 

oraz partycypacji społecznej. Mechanizm partycypacji społecznej obejmuje przygotowanie, 

prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób aktywizujący Interesariuszy, poprzez 

przeprowadzanie wśród nich badań oraz konsultacji społecznych. Partycypacja społeczna 

wpisana jest w proces rewitalizacji, na każdym jego etapie: diagnozy, programowania, 

wdrażania i monitorowania. 

Wśród interesariuszy działań rewitalizacyjnych znajdują się: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

 organy władzy publicznej; 

 inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

12.1 Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się 30 września 2016 roku o godzinie 12 w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Żelechowie. Podczas spotkania jego uczestnicy mieli okazję wypowiedzenia się 

na temat projektu dokumentu diagnozy, wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz 

rewitalizacji. W ramach zgłoszonych podczas spotkania uwag uwzględniono sugestie 

odnoszące się do ograniczenia obszaru rewitalizacji poprzez wyłączenie części terenów 

zielonych znajdujących się przy Pałacu w Żelechowie. W trakcie spotkania zgłoszony został 

wniosek, aby do obszaru rewitalizacji włączyć sołectwo Piastów. Uwaga ta nie została jednak 

uwzględniona ze względu na niepotwierdzające degradacji tego terenu wyniki analizy 

wskaźnikowej oraz fakt, iż włączenie obszaru spowodowałoby przekroczenie progu 

dopuszczalnej wartości odsetka osób zamieszkujących obszar rewitalizacji.  
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12.2 Formularze zgłaszania uwag 

W dniach 22.09.2016-21.10.2016 wszyscy interesariusze rewitalizacji mogli zgłaszać uwagi 

do projektu diagnozy społeczno-gospodarczej za pomocą przygotowanego w tym celu 

formularza. Do Urzędu Miejskiego w Żelechowie wpłynął jeden formularz. W ramach 

zgłoszonych uwag odnoszono się do konieczności uwzględnienia w obszarze rewitalizacji 

terenów przy ulicy Letnisko. Uwaga została uwzględniona. Jednym z istotnych aspektów, 

który wpłynął na tę decyzję jest fakt funkcjonowania na wymienionym wyżej obszarze 

Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej, które pełni istotną 

funkcje dla przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

12.3 Zbieranie uwag w formie ustnej 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag w formie 

ustnej w dniach 22.09.2016  – 21.10.2016 w Urzędzie Miejskim w Żelechowie od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. W ramach tej formy konsultacji nie zgłoszono 

żadnych uwag.  

12.4 Wyniki badań ankietowych 

W celu zebrania danych potrzebnych przy analizie, przeprowadzono wywiady techniką CATI 

(Computer Assisted Telephone Interview), tj. metodą wspomaganego komputerowo 

wywiadu telefonicznego. 

Respondentów poproszono o ocenę ogólnego stanu społeczno-gospodarczego 

poszczególnych obszarów gminy. W przypadku wszystkich miejscowości zdecydowanie 

największa część respondentów stan ten określała jako przeciętny.  

Za dobry najwięcej osób uznano stan: 

 Woli Żelechowskiej (13,0% wskazań); 

 Żelechowa (11,0%); 

 Stefanowa (7,0%); 

 Piastowa (5,0%); 

 Huty Żelechowskiej (5,0%). 
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9,0% badanych stan Woli Żelechowskiej uznało za bardzo dobry. 

Za zły natomiast najwięcej osób uznało stan: 

 Piastowa (11,0% wskazań); 

 Starego Goniwilka (8,0%); 

 Żelechowa (8,0%); 

 Łomnicy (7,0%); 

 Gózdka (5,0%). 

Wykres 18 Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy poszczególnych miejscowości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Badanych poproszono również o ocenę skali występowania poszczególnych problemów na 

terenie ich miejsca zamieszkania. 42,0% respondentów za dużą uważa skalę występowania 

słabej infrastruktury transportowej, złego stanu technicznego dróg, zbyt małej ilości 

parkingów, a 27,0% uważa ją za bardzo dużą. W przypadku pozostałych problemów 

zdecydowana większość określiła skalę ich występowania jako przeciętną. 

Za dużą najwięcej respondentów uznało skalę występowania: 

 słabej oferty sportowo-rekreacyjnej (18,4% wskazań „duża”); 

 słabej oferty kulturalno-rozrywkowej (15,0% wskazań „duża” i 2,0% „bardzo duża”); 

 niskiego poziomu bezpieczeństwa (10,0% wskazań „duża” i 1,0% „bardzo duża”); 

 degradacji środowiska, zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby (9,0% wskazań 

„duża”). 

Za małą respondenci natomiast uznali skalę występowania: 

 małej liczby szkół (5,0% wskazań „mała”); 

 słabej oferty sportowo-rekreacyjnej (4,1% wskazań „mała”); 

 niskiego poziomu bezpieczeństwa (4,0% wskazań „mała”). 

Żaden z respondentów ani razu nie wybrał odpowiedzi „bardzo mała”. 
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Wykres 19 Proszę ocenić skalę występowania poszczególnych problemów w miejscu Pana(i) 
zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badani zostali poproszeni o wymienienie negatywnych zjawisk, które występują na terenie 

ich miejsca zamieszkania. Większość z nich podkreśliła występowanie problemów 

infrastrukturalnych: 39,5% wskazało na zły stan lub brak dróg, 27,4% na brak chodników, a 

9,7% na brak oświetlenia ulicznego. Dla 7,3% problem stanowi brak miejsc rekreacji (w tym 

kina i basenu), dla 5,6% brak placów zabaw i innych miejsc rekreacji dla dzieci, a dla 4,0% 

problemy z kanalizacją. 4,0% nie było w stanie wskazać konkretnych negatywnych zjawisk, a 

5,6% sądzi, że takowe nie występują. 5 osób wskazało inne zjawiska, wśród których znalazł 

się brzydki zapach na ulicach, brak światłowodu czy ubóstwo wśród mieszkańców. 
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Wykres 20 Jakie negatywne zjawiska występują na terenie Pani/Pana miejsca zamieszkania? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Respondenci zaproponowali sposoby eliminacji wyżej wymienionych negatywnych zjawisk. 

Według 32,8% badanych władze Urzędu powinny utworzyć nowe drogi. Dla 21,3% 

priorytetowym działaniem jest utworzenie chodników, a dla 9,0% utworzenie placów zabaw 

dla dzieci. 7,4% wskazuje na potrzebę instalacji oświetlenia drogowego, 6,6% chciałoby 

utworzenia miejsc rekreacji, a 1,6% utworzenia kanalizacji. 14,8% respondentów nie 

zaproponowało żadnego działania. 8 osób wskazało inne rozwiązania, w tym budowę ścieżek 

rowerowych, zwiększenie ilości patroli policji, rewitalizację parku w Żelechowie czy 

polepszenie infrastruktury mieszkalnej. 
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Wykres 21 Jakie działania powinny zostać podjęte przez władze Urzędu w celu 
eliminacji/ograniczenia negatywnych zjawisk na terenie miasta? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie obszarów gminy, na jakich najbardziej 

potrzebne są działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego. Największa część badanych 

(33,0%) wskazała na Żelechów. Po 12,0% za taki obszar uważa Piastów i Łomnicę, 8,0% 

wskazało Kalinów, a 7,0% Gózdek. Po 4,0% wybrało Stefanów, Stary Goniwilk i Nowy Kębłów, 

a po 3,0%: 

 Wolę Żelechowską; 

 Nowy Goniwilk; 

 Hutę Żelechowską; 

 Gąsiory. 

Po jednym respondencie wskazało na Zakrzówek, Władysławów I, Sokolniki i Kotłówkę. 
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Wykres 22 Na jakich obszarach Gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego są 
najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru – odpowiedzi nie sumują się do 100%)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Respondentów poproszono o ocenę najważniejszych problemów społecznych według skali: 

1-najmniej istotny; 

2 - raczej nieistotny; 

3 - trudno powiedzieć; 

4 - raczej istotny; 

5 - najbardziej istotny. 

W przypadku wszystkich wymienionych problemów większość badanych (między 79,0% a 

97,0%) zaznaczyła opcję „trudno powiedzieć”. 17,0% ankietowanych za raczej istotny uznało 

problem ubóstwa, a 9,0% za taki uważa problem bezrobocia. Za raczej nieistotny 5,0% uważa 

problem przestępczości, a po 4,0% problem ubóstwa i występowania patologii społecznych. 
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Wykres 23 Proszę ocenić najważniejsze problemy społeczne występujące na wybranym przez 
Panią/Pana obszarze 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

33,0% respondentów zapytanych o to, na jakich obszarach Gminy działania z zakresu 

wsparcia rozwoju gospodarczego są najbardziej potrzebne, wskazało na Żelechów. 12,0% 

wybrało Łomnicę, 10,0% Piastów, a po 9,0% Kalinów i Gózdek. Po 4,0% badanych za taki 

obszar uważa Stefanów i Stary Goniwilk, po 3,0% - Nowy Kębłów, Nowy Goniwilk i Gąsiory, a 

po 2,0%: 

 Wolę Żelechowską; 

 Władysławów I; 

 Sokolniki; 

 Hutę Żelechowską. 

Po jednej osobie wskazało na Zakrzówek i Kotłówkę. 
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Wykres 24 Na jakich obszarach Gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego są 
najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru – odpowiedzi nie sumują się do 100%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Badani ocenili najważniejsze problemy gospodarcze według skali: 

1-najmniej istotny; 

2 - raczej nieistotny; 

3 - trudno powiedzieć; 

4 - raczej istotny; 

5 - najbardziej istotny. 

W przypadku wszystkich wymienionych problemów ponownie większość badanych (między 

78,0% a 91,0%) zaznaczyła opcję „trudno powiedzieć”. 17,0% ankietowanych za raczej 

istotny uznało problem słabo rozwiniętego sektora usług, a 8,0% za taki uważa problem 

niskiego stopnia przedsiębiorczości. Za raczej nieistotny po 5,0% uważa problem słabej 

kondycji lokalnych przedsiębiorstw oraz słabo rozwiniętego sektora usług. 
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Wykres 25  Proszę ocenić najważniejsze problemy gospodarcze występujące na wybranym przez 
Panią/Pana obszarze  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie obszarów, które najbardziej potrzebują działań z 

zakresu modernizacji lub budowy nowej infrastruktury. 37,4% badanych za takie miejsce 

uważa Żelechów, 11,1% Piastów, a 10,1% Łomnicę. 8,1% wskazało Gózdek, a po 7,1% 

Stefanów i Kalinów. Po 3,0% wybrało natomiast Stary Goniwilk, Nowy Kębłów i Nowy 

Goniwilk, a po 2,0%: 

 Wolę Żelechowską; 

 Kotłówkę; 

 Hutę Żelechowską; 

 Gąsiory. 

Po jednym respondencie jako obszar, który najbardziej potrzebuje działań z zakresu 

modernizacji lub budowy nowej infrastruktury, wskazało Zakrzówek i Władysławów I. 
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Wykres 26 Na jakich obszarach gminy działania z zakresu modernizacji lub budowy nowej 
infrastruktury są najbardziej potrzebne? (Pytanie wielokrotnego wyboru – odpowiedzi nie sumują 
się do 100%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Również najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne zostały 

ocenione przez ankietowanych według skali: 

1-najmniej istotny; 

2 - raczej nieistotny; 

3 - trudno powiedzieć; 

4 - raczej istotny; 

5 - najbardziej istotny.  

 

31,0% respondentów za raczej istotny uznało problem barier architektonicznych w zakresie 

dostępu osób niepełnosprawnych, a 13,0% uważa ten problem za bardzo istotny. W 

przypadku pozostałych problemów większość ankietowanych (pomiędzy 85,0% a 95,0%) 

wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”. 5,1% za raczej nieistotny uważa problem braku 

dostępu/niskiej jakości podstawowych usług. 
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Wykres 27 Proszę ocenić najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne oraz techniczne 
występujące na wybranym przez Panią/Pana obszarze 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Według badanych najważniejszym efektem osiągniętym w wyniku przeprowadzonego 

procesu rewitalizacji powinna zostać poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej 

(67,0% wskazań). Dla 16,0% takim efektem jest stworzenie/rozszerzenie bazy turystyczno-

rekreacyjnej, dla 5,0% poprawa bezpieczeństwa na ulicach, a dla 2,0% 

stworzenie/rozszerzenie bazy sportowej. Po 1,0% wskazało na: 

 rozwój mikro i małej przedsiębiorczości; 

 pozyskanie nowych inwestorów; 

 zwiększenie liczby miejsc pracy; 

 odnowę zabytków miasta; 

 zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej. 

34,0% wybrało odpowiedź „inne”, wśród których wymienili: 

 instalację oświetlenia ulicznego; 

 budowę chodników; 

 budowę i remont ulic; 

 poszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej; 
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 utworzenie kanalizacji; 

 rewitalizację parku; 

 budowę kina. 

Wykres 28 Jakie najważniejsze efekty, według Pani/Pana powinny zostać osiągnięte w wyniku 
przeprowadzonego procesu rewitalizacji? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

METRYCZKA 

Respondentów poproszono także o podanie swoich cech społeczno-demograficznych. 

Największą grupę (34,0%) stanowiły osoby w wieku 18 – 27. Badani mający 28 – 37 lat 

stanowili 33,0%, a osoby zaliczające się do przedziału 38 – 47 lat – 18,0%. 11,0% to osoby w 

wieku 48 – 57 lat, 3,0% - 58 – 67 lat, a 1,0% - 68 – 77 lat. 
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Wykres 29 Wiek 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badaniu udział wzięło więcej mężczyzn (66,0%). 34,0% stanowiły kobiety. 

Wykres 30 Płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Większość respondentów (44,0%) stanowili mieszkańcy Żelechowa. 10,0% to osoby 

zamieszkujące Piastów, 7,0% - Gózdek, a 6,0% - Stefanów. Po 4% badanych stanowili 

mieszkańcy Zakrzówka i Starego Goniwilka, a po 3,0% - Woli Żelechowskiej, Nowego 

Kębłowa, Nowego Goniwilka i Łomnicy. 

Wykres 31 Miejsce zamieszkania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

12.5  Formularze ankiet 

Dodatkowo poza przeprowadzonymi badaniami CATI wszyscy zainteresowani mieszkańcy 

mieli możliwość pobrania formularza ankiety oraz dostarczenia go w formie papierowej lub 

elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Żelechowie. W ramach tej formy konsultacji zebrano 

160 ankiet. Ze względu na fakt, iż respondenci wypełniali ankiety samodzielnie nie wszystkie 

formularze były kompletne. Z tego powodu w każdym analizowanym pytaniu wskazano ile 

osób udzieliło na nie odpowiedzi.  

W pierwszym pytaniu badani mogli wyrazić opinie na temat ogólnego stanu społeczno-

gospodarczego miejscowości znajdujących się na terenie gminy. Biorąc pod uwagę średnią 

ocen najgorzej mieszkańcy ocenili stan miejscowości: Sokolniki, Stary Goniwilk, Kalinów,  

Kotłówka oraz Janówek. Zdecydowanie najlepszą średnią ocen uzyskały miejscowości Gózdek 

oraz Wola Żelechowska.   
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Wykres 32 Proszę ocenić ogólny stan społeczno-gospodarczy poszczególnych miejscowości 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=133. 

W kolejnym pytaniu mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat problemów, które ich 

zdaniem występują w największej skali w obszarze ich miejsca zamieszkania. Zdecydowanie 

najwyższą średnią ocen wskazującą na dużą skalę występowania problemu uzyskał aspekt 

dotyczący słabej infrastruktury transportowej. Kolejnym pod względem istotności i natężenia 

występowania problemem jest zdaniem mieszkańców niski poziom przedsiębiorczości, mała 

liczba przedsiębiorstw oraz brak miejsc pracy. Stosunkowo wysoką ocenę uzyskały również 

problemy takie jak: brak oferty sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej, ubóstwo i niskie 

dochody mieszkańców, a także słabo rozwinięta baza turystyczna. Mieszkańcy najniżej pod 

względem skali występowania ocenili problemy związane z poziomem edukacji oraz stanem 

środowiska.   
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Wykres 33 Proszę ocenić skalę występowania poszczególnych problemów w miejscu Pana(i) 
zamieszkania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=160. 

Mieszkańcy w pytaniu otwartym mogli również wymienić jakiego rodzaju negatywne 

zjawiska stanowią największy problem w ich miejscu zamieszkania. Badani wymienili: 

 Bezrobocie, 

 Mała liczba miejsc pracy, 

 Mała liczba przedszkoli, 

 Brak bezpieczeństwa na drogach, nadmierna prędkość pojazdów, brak oświetlenia 

przy drogach. 

 Brak kanalizacji, na znacznej części obszarów gminy 
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 Zły stan niektórych przestrzeni publicznych lub brak ich zagospodarowania (tereny 

zielone, place, parki), 

 Zły stan dróg i chodników, brak miejsc parkingowych, 

 Alkoholizm. 

W następnym pytaniu respondenci wskazywali na proponowane przez nich rozwiązania 

wymienionych wcześniej problemów: 

 Modernizacja dróg i chodników, utwardzenie nawierzchni, montaż oświetlenia, 

zastosowanie progów zwalniających na terenach zabudowanych, 

 Wsparcie działalności organizacji pozarządowych, 

 Remont budynków użyteczności publicznej, w tym świetlic, szkół, budynków OSP itp. 

 Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

 Zwiększenie liczby domów komunalnych , 

 Organizacja prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych, 

 Zwiększona liczba patroli policji, 

 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, 

 Przebudowa płyty Rynku w Żelechowie. 

 

Mieszkańcy oceniali na terenie jakich miejscowości w gminie działania z zakresu wsparcia 

rozwoju społecznego są najbardziej potrzebne. Zdecydowanie największa część badanych 

wskazała na konieczność prowadzenia takich działań na terenie miasta Żelechów (40,9%). 

Jeden na dziesięciu respondentów wskazał miejscowość Stary Goniwilk (11,8%). Kolejnymi 

miejscowościami wskazywanymi przez badanych były: Stefanów (7,3%) oraz Łomnica (7,3%).  
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Wykres 34 Na jakich obszarach Gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju społecznego (np. 
ograniczenie ubóstwa, wsparcie ubogich rodzin, walka z patologiami społecznymi) są najbardziej 
potrzebne? 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=110. 

Zdecydowanie najbardziej znaczącym w opinii osób wypełniających ankietę problemem 

społecznym gminy Żelechów jest Bezrobocie. Ponadto respondenci wysoko ocenili istotność 

problemów takich jak: słaba integracja lokalnej społeczności, patologie społeczne oraz niski 

poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Zdecydowanie najmniej znaczącym 

w opinii mieszkańców problemem społecznym na terenie gminy jest przestępczość. 
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Wykres 35 Ocena istotności problemów społecznych w gminie Żelechów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=124. 

Podobnie jak w przypadku sfery społecznej największą potrzebę działań ukierunkowanych na 

wsparcie rozwoju gospodarczego mieszkańcy dostrzegają w przypadku Żelechowa (44,3%). 

Wykres 36 Na jakich obszarach Gminy działania z zakresu wsparcia rozwoju gospodarczego (np. 
wzrostu 
produkcji, zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie liczby przedsiębiorstw) są najbardziej potrzebne? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=131. 
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W opinii mieszkańców uczestniczących w ankiecie do najważniejszych problemów 

gospodarczych należą: brak inwestorów oraz słabo rozwinięty sektor usług.  

Wykres 37 Ocena istotności problemów gospodarczych w gminie Żelechów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=142. 

Konieczność prowadzenia działań z zakresu modernizacji lub budowy nowej infrastruktury 

mieszkańcy dostrzegają przede wszystkim w miejscowościach Żelechów, Stary Goniwilik oraz 

Sokolniki. 

Wykres 38 Na jakich obszarach gminy działania z zakresu modernizacji lub budowy nowej 
infrastruktury (np. infrastruktury drogowej, tj. chodniki, ulice, parkingi; mieszkaniowej, tj. 
odnowienie elewacji 
budynków, dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych) są najbardziej 
potrzebne? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=131. 
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Do najważniejszych problemów przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych 

występujących na terenie gminy wskazywanych przez mieszkańców należą: bariery 

architektoniczne w zakresie dostępności osób niepełnosprawnych do: budynków, dróg, 

chodników, brak rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności w obiektach 

budowlanych oraz brak dostępu lub niska jakość podstawowych usług. Ponadto mieszkańcy 

poza kafeterią wskazywali na niedostateczny stan techniczny dróg i chodników.  

Wykres 39 Ocena istotności problemów przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych w gminie 
Żelechów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=145. 

W opinii mieszkańców do najważniejszych efektów rewitalizacji, których oczekują należą: 

poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej, zwiększenie liczby miejsc pracy oraz 

pozyskanie nowych inwestorów. Badani w najmniejszym stopniu oczekują efektów 

związanych z włączeniem społecznym osób wykluczonych oraz wzrostu poziomu 

wykształcenia mieszkańców gminy.  
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Wykres 40 Jakie najważniejsze efekty, według Pani/Pana powinny zostać osiągnięte w wyniku 
przeprowadzonego procesu rewitalizacji? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań n=160. 

Formularze ankiet złożyło 160 osób, z czego 60,1% stanowiły kobiety, a 39,4% mężczyźni.  
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Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości

Poprawa bezpieczeństwa na ulicach

Pozyskanie nowych inwestorów

Zwiększenie liczby miejsc pracy

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i
drogowej
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13 System wdrażania (realizacji) Programu Rewitalizacji 

Wdrażanie zaprojektowanego Programu Rewitalizacji ma na celu wyprowadzenie obszarów 

zdegradowanych, w tym wyznaczonych do rewitalizacji, ze stanu kryzysowego. Na 

zarządzanie Programem Rewitalizacji składają się następujące działania: aktywne włączenie 

grup interesariuszy w proces rewitalizacji, pozyskiwanie różnych środków finansowych 

zgodnie z zasadą dodatkowości, promocja i wdrożenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

których realizacja przyczyni się do pozytywnych zmian na wyznaczonym obszarze zgodnie 

z zasadą komplementarności i zrównoważonego rozwoju, wdrażanie poszczególnych działań 

zgodnie z kryterium czasu realizacji, monitorowanie postępów w realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wraz z określeniem stopnia osiągnięcia wyznaczonych uprzednio celów 

oraz utrzymywanie osiągniętych rezultatów. 

Głównym odpowiedzialnym za realizację Programu Rewitalizacji jest Burmistrz Żelechowa 

(organ decyzyjny), natomiast organem wdrażającym PR będzie Komitet ds. Rewitalizacji, 

który przy zarządzaniu GPR będzie współpracować z: 

 Komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

 Radnymi tworzącymi Radę Miejską w Żelechowie 

 Jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Żelechowie (m.in. placówkami 

oświatowymi, Ośrodkiem Pomocy Społecznej), 

 Beneficjentami GPR (fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prywatnymi, 

instytucjami kultury, lokalnymi liderami, prywatnymi przedsiębiorcami), 

 Innymi Interesariuszami GPR. 

Komitet powołany zostanie przez Burmistrza Żelechowa. Komitet uprawniony jest do 

wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji 

Gminy Żelechów. Szczegółowe zadania Komitetu to: 

 Monitorowanie i ocena stopnia realizacji Programu Rewitalizacji; 

 Prowadzenie dialogu z interesariuszami rewitalizacji; 

 Kontrola nad realizacją projektów rewitalizacyjnych; 

 Przyjmowanie nowych propozycji projektów rewitalizacyjnych; 
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 Proponowanie wprowadzenia zmian do Programu Rewitalizacji; 

 Cykliczne przygotowywanie raportów; 

 Zbieranie danych do monitorowania. 

Na spotkania Komitetu ds. Rewitalizacji zapraszani będą także radni, sołtysi, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy, co pozwoli na pełne zaangażowanie 

interesariuszy rewitalizacji na wszystkich etapach realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 
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Rysunek 27 Zarządzanie procesem 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Efektywne wdrażanie i zarządzanie Programem Rewitalizacji wymaga zaangażowania 

i skumulowania działań wszystkich powyżej wymienionych jednostek odpowiedzialnych za 

realizację GPR. 
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14 System monitoringu i oceny PR 

14.1 Monitoring 

Istotnym elementem integralnego zarządzania Programem Rewitalizacji jest systematyczna 

ocena i monitoring. Bazą systemu monitoringu i oceny są pozyskiwane dane dotyczące 

rewitalizowanych sfer: społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni i środowiska. Na podstawie 

zebranych informacji oceniany jest merytoryczny oraz finansowy stopień wykonania 

założonych działań rewitalizacyjnych, a także identyfikacja ewentualnych trudności. 

W gromadzenie danych zaangażowane będą komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w 

Żelechowie. Ważne jest, aby dane były gromadzone w sposób systematyczny oraz na 

poziomie adresowym, z możliwością agregacji dla obszarów rewitalizacji. 

Za monitorowanie wdrażania Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie  

Komitet ds. Rewitalizacji. Komitet minimum raz w roku będzie koordynował pozyskiwanie 

danych od instytucji publicznych (np. Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, itp.). Na 

podstawie zgromadzonych informacji będą tworzone coroczne raporty przedstawiające 

postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. W raporcie powinny zostać przedstawione 

efekty rzeczowe podjętych wysiłków (postęp prac, w tym zrealizowane etapy poszczególnych 

projektów), realizacja budżetu (w tym podjęte zobowiązania oraz przepływy finansowe) oraz 

analiza najważniejszych, nieplanowanych wydarzeń i ich wpływu (pozytywnego lub 

negatywnego) na realizację programu. 

Należy zaznaczyć, że monitorowanie procesów rewitalizacji skupia się na trzech obszarach: 

a) Monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu 

programu oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w stosunku do celów ustalonych 

w programie. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu 

oraz oddziaływania. Na podstawie Programu Rewitalizacji wyróżniono następujące 

wskaźniki: 
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Tabela 34 Wskaźniki produktu dla obszaru rewitalizacji 

Wskaźniki produktu 

Realizowany projekt Wskaźniki 

Budowa Społecznego Domu Dziennego Pobytu 

Liczba zrealizowanych projektów społecznych 

Powierzchnia nowopowstałych miejsc 

Liczba osób starszych korzystających z DDP 

Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie 

Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury technicznej 

Powierzchnia projektów inwestycyjnych 

Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Żelechowie 

Liczba instytucji społecznych i kulturalnych mających swoją siedzibę w budynku 

Liczba osób korzystających z pomocy instytucji 

Liczba zrewitalizowanych budynków infrastruktury społecznej 

Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku 
komunalnego przy ul. Wilczyskiej 18 w Żelechowie 

Liczba mieszkańców rewitalizowanych budynków 

Liczba zrewitalizowanych obiektów infrastruktury mieszkaniowej 

Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów infrastruktury mieszkaniowej 

Budowa budynku komunalnego przy Alei Wojska Polskiego 7 w 
Żelechowie 

Liczba mieszkańców nowoutworzonych budynków 

Liczba utworzonych obiektów infrastruktury mieszkaniowej 

Powierzchnia utworzonych obiektów infrastruktury mieszkaniowej 

Przebudowa zabytkowego dworku przy Alei Wojska Polskiego 
7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej 

Liczba instytucji społecznych i kulturalnych mających swoją siedzibę w budynku 

Liczba zrealizowanych projektów społecznych 

Liczba zrewitalizowanych budynków infrastruktury społecznej 

Budowa targowiska przy ul Kochanowskiego w Żelechowie 

Powierzchnia nowopowstałych miejsc 

Liczba nowopowstałych miejsc pracy 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 35 Wskaźniki (rezultatu) realizacji celów 

Wskaźniki 

Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej 

Liczba osób starszych korzystających z pomocy DDP 

Spadek bezrobocia 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie 

Liczba nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej 

Liczba wyremontowanych lokali socjalnych 
Źródło: Opracowanie własne. 
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a) Monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności 

wydatkowania środków przeznaczonych na Program Rewitalizacji. Monitoring 

finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych wydatków do 

przewidzianego budżetu. 

 

b)  Monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych, 

identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji Programu Rewitalizacji, a także 

racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany. 

14.2 Ewaluacja 

Ewaluacja Programu Rewitalizacji Gminy Żelechów na lata 2016-2026 polega na badaniu 

wpływu projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania gminy oraz 

dekoncentracji negatywnych zjawisk na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. W procesie 

ewaluacji Zespół ds. Rewitalizacji współpracować będzie z instytucjami publicznymi (np. PUP-

em, OPS-em, Policją) oraz z innymi beneficjentami PR.  

Celem ewaluacji jest oszacowanie, w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów, 

jakości i wartości procesu, a także efektów wdrażania interwencji publicznych. Zaplanowana 

ewaluacja będzie przebiegała etapowo. 
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Rysunek 28 Etapy Programu Rewitalizacji i dopowiadające im rodzaje ewaluacji  

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Ewaluacja ex-ante jest istotna na etapie tworzenia Programu Rewitalizacji, ponieważ 

pomaga dokonać oceny zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

oraz ich wpływu na społeczność lokalną i obszary strategiczne. Podczas wdrażania Programu 

Rewitalizacji należy realizować ewaluację on-going, która skupia się na doraźnych 

problemach i barierach. Jej funkcją jest przede wszystkim stymulowanie usprawnień oraz 

poprawa jakości zarządzania Programem Rewitalizacji. Ten typ ewaluacji polega również na 

ocenianiu sprawności przepływu informacji, dokumentów oraz obserwowaniu warunków 

zewnętrznych. Ewaluację ex-post realizuje się na zakończenie wdrażania Programu 

Rewitalizacji i jest oceną przeprowadzonej interwencji w zakresie zaspokajania potrzeb, na 

które miała odpowiadać oraz badaniem wpływu i trwałości zrealizowanych przedsięwzięć na 

społeczność lokalną i poszczególne grupy Interesariuszy. 
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14.3  Aktualizacja Programu Rewitalizacji 

Tworząc Program Rewitalizacji należy również uwzględnić procedurę jego aktualizacji. 

Istotne jest, aby PR był narzędziem elastycznym, umożliwiającym szybką reakcję na 

zmieniające się warunki bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.  

Program Rewitalizacji oprócz nadzwyczajnych sytuacji powinien być również aktualizowany 

okresowo, w połowie zaplanowanego harmonogramu. Systematycznie prowadzony 

monitoring oraz ewaluacja umożliwią zweryfikowanie bieżących potrzeb gospodarczo-

społecznych i porównania ich z zamierzonymi celami i działaniami.  

Należy zaznaczyć, że jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą jednocześnie 

głosem społeczności lokalnej jest Rada Miejska w Żelechowie. Kompetencje jednostki 

regulowane są za pomocą powszechnie obowiązujących aktów prawnych, aktów 

wykonawczych oraz Statutu Rady Miejskiej w Żelechowie. Dodatkowo, Program Rewitalizacji 

Gminy Żelechów na lata 2016-2026 oraz każda jego aktualizacja, wymaga przyjęcia 

stosownej uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie oraz musi być poddana do publicznej 

wiadomości. 

Poniżej przedstawiona procedura umożliwi wprowadzanie uzasadnionych zmian 

w dokumencie.  
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Rysunek 29 Procedura Aktualizacji Programu Rewitalizacji  

Źródło: Opracowanie własne.  
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