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Prace zespołu ds. opracowania 

GPRMM
Wskaźnikowa analiza porównawcza z elementami analizy przestrzennej  

A. Obszary o szczególnym nasileniu problemów społecznych 

B. Obszary, gdzie występują inne czynniki kryzysowe

Przedstawienie propozycji obszaru zdegradowanego

Przedstawienie propozycji obszaru rewitalizacji 



 Miasto Mława 

 Jednostki analityczne – osiedla 

nr osiedla nazwa osiedla 
liczba 

mieszkańców

1 Śródmieście 3 546

2 Warszawska 1 536

3 Andersa 1 577

4 Wójtostwo 2 737

5 Kościuszki 1 993

6 Kopernika 2 869

7 Przemysłowe 2 266

8 Obrońców Mławy 1 254

9 Wólka 1 695

10 Kozielsk 2 293

11 Piekiełko 284

12 Krajewo 64

13 Książąt Mazowieckich 3 634

14 Zawkrze 2 227

15 Młodych 1 939



Negatywne zjawiska społeczne  

Ubóstwo
Postawa 

społeczna

Niekorzystna
struktura 

demograficzna
Bezrobocie 

Bezpieczeństwo
i przestępczość

Obszary o szczególnym 

nawarstwieniu problemów 

społecznych



Zjawisko Mierniki i wskaźniki 

ubóstwo 

 wskaźnik ubóstwa - liczba korzystający 

z pomocy społecznej

 wskaźnik zamożności – liczba kupowanych 

nowych samochodów

 wskaźnik zamożności - liczba 

korzystających z płatnych form rekreacji 

i rozrywki 

 wskaźnik zamożności - liczba osób 

podejmujących inwestycje budowlane

postawa 

społeczna 

 udział w wyborach do zarządów osiedli

 udział w głosowaniu nad budżetem 

obywatelskim

 bezradność społeczna – liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych

 udział w inicjatywach wspólnych 

przedsięwzięć 



Zjawisko Mierniki 

niekorzystna struktura 

demograficzna 

 wskaźnik obciążenia demograficznego 

(liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadająca na 100 osób  w wieku 

produkcyjnym)

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

przypadająca na 100 osób  w wieku 

przedprodukcyjnym

 stosunek emerytów do pracujących 

(liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

przypadająca na 100 osób  w wieku 

produkcyjnym)

bezrobocie 

 wskaźnik osób korzystających z pom. 

społ. z powodu bezrobocia

 wskaźnik bezrobocia

 wskaźnik długotrwałego bezrobocia 

przestępczość  i 

bezpieczeństwo 

 wskaźnik przemocy – liczba niebieskich 

kart 

 wskaźnik czynników/punktów zagrożenia

 wskaźnik przestępczości



nr osiedla nazwa osiedla 
liczba 

wskaźników

liczba 

zjawisk

1 Śródmieście 16,0 5,0

2 Warszawska 6,0 4,0

3 Andersa 7,0 4,0

4 Wójtostwo 7,0 3,0

5 Kościuszki 11,0 5,0

6 Kopernika 6,0 3,0

7 Przemysłowe 5,0 2,0

8 Obrońców Mławy 12,0 4,0

9 Wólka 1,0 1,0

10 Kozielsk 13,0 5,0

11 Piekiełko 9,0 5,0

12 Krajewo 14,0 5,0

13 Książąt Mazowieckich 6,0 4,0

14 Zawkrze 16,0 5,0

15 Młodych 6,0 3,0

Mława 9,1 3,9

Obszary o szczególnym nasileniu 

problemów społecznych 



Inne negatywne zjawiska kryzysowe   

środowiskowe gospodarcze funkcjonalno-
przestrzenne

techniczne

Obszary o szczególnym nawarstwieniu problemów 

społecznych

Propozycja obszaru zdegradowanego 



Środowiskowe zjawiska 

kryzysowe   
Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego PM10



Gospodarcze i techniczne 

zjawiska kryzysowe 
techniczne

wskaźnik 

termomodernizacji 

(stosunek 

ztermomodernizowa

nych budynków 

publicznych do 

liczby budynków 

publicznych ogółem 

w %)

wskaźnik 

nasycenia terenu 

drogami (stosunek 

długości dróg do 

powierzchni)

wskaźnik stanu dróg: 

stosunek długości 

dróg gruntowych do 

długości dróg 

utwardzonych

gospodarcze 

wskaźnik przedsiębiorczości – liczba 

zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 100 mieszkańców 



Funkcjonalno-przestrzenne 

zjawiska kryzysowe 

Mierniki i wskaźniki 

aktywność 

budowlana -

liczba  pozwoleń 

na 100 

mieszkańców

wskaźnik 

dostosowania 

budynków 

publicznych do 

potrzeb 

niepełnosprawnych 

wskaźnik 

poziomu  dróg: 

udział dróg 

utwardzonych w 

drogach ogółem



Inne negatywne zjawiska kryzysowe   

nazwa osiedla 
Przekroczenia 

norm  PM10

wskaźnik 

przedsiębiorcz

ości  

aktywność 

budowlana

wskaźnik 

dostosowania 

do potrzeb 

niepełnospraw

nych 

wskaźnik 

poziomu dróg

wskaźnik 

termomoder

nizacji

wskaźnik 

nasycenia 

terenu 

drogami

wskaźnik stanu 

dróg

Śródmieście

Kościuszki

Obrońców Mławy

Kozielsk

Krajewo

Zawkrze

Wartości wskazujące na występowanie  

zjawiska kryzysowego



Propozycja obszaru 

zdegradowanego 

30% obszaru miasta >  limit 20%

38% ludności > limit 30%



9% obszaru miasta < limit 20%

29,7% ludności < limit 30%

Propozycja obszaru 

rewitalizacji 



Co myślą mieszkańcy?

wyniki pierwszej ankiety 

Prosimy o zaznaczenie znakiem „0”

na mapce osiedla, które w Pani/Pana

opinii najbardziej wymaga działań

rewitalizacyjnych (to znaczy jest

najmniej atrakcyjne, wykazuje w

Pani/Pana opinii oznaki degradacji

lub zaniedbania).



Co w najbliższym czasie?

Konsultacje społeczne dotyczące uchwały Rady Miasta Mława w sprawie

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście

Mława:

dyskusje  z mieszkańcami i interesariuszami

ankiety 

 zbieranie uwag

Do 23 lipca 2016 r. 

Informacje: www.mlawa.pl

Kontakt: rewitalizacja@mlawa.pl

26 lipca 2016 r. – wyznaczenie obszaru zdegradowanego  i obszaru 

rewitalizacji 

http://www.mlawa.pl/
mailto:rewitalizacja@mlawa.pl


Dziękuję za uwagę

Magdalena Cecelska 

koordynator zespołu ds. opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława

Mława, 27 czerwca 2016 r. 

Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


