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Planowana inwestycja ma na celu zmianę sposobu 
użytkowania piwnic Domu Ludowego w Jaśkowi-
cach na klubokawiarnię z biblioteką, oraz rozbudowę 
budynku w części wschodniej i zachodniej. W piwnicach 
budynku przewiduje się lokalizację sali klubokawiarni, 
z barem i zapleczem służącym do jego obsługi. W części 
zachodniej projektowanej dobudowy przewidziano 
nowe wejście do tej części budynku, dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się tam 
również toalety obsługujące część klubokawiarni, oraz 
magazyn przynależny do sali wielofunkcyjnej na kon-
dygnacji parteru. Toaleta, która również przewidziana 
jest w tej części budynku została dostosowana dla osób 
niepełnosprawnych. W części wschodniej dobudowy 
znajduje się część magazynowa obsługująca budynek 
klubokawiarni.

Lokalizacja: Jaśkowice
Powierzchnia: 357 m2

Autor projektu: Duda Architekci, Chrzanów/Kraków

02. Przebudowa i rozbudowa 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania piwnic  
na klubokawiarnię z biblioteką w budynku  
Domu Ludowego w miejsc. Jaśkowice
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Projekt powstał na podstawie wizji lokalnej, konsultacji 
społecznych oraz ustaleń z Urzędem Miasta i Gminy 
w Skawinie. Projekt przewiduje budowę boisk, obiektów 
małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej 
oraz nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej. Na pro-
jektowane zagospodarowanie terenu składają się nastę-
pujące elementy: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej, boisko do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej, zjazd na działkę wraz nawierzchniami jezd-
nymi oraz miejscami postojowymi dla samochodów 
osobowych, chodniki – nawierzchnie piesze wraz 
ze schodami terenowymi, obiekty małej architektury, 
wraz z elementami placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej 
oraz z miejscami postojowymi dla rowerów, oświetlenie, 
nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej. 

Lokalizacja: Facimiech
Powierzchnia: 9123,50 m2

Autor projektu: Autorska pracownia projektowa 
Jerzy Wowczak, Autorska pracownia projektowa 
JW MS Sp. z o.o., Kraków

01. Przebudowa i rozbudowa 
ogólnodostępnego boiska w m. Facimiech
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Lokalizacja: Kopanka
Powierzchnia: 1563 m2

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę placu zabaw oraz 
utworzenie miejsca do rekreacji i spotkań dla rodzin. 
Na terenie działki zaprojektowano plac zabaw, plac 
rekreacyjny, siłownię zewnętrzną, boisko z polami do gry 
w koszykówke i siatkówkę, chodniki oraz elementy małej 
architektury. Zaplanowano 7 nowych urządzeń placu 
zabaw oraz 5 urządzeń siłowni zewnętrznej. Plac zabaw 
znajduje się na nawierzchni trawiastej oraz żwirowej,  
siłownia zewnętrzna na nawierzchni trawiastej, boisko 
natomiast ma nawierzchnię poliuretanową. Projekto-
wane elementy połączono chodnikami oraz placem 
rekreacyjnym z ekorastru oraz kostki betonowej, przy 
których umieszczono ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery oraz grill.

03. Rozbudowa 
infrastruktury rekreacyjnej w Kopance

04. Rozbudowa 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
w m. Krzęcin

Lokalizacja: Krzęcin
Powierzchnia: 21617 m2

Projekt przewiduje budowę boiska wraz z trybunami, 
miejscami postojowymi, stojakami dla rowerów, 
oświetleniem terenu, nasadzeniami zieleni oraz 
budynkiem zaplecza w części zachodniej. W części 
wschodniej planuje się ogród sensoryczno-bota-
niczny wraz z budową obiektów małej architektury, 
oświetleniem, alejkami spacerowymi, placem zabaw, 
domkiem ogrodnika oraz nasadzenia. Projekt ogrodu 
komponuje się na kanwie dawnych podziałów śród-
polnych przebiegających w kierunku wschód-zachód. 
Przewiduje się również niwelację terenu w obrębie 
projektowanego boiska. Cały teren będzie dostępny 
dla niepełnosprawnych.



Lokalizacja: Ochodza
Powierzchnia: 1785 m2

Na terenie działki zaprojektowano plac zabaw, siłownię 
zewnętrzną, boisko, wiatę z grillem oraz elementy małej 
architektury. Zaplanowano 9 nowych urządzeń placu zabaw 
oraz 3 urządzenia siłowni zewnętrznej. Plac zabaw znajduje 
się na nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej. Siłownię 
zewnętrzną umieszczono na nawierzchni z trawiastej. Zapro-
jektowano przebudowę boiska o nawierzchni poliuretanowej 
z bramkami i piłkochwytami. Zaprojektowano wiatę z grillem  
i miejscem rekreacyjnym na nawierzchni z kostki betono-
wej. Kosze na odpady i ławki usytuowano wzdłuż boiska 
oraz przy placu zabaw i siłowni. Zaplanowano wymianę 
ogrodzenia działki na ogrodzenie panelowe wraz ze sys-
temową podmurówką i słupkami.

06. Rozbudowa i przebudowa 
ogólnodostępnego kompleksu sportowego  
w m. Pozowice

Lokalizacja: Gołuchowice
Powierzchnia: 1151 m2

W ramach działania przewiduje się rozbudowę i przebu-
dowę ogólnodostępnego niespełniającego wymogów 
obiektu sportowego sporadycznie wykorzystywanego 
przez mieszkańców do aktywności fizycznej w okresach 
letnich. Planuje się utworzenie w tym miejscu ogro-
dzonego ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska 
o wymiarach zewnętrznych 32,6x19,35 m o nawierzchni 
poliuretanowej, obiektów małej architektury, placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej, oświetlenia oraz nasadzenia 
roślinności niskiej i wysokiej. Planuje się także wyko-
nanie bezpiecznego dojścia oraz utworzenie zjazdu na 
działkę wraz z budową miejsc postojowych o żwirowej 
nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Wszystkie elementy 
terenu są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

05. Rozbudowa i przebudowa 
placu zabaw i miejsca spotkań oraz rekreacji  
dla rodzin i młodzieży na działce w m. Ochodza



Roboty polegają na przebudowie i rozbudowie budynku 
Domu Ludowego i remizy OSP oraz zmianie sposobu 
użytkowania nieużytkowego do tej pory poddasza 
na pomieszczenia Centrum Aktywności Kulturalnej 
wraz z rozbudową wewnętrznych instalacj. Zakres prac 
obejmuje: rozbudowę budynku o klatkę schodową, 
przebudowę poprzez wyburzenie otworu okiennego 
w ścianie zewnętrznej na poddaszu, zamurowanie okna 
na piętrze oraz dwóch okien na parterze, wymianę 
dwóch okien na okna o mniejszych gabarytach, wydzie-
lenie pomieszczeń ściankami działowymi, montaż 
nowych pionów wentylacyjnych, montaż nowych okien 
dachowych, budowę podjazdu dla os. niepełnospraw-
nych i schodów zewnętrznych. Dodatkowo planuje 
się ocieplenie istniejącego budynku. W związku z tym, 
iż budynek znajduje się w centrum wsi, w obrębie dojścia 
pieszo-rowerowego oraz nieopodal przystanku MPK, 
zaplanowano montaż stojaków na rowery.

Lokalizacja: Wola Radziszowska
Powierzchnia: 527 m2

Autor projektu: Pracownia Projektowa Architekto-
niczno-Konstrukcyjna inż. Bartosz Lubomirski, Kraków

08. Przebudowa 
poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomoderni-
zacją w Woli Radziszowskiej, Centrum Aktywności 
Kulturalnej (CAK) w Woli Radziszowskiej
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Działanie polega na remoncie istniejącego boiska 
sportowego na boisko wielofunkcyjne, budowie  toru 
do parkour, budowie altany, budowie bieżni, remoncie 
toru do skoku w dal wraz z zeskocznią, przeniesieniu 
boiska do siatkówki, montażu wyposażenia boiska, 
piłkochwytów, elementów małej architektury (ławki, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz rozbudowy 
i przebudowy kanalizacji opadowej wraz z rozbudową 
wewnętrznej inst. elektrycznej oświetlenia. Przewi-
dziano zwiększenie wymiarów boiska do 35,5x28,0 m 
poprzez wykonanie nowej nawierzchni boiska w tech-
nologii natrysku warstwy poliuretanu na istniejącą 
nawierzchnię asfaltową. Teren zostanie oświetlony 
lampami energooszczędnymi LED. Wszystkie elementy 
terenu są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: Radziszów
Powierzchnia: 1013 m2

Autor projektu: Pracownia Projektowa Architekto-
niczno-Konstrukcyjna inż. Bartosz Lubomirski, Kraków, 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

07. Przebudowa i rozbudowa 
boiska sportowego w Radziszowie
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Lokalizacja: Skawina, oś. Awaryjne
Powierzchnia: 235,22 m2 (z otoczeniem: 1276 m2)
Przedmiotem działania jest budowa budynku Centrum 
Aktywności Kulturalnej (CAK), gdzie mieścić się będzie 
świetlica osiedlowa, pomieszczenia z przeznaczeniem 
na działalność usługową oraz poczekalnia dla podróż-
nych korzystających ze środków komunikacji zbiorowej, 
oraz w którym funkcjonować będzie filia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Skawinie. W ramach inwesty-
cji planuje się wykonanie wewnętrznych instalacji 
budynku wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz układu 
komunikacyjnego zawierającego miejsca postojowe 
z kostki betonowej dystansowej oraz betonowych płyt 
ażurowych. Są to rozwiązania ułatwiające infiltrację 
wód opadowych do gruntu. Wokół inwestycji planuje 
się posadzenie drzew oraz krzewów ozdobnych.

09. Budowa 
CAK na os. Awaryjnym

10. Przebudowa 
boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach

Lokalizacja: Jurczyce
Powierzchnia: 291 m2

Działanie polega na przebudowie istniejącego boiska 
wielofunkcyjnego polegającego na wymianie i mon-
tażu piłkochwytów o wys. 4 m oraz montażu ele-
mentów małej architektury (ławki, stojaki na rowery 
np. w kształcie odwróconej litery U, kosze na śmieci). 
Istniejące boisko wielofunkcyjne pozostaje w układzie 
istniejącym (wym. 19x15 m). Wszystkie elementy 
terenu są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
W trakcie etapu realizacji planuje wdrożyć się proces 
aktywnej partycypacji społeczności lokalnej podobszaru 
rewitalizacji. Zamierza się zawrzeć umowę społeczną 
jako podstawę zaangażowania społeczności w drobne 
prace wykończeniowe przedmiotowego obiektu, jego 
bieżące utrzymanie i animację.



Lokalizacja: Jurczyce
Powierzchnia: 603 m2

Zamierzenie inwestycyjne polega na remoncie i rozbu-
dowie istniejącego zaniedbanego placu zabaw poprzez 
zagospodarowanie terenu wraz z następującymi obiektami 
małej architektury i pracami budowlanymi: rozbiórka 
większości istniejących urządzeń nienadających się 
do dalszego użytkowania, budowa placu zabaw wraz 
z montażem nawierzchni wodoprzepuszczalnej bezpiecz-
nej (zrąbki drewniane) i wyposażenia, montaż urządzeń 
siłowni zewnętrznej, ukształtowanie terenu, montaż 
ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych 
np. w kształcie odwróconej litery U i regulaminu, nasadze-
nia roślinności, wycinka wskazanych krzewów iglastych, 
przesadzenia, montaż latarni solarnej. Wszystkie elementy 
terenu są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

12. Remont i rozbudowa 
istniejącego placu zabaw w Gołuchowicach

Lokalizacja: Gołuchowice
Powierzchnia: 1151 m2

W ramach robót zostanie wykonane zagospodarowanie 
i utwardzenie terenu, montaż piłkochwytu oraz demon-
taż i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych 
a także elementów małej architektury. Istniejący układ 
chodników, ogrodzenie z furtką wejściową i oświetle-
nie placu zabaw pozostaje bez zmian. Przewidziano 
montaż placu zabaw i siłowni plenerowej w nowym 
układzie w oparciu wodoprzepuszczalne nawierzchnie. 
Zaplanowano zamontowanie stojaków na rowery oraz 
ustawienie ławek i koszy na śmieci. Projektuje się ławki 
betonowe bez oparcia i z oparciem. W części zachodniej 
zaplanowano utwardzenie z kostki betonowej w for-
mie chodnika jako bezpieczne dojście do urządzeń 
zabawowych. Teren zostanie oświetlony.

11. Remont i rozbudowa 
placu zabaw przy Izbie Pamięci w Jurczycach



Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zagospodarowaniem 
terenu wraz z następującymi obiektami małej archi-
tektury i pracami budowlanymi: rozbiórka większości 
istniejących urządzeń nie nadających się do dalszego 
użytkowania, budowa placu zabaw wraz z montażem 
nawierzchni bezpiecznej wodoprzepuszczalnej (zrąbki 
drewniane), wyposażenia i ogrodzenia, montaż urzą-
dzeń siłowni zewnętrznej i kosza do gry w koszykówkę, 
montaż ławek tradycyjnych i młodzieżowych, stojaków 
na rowery, koszy na śmieci i regulaminu, ukształtowanie 
terenu, a także liczne nasadzenia zieleni, w tym zieleni 
funkcjonalnej. Wszystkie elementy terenu są dostępne 
dla osób niepełnosprawnych.Lokalizacja: Grabie

Powierzchnia: 1285 m2

Autor projektu: MS Design Maria Skotnicka, Tychy

14. Rozbudowa i konserwacja 
istniejącego placu zabaw w Grabiu
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W ramach działania przewiduje się rozbudowę zaniedba-
nej infrastruktury społecznej znajdującej się przy szkole 
podstawowej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni poliuretanowej. Boisko będzie wygro-
dzone za pomocą ogrodzenia z piłkochwytami. Planuje 
się również budowę chodników o nawierzchni żwirowej, 
plac zabaw z poliuretanową nawierzchnią bezpieczną, 
siłownię zewnętrzną, elementy małej architektury, park 
linowy z zastosowaniem systemowych elementów 
drewniano-sznurowych dopasowany do istniejącego 
drzewostanu, budowę oświetlenia, nasadzenia zieleni 
wysokiej oraz niskiej, montaż stojaków rowerowych. 
Ponadto, zadanie zawiera wykonanie bezpiecznego 
dojścia, przebudowę zjazdu na działkę wraz z budową 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 

Lokalizacja: Wielkie Drogi
Powierzchnia: 11261 m2

Autor projektu: Autorska Pracownia Projektowa 
Jerzy Wowczak, Autorska Pracownia Projektowa 
JWMS Sp. z o.o.

13. Rozbudowa 
infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej 
w Wielkich Drogach
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Przedmiotem działania jest rozbudowa istniejącego 
kompleksu sportowego o boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach  33x20 m o nawierzchni poliuretanowej, 
montaż wyposażenia boiska, piłkochwytów i elemen-
tów małej architektury (oczko wodne, ławki, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery np. w kształcie odwróconej 
litery U) oraz budowy wewnętrznej oświetleniowej 
instalacji elektrycznej prowadzonej na zewnątrz. Zakres 
zadania obejmuje również montaż urządzeń siłowni 
plenerowej na wodoprzepuszczalnej nawierzchni 
żwirowej, wykonanie utwardzenia dojścia do boiska 
i urządzeń siłowni oraz wymianę części ogrodzenia 
wokół terenu rekreacyjnego wraz z furtką i bramą, 
a także nasadzenia zieleni. Teren będzie oświetlony 
za pomocą latarni solarnych.

Lokalizacja: Rzozów
Powierzchnia: 2191 m2

Autor projektu: Pracownia Projektowa Architekto-
niczno-Konstrukcyjna inż. Bartosz Lubomirski, Kraków

15. Rozbudowa 
istniejącego obiektu sportowego w m. Rzozów  
o boisko wielofunkcyjne i miejsce do spotkań 
plenerowych
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Inwestycja obejmuje adaptację pomieszczeń remizy 
OSP na Centrum Aktywności Kulturalnej oraz zagospo-
darowanie działki przy budynku. W zachodniej części 
projektuje się zabudowę urządzeń placu zabaw, zaś 
w części wschodniej strefę rekreacyjną. Zaprojekto-
wano zabudowę terenu placu zabaw 6 urządzeniami 
o zróżnicowanych funkcjach. Na terenie placu zabaw 
zaplanowano zamontowanie stojaków na rowery. 
Projektuje się ławki betonowe z oparciem i bez oparcia 
oraz kosz na śmieci. Ponadto zaprojektowano wiatę 
rekreacyjną i stanowisko grillowe. Zaprojektowano 
układ zieleni w postaci krzewów kwitnących i drzew 
wysokich. W pozostałej części teren pozostaje zielony. 
Dla doświetlenia terenu przewidziano lampy solarne.

Lokalizacja: Polanka Hallera
Powierzchnia: 316 m2

Autor projektu: Pracownia Projektowa Architekto-
niczno-Konstrukcyjna inż. Bartosz Lubomirski, Kraków

16. Przebudowa 
pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera  
do funkcji Centrum Aktywności Kulturalnej  
wraz z zagospodarowaniem otoczenia remizy
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Lokalizacja: Polanka Hallera
Powierzchnia: 1442 m2

Przedmiotem działania jest przebudowa istniejącego 
zaniedbanego boiska na boisko wielofunkcyjne o wymia-
rach 22x44 m o wodoprzepuszczalnej nawierzchni 
poliuretanowej otoczone piłkochwytami. Przewiduje 
się pola gry do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz 
tenisa.  Zaplanowano również siłownię zewnętrzną 
na nawierzchni bezpiecznej, wykonanie bezpiecznego 
dojścia poprzez chodniki oraz elementy małej archi-
tektury (ławki oraz kosze na śmieci, stojaki na rowery 
np. w kształcie odwróconej litery U). Wszystkie elementy 
terenu są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

17. Przebudowa 
boiska sportowego w Polance Hallera

18. Budowa 
Centrum Aktywności Kulturalnej w Borku 
Szlacheckim

Lokalizacja: Borek Szlachecki
Powierzchnia: 1870 m2

Przedmiotem działania jest budowa budynku Cen-
trum Aktywności Kulturalnej (CAK) „Borek” wraz 
z wewnętrznymi instalacjami. Na parterze zapro-
jektowano pomieszczenia: garaż dla OSP, szatnię 
i łazienkę, biuro, salkę konferencyjną i magazyn. 
Dodatkowo na parterze zaprojektowano kotłownię 
oraz sanitariat i magazyn z niezależnymi wejściami 
od zewnątrz dla użytkowników istniejącego terenu 
sportowego. Na poddaszu zaprojektowano salę wie-
lofunkcyjną z możliwością podziału ścianką mobilną. 
Przy sali zaprojektowano foyer, zaplecze kuchenne 
oraz zaplecze sanitarne zawierające m.in. stanowisko 
do przewijania dzieci oraz łazienkę.



Lokalizacja: Borek Szlachecki
Powierzchnia: 1585 m2

Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejącego kom-
pleksu sportowo-rekreacyjnego o boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej, montaż wyposażenia 
boiska (kosze i słupki), piłkochwytów, montaż urządzeń 
siłowni plenerowej i elementów małej architektury 
oraz budowy wewnętrznej oświetleniowej. Bezpieczne 
dojście do boiska i siłowni plenerowej zaplanowano 
w formie chodników z kostki betonowej. W strefach 
bezpieczeństwa urządzeń siłowni plenerowej przewi-
dziano wodoprzepuszczalną nawierzchnię żwirową. 
Dodatkowo zaprojektowano nasadzenia. Ponadto, 
inwestycja zakłada wykonanie ścieżki rowerowej 
wzdłuż zachodniej granicy działki i istniejącego boiska 
sportowego. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni 
asfaltobetonowej na warstwach podbudowy. Teren 
zostanie oświetlony za pomocą latarni solarnych.

20. Teren  
rekreacyjno-sportowy 
dla mieszkańców wsi: boisko piłkarskie, teren 
rekreacyjny z wiatą w Zelczynie

Lokalizacja: Zelczyna
Powierzchnia: 9429 m2

Przedmiotem działania jest utworzenie terenu rekreacyj-
no-sportowego na terenie byłego boiska przyszkolnego 
zawierającego: boisko do piłki nożnej o wymiarach 
45x90 m i nawierzchni trawiastej, boisko wielofunk-
cyjne o wymiarach 14,1x26,1 m i nawierzchni poliure-
tanowej oraz budowa wewnętrznej inst. elektrycznej 
oświetlenia boisk w technologii energooszczędnej LED, 
drenażu ze zbiornikami szczelnymi, a także montaż 
piłkochwytów, elementów małej architektury (ławki 
i kosze) i nasadzenia zieleni.

19. Rozbudowa 
kompleksu sportowego wraz ze ścieżką  
rowerową w Borku Szlacheckim
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W ramach projektu planuje się remont i adaptację 
części budynku MPEC przy ul. Ogrody 7a na potrzeby 
CAK, spełniającego funkcje kulturalne i społ., gdzie 
znajdą się m.in.: świetlica (miejsce spotkań dla m.), sie-
dziba zarządu os. Pomieszczenia o łącznej pow. 146 m2 

wynajmowane będą przez Gminę Skawina w oparciu 
o wieloletnią umowę najmu. W toku warsztatów 
mieszkańcy zaprojektowali układ wnętrz oraz wybrali 
wspólnie elementy wyposażenia. Dzięki zawartej 
umowie społecznej część robót adaptacyjnych również 
zostanie zrealizowana przez lokalną społeczność. 

Lokalizacja: Oś. Ogrody, Skawina
Powierzchnia: 146 m2

Autor projektu: UMiG w Skawinie, mieszkańcy

22. Utworzenie 
Centrum Aktywności Kulturalnej na terenie  
oś. Ogrody
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Przedmiotem działania jest budowa budynku Centrum 
Aktywności Kulturalnej (CAK) w którym mieścić się będzie 
świetlica osiedlowa, biblioteka,  pomieszczenia usługo-
wo-handlowe, przedszkole, żłobek z zapleczem admini-
stracyjno-socjalnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi. 
Obiekt zostanie wykonany w technologii modułowej 
i składać się będzie z dwóch części – świetlicy wraz 
z biblioteką oraz przedszkola, żłobka i pom. usługowych, 
połączonych przeszklonym foyer. Po wykonaniu prac 
budowlanych, zostanie przeprowadzona aranżacja 
wnętrz poprzedzona warsztatami konsultacyjnymi 
z udziałem architektów wnętrz i przyszłych użytkow-
ników. W ramach inwestycji przewiduje się również 
urządzenie terenu wokół obiektu – utworzenie bez-
piecznych dojść oraz miejsc postojowych.

Lokalizacja: Oś. Rzepnik, Skawina
Powierzchnia: całkowita obiektu 1031 m2

Autor projektu: DMD Modular, Skawina

21. Utworzenie 
Centrum Aktywności Kulturalnej na terenie  
oś. Rzepnik
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Co to jest rewitalizacja?

Moja działka/mój dom znajduje  
się w “terenie zdegradowanym”  
albo w “obszarze rewitalizacji”. 
Co to dla mnie oznacza?

Kto zadecydował 
o wyborze tego co 
się buduje i gdzie 
się to buduje?

Rewitalizacja to dosłownie: ożywienie, przywrócenie 
do życia. W dużym skrócie chodzi o wyprowadzanie ze 
stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów gminy. 
Głównym celem jest poprawa jakości życia na terenie 
rewitalizowanym. Rewitalizacja to długi proces. To przede 
wszystkim praca z ludźmi – z lokalną społecznością. Choć 
najbardziej widoczne jest to co się buduje, najważniejszym 
efektem jest wzrost aktywności lokalnej społeczności. 
Pomagać mają w tym wysokiej jakości miejsca spotkań: 
boiska, place zabaw oraz zieleń współtworzona i współ-
zarządzana przez mieszkańców. 

Oznacza to tyle, że w niedalekiej odległości od nieru-
chomości powstanie nowoczesna infrastruktura sporto-
wo-rekreacyjna. Według zapisów ustawy o rewitalizacji 
Gmina może ustanowić prawo pierwokupu nieruchomości 
w obszarze rewitalizacji. W Skawinie jednak nie ustano-
wiono takiego prawa więc z punktu widzenia mieszkańca 
niewiele się zmieniło. Jedyną uciążliwością jest często 
konieczność uzyskania zaświadczenia stwierdzającego 
czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji, 
w przypadku sprzedaży nieruchomości. 

Mieszkańcy. Od 2015 roku odbywały się liczne spotka-
nia, wywiady i warsztaty, podczas których mieszkańcy 
przedstawili swoją wizję zmian i wskazali na to co trzeba 
zrobić w ich otoczeniu aby żyło się lepiej. W efekcie tych 
spotkań powstały Plany Odnowy Miejscowości oraz później 
Gminny Program Rewitalizacji [GPR], który zawiera pełen 
katalog zadań dla wszystkich sołectw i miasta. Podczas 
przygotowania dokumentacji dla proponowanych w GPR 
zadań odbywały się kolejne spotkania z mieszkańcami, 
by wspólnie opracować koncepcję projektową. 
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Co będzie się działo na  
obiektach kiedy już powstaną?

Dlaczego mieszkańcy 
mają włączać się  
w prace przy budowie 
i co mają robić potem?

Do kogo skierowana 
jest rewitalizacja?  
Kto powinien się nią 
interesować?

To również zależy od mieszkańców. Lokalna społeczność 
sama zadecyduje w jaki sposób chce wykorzystywać 
obiekt – jakiego rodzaju zajęcia i jak często będą na 
nim prowadzone. Mieszkańcy mogą wykorzystać swój 
potencjał, pasje i umiejętności do organizowania cieka-
wych wydarzeń np. Jeśli jest wśród nich nauczyciel WF  
lub trener, może prowadzić zajęcia dla dzieci, mło-
dzieży lub osób starszych.  Zachowana musi zostać 
jednak zasada, że wszystkie obiekty są ogólnodostępne.  
Nie można ich też wynajmować ani dzierżawić. 

Rewitalizacja skierowana jest przede wszystkim do 
mieszkańców terenów rewitalizowanych. Jednak dzięki 
temu, że nowe boiska, place zabaw, Centra Aktywności 
Kulturalnej będą ogólnodostępne proces rewitalizacji 
pozytywnie wpłynie na życie wszystkich mieszkańców 
naszego miasta i gminy. Każdy mieszkaniec może mieć 
wpływ na to jak funkcjonować będą zrewitalizowane 
obiekty. Dlatego też rewitalizacją powinien interesować 
się każdy, komu leży na sercu rozwój Skawiny. 

Ponieważ to są ich projekty! Mieszkańcy sami wskazali 
co ich zdaniem dzieje się dobrego i złego w ich otocze-
niu. Wybrali działania, które poprawią jakość ich  życia. 
Następnie brali udział w projektowaniu. Kolejnym krokiem 
jest praca przy powstawaniu inwestycji. Ważne jest w tym 
momencie zaangażowanie i integracja mieszkańców. 
Kiedy obiekty, place zabaw i boiska będą gotowe, miesz-
kańcy zgodnie z założeniami projektu powinni również 
wziąć odpowiedzialność za ich działanie - organizować 
na nich wydarzenia, zajęcia, prowadzić harmonogram 
i dbać o nową infrastrukturę. 
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Kulturalnej

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Ogólnodostępna przestrzeń publiczna 
dla aktywizacji i integracji mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich Gminy Skawina – ITD i ITP”, 
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