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Skawina, 27 stycznia 2017 r. 
 
 

Raport z konsultacji społecznych 
 

Przedmiot konsultacji: 
„Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022” 
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V. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 
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VII. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych 

 
 

I. Przedmiot konsultacji społecznych 
 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022 wraz załącznikami; 
 

II. Podmiot konsultacji społecznych 
 
Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze obszaru rewitalizacji wyznaczonego na trenie Gminy Skawina. 
 

III. Cel konsultacji społecznych 
 
Celem konsultacji społecznych było poddanie opinii mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji wyznaczonego w Gminie Skawina projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022, jako dokumentu który będzie programował proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe 
nasilenie negatywnych zjawisk, z możliwością zgłaszania uwag i sugestii. 
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IV. Organizacja i przebieg 
 

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 30 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i 
Gminy Skawina nr 273.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zamiaru przeprowadzenia konsultacji społecznych a także Obwieszczeniem Burmistrza z dnia 22 grudnia w tej 
samej sprawie. 
 
Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla Gminy Skawina. W 
tym celu materiały podlegające konsultacjom zostały umieszczone: 
 W formie elektronicznej na stronie www.gminaskawina.pl , na stronie głównej, w zakładce „Konsultacje społeczne”, w podzakładce „Program rewitalizacji”, w zakładce 

„Gminny Program Rewitalizacji”; 
 W formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w zakładce ”Zamówienia publiczne i ogłoszenia”, w podzakładce 

„Ogłoszenia różne”; 
 W formie elektronicznej na profilu Facebook Gminy Skawina; 
 W formie papierowej w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 oraz siedzibie Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 12; 
 W formie papierowej udostępniane w trakcie warsztatu konsultacyjnego i debaty społecznej w okresie trwania konsultacji, które odbyły się kolejno w dniu 09.01.2017 r. w 

Skawinie oraz w dniu 16.01.2017 r. w Radziszowie. 
 
Informacja o trwających konsultacjach społecznych była rozpowszechniana w formie informacji na stronie internetowej gminy, na profilu Facebook’owym gminy, Obwieszczenia 
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina umieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz w formie papierowej w gablocie 
Urzędowej oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich podobszarach rewitalizacji na terenie Gminy Skawina. Wysłano komunikat prasowy do mediów lokalnych  z informacją o 
rozpoczęciu przedmiotowych konsultacji społecznych. Dodatkowo informacja o konsultacjach była wysyłana mailowo do radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Przewodniczących 
Zarządów Osiedli miasta Skawina, Sołtysów, jednostek organizacyjnych gminy, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw z Gminy Skawina. Zwrócono się 
także z prośbą do wyżej wymienionych osób i jednostek o rozpowszechnianie informacji o trwających konsultacjach. Rozwieszono plakaty informacyjne dotyczące spotkań 
konsultacyjnych w każdym podobszarze rewitalizacji na terenie Gminy Skawina. 
 
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz  Zgłaszania Uwag możliwy do pobrania ze strony www.gminaskawina.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” podzakładce 

„Program rewitalizacji”; ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w zakładce ”Zamówienia publiczne i ogłoszenia”, w podzakładce „Ogłoszenia 
różne” lub do odebrania w siedzibie Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, udostępniany w trakcie spotkań konsultacyjnych, który można było przesłać 

pocztą elektroniczną na adres rewitalizacja@gminaskawina.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców urzędu, Rynek 14. Wzór  Formularza Zgłaszania 

Uwag stanowi załącznik nr 1 do raportu. Dodatkowo uwagi były zbierane podczas spotkań w formie warsztatu konsultacyjnego i debaty społecznej w ramach konsultacji w formie ustnej. 
 

W toku konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania. Pierwsze w formie warsztatu konsultacyjnego w Sali obrad ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w dniu 
09.01.2017 r. oraz debaty społecznej w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie dnia 16.01.2017 r.. Przedmiotem spotkań było przedstawienie projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Skawina, jak również zebranie uwag i sugestii do przedłożonego projektu uchwały. 
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Dodatkowo w trakcie trwania konsultacji odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Skawina w dniu 19.01.2017 r. w Sali obrad ratusza Urzędu Miasta i Gminy w 
Skawinie, podczas którego zaprezentowano jego członkom projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina, przedstawiono dotychczas zgłoszone uwagi, 
przeprowadzono dyskusję oraz zebrano uwagi i sugestie do dokumentu.  
 
 

V. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 
 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie Gminy Skawina.  
 

 
VI. Zgłoszone uwagi 

 
 
Podczas trwających konsultacji zgłoszono łącznie 59 uwag. 
 
 
W efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły następujące uwagi: 

Nr uwagi 

Część dokumentu, 
do którego odnosi się uwaga 
(numer strony dokumentu, 

nazwa sekcji) 

Treść 
uwagi/opinii/propozycji 

Uzasadnienie uwagi Odpowiedź 

Uwaga nr 1  
 

Rozdział 8.2 – Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych, 
Przedsięwzięcia podstawowe 
nr 6: Animator rozwoju 
lokalnego, str. 178 

Animator rozwoju 
lokalnego powinien być 
również osobą, która 
wspomaga organizacje 
pozarządowe w pisaniu 
i rozliczaniu projektów 

Dużym problemem dla 
organizacji 
pozarządowych jest 
napisanie i rozliczenie 
wniosku, ze względu na 
brak umiejętności 
„dopasowania” języka pod 
konkretny konkurs. 

Uwaga nieuwzględniona  
 
Wskazane działanie ma już w 
swoich kompetencjach 
Centrum Wsparcia dla 
Organizacji Pozarządowych, 
które Gmina Skawina 
uruchomiła w 2015 r.  Więcej 
informacji o działalności 
Centrum można znaleźć na 
stronie www.gminaskawina.pl 
(http://www.gminaskawina.pl
/index.php?option=18&action
=articles_show&art_id=447&
menu_id=504&page=22) 
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Uwaga nr 2 
 

Rozdział 8.1 – Przedsięwzięcia 
planowane do realizacji 
w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów 

Propozycja nowego 
przedsięwzięcia „Centrum 
edukacyjne”/ „Centrum 
edukacyjno-kulturalne” 
połączonego z: 
 centrum praktyk 
edukacyjnych, ośrodkiem 
doskonalenia nauczycieli, 
zajęciami 
terapeutycznymi dla 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, doradztwem 
zawodowym oraz 
kursami zawodowymi 
i kwalifikacyjnymi 
 centrum działań dla 

biznesu (sale 
konferencyjne, 
organizacja kongresów 
i konferencji oraz 
szkoleń) 

Potrzeba stworzenia 
miejsca, w którym 
realizowane będą 
działania dla społeczności 
lokalnej w oparciu 
o potencjał dwóch grup 
wiekowych – młodych 
ludzi i seniorów 
(„juniorzy – kursy dla 
seniorów, seniorzy – 
działania dla juniorów) + 
warsztaty prowadzone 
symultanicznie – dla 
matki/ojca/dziadka  
i dziecka, spotkania 
z autorytetami, warsztaty 
wspierające rodziców 
i wspierające rozwój 
dziecka, zajęcia dla 
seniorów typu 
uniwersytet III wieku. 
Widzimy potrzebę 
scentralizowania 
działalności Centrum 
Aktywizacji Społecznej w 
poszczególnych 
sołectwach. Gminne 
Centrum Edukacyjne, 
dbałoby o dostosowanie 
oferty do potrzeb 
mieszkańców i o 
zapewnienie wysokich 
standardów we 
wszystkich CAS. Oferta 
Centrum Edukacyjnego 
ma konkretne propozycje 
działań dla każdej grupy 
społecznej: Seniorów, 

Propozycja uwzględniona  
 
Proponowane działania 
obejmują bardzo szeroki 
zakres wsparcia dla różnych 
grup społecznych, jak również 
elementy dedykowane dla 
przedsiębiorców przyczynią 
się do zmniejszenia 
problemów zdiagnozowanych 
na obszarze rewitalizacji 
zwłaszcza w sferze społecznej. 
Należy podkreślić, iż 
działalność Centrum 
Edukacyjnego będzie 
prowadzona przez podmiot 
ekonomii społecznej lub 
organizację pozarządową, 
która samodzielnie będzie 
pozyskiwał środki na 
funkcjonowanie. W naszym 
przekonaniu proponowane 
przedsięwzięcie zasługuje na 
możliwość realizacji. 
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Juniorów, osób 
niepełnosprawnych, 
matek z małym 
dzieckiem, rodzin z 
dziećmi oraz ofertę 
skierowaną dla osób 
bezrobotnych a także 
pracujących 
podejmujących różne 
formy doskonalenia 
zawodowego. Oferta 
Centrum nie zapomina o 
strefie przedsiębiorczości 
i ma także ofertę dla 
biznesu. Oferujemy 
również doskonalenie 
nauczycieli. 

Uwaga nr 3 
  

Rozdział 8.1 – Przedsięwzięcia 
planowane do realizacji 
w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów. 

Dopisanie podłączenia do 
sieci ciepłowniczej 
wszystkich podobszarów 
rewitalizacji w mieście 

Takie rozwiązanie jest 
niezbędne w kontekście 
zwalczania niskiej emisji 

Propozycja uwzględniona  
  
Propozycja zostanie dopisana 
do opisu przedsięwzięcia 
uzupełniającego Eko- Zmiana 
w zakresie Działań mających 
na celu ograniczenie niskiej 
emisji, w tym:  
- podejmowanie działań na 
rzecz wsparcia rozwoju  
miejskiej sieci ciepłowniczej 
na obszarze miasta Skawina. 
Proszę jednak pamiętać, że 
budowa/rozbudowa sieci 
ciepłowniczej nie jest 
zadaniem Gminy, na naszym 
terenie za rozwój sieci 
ciepłowniczej odpowiada 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej (MPEC 
S.A). Niemniej jednak Gmina 
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wspiera te działania zarówno 
poprzez działania promujące 
sieć ciepłowniczą wśród 
mieszkańców, jak i programy 
dotacyjne wspierające 
wymianę nie ekologicznych 
źródeł ciepła. Działania te 
wprost wynikają z Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej, 
który został uchwalony przez 
Radę Miejską w Skawinie w 
2015 r. (Uchwała nr X/120/15 
Rady Miejskiej w Skawinie z 
dnia 26 sierpnia 2015 r. w 
sprawie przyjęcia i wdrożenia 
do realizacji „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej 
wraz z niezbędnymi 
elementami uzupełniającymi 
dla Gminy Skawina na lata 
2015 - 2020” 
(http://bip.malopolska.pl/umi
gskawina,a,1099844,uchwala-
nr-x12015-rady-miejskiej-w-
skawinie-z-dnia-26-sierpnia-
2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-
wdrozeni.html) zmieniona 
uchwałą nr XIII/174/15 z dnia 
25 listopada 2015 r. 
(http://bip.malopolska.pl/umi
gskawina/Article/get/id,1141
180.html)  

Uwaga nr 4 
   

Rozdział 8.1 – Przedsięwzięcia 
planowane do realizacji 
w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów;  
Przedsięwzięcie podstawowe nr 

Reprezentując Zarząd 
Osiedla „Ogrody”, wnoszę o  
ostateczne umiejscowienie 
przedsięwzięcia 
polegającego na 
utworzeniu Centrum 

Biorąc pod uwagę 
dodatkowe spotkanie 
konsultacyjne, w którym 
brali udział 
przedstawiciele 
reprezentujący 

Uwaga uwzględniona 
 
Biorąc pod uwagę dodatkowe 
konsultacje potwierdzające 
ostateczne umiejscowienie 
utworzenia Centrum 

http://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1099844,uchwala-nr-x12015-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-wdrozeni.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1099844,uchwala-nr-x12015-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-wdrozeni.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1099844,uchwala-nr-x12015-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-wdrozeni.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1099844,uchwala-nr-x12015-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-wdrozeni.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1099844,uchwala-nr-x12015-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-wdrozeni.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1099844,uchwala-nr-x12015-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-26-sierpnia-2015-r-w-sprawie-przyjecia-i-wdrozeni.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1141180.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1141180.html
http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,1141180.html
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2 w ramach kierunku działania 
1.2 Zwiększenie dostępności do 
przestrzeni i oferty tworzonych 
dla aktywizacji i integracji 
mieszkańców, w tym dzieci, 
młodzieży, rodzin z dziećmi i 
seniorów. Opis przedsięwzięcia 
w rozdziale 15.2.; Załącznik nr 2 
do Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Skawina na 
lata 2016-2022 - Załącznik 
graficzny przedstawiający 
podstawowe kierunki zmian 
funkcjonalno-przestrzennych 
obszaru rewitalizacji – Arkusz 
nr II, schemat. 

Aktywności Kulturalnej na 
podobszarze rewitalizacji  
nr 3, stanowiącego 
przedsięwzięcie 
podstawowe nr. 2, w 
budynku MPEC przy ul. 
Ogrody 7a w Skawinie. 
Dodatkowo w związku z 
powyższym, wnioskuję o 
dostosowanie załącznika 
mapowego oraz opisów, 
odnoszących się do 
przedmiotowego 
przedsięwzięcia.  
 

mieszkańców podobszaru 
rewitalizacji na osiedlu 
Ogrody, w tym Zarząd 
Osiedla Ogrody, Radni 
Rady Miejskiej w 
Skawinie oraz 
Burmistrzowie Miasta i 
Gminy Skawina, a także 
postulatów zgłaszanych w 
trakcie warsztatów 
konsultacyjnych z dnia 
09.01.2017 r., 
potwierdzono ostateczne 
miejsce utworzenia 
Centrum Aktywności 
Kulturalnej (CAK) na 
osiedlu  Ogrody, którego 
realizacja zakłada 
powstanie świetlicy, 
miejsca spotkań dla 
mieszkańców oraz 
siedziby Zarządu osiedla. 
Pragnę również 
nadmienić, iż powyższe 
ustalenia są zgodne z 
wynikami konsultacji 
które miały miejsce na 
osiedlu w kwietniu 2016 
r. i są odzwierciedleniem 
woli mieszkańców 
podobszaru rewitalizacji 
na osiedlu Ogrody. 
 

Aktywności Kulturalnej w 
budynku MPEC, przy ul. 
Ogrody 7a,  powyższe 
ustalenia przyjmuje się  do 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji. 

 Uwaga nr 5 Załącznik nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Skawina na lata 2016-2022 - 
Załącznik graficzny 
przedstawiający podstawowe 

Powiększenie obszaru 
projektu zlokalizowanego 
w podobszarze nr 19 
sołectwa  Krzęcin.  

Arkusz nr XI, nie obrazuje 
prawidłowego obszaru 
przedsięwzięcia 
podstawowego nr PP. 1.  
PRZESTRZEŃ DLA 

Uwaga uwzględniona 
 
Obszar projektu zostanie 
powiększony o brakujące 
działki. 
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kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru 
rewitalizacji – Arkusz nr XI 

AKTYWIZACJI I 
INTEGRACJI 
MIESZKAŃCÓW 
PODOBSZARÓW 
REWITALIZACJI Z 
TERENÓW WIEJSKICH 
GMINY SKAWINA – ITD i 
ITP - 
obiekty użyteczności 
publicznej, dla 
komponentu 2.8 
Rozbudowa kompleksu 
sportowego w Krzęcinie.  
Konieczność 
uwzględnienia 
brakujących  działek nr 
1145/2; 1156/2; 1156/3; 
1161/2; 1164/3; 

Uwaga nr 6 
 

s. 136, 142, 149, 150, 151, 163,  
173,  
 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
 

Przy każdym 
przedsięwzięciu, zwrócenie 
szczególnej uwagi na 
środowisko naturalne w  
szczególności na realizację 
nowych nasadzeń oraz 
powstawanie elementów 
błękitno-zielonej 
infrastruktury (w tym 
zieleni funkcjonalnej np. 
pochłaniającej 
zanieczyszczenia) 

Istotne jest z punktu 
widzenia mieszkańców, 
aby realizowane 
przedsięwzięcia zwracały 
uwagę na kwestie 
związane z zielenią 
(infrastruktura zielona), 
jak również wód 
opadowych.  W miejscach 
uwzględniających te 
elementy mieszkańcy 
czują się lepiej, a ponadto 
stanowią one  
infrastrukturę, która 
przeciwdziała efektowi 
cieplarnianemu. 

Uwaga uwzględniona 
 
Opisy przedsięwzięć zostaną 
poszerzone o dodatkowe 
rozwiązania wspierające 
poprawę stanu środowiska 
naturalnego. Przedsięwzięcia 
powinny preferować 
proekologiczne rozwiązania tj. 
roślinność funkcjonalną np. 
przez realizację ogrodów 
społecznościowych, 
rozwiązania sprzyjające 
mikroretencji np. ogrody 
deszczowe, rozszczelnianie 
powierzchni utwardzonych i 
inne. 
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Uwaga nr 7 
 

Rozdział 8 – Opis przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Zasadzenie roślin 
„pochłaniających 
zanieczyszczenia” 

Przy realizacji 
przedsięwzięć dużo jest 
planowanej zieleni. 
Nasadzenia roślin 
„pochłaniających 
zanieczyszczenia” należy 
traktować jako czynną 
walkę ze smogiem. 

Uwaga uwzględniona 
 
W zakresie przedsięwzięć, w 
ramach których przewiduje 
się nasadzenia zieleni, zostaną 
uwzględnione rośliny 
pochłaniające 
zanieczyszczenia. 

Uwaga nr 8 
 

1) 8.1 Charakterystyka 

przedsięwzięć podstawowych 

2. ITP. 
2.8 Rozbudowa kompleksu 
sportowego w Krzęcinie 
2) Miejsce realizacji 

Podobszar rewitalizacji nr 19, 
Działki nr 1152/8, 1155/2, 
1156/1, 1161/1, 1164/2 
3) Zakres 

 

1) Zmiana tytułu na 

2.8 Rozbudowa kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w 
Krzęcinie 
2) Należy dodać do 

podobszaru działki 1145/2 

1156/2 1156/3 1161/2 

1164/3? 

 
3) Dodać punkty: 

7) zainstalowanie 
oświetlenia na całym 
terenie sportowo-
rekreacyjnym 
8) utworzenie placu zabaw 
wraz z siłownią 
zewnętrzną 
9)utworzenie pomiędzy 
parkiem, a boiskiem 
piłkarskim boiska do gry w 
siatkówkę 
/koszykówkę/tenisa/ping 
ponga  
 

1) Tytuł dokładniej 
odpowiada zamierzeniom 
społeczności co do 
przeznaczenia tego 
miejsca. 
2) Zgodnie z korektą 
przeprowadzoną dla 
arkusza XI 
3) GPR jest 
pomyślany na lata do 
2022r , będzie podstawą 
do pozyskiwanie 
środków, dlatego wzorem 
innych sołectw, gdzie 
nawet rozróżnia się 
podłoże boiska, powinno 
się uszczegółowić jakie 
obiekty mają znaleźć się 
na tym terenie sportowo-
rekreacyjnym.  
Pkt.1-6 wraz z dodanymi 
pkt.7-9 pokazują 
całościowo, że przestrzeń 
rewitalizowana będzie 
miała charakter 
sportowo-rekreacyjny i 
będzie dedykowana 
wszystkim grupom 
wiekowym i społecznym. 
Uwagi te były zgłaszane 

1) Uwaga uwzględniona 
2) Uwaga uwzględniona 
zgodnie z uwagą nr 5. 
3) Uwaga uwzględniona 
 
Zaproponowana korekta 
tytułu pełniej oddaje 
charakter zadania 2.8, którego 
celem jest integracja i 
aktywizacja interesariuszy 
podobszaru rewitalizacji. 
Podobnie uszczegółowienie 
opisu poprzez dodanie 
informacji o pozostałych 
elementach kompleksu (m.in. 
plac zabaw, siłownia, boisko 
wielofunkcyjne) w pełni 
odpowiada na zdiagnozowane 
problemy. Zadanie ma 
bowiem na celu zapewnienie 
przestrzeni społecznej 
służącej aktywizacji i 
partycypacji wszystkich 
interesariuszy podobszaru.  
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podczas konsultacji 
społecznych. 
 
 
 

Uwaga nr 9 
 

Rozdział 8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych. 

PP.1  PRZESTRZEŃ DLA 
AKTYWIZACJI I 
INTEGRACJI 
MIESZKAŃCÓW 
PODOBSZARÓW 
REWITALIZACJI Z 
TERENÓW 
WIEJSKICH 
GMINY SKAWINA 
– ITD i ITP 
obiekty 
użyteczności 
publicznej  
ZAŁOŻENIA 
POSZCZEGÓLNYC
H 
KOMPONENTÓW 
- PROJEKTY  
ITD – INSPIRACJA 
TWÓRCZOŚĆ 
DZIAŁANIE  
1.3 Przebudowa 
pomieszczeń w 
budynku OSP 
Polanka Hallera 
do funkcji 
biblioteki 
publicznej wraz z 
zagospodarowani
em otoczenia 
remizy (plac 

Proponujemy zmianę treści 
zapisu punktu 1.3 na: 
„Przebudowa pomieszczeń 
w budynku OSP Polanka 
Hallera do funkcji świetlicy 
wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem 
otoczenia remizy (plac 
zabaw, wiata rekreacyjna, 
miejsce na grilla), Centrum 
Aktywności Kulturalnej 
(CAK) w Polance Hallera”  
 

Punkt 1.3 w obecnym 
projekcie GPR mówi o 
przebudowie budynku 
OSP w Polance Hallera do 
funkcji biblioteki 
publicznej. Konsultacje 
społeczne, (m.in. osobne 
spotkanie w sprawie GPR) 
wykazały, że we wsi 
istnieje zapotrzebowanie 
na świetlicę wiejską. W 
ramach tych konsultacji 
stwierdzono potrzebę 
stworzenia działającego 
raz-dwa razy w tygodniu  
punktu bibliotecznego w 
tej świetlicy, a nie 
potrzebę tworzenia nowej 
fili Gminnej Biblioteki 
Publicznej. 
Podsumowując: 
potrzebna jest świetlica 
(z punktem 
bibliotecznym), a nie 
biblioteka. 
Dlatego projekt 
przebudowy pomieszczeń 
w budynku OSP Polanka 
Hallera powinien 
przewidywać 
dostosowanie tych 
pomieszczeń do funkcji 
świetlicy wiejskiej, a nie 

Uwaga uwzględniona 
częściowo  
 
Celem przedmiotowego 
przedsięwzięcia jest 
utworzenie miejsca 
aktywności kulturalnej dla 
mieszkańców i interesariuszy 
podobszaru rewitalizacji, w 
tym do podejmowania 
działalności społecznej co jest 
uwzględnione w opisie 
zakresu przedsięwzięcia.  W 
związku ze zgłoszoną uwagą 
przeformułowano tytuł by 
bardziej odzwierciedlał zakres 
zadania  : „Przebudowa 
pomieszczeń w budynku OSP 
Polanka Hallera do funkcji 
Centrum Aktywności 
Kulturalnej wraz z 
zagospodarowaniem 
otoczenia remizy (plac zabaw, 
wiata rekreacyjna, miejsce na 
grilla).  
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zabaw, wiata 
rekreacyjna, 
miejsce na grilla), 
Centrum 
Aktywności 
Kulturalnej (CAK) 
w Polance Hallera  
 
 
 

 

funkcji biblioteki. 

Uwaga nr 10 
 

Rozdział 8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 

PP.
6  

Animator Rozwoju 
Lokalnego  
 
ETAP II – 
WYKSZTAŁCENIE 
GRUPY LIDERÓW  
 

 

W ramach planowanych 
szkoleń dla liderów 
lokalnych proponujemy 
włączenie tematyki 
„Podstawy pedagogiki, 
psychologii i interwencji 
kryzysowej”. 

Opisany w projekcie GPR 
zakres planowanej 
aktywności Liderów 
Lokalnych wskazuje na 
potrzebę posiadania 
przez nich, a szczególnie 
przez tych określonych 
terminami 
„animator/pasjonat 
prowadzący zajęcia”, 
przynajmniej 
podstawowych 
umiejętności z zakresu 
pedagogiki. 
Jeśli chodzi o psychologię 
i interwencję kryzysowa, 
także nie mamy na myśli 
zdobywania umiejętności 
specjalistycznych, tylko 
swego rodzaju „pakiet 
pierwszej pomocy”, czyli 
umiejętność wstępnego 
rozpoznania sytuacji 
kryzysowej i wiedzę 
dokąd skierować osobę 
potrzebującą i jak jej 
dodatkowo nie zaszkodzić 
(np. świadomość 

Uwaga uwzględniona 
 
Proponowana kwestia 
znajduje uzasadnienie, 
poparte logiczną argumentacją 
i zostanie uwzględniona w 
opisie przedsięwzięcia 
podstawowego nr 6.  
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konieczności zachowania 
w takich sytuacjach 
najwyższej dyskrecji) . 
Sądzimy, ze włączenie do 
projektu tego typu 
szkoleń dla liderów, a 
przez to stworzenie grupy 
ludzi zaangażowanych, a 
przy tym posiadających 
podstawową wiedzę o 
trudnościach społeczno-
psychicznych, przyczyni 
się do zwiększenia szansy 
realizacji takich 
wymienionych w GPR 
celów projektu jak:  

 przywrócenie idei 
wspólnoty, 
samoorganizacji; 

 wzrost poczucia 
odpowiedzialnośc
i za miejsce, w 
którym żyję oraz 
identyfikacji z 
gminą; 

 
Uwaga nr 11 
 

Podobszar rewitalizacji numer 
12, sołectwo Radziszów. 
Przedsięwzięcia podstawowe. 
ITP. – Integracja, twórczość, 
przestrzeń. Zadanie 2.12. 
Przebudowa i rozbudowa 
boiska sportowego w 
Radziszowie (strona 150). 

Zakres: 
Punkt 1 
Po słowie „koszykówkę” 
dodać „oraz bieżnia z 
poliuretanu” 
Punkt 2 
Posłowie „rowerowe” 
dodać „stacje naprawy 
rowerów” 
Dodanie punktów: 
3/ Rozbudowa 
infrastruktury wokół 

Bieżnia umożliwi 
uprawianie, oprócz gier, 
sportu biegowego. Stacja 
naprawy rowerów 
zwiększy atrakcyjność 
miejsca i umożliwi 
rowerzystom 
dokonywanie drobnych 
napraw. Wiata oraz grill 
będą sprzyjać spotkaniom 
i integracji mieszkańców. 
Ich stworzenie bardzo 

Uwaga uwzględniona 
 
Proponowane elementy, jako 
uzupełnienie wskazanych 
przedsięwzięć przyczynią się 
do wzmocnienia lokalnej 
społeczności w zakresie 
propagowania kultury 
fizycznej, upowszechnienia 
ekologicznych środków 
transportu, integracji 
mieszkańców oraz 
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boiska – utworzenie 
miejsca spotkań rodzin – 
wiata rekreacyjna z 
oświetleniem, stolikami (w 
tym do gry w szachy) 
ławkami, grill. 
4/ Utworzenie miejsc 
postojowych dla 
samochodów. 

istotnie odpowiada na 
potrzeby różnych grup 
wiekowych. Utworzenie 
miejsc postojowych 
ułatwi dotarcie osobom z 
dalszych obszarów 
rewitalizacji (szczególnie 
niepełnosprawnym). 

zmniejszenia barier 
ograniczających aktywność 
osób niepełnosprawnych. W 
związku z powyższym, 
wniesioną propozycję należy 
uwzględnić. Uzupełnienie 
zakresu spowoduje 
zapewnienie przestrzeni 
społecznej służącej 
aktywizacji i partycypacji 
wszystkich interesariuszy 
podobszaru rewitalizacji. 
Proponowane działania 
wprost odpowiadają na 
zdiagnozowane problemy 
związane z brakiem miejsc i 
oferty czasu wolnego dla 
rodzin, młodzieży i seniorów. 
 

Uwaga nr 12 
 

Rozdział 8.1 – Przedsięwzięcia 
planowane do realizacji 
w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów;  
Przedsięwzięcie uzupełniające 
w ramach kierunku działania 
1.2 Zwiększenie dostępności do 
przestrzeni i oferty tworzonych 
dla aktywizacji i integracji 
mieszkańców, w tym dzieci, 
młodzieży, rodzin z dziećmi i 
seniorów. 

W imieniu mieszkańców 
osiedla Kościuszki w 
Skawinie, wnoszę o 
uwzględnienie w Gminnym 
Programie Rewitalizacji dla 
Gminy Skawina jako 
przedsięwzięcie 
uzupełniające projektu 
polegającego na 
utworzeniu Centrum 
Aktywności Kulturalnej na 
osiedlu Kościuszki w 
Skawinie. CAK byłby 
miejscem do prowadzenia 
działalności kulturalnej 
i  skupiającym aktywność 
społeczną, głównie 
mieszkańców  podobszaru 
rewitalizacji nr 4 

W toku prac nad 
Gminnym Programem 
Rewitalizacji dla Gminy 
Skawina  nie 
zaproponowano miejsca 
do prowadzenia 
działalności kulturalnej i  
skupiającej aktywność 
społeczną  dedykowanego 
mieszkańcom podobszaru 
rewitalizacji nr 4 
obejmujące osiedle 
Kościuszki w Skawinie. 
Odpowiadając na 
zdiagnozowane problemy 
na tym obszarze 
niezbędne jest stworzenie 
miejsca, które będzie 
stanowić centrum 

Uwaga uwzględniona 
 
Z uwagi na brak tego rodzaju 
inicjatywy na podobszarze 
osiedla Kościuszki, która z 
pewnością przyczyni się do 
większej integracji lokalnej 
społeczności, jak również 
stworzy platformę do 
realizacji wielu działań, 
prowadzonych przez różne 
podmioty, skutkujących 
zniwelowaniem problemów 
występujących na tym 
podobszarze, należy 
uwzględnić przedłożoną 
propozycję. Organizacja CAK 
będzie stanowić punkt wyjścia 
do podejmowania innych 
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obejmujące osiedle 
Kościuszki w Skawinie. 

aktywności różnorodnej 
działalności mieszkańców 
jak i organizacji 
pozarządowych.  
Realizacja tego rodzaju 
projektu przyczyni się do 
niwelacji dezintegracji 
mieszkańców i pobudzi 
aktywność społeczną 
wszystkich grup 
wiekowych.  Ponadto 
powstanie ww. centrum 
będzie sprzyjać 
podejmowaniu inicjatyw 
przez organizacje 
pozarządowe 
skierowanych do 
mieszkańców podobszaru 
na osiedlu Kościuszki. 

aktywności, w różnych 
sferach, dynamizujących i 
włączających lokalnych 
mieszkańców.  

Uwaga nr 13 
 

Rozdział 8.1 – Przedsięwzięcia 
planowane do realizacji 
w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów; PU. 2 WW: WSPARTY – 
WŁĄCZONY  
str. 127 

Wnioskuję o wprowadzenie 
dodatkowego komponentu 
w ramach przedsięwzięcia 
uzupełniające nr 2, 
polegającego na 
utworzeniu placówki 
wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży. 

Celem przedmiotowego 
działania jest 
uruchomienie jednostki, 
zapewniającej 
uczęszczającym dzieciom 
i młodzieży opiekę i 
wychowanie, pomoc w 
nauce, organizację czasu 
wolnego, zabawę i zajęcia 
sportowe oraz rozwój 
zainteresowań. Powyższe 
przedsięwzięcie jest 
niezwykle ważne w 
aspekcie rozwoju dzieci i 
młodzieży zwłaszcza 
zamieszkałych w 
obszarze rewitalizacji. 
 

Uwaga uwzględniona 
 
Utworzenie tego typu 
placówki z pewnością stworzy 
nowe możliwości rozwoju dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
obszaru rewitalizacji, biorąc 
pod uwagę obecny 
niewystarczający poziom tego 
typu działań. Przedsięwzięcie 
będzie przede wszystkim 
wspomagać dzieci i młodzież 
w trudnej sytuacji, które 
wymagają szczególnej uwagi.  
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Uwaga nr 14 
 

Pkt. 1.3 str. 128 Projektu 
Gminnego Rewitalizacji 

Rozszerzenie zadań 
realizowanych na terenie 
Osiedla Ogrody w ramach 
programu Rewitalizacji o 
przebudowę boiska do piłki 
nożnej w Skawinie 
usytuowanego pomiędzy ul 
Wesołą 5 i 7 a ul. 29 
Listopada . 
W ramach projektu 
zakładana jest: 

1. Modernizacja 
nawierzchni boiska 
(wyrównanie i 
wzmocnienie 
nawierzchni) 

2. Odnowienie 
nawierzchni z 
trawy naturalnej 

Ustawienie dwu ławek 

Obecny zakres 
zgłoszonych projektów do 
realizacji w ramach 
Rewitalizacji na terenie 
osiedla Ogrody nie 
obejmuje poprawy jakości 
infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej będącej 
miejscem integracji w 
plenerze. 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
 
Z uwagi na zakres 
Przedsięwzięcia 
Podstawowego nr 3 (PP3) 
proponowane działanie można 
uznać jako element 
przygotowania miejsca 
integracji i spędzania wolnego 
czasu. Lokalizacja  boiska 
powoduje, że można 
traktować je jako swoiste 
„podwórko”. W związku z 
powyższym w PP 3 dopisano 
do przykładowego zakresu 
prac boisko. Nowe brzmienie 
punktu : 
 

 doposażenie 
przestrzeni w małą 
architekturę: ławki, 
mała wiata grillowa, 
boisko 

 
Jednocześnie zgodnie z uwagą  
nr 38 opis PP3 został 
przeredagowany. Niemniej 
jednak zawiera on zgłoszoną 
uwagę. 

Uwaga nr 15 
 

Rozdział 8.1 – Przedsięwzięcia 
planowane do realizacji 
w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów; str. 127 

Błędny wykaz numerów 
podobszarów 
obejmujących 
przedsięwzięcie Przestrzeń 
dla aktywizacji i integracji 
mieszkańców podobszarów 
rewitalizacji z terenów 
wiejskich Gminy Skawina – 

Prawidłowy wykaz nr 
podobszarów dla tego 
przedsięwzięcia: 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22; 

Uwaga uwzględniona 
 
Poprawa błędnego zapisu. 
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ITD i ITP 
 

Uwaga nr 16 
 

5.1.2 Problemy i potencjały 
właściwe dla poszczególnych 
podobszarów rewitalizacji 
Gminy 
Opis podobszaru rewitalizacji 
Nr 4  
Str. 52 
 

Konieczność wyjaśnienia 
użytej nazwy - osiedle 
Stare. 

Charakterystyka 
podobszaru nr 4 została 
opisana pod nazwą 
Osiedle Stare, dla którego 
nazwą administracyjną 
jest Osiedle Kościuszki. 

Uwaga uwzględniona 
 
W projekcie GPR posługiwano 
się nazwą zwyczajową, którą 
używali także interesariusze 
podczas spotkań 
konsultacyjnych i taką nazwę 

zastosowano. Stosowne 
wyjaśnienie uwzględniono 
w opisie. 

Uwaga nr 17 
 

Załącznik nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Skawina na lata 2016-2022 - 
Załącznik graficzny 
przedstawiający podstawowe 
kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru 
rewitalizacji – Arkusz nr V 

Błędny opis oraz obszar 
projektu w Sołectwie 
Kopanka. 

Konieczność poprawy, z 
uwagi na zmianę nr 
działki oraz obrębu, na nr 
552 i obręb ewidencyjny 
Kopanka. Poprawa granic 
obszaru projektu. 

Uwaga uwzględniona 
 
Mając na względzie 
zachowanie aktualności 
danych, wprowadza się 
przedmiotową zmianę. 

Uwaga nr 18 
 

Załącznik nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Skawina na lata 2016-2022 - 
Załącznik graficzny 
przedstawiający podstawowe 
kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru 
rewitalizacji – Arkusz nr VII 

Brak nr działki, na której 
planowane jest 
przedsięwzięcie w 
podobszarze rewitalizacji 
nr 20.  

Celem uzupełnienia 
informacji konieczne jest 
dopisanie działki o nr 
382/1. 

Uwaga uwzględniona 
 
Porządkowo, wprowadza się 
brakującą informację. 

Uwaga nr 19 
 

Załącznik nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Skawina na lata 2016-2022 - 
Załącznik graficzny 
przedstawiający podstawowe 
kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru 
rewitalizacji – Arkusz nr XIII 

Błędny nr działki dla 
przedsięwzięcia pn. 
„Przebudowa boiska 
wielofunkcyjnego w 
Jurczycach”;,  

Należy wpisać 
prawidłowy nr działki – 
nr 250 

Uwaga uwzględniona 
 
Wprowadza się korektę nr 
działki. 
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Uwaga nr 20 
 

Załącznik nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Skawina na lata 2016-2022 - 
Załącznik graficzny 
przedstawiający podstawowe 
kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru 
rewitalizacji – Arkusz nr XIV 

Obszar projektu pn. 
„Przebudowa pomieszczeń 
w budynku OSP Polanka 
Hallera do funkcji biblioteki 
publicznej wraz z 
zagospodarowaniem 
otoczenia remizy;” Na 
działkach 
nr 237/3, 237/5, wykracza 
poza podobszar 
rewitalizacji. 

Należy ograniczyć obszar 
projektu do granic 
podobszaru rewitalizacji. 

Uwaga uwzględniona 
 
Porządkowo, wprowadza się 
korektę w załączniku 
mapowym. 

Uwaga nr 21 
 

Załącznik nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Skawina na lata 2016-2022 - 
Załącznik graficzny 
przedstawiający podstawowe 
kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru 
rewitalizacji – Arkusz nr XV 

Brak nr działki, na której 
planowane jest 
przedsięwzięcie w 
podobszarze rewitalizacji 
nr 18. 

Celem uzupełnienia 
informacji konieczne jest 
dopisanie działki o nr 
171. 

Uwaga uwzględniona 
 
Porządkowo, wprowadza się 
brakującą informację. 

Uwaga nr 22 
 

Załącznik nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Skawina na lata 2016-2022 - 
Załącznik graficzny 
przedstawiający podstawowe 
kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru 
rewitalizacji – Arkusz nr I, II, III, 
VI, IX, XI, XII, XIV;  

Wpisanie do opisu na 
arkuszach mapowych 
następującej dodatkowej 
informacji 
„Dokładna lokalizacja 
nieruchomości, na których 
będzie lokowane 
przedmiotowe zadanie, 
zostanie określona na 
etapie opracowywania 
dokumentacji technicznej - 
powyższe wskazania mają 
charakter informacyjny 
wskazują na wysoce 
prawdopodobne , 
planowane miejsce 
realizacji inwestycji w 
danym podobszarze 
rewitalizacji” 

Z uwagi  na ewentualną 
zmiany lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, która 
może być spowodowana 
różnymi czynnikami, 
należy zastosować 
zaproponowany zapis. 

Uwaga uwzględniona 
 
Zastosowanie proponowanego 
zapisu zapewni możliwość 
realizacji przedsięwzięć, 
pomimo konieczności zmiany 
miejsca jego realizacji, 
wynikających z obiektywnych 
przyczyn, których nie dało się 
przewidzieć na etapie 
opracowywania Gminnego 
Programu Rewitalizacji.  
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Uwaga nr 23 
 

Uwagi redakcyjne 
 
s.22, 24, 25, 36, 37, 69, 71, 72, 
79, 105, 114, 118, 122, 127, 128, 
133, 134, 135, 135, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149,  150, 
156, 157, 158, 159, 161, 162, 
163, 164, 165, 171, 173, 175, 
191, 199, 216, 213, 214, 215, 
216, 232 

Różnego rodzaju zmiany 
redakcyjne tj poprawa 
literówek, gramatycznych, 
kolejności wyrazów, 
kolejności akapitów etc 

Korekta językowa 
dokumentu 

Uwaga uwzględniona 

Uwaga nr 24 
 

s. 24 
4.1.3. Czynniki przestrzenno-
funkcjonalne  
 

Proponuje się dodanie 
boisk sportowych do treści  

Boiska sportowe (różnego 
rodzaju) pojawiają się 
jako projekty 
rozwiązujące m.in. 
problemy z dostępnością 
infrastruktury 
rekreacyjnej i sportowej, 
a w diagnozie ich brakuje. 

Uwaga uwzględniona 
 
Dodano „boiska” 
 
„Analiza przestrzenna 
dostępności infrastruktury 
rekreacyjnej i sportowej na 
terenie gminy Skawina 
obejmowała przede 
wszystkim infrastrukturę 
placów zabaw, parków i 
skwerów, ogólnodostępnych 
boisk sportowych oraz sal 
gimnastycznych,” 

Uwaga nr 25 
 

s.25 j/w Proponuje się dodanie 
odniesienia do komunikacji 
pieszej i rowerowej 

Zgodnie z Planem 
Mobilności dla Gminy 
Skawina (PMGS) – 
podkreślamy wszystkie 
środki mobilności. 

Uwaga uwzględniona 
 
Dodano „oraz wspiera rozwój 
komunikacji pieszej i 
rowerowej” 
„Plan Mobilności ma na celu 
zmniejszenie zapotrzebowania 
na podróże samochodem, 
wybór transportu publicznego 
jako głównego środka 
transportu w codziennych 
podróżach oraz wspiera 
rozwój komunikacji pieszej i 
rowerowej.” 
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Uwaga nr 26 
 

s. 112  
5.2 Kluczowe wyzwania dla 
obszaru rewitalizacji, 
DZIAŁANIE UKIERUNKOWANE 
NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU  

Proponuje się dodanie 
projektu MOWES. Projekt 
dotyczy rozwoju ekonomii 
społecznej, wprowadza 
nowe formy współpracy z 
pomiotami ekonomii 
społecznej lub tworzy 
przedsiębiorstwa 
społeczne. W ramach 
projektu „MOWES- 
Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej”  Gmina 
Skawina otrzyma 
bezpłatne, kompleksowe 
wsparcie edukacyjno-
doradcze w tym zakresie. 

Zakres tego 
przedsięwzięcia wpisuje 
się w działanie 
ukierunkowane na 
rozwiązanie problemu 

Uwaga uwzględniona 
 
Dodano projekt „MOWES”.  
Ekonomia społeczna to szansa 
na tworzenie miejsc pracy dla 
mieszkańców oraz lepsze 
zaspokojenie potrzeb 
społecznych. W praktyce 
najczęściej oznacza to szersze 
włączenie w realizację zadań 
użyteczności publicznej 
lokalnych organizacji 
pozarządowych lub innych 
podmiotów ekonomii 
społecznej. Wiążę się to z 
rozwijaniem nowych form 
współpracy finansowej, w tym 
zlecania zadań oraz społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
publicznych (tzw. klauzul 
społecznych), preferujących 
wykonawców tworzących 
miejsca pracy dla osób 
wykluczonych. Ekonomia 
społeczna to również 
tworzenie podmiotów 
ekonomii społecznej, na 
przykład organizacji 
pozarządowych przez 
mieszkańców lub spółdzielni 
socjalnych osób prawnych 
przez samorząd. Tego typu 
formy współpracy mogą być 
szczególnie cennym 
narzędziem do aktywizacji 
osób długotrwale 
bezrobotnych z obszaru 
rewitalizacji.  
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Uwaga nr 27 
 

s. 127 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.1 Przedsięwzięcia planowane 
do realizacji w ramach 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów 
WW: WSPARTY – WŁĄCZONY 

Proponuje się odniesienie 
do aktywizacji lokalnych 
społeczności i 
dwukierunkowości działań. 
Proszę o dodanie punktu: 
Dodano punkt „Włączanie 
osób zamieszkujących 
obszary rewitalizacji w 
działalność lokalnych 
organizacji oraz zachęcanie 
do organizowania się i 
zakładania nowych. „ 

Podkreślenie 
dwukierunkowości 
działania w odniesieniu 
do punktu poprzedniego 
tj. Włączanie lokalnych 
organizacji społecznych  
w działania na rzecz 
wsparcia osób 
potrzebujących 
(szczególnie  tych, które 
zamieszkują na terenie 
będącym obszarem 
działania organizacji). 
 

Uwaga uwzględniona 
 
Dodano punkt w 
zaproponowanym brzmieniu.  
 

Uwaga nr 28 
 

s.128  
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.1 Przedsięwzięcia planowane 
do realizacji w ramach 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów 
„ZRÓBMY SOBIE PODWÓRKO”  
 

Postuluje się zmianę 
drugiego członu nazwy – 
opisu przedsięwzięcia 
„Zróbmy sobie podwórko” 
na  „tworzenie miejsc 
spotkań i integracji na 
terenie osiedli w Skawinie 
oraz wzmacnianie 
lokalnych społeczności 
wokół tych miejsc. „. 
Równocześnie dokonać 
zmiany nazwy w treści 
całego opracowania oraz 
załączniku mapowym. 

Zmiana tytułu zadania w 
celu podkreślenia 
znaczenia komponentu 
społecznego. Całe 
przedsięwzięcie jest 
działaniem 
„placemakingowym” -  
stąd postulat 
przeredagowania tytułu i 
opisu, tak aby z jednej 
strony podkreślić 
kontekst społeczny, a z 
drugiej aby odwołanie do 
„placemakingu” stało się 
widoczne. 

Uwaga uwzględniona  
 
Zaproponowana korekta 
redakcyjna tytułu w pełni 
oddaje cele przedsięwzięcia.  
 
 

Uwaga nr 29 
 

s.129 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.1 Przedsięwzięcia planowane 
do realizacji w ramach 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów 
„AUDYT małej ARCHITEKTURY”  

Proponuje się zmianę w 
zapisie o czasie trwania 
audytu. Proponuje się 
realizację audytu ciągłego 
oraz dodanie zapisów o 
użyciu cyfrowych metod 
zbierania danych.  

Proponuje się realizację 
audytu ciągłego również 
za pomocą narzędzi 
cyfrowych,  ze względu na 
możliwość bieżącego 
monitorowania stanu 
infrastruktury. 

Uwaga uwzględniona 
 
Dodano „Audyt powinien mieć 
charakter ciągły i 
wykorzystywać również 
metody partycypacyjne oraz 
technologie informacyjne 
(projekt systemu 
powiadamiania mieszkańców  
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dla Gminy Skawina typu 
„NaprawmyTo”, media 
społecznościowe, strona 
internetowa etc) „ 
 

Uwaga nr 30 
 

s.132 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.1 Przedsięwzięcia planowane 
do realizacji w ramach 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów 
„POLITYKA MIESZKANIOWA NA 
+ „ 
 

Proponuje się dodanie 
nowego przedsięwzięcia 
oraz uwzględnienie udziału 
w gminy w programie 
Mieszkanie + 

Pomysł na nowe 
przedsięwzięcie, które 
może uzupełnić ofertę 
mieszkaniową oraz 
dodanie projektu 
(Program Mieszkanie +), 
w którym gmina już 
bierze udział. 

Uwaga uwzględniona 
  
Dodano „Mieszkanie za 
remont…” oraz „Mieszkanie +” 

Uwaga nr 31 
 

s.133  
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.1 Przedsięwzięcia planowane 
do realizacji w ramach 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów 
„BEZPIECZNY PIESZY”  
 

Proponuje się stworzenie 
standardów kształtowania 
infrastruktury drogowej 
uwzględniającej wszystkich 
użytkowników przestrzeni 
ulic 

Uzupełnienie zapisów 
przedsięwzięcia ma na 
celu podkreślenie, że 
konieczne jest 
zapewnienie 
bezpiecznego dojścia do 
miejsc integracji 
(wspólnych przestzreni) 
dla interesaroiuszy i 
mieszkańców 
podobszarów 
rewitalizacji. W 
szczególności istotne jest 
zapewnienie 
bezpiecznego dojścia 
pieszego i dojazdu 
rowerem. Należy 
podkreślić, że takie 
podejście jest w pełni 
zgodne z zapisami Planu 
Mobilności dla Gminy 
Skawina 

Uwaga uwzględniona 
 
Dodano dwa punkty : 
„Stworzenie i wdrożenie 
standardów w zakresie 
kształtowania ulic oraz 
organizacji ruchu, mające na 
celu ograniczenie 
priorytetyzacji ruchu 
samochodowego” oraz 
„Tworzenie przestrzeni 
współdzielonych (Shared 
Spaces).” 
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Uwaga nr 32 
 

s. 134  
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.1 Przedsięwzięcia planowane 
do realizacji w ramach 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji według struktury 
celów 
„DOKOS” 

Proponujemy uzupełnienie 
PU 18 o punkt: 
„Szkolenia dla 
mieszkańców w zakresie 
udzielania pierwszej 
pomocy, reakcji na 
przemoc, sposobów 
pomocy i przeciwdziałania 
oraz w zakresie współpracy 
ze służbami itd.” 

Postuluje się uzupełnienie 
PU 18 DOKOS o elementy 
które wzmacniałby 
kompetencje 
mieszkańców w zakresie 
reakcji na sytuacje 
kryzysowe. 

Uwaga uwzględniona 
 
Punkt dodano w 
zaproponowanym brzmieniu. 
 

Uwaga nr 33 
 

s.142 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
PP.1  
 

Postuluje się zmianę nazwy 
przedsięwzięcia na 
„OGÓLNODOSTĘPNA 
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 
DLA AKTYWIZACJI I 
INTEGRACJI 
MIESZKAŃCÓW 
PODOBSZARÓW 
REWITALIZACJI Z 
TERENÓW WIEJSKICH 
GMINY SKAWINA – ITD i 
ITP” 

Zmiana nazwy 
przedsięwzięcia dla 
podkreślenia 
komponentu publicznego 
i dostępności 

Uwaga uwzględniona 
 

Uwaga nr 34 
 

s.145, 158, 163, 175 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTÓW - PROJEKTY  
 
1. ITD – INSPIRACJA 
TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE  
 
1.1 Budowa budynku Centrum 
Aktywności Kulturalnej w 
Borku Szlacheckim  
 
2. Utworzenie Centrum 

Zmiana zapisu o 
stosowaniu konsultacji 
społecznych na mówiący o 
stosowaniu 
partycypacyjnych 
warsztatów projektowych.  

Wprowadzenie 
możliwości aktywnej 
partycypacji – 
współtworzenia, a nie 
tylko konsultowania, 
(czyli opublikowania 
projektu na stronie 
internetowej z 
możliwością składania 
uwag). 

Uwaga uwzględniona 
 
Zamieniono „konsultacje 
społeczne” na 
„partycypacyjnych warsztatów 
projektowych prowadzonych z 
interesariuszami…”   
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Aktywności Kulturalnej (CAK) 
na terenie podobszaru Osiedla 
Ogrody  
 
PP.3 „Zróbmy sobie podwórko”  
 
PP.5  
Rewitalizacja poprzemysłowa 
obszaru oraz otoczenia terenu 
byłej Huty Aluminium w 
Skawinie  
 
 
 

Uwaga nr 35 
 

s.151 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTÓW - PROJEKTY  
 
ITP – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ 
PRZESTRZEŃ 
 
Sekcja „  
Jakie zmiany przyniesie 
realizacja przedsięwzięcia 
(projekty miękkie)/  
co umożliwi realizacja 
przedsięwzięcia (projekty 
inwestycyjne)? „ 

Proponuje się zmianę i 
poszerzenie opisu zmian. 
Realizacja w/w projektów 
przyniesie zmiany w 
zakresie zwiększenia 
aktywności i świadomości 
mieszkańców obszarów 
rewitalizacji. Dzięki 
partycypacyjnemu 
podejściu do procesu 
projektowego mieszkańcy 
staną się współtwórcami i 
współgospodarzami 
realizowanych inwestycji. 
Przewiduje się, że wzrośnie 
dzięki temu poziom 
integracji, uczestnictwa 
oraz odpowiedzialności za 
wspólną przestrzeń.  
Na podobszarach 
rewitalizacji powstaną 
miejsca sprzyjające 
integracji społecznej i 
służące odbudowie 

Zgodnie z opisem pozycji 
w tabeli (relacja projekty 
miękkie – infrastruktura) 
oraz celami GPR na 
pierwszy plan wysunięto 
projekty społeczne i zyski 
społeczne, a 
infrastrukturę i proces jej 
wprowadzania 
potraktowano jako jedno  
z narzędzi.  

Uwaga uwzględniona 
 
Punkt otrzymuje brzmienie w 
zaproponowanym kształcie. 
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przestrzennej centrum wsi. 
Ogólnodostępne miejsca 
użyteczności publicznej z 
różnorodną infrastrukturą 
wysokiej jakości zapewnią 
przestrzeń do integracji 
lokalnej społeczności. 
Dzięki doinwestowaniu 
przestrzeni publicznych na 
obszarach rewitalizacji 
zmniejszy się 
stygmatyzacja i poczucie 
wykluczenia lokalnych 
społeczności. Przewiduje 
się, że dzięki efektowi 
synergii projektów 
infrastrukturalnych z 
aktywnością społeczną 
pełniej wykorzysta się 
potencjał mieszkańców,  co 
może spowodować spadek 
liczby aktów wandalizmu 
oraz wpłynie na 
zmniejszenie atomizacji 
społeczności lokalnej”  

Uwaga nr 36 
 

s.155 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTÓW - PROJEKTY  
 
PP.2  
Centra Aktywności Kulturalnej 
(CAK) w Skawinie  
 

Postuluje się usunięcie 
dwóch punktów  
• Niska jakość 
istniejącej wspólnej 
przestrzeni życiowej w 
mieście (głównie 
podwórka)  
• Niewystarczająca 
ilość oraz niska jakość 
przestrzeni publicznych - 
brak lub zły stan 
techniczny wspólnych i 
łatwo dostępnych 

Oba punkty nie dotyczą 
treści opisu 
przedsięwzięcia PP2, lecz 
PP3 „Zróbmy sobie 
podwórko” .  

Uwaga uwzględniona 
 
Treść usunięto jako 
nieadekwatną. Jednocześnie 
oba punkty znajdują się w 
diagnozie PP3. 
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przestrzeni publicznych i 
półpublicznych oraz niski 
poziom ich funkcjonalności 
oraz  estetyki, nie  
zachęcający do spotkań i 
integracji - brak miejsc, w 
których mieszkańcy 
mogliby się spotykać bądź 
istniejące miejsca są 
niefunkcjonalne i dlatego 
mieszkańcy z nich nie 
korzystają;” 

Uwaga nr 37 
 

s.158 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTÓW - PROJEKTY  
 
PP.2  
Centra Aktywności Kulturalnej 
(CAK) w Skawinie  
 
Sekcja  
„Jakie zmiany przyniesie 
realizacja przedsięwzięcia 
(projekty miękkie)/  
co umożliwi realizacja 
przedsięwzięcia (projekty 
inwestycyjne)?” 
 
 

Proponuje się zmianę treści  
punktu. Propozycja nowego 
brzmienia: 
„Dzięki realizacji zadań, 
powstaną miejsca 
sprzyjające integracji 
społecznej. Ogólnodostępne 
miejsca użyteczności 
publicznej z ofertą 
nakierowaną na 
aktywizację i integrację 
lokalnych społeczności oraz 
dające możliwość spędzania 
czasu wolnego dla każdej 
grupy społecznej będą 
stanowić podstawę do 
pełniejszego wykorzystania 
potencjału mieszkańców. 
Przedsięwzięcie przyczyni 
się  do wzrostu 
zaangażowania w sprawy 
społeczności lokalnej, a 
także wzrostu tożsamości 
terytorialnej, a być może 
zainicjowania działań, które 
zmotywują mieszkańców 

Samodzielna realizacja 
projektów jest ważniejsza 
od starań o środki. 
Projekty można 
realizować bez pieniędzy. 
O pieniądze można się 
starać i nie realizować 
projektów. Chodzi nam o 
realne projekty, a nie 
starania o pieniądze.  

Uwaga uwzględniona 
  
Punkt otrzymuje brzmienie 
zgodnie z propozycją. 
 



26 
 

danego osiedla do 
samodzielnej realizacji 
kolejnych projektów. (min z 
wykorzystaniem środków 
zewnętrznych ) (…)” 

Uwaga nr 38 
 

s.163 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTÓW - PROJEKTY  
 
PP.2  
„Zróbmy sobie podwórko” - 
miejsca spotkań i integracji na 
terenie osiedli w Skawinie  
 

Proponuje się zastąpienie 
„Przykładowego zakresu 
prac” „Przykładowym 
schematem realizacji 
projektu”:  
„Przykładowy schemat 
realizacji projektu: 
• Wizja lokalna – 
zidentyfikowanie zalet i 
rezerw, możliwości i 
przeszkód  
• Warsztaty 
projektowe dla 
mieszkańców 
• Wspólna realizacja 
przedsięwzięcia według 
założeń projektu np. 
utworzenie boiska, 
wprowadzenie elementów 
małej architektury, , 
nowych nasadzeń i 
pielęgnacja już istniejących 
elementów zielonej 
infrastruktury, utworzenie 
altan/schowków 
• Organizacja 
wydarzenia inaugurującego 
nową wspólną przestrzeń 
• Cykliczna 
organizacja wydarzeń w 
tym miejscu, 
• Ewaluacja projektu 

Przedstawienie schematu 
procesu pokazuje intencje 
i sposób osiągania zmiany 
społecznej, gdzie 
infrastruktura może być 
jednym z narzędzi jej 
osiągania a nie celem.  

Uwaga uwzględniona 
 
Punkt otrzymuje brzmienie 
zgodnie z propozycją.  
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Uwaga nr 39 
 

s. 179 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTÓW - PROJEKTY  
 
PP.6 „Animator Rozwoju 
Lokalnego”  
 

Wnosi się o 
zaktualizowanie fiszki 
projektowej wg. 
Przesłanego wzoru. 
 

Przekazany opis 
przedsięwzięcia 
precyzyjniej wyraża 
intencje UMiG. 

Uwaga uwzględniona 
 
Fiszka projektowa stanowi 
załącznik nr 2 do raportu.  

Uwaga nr 40 
 

s. 189 
10. JAKI JEST PLAN DZIAŁAŃ W 
GPR - KOMPLEMENTARNOŚĆ I 
ZINTEGROWANIE KIERUNKÓW 
DZIAŁAŃ ORAZ 
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
10.1 Rozłożenie przestrzenne 
realizacji przedsięwzięć 
podstawowych – kierunki 
zmian funkcjonalno-
przestrzennych 

Proponuje się zmianę treści 
tekstu na: 
„Miasto cechują braki w 
infrastrukturze społecznej 
wynikające m.in. zmian w 
strkukturze gospodarczej, 
własnościowej i 
organizacyjnej, które 
zachodzą od lat 90 XX 
wieku. (…)” 

Postawiona w tekście 
diagnoza nie znajduje 
potwierdzenia w historii i 
rozmowach z 
mieszkańcami i ich 
doświadczeniach.  
Wspomniane założenia i 
praktyki cechowało 
właśnie nasycenie 
infrastrukturą społeczną i 
socjalną, a niekorzystne 
zmiany w tym zakresie 
zaszły wraz ze zmianami 
ustrojowymi na 
przełomie lat 80 i 90 oraz 
zwłaszcza w latach 90 XX 
wieku.  

Uwaga uwzględniona 
 
Tekst otrzymuje brzmienie  
zgodne z uwagą. 

Uwaga nr 41 
 

s.212 
13.5. Wskaźniki realizacji 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji 
WP.1.4  
Podwórka na nowo 
wykreowane jako miejsca 
spotkań i integracji na 
podobszarach rewitalizacji w 
mieście Skawina.  

Postuluje się usunięcie 
pierwszego akapitu.  

Treść wątpliwa pod 
względem 
merytorycznym i nie 
znajduje potwierdzenia w 
historii oraz rozmowach z 
mieszkańcami. 

Uwaga uwzględniona 
 
Usunięto pierwszy akapit.  
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Uwaga nr 42 
 

s. 136 
PU 20 
 „CZYSTA GMINA SKAWINA” 

Uwzględnienie projektów 
nakierowanych na czyste 
powietrze. 

Uwagi zgłaszane podczas 
konsultacji. 

Uwaga uwzględniona 
 
Dodano treść. Punkt 
otrzymuje brzmienie „CZYSTA 
GMINA SKAWINA 
Działania proekologiczne 
mające na celu niwelowanie 
skutków niskiego poziomu 
świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców: 

 Inwentaryzacja 
dzikich  wysypisk na 
terenie gminy. 

 Likwidacja dzikich 
wysypisk. 

 Inwentaryzacja zieleni 
miejskiej i jej stanu 
fitosanitarnego. 

 Akcje edukacyjne, 
informacyjne i 
ostrzegawcze dla 
mieszkańców gminy. 

 Aktywna walka z 
niską emisją i 
zanieczyszczeniem 
powietrza.  

 Budowa lokalnych 
zbiorników 
retencyjnych  dla 
wody deszczowej w 
różnej skali. 

 Ograniczenie 
niekorzystnego 
oddziaływania 
terenów 
poprzemysłowych 
środkami 
technicznymi  
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(zabezpieczenie, 
izolacja) oraz 
nietechnicznymi 
(nasadzenia 
roślinności 
funkcjonalnej). 

 Wykonanie zielonych 
pasów izolacyjnych 
wzdłuż pylących 
składowisk oraz dróg. 

Organizacja kursów i 
warsztatów np. „Jak zbudować 
solar?”, „Jak zbudować 
domową elektrownię 
słoneczną?”, „Jak zbierać wodę 
deszczową?” „Jak walczyć ze 
smogiem?” itp. 

Uwaga nr 43 
 

s.133 
 
Opis przedsięwzięcia PU 15 
„Bezpieczny pieszy” 

Rozwinięcie pojęcie 
„Błękitno-zielona 
infrastruktura”  

Konieczne przybliżenie 
tematu opisanego 
językiem branżowym. 

Uwaga uwzględniona 
 
Punkt otrzymuje brzmienie 
„Odwodnienie chodników 
również z wykorzystaniem 
elementów błękitno-zielonej 
infrastruktury tj 
nietechnicznych i 
wspomaganych technicznie 
elementów infrastruktury np 
zieleni (drzewa, krzewy, 
trawy), urządzeń 
mikroretencji (niecki chłonne, 
ogrody deszczowe) etc” 
 

Uwaga nr 44 
 

4.1.4. Czynniki środowiskowe Niezgodność z celami 
programu rewitalizacji, zła 
diagnoza, niedopasowanie 
metod działania do 
specyfikacji lokalnej, brak 
rzetelnych i precyzyjnych 

Konieczność aktualizacji 
danych na temat stanu 
powietrza w Skawinie.  
Podane wielkości budzą 
nasz niepokój. Nie ma 
źródła występowania 

Uwaga uwzględniona 
częściowo.  
 
Wniesiona uwaga dotyczy 
diagnozy czynników 
środowiskowych dla 
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danych o katastrofalnym 
stanie powietrza w gminie 
Skawina. Opracowanie nic 
nie wspomina o skutkach 
wysokiego stężenia 
zanieczyszczeń powietrza 
na zdrowie i życie 
mieszkańców. Nasze 
obserwacje wskazują, że 
pyły zawieszone (PM10 i 
PM2,5) i związki chemiczne 
zawarte w smogu są 
przyczyną wielu 
dolegliwości i chorób : 
wywołują astmę oraz jej 
napady, powodują 
zaostrzenie przewlekłego 
zapalenia oskrzeli, 
niewydolność oddechową, 
a także choroby układu 
krążenia oraz układu 
nerwowego, które w 
konsekwencji prowadzą do 
przedwczesnych zgonów. 
Trzeba pamiętać, że smog, 
który w Skawinie 
występuje średnio przez 91 
dni w roku (wg danych 
stacji pomiarowej WIOŚ – 
os. Ogrody), odpowiada 
także zazaburzenia 
rozwojowe dzieci, 
zmniejszenie masy 
urodzeniowej 
noworodków, zwiększenie 
zachorowalności na 
nowotwory oraz 
przewlekłą obturacyjną 

zanieczyszczeń, nie 
znamy przyczyn tego 
zjawiska, kto odpowiada 
za smog w gminie 
Skawinie, ile jest pieców i 
kotłów nie spełniających 
norm 5 kategorii?. 
Podawane dane są zbyt 
ogólnikowe.  
W ostatnich dniach 
poziom zanieczyszczenia 
powietrza w gminie 
Skawina wielokrotnie 
przekraczał normy 
bezpieczne dla zdrowia i 
życia mieszkańców i 
ciągle pobijał możliwe 
rekordy wzrostu notowań 
(np. 1 stycznia br. o godz. 
1.00 stężenie pyłu PM10 
zostało przekroczone 10-
krotnie, czyli odnotowano 
900 procenty wzrost 
zanieczyszczenia 
powietrza powyżej jego 
europejskiej normy 
wynoszącej 50 
mikrogramów/m3). 
Odpowiedzialna jest za to 
przede wszystkim tzw. 
niska emisja, czyli 
zawiesina groźnych 
pyłów wydobywająca się 
z domowych palenisk 
opalanych węglem niskiej 
jakości a nawet śmieciami 
(brak badań -WIOŚ i 
UMIG nie jest 

opracowania GPR. W punkcie 
4.1.4 podano ogólną 
charakterystykę tego zjawiska 
wraz ze wskazaniem 
głównych źródeł 
zanieczyszczeń oraz przyczyn 
powstawania smogu: 
„Podobnie jak w całym 
województwie małopolskim, na 
obszarze gminy Skawina 
odnotowuje się 
niezadowalający stan jakości 
powietrza, w szczególności 
przekroczenie norm stężeń 
zanieczyszczeń pyłu PM10 oraz 
PM 2,5, a także benzo(a)pirenu, 
dwutlenku azotu oraz 
dwutlenku siarki1. Na stan 
jakości powietrza wpływa 
przede wszystkim: emisja 
przemysłowa (pochodząca 
głownie z procesu spalania 
paliw energetycznych i z 
procesów technologicznych), 
emisja z sektora bytowego 
(pochodząca głównie z terenów 
zabudowy mieszkaniowej 
ogrzewanej indywidualnie, 
małych kotłowni, warsztatów 
rzemieślniczych bądź 
rolniczych), emisja 
komunikacyjna (szczególnie w 
sąsiedztwie drogi krajowej nr 
44 Kraków- Skawina- Oświęcim 
oraz drogi wojewódzkiej nr 
953), a także emisja 
napływowa (ze źródeł 
znajdujących się poza 
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chorobę płuc (POChP). zainteresowany ich 
wynikami) dotyczących 
udziału związków 
chemicznych i metali 
ciężkich w pyle). 
Szanowni autorzy 
projektu proszę pamiętać, 
że ludzie w gminie 
Skawina muszę oddychać 
s.....!!! I nie mają 
alternatywy aby stać 
uciec. To jest problem 
realny a nie tzw. 
zagadnienie teoretyczne. 

Skawiną)”. Celem diagnozy 
przeprowadzonej na potrzeby 
GPR jest wskazanie obszarów 
zdegradowanych na których 
następuje koncentracja 
negatywnych zjawisk 
społecznych (art.9.1 ustawy o 
rewitalizacji wymienia 
bezrobocie, ubóstwo, 
przestępczość, niski poziom 
edukacji lub kapitału 
społecznego, niewystarczający 
udział w życiu publicznym) i co 
najmniej jednego negatywnego 
zjawiska gospodarczego albo 
środowiskowego albo 
przestrzenno-funkcjonalnego 
albo technicznego. 
Rewitalizacja jest więc 
procesem społecznym i służy 
wyprowadzaniu obszarów 
zdegradowanych ze stanu 
kryzysowego w sposób 
kompleksowy. Zły stan 
powietrza niestety dotyczy 
całego obszaru Gminy Skawina 
i jak wykazano wyżej był 
analizowany w trakcie 
przeprowadzania diagnozy. 
Dokumentem zawierającym 
szerszą diagnozę kwestii 
związanych z ograniczaniem 
niskiej emisji i dbaniem o czyste 
powietrze jest przyjęty 
uchwałą z Nr X/120/15 Rady 
Miejskiej w Skawinie z dnia 26 
sierpnia 2015 r. „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej 
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wraz z niezbędnymi 
elementami uzupełniającymi 
dla Gminy Skawina na lata 
2015-2020”. PGN zawiera nie 
tylko diagnozę, ale także 
wskazuje szereg działań, które 
należy podjąć by zmienić złą 
jakość powietrza w gminie 
Skawina i te działania 
sukcesywnie od 2015 r. są 
podejmowane.  

Uwaga nr 45 
 

4.1.5. Czynniki techniczne Autorzy nie zwrócili uwagi 
na rolę sieci ciepłowniczej 
(woda użytkowa i woda w 
ramach CO) w rozwiązaniu 
problemu smogu w gminie 
Skawina. Zupełny brak 
informacji na ten temat. Nie 
wyjaśnili dlaczego to jest 
takie ważne. 

Skawiński Alarm 
Smogowy akcentuje 
potrzebę stworzenia 
planu 
rozwoju/rozbudowy sieci 
ciepłowniczej na 
najbliższe 5 lat i sposobu 
jego finansowania. 
Zwraca uwagę Stworzenie 
korzystnych warunków 
zachęcających właścicieli 
domów prywatnych do 
podłączenia swoich 
budynków; 
dofinansowanie kosztów 
przyłącza oraz 
preferencyjne taryfy dla 
odbiorców 
indywidualnych 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
  
Wniesiona uwaga dotyczy 
diagnozy czynników 
technicznych dla opracowania 
GPR. Natomiast podczas 
warsztatów konsultacyjnych 
zgłoszona została uwaga dot. 
kwestii rozwoju sieci 
ciepłowniczej na terenie 
miasta Skawina i została 
dopisana do opisu 
przedsięwzięcia 
uzupełniającego „Eko- 
Zmiana” w zakresie działań 
mających na celu ograniczenie 
niskiej emisji, w tym:  
„podejmowanie działań na 
rzecz wsparcia rozwoju  
miejskiej sieci ciepłowniczej 
na obszarze miasta Skawina”. 
Szerzej kwestia ta poruszana 
jest w „Planie gospodarki 
niskoemisyjnej wraz z 
niezbędnymi elementami 
uzupełniającymi dla Gminy 
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Skawina na lata 2015-2020” 

Uwaga nr 46 
 

5.2 Kluczowe wyzwania dla 
obszaru rewitalizacji oraz  
OBSZAR II:  
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I 
ZAPEWNIENIE ZDROWEGO 
ŚRODOWISKA 

Nieuwzględnienie zmian 
regulacyjnych 
wprowadzonych 
uchwałami Sejmiku 
Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 
styczniu 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze 
województwa 
małopolskiego ograniczeń i 
zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie 
paliw oraz zmianą uchwały 
Nr XXXIX/612/09 Sejmiku 
Województwa 
Małopolskiego z dnia 21 
grudnia 2009 r. w sprawie 
„Programu ochrony 
powietrza dla 
województwa 
małopolskiego” zmienionej 
uchwałą Nr VI/70/11 z 
dnia 28 lutego 2011 r. oraz 
uchwałą Nr XLII/662/13 z 
dnia 30 września 2013 r. 

Projekt GPR powinien 
opierać się na aktualnie 
obowiązujących 
przepisach prawa 
krajowego oraz 
regionalnego (samorządu 
wojewódzkiego) oraz 
wytycznych 
wprowadzających 
przyjęte ustawy np. 
Prawo o ochronie 
środowiska na najniższe 
szczeble tj. lokalnej 
administracji brak 
precyzji lub inaczej 
pogłębionej analizy 
problemu a dokładniej 
wyjaśnienia przyczyn 
występowania klęski 
ekologicznej w gminie 
Skawina spowodowanej 
niską emisją 
zanieczyszczeń do 
atmosfery - wydzielanie 
się pyłów zawieszonych 
zawierających związki 
chemiczne i metale 
ciężkie (ztw. smogu) w 
skutek ogrzewania 
mieszkań niskiej jakości 
paliwem stałym (mułem i 
flotokoncentratem) w 
piecach i kotłach 
węglowych (również w 
kominkach) nie 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
 
W tabeli na s. 118 Gminnego 
Programu Rewitalizacji 
znajduje się ujęte jako 
kluczowe wyzwanie dla 
obszaru rewitalizacji we 
wspomnianym obszarze 
„Zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego, w tym 
niezadowalający stan jakości 
powietrza wynikający z 
zachowań mieszkańców oraz 
przedsiębiorców”.  Do 
wspomnianych dokumentów 
odnosi się przyjęty uchwałą z 
Nr X/120/15 Rady Miejskiej w 
Skawinie z dnia 26 sierpnia 
2015 r. „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej wraz z 
niezbędnymi elementami 
uzupełniającymi dla Gminy 
Skawina na lata 2015-2020”.  
Oba dokumenty zostaną 
dostosowane do aktualnie 
obowiązujących aktów 
prawnych w tym do 
przyjętego 23.01.2017 roku 
„Programu ochrony powietrza 
dla województwa 
małopolskiego” po jego wejściu 
w życie (14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
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spełniających żadnych 
norm europejskich (tzw. 
kopciuchach - 
śmieciuchach) 

Małopolskiego). 

Uwaga nr 47 
 

EKOZMIANA PU19 ICZYSTA 
GMINA SKAWINA PU20 

Ograniczony zakres działań 
służących redukcji wpływu 
zanieczyszczonego 
powietrza na zdrowie i 
życie mieszkańców. . Wg 
postulatów zgłoszonych 
przez Skawiński Alarmu 
Smogowego na pierwszym 
miejscu nacisk kładzie się 
na: 1) działania 
informacyjne dla ludności: 
w tym uruchomienie 
skutecznych kanałów 
informowania 
mieszkańców o 
przekroczeniach 
dopuszczalnego poziomu 
stężenia pyłu PM10 w 
powietrzu (powyżej 50 
µg/m3) oraz pyłu PM2.5; 
utworzenie infolinii oraz 
punktu informacyjnego 
Urzędu Miasta i Gminy 
Skawina, gdzie mieszkańcy 
mogliby uzyskać informacje 
na temat zagrożeń 
smogowych (tzw. niskiej 
emisji) i sposobu 
postępowania w przypadku 
wystąpienia smogu; 
uruchomienie 
dodatkowych stacji 
pomiarowych na terenie 

Niepełna diagnoza stanu 
środowiska naturalnego 
w gminie Skawina 
skutkuje przypadkowym 
doborem możliwych 
sposobów rozwiązywania 
problemów społecznych, 
W projekcie programu 
GPR eksperci nie 
uwzględnili szeregu 
oddolnych inicjowanych 
niezależnych ruchów 
społecznych np. SAS 
służących przede 
wszystkim walce ze 
smogiem. W Skawinie nie 
przeprowadzono jeszcze 
poważnej debaty 
społecznej dotyczącej 
konkretnych sposobów 
działań służących 
ograniczeniu skutków 
oddziaływania niskiej 
emisji na zdrowie i życie 
mieszkańców. Pierwsza 
debata na temat 
katastrofalnego stanu 
powietrza w gminie 
Skawina odbędzie się po 
raz pierwszy w dniu 30 
stycznia br. o godz. 17.00 
w skawińskim „Sokole”. 
Wskazane jest 
zaproszenie ekspertów 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
 
Gminny Program Rewitalizacji 
jest dokumentem 
wskazującym działania gminy 
zmierzające do 
zniwelowania/eliminacji 
negatywnych zjawisk 
występujących na obszarach 
rewitalizacji. Problem jakości 
powietrza występuje na 
terenie całej gminy, a jego 
rozwiązanie stanowi kwestię 
kluczową dla życia i zdrowia 
mieszkańców Skawiny. 
Temat „rewitalizacji powietrza 
w Skawinie” był poruszany na 
spotkaniach konsultacyjnych 
projektu GPR dnia 9.01 oraz 
16.01. Podczas tych spotkań 
osiągnięto porozumienie o 
ujęciu tego ważnego problemu 
całej gminy (i całego kraju) w 
sposób horyzontalny – jako 
komponent poszczególnych 
projektów, ze względu na 
charakter dokumentu jakim 
jest GPR i dystrybucję 
przestrzenną podobszarów 
rewitalizacji.  
Co jednak istotniejsze UMiG 
Skawina, uchwałą z Nr 
X/120/15 Rady Miejskiej w 



35 
 

miasta i gminy Skawina, 
mierzących poziom pyłu 
zawieszonego PM10 oraz 
PM2.5 w miejscach 
najbardziej 
zanieczyszczonych.  

2) działania edukacyjne: 
wdrożenie programu 
edukacji społecznej w 
dziedzinie zagrożenia 
smogowego i ochrony 
przed jego skutkami 
(organizacja akcji i spotkań 
uświadamiających źródło 
problemu, informowanie 
jak się chronić przed 
smogiem, gdzie szukać 
pomocy oraz informacji o 
wskazaniach pyłomierzy 
usytuowanych w mieście i 
gminie Skawina), itp. Itd. c) 
podnoszenie świadomości 
ekologicznej w zakresie 
ochrony powietrza i 
potrzeby działań w tym 
zakresie, zarówno wśród 
dzieci jak i dorosłych. 
Uruchomienie programów 
edukacyjnych w szkołach i 
placówkach oświatowych.  

3) działania kontrolne - 
usprawnienie systemu 
kontroli spalania odpadów 
węglowych po 1 lipca 2017 
roku poprzez: − 
przeprowadzenie przez 
straż miejską skutecznych 

MISTiA na to spotkanie Skawinie z dnia 26 sierpnia 
2015 r. przyjął „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej 
wraz z niezbędnymi 
elementami uzupełniającymi 
dla Gminy Skawina na lata 
2015-2020”, który stanowi 
właściwy dokument 
zawierający tematykę 
poświęconą poprawie jakości 
powietrza min przez 
przeciwdziałanie niskiej 
emisji.  W oparciu o w/w 
dokument UMiG w Skawinie 
realizuje szereg zadań 
mających na celu osiągnięcie 
czystego powietrza 
komplementarnych z 
postulatami składającego 
uwagi np. projekty edukacyjne 
(które również znajdują się w 
GPR w przywołanym działaniu 
„Czysta Gmina Skawina).  
Niemniej UMiG jest otwarty na 
nowe inicjatywy i współpracę 
z organizacjami 
pozarządowymi oraz grupami 
nieformalnymi w walce o 
czyste powietrze dlatego też 
m.in. zaprosiliśmy 
mieszkańców na debatę 
dotyczącą powietrza w dn. 30 
stycznia. 
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kontroli systemowej. − 
zwiększenie liczby 
pobieranych próbek 
popiołów z pieców podczas 
przeprowadzanych kontroli 
we współpracy z WIOŚ. − 
kontrola dymu z kominów 
bez konieczności wejścia na 
posesję np. za pomocą 
zwyżek. − prowadzenie 
aktualizacji wykonanej 
inwentaryzacji. stworzenie 
aktywnej bazy danych z 
możliwością dostępu dla 
różnych jednostek i 
organów w zależności od 
potrzeb odbiorców. − 
opracowanie procedur 
kontroli w gospodarstwach 
domowych i 
przedsiębiorstwach. − 
opracowanie mapy ryzyka 
zagrożenia smogowego.  

4. działania prewencyjne – 
np. utworzenie planu 
rozwoju/rozbudowy sieci 
ciepłowniczej na najbliższe 
5 lat i sposobu jego 
finansowania. Stworzenie 
korzystnych warunków 
zachęcających właścicieli 
domów prywatnych do 
podłączenia swoich 
budynków do sieci 
ciepłowniczej i korzystania 
z centralnego ogrzewania 
oraz ciepłej wody 
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użytkowej jako wygodnej i 
bezpiecznej alternatywy 
dla użytkowych paliw 
stałych i odpadów oraz 
gazowych 
(dwusystemowych) 
podgrzewaczy wody 
użytkowej i C.O. Itp. Itd 

Uwaga nr 48 
 

PROBLEMY OBSZARU 
REWITALIZACJI nr 4 osiedle 
Kościuszki  
 

spędzanie wolnego czasu 
na powietrzu jest 
utrudnione ze względu na 
wysokie zanieczyszczenie 
powietrza, do 
przekroczenia średniej 
dobowej normy 
zanieczyszczenia powietrza 
(50 mg/m3) dochodzi 104 
dni w roku (za ostatnie pięć 
lat). Dostępność miejsc do 
uprawiania sportu i 
aktywności fizycznej dla 
mieszkańców jest 
ograniczona ze względu 
maksymalne (Orlik) i 
komercyjne (Basen) ich 
wykorzystanie. 
Na osiedlu brak jest 
wydzielonych ścieżek 
rowerowych. Ze względu 
na znaczne zagęszczenie 
obszaru zdegradowanego, 
intensywny rozwój 
prywatnego transportu, 
obserwuje się gwałtowny 
wzrost liczby pojazdów 
mechanicznych a co za tym 
idzie wzrost 
zanieczyszczenia powietrza 

Niezgodność ze stanem 
faktycznym 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
 
Postulowane problemy 
podejmowane są w różnych 
działaniach zawartych w GPR 
np. 
„Skomunikowani=mobilni”, 
„Widoczny-bezpieczny”, 
„DOKOS-dobre oko sąsiada”, 
„Polityka mieszkaniowa na +” , 
„Zróbmy sobie podwórko” itd. 
Zagadnienia związane z 
mobilnością poruszane są 
ponadto w dedykowanym 
dokumencie tj. „Programie 
mobilności dla Gminy 
Skawina” natomiast tematyka 
walki z niską emisją znajduje 
się w „Planie gospodarki 
niskoemisyjnej wraz z 
niezbędnymi elementami 
uzupełniającymi dla Gminy 
Skawina na lata 2015-2020” 
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zwłaszcza w godzinach 
szczytu. 
…………………………………. 
pozytywnym akcentem jest 
otwartość lokalnej 
społeczności na 
postępujący napływ 
ludności imigranckiej, która 
podejmuje pracę w 
skawińskiej strefie 
ekonomicznej, a co raz 
częściej wynajmuje 
mieszkania na osiedlu 
(niskie ceny wynajmu 
mieszkań).  Istnieje obawa, 
że wraz ze wzrostem ich 
napływu (głównie z krajów 
Europy Wschodniej) 
stosunek ten może ulec 
zmianie (brak programów 
integracyjnych, ryzyko 
braku akceptacji dla 
imigrantów). 
………………………………… 
W okresie zimowy - duża 
liczba bezdomnych 
koczujących w piwnicach 
lub na klatkach 
schodowych 
……………………………… 
Mieszkańcy sporo wolnego 
czasu spełniają w 
pomieszczeniach 
piwniczych które adaptują 
na mini-warsztaty lub 
pracownie.  
Można napisać więc że 
sąsiedzi czas wolny 
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spędzają w 
pomieszczeniach 
piwnicznych, to skutek 
przeludnienia mieszkań, 
braku prywatnej 
przestrzeni, co rodzi u nich 
frustrację i agresje. 
……………………………. 
Ciekawy opis „analizy 
przestrzenne wykazały 
dużą dostępność różnego 
rodzaju usług tj. szkoły 
podstawowej, miejsc 
spędzania czasu wolnego 
zarówno na (ale jakim? 
Świeżym) powietrzu jak i w 
budynkach publicznych, 
miejsc umożliwiających 
uprawianie sportu czy 
placów zabaw”.  
Drodzy autorzy w Skawinie 
mamy stan klęski 
ekologicznej – średnia z 
ostatnich lat wynosi 104 
dni kiedy nie można 
wychodzić z domu na 
OTWARTE powietrze (nie 
świeże!!) 
……………………………….. 
niski poziom zaufania do 
straży miejskiej 
…………………………………. 

Uwaga nr 49 
 

SFERA TECHNICZNA Niskie tempo (BRAK) 
rozwoju sieci ciepłowniczej 
(ciepła użytkowa woda 
plus CO)  
Wysoki udział pieców 
węglowych (tzw. 

Niezgodność ze stanem 
faktycznym 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
 
Część z opinii i diagnoz autora 
pokrywa się z diagnozą 
zawartą w GPR oraz znajduje 
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kopciuchów i 
śmieciuchów). 
Nadwyżka z CEZ Skawina 
idzie do Krakowa, bo w 
Skawinie się NIE OPŁACA 
rozwijać sieci!!! 
………………………………… 
niski stan techniczny ponad 
50 letnich budynków 
mieszkalnych - 
wielokondygnacyjnych (np. 
piwnice - brak izolacji 
przeciwwilgociowy- 
podtopienia, klatki 
schodowe - brak instalacji 
przeciwprzepięciowej, 
przeciwpożarowej,  brak 
czujników gazu, słaba 
wentylacja, na zewnątrz - 
brak instalacji 
odgromowej).  
Efekt: wysokie ryzyka 
zaczadzenia, pożaru, 
zalania lub podtopienia. 
…………………………. 
Szerokopoasmowy internet 
(kto to wymyślił) gdzie, na 
osiedlu? 

odzwierciedlenie w 
zapisanych w dokumencie 
działaniach. 
 

Uwaga nr 50 
 

SFERA ŚRODOWISKOWA Często występujące 
przekroczenie norm 
zanieczyszczenia powietrza 
(104 dni w roku).  
Niski poziom świadomości 
proekologicznej 
mieszkańców. 
Działania straży miejskiej 
w tym obszarze są 
nieskuteczne (brak 

Niezgodność ze stanem 
faktycznym 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
 
Część z opinii i diagnoz autora 
pokrywa się z diagnozą 
zawartą w GPR oraz znajduje 
odzwierciedlenie w 
zapisanych w dokumencie 
działaniach.  
Poprawa działania Straży 
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mandatów za ubiegły rok, 
tylko pouczenia). 
częste przypadki 
naruszenia uchwały o 
utrzymaniu czystości i 
porządku na terenie gminy, 
nieskuteczność działań 
straży miejskiej w jej 
przestrzeganiu. 
brak altan śmietnikowych 
spełniających swoje 
funkcje. 
nagminne naruszenia 
przepisów ruchu 
drogowego poprzez 
zajmowanie przejść dla 
pieszych przez właścicieli 
pojazdów lub parkowanie 
w miejscach gdzie 
obowiązuje znak zakazu.  
Działania straży miejskiej 
w tym obszarze uważane 
jest za nieskuteczne jeżeli 
chodzi o egzekwowanie 
przepisów. 
 

Miejskiej jest jednym z 
przedsięwzięć 
uzupełniających opisanych w 
GPR PU 16 Skuteczna Straż 
Miejska.  

Uwaga nr 51 
 

Cały dokument – uwaga 
merytoryczna 

Sformułowana w 
dokumencie wizja gminy (s. 
9, 122) jest dość ogólna i 
brakuje oddzielnych wizji 
poszczególnych 
podobszarów/jednostek 
terytorialnych gminy po 
zakończeniu rewitalizacji.  
 

Takie wizje mogłyby 
uwzględniać/wzmacniać 
zindywidualizowany 
charakter poszczególnych 
miejscowości. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Postulowana treść znajduje się 
w POM.  
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Uwaga nr 52 
 

Cały dokument – uwaga 
merytoryczna 

Wydaje się, z e dokument 
nie odnosi się 
wystarczająco silnie do 
potrzeb i szans na lepszą 
integrację funkcjonalną 
Strefy Aktywności 
Gospodarczej (SAG) i 
Skawińskiego Obszaru 
Gospodarczego (SOG) z 
miastem Skawina (a 
szczególnie z sąsiadującymi 
podobszarami rewitalizacji, 
np. os. Rzepnik, os. 
Awaryjne) 

 Uwaga nieuwzględniona   
 
Pod względem 
komunikacyjnym integracja 
stref z podobszarem 
rewitalizacji została określona 
w Planie Mobilności, zaś w 
pozostałych zakresach 
związanych z 
przedsiębiorczością w 
koncepcji rozwoju stref 
gospodarczych w Skawinie w 
perspektywie 2022 r. 

Uwaga nr 53 
 

Cały dokument – uwaga 
merytoryczna 

Dokument nie odnosi się do 
potrzeb i szans na lepszą 
integrację funkcjonalną 
miasta Skawina z 
Krakowem i innymi 
jednostkami KOF  

(może warto bardziej 
dobitnie wskazać 
odpowiednie zapisy 
działaniu 
„SKOMUNIKOWANI = 
MOBILNI”). 

Uwaga uwzględniona 
 
Postulowana w uwadze treść 
znajduje się w Planie 
Mobilności. Ponadto 
przeformułowano zapisy 
działania 
„Skomunikowani=mobilni”. 
„Podejmowane działania 
skorelowane są z Planem 
Mobilności dla Gminy Skawina 
oraz zakładają priorytetyzację 
działań na rzecz mieszkańców 
podobszarów rewitalizacji. „ 

Uwaga nr 54 
 

Cały dokument – uwaga 
merytoryczna 

Dokument nie zawiera 
bezpośrednich odniesień 
do problemów degradacji 
krajobrazu kulturowego i 
potrzeby przywrócenia 
integralności oraz 
charakteru obrazów 
miasta, wsi i terenów 
otwartych. 

Wartość krajobrazu jest w 
projekcie uwzględniona 
tylko w kontekście 
przyrodniczym: 
środowiska naturalnego i 
pomników przyrody. 
Tymczasem walory 
krajobrazu kulturowego 
uznaje się obecnie za 
kluczowe dla regeneracji, 

Uwaga uwzględniona 
częściowo 
 
Dokument zawiera 
odniesienia do konieczności 
kształtowania ładu 
przestrzennego i postulaty np. 
edukacji architektonicznej i 
urbanistycznej. Planuje się 
również podjęcie działań w 
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rewitalizacji oraz 
zrównoważonego 
rozwoju. 

tym zakresie. W szerszym 
zakresie uwzględnienie 
wnioskowanych treści np. w 
ujęciu horyzontalnym 
przekracza nasze możliwośći 
na obecnym etapie projektu 
GPR. 
Dodano treść w opisie 
projektu „Zróbmy sobie 
podwórko” tj „Projekty 
realizowane w ramach tego 
przedsięwzięcia powinny 
uwzględniać lokalny krajobraz 
kulturalny, tradycje - wartości 
materiale i niematerialne    
charakterystyczne dla danej 
lokalizacji oraz przywracać  
integralność oraz charakter 
obrazów miasta.” 
Oraz w szerszym opisie  
„Degradacja krajobrazu 
kulturowego i potrzeby 
przywrócenia integralności 
oraz charakteru obrazów 
miasta” 
 
Dodano treść do opisu 
przedsięwzięcia 
„OGÓLNODOSTĘPNA 
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA 
AKTYWIZACJI I INTEGRACJI 
MIESZKAŃCÓW 
PODOBSZARÓW 
REWITALIZACJI Z TERENÓW 
WIEJSKICH GMINY SKAWINA 
– ITD i ITP„ tj.  
„Projekty realizowane w 
ramach tego przedsięwzięcia 
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powinny uwzględniać lokalny 
krajobraz kulturalny, tradycje 
- wartości materiale i 
niematerialne    
charakterystyczne dla danej 
lokalizacji oraz przywracać  
integralność oraz charakter 
obrazów miasta i wsi.” 

Uwaga nr 55 
 

Cały dokument – uwaga 
merytoryczna 

Być może warto 
uwzględnić w GPR 
potrzebę promowania 
dobrych wzorców i praktyk 
związanych z odradzaniem 
się lokalnych tradycji 
budowalno-
architektonicznych i 
kształtowania spójnego 
charakteru zabudowy. 

Problemy dziedzictwa 
kulturowego traktowane 
są w dokumencie głównie 
w odniesieniu do 
poszczególnych obiektów, 
a nie całości 
urbanistycznych, 
ruralistycznych i 
krajobrazowych. 

Uwaga uwzględniona 

Uwaga nr 56 
 

Cały dokument – uwaga 
merytoryczna 

W dokumencie zwraca się 
uwagę na potrzeby 
integracji działań służących 
m.in. komplementarności 
przestrzennej, ale z 
konieczności ma on postać 
przede wszystkim tabel i 
list opisujących osobno 
poszczególne cele, 
podobszary 
przedsięwzięcia, itd. 
Dominuje więc wrażenie, że 
proponowane 
przedsięwzięcia mają w 
większości charakter 
punktowy albo ograniczony 
do podobszarów. Warto 
więc wydobyć i podkreślić 
strategiczne znaczenie 
całościowo zdefiniowanej 

- Taka sieć powinna 
składać się nie tylko z 
węzłów ale także ciągłych 
korytarzy. Proponowaną 
w GPR strukturę, złożoną 
z obecnie funkcjonujących 
oraz projektowanych 
miejsc (por. Rys. 11, s. 
191), powinny spinać 
bezpieczne połączenia 
pieszo-rowerowe oraz 
usługi transportu 
zbiorowego, kształtowane 
np. w ramach 
proponowanych w GPR 
działań: „Wspólna sprawa 
– wspólny remont”, 
„Bezpieczny pieszy”, 
„Bezpieczna droga do 
szkoły”, 

Uwaga uwzględniona 
 
W przedsięwzięciu 
uzupełniającym 
Skomunikowani = Mobilni  
PU22. Przedsięwzięcie 
otrzymuje brzmienie: Uwaga 
uwzględniona. Punkt 
otrzymuje brzmienie: 
Celem podejmowanych zadań 
jest podniesienie jakości życia 
społeczności lokalnych dzięki 
aktywizacji gospodarczej 
obszarów rewitalizacji 
osiągniętej przez większą 
mobilność mieszkańców i 
lepszą dostępność 
komunikacyjną obszarów. 
Działania nakierowane są na 
osiągnięcie lepszej integracji 
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sieci przestrzeni i usług 
publicznych. 
 

„Widoczny=bezpieczniejs
zy”,„Skomunikowani=mo
bilni”, „Audyt małej 
architektury”, a także 
przy okazji innych 
przedsięwzięć, jak np. 
wzmocnienie systemu 
ochrony 
przeciwpowodziowej czy 
działania na terenach 
poprzemysłowych.  
Sieć łączyłaby 
poszczególne 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne i – 
sprzyjając mobilności 
pieszych oraz rozwojowi 
infrastruktury rowerowej 
i transportu zbiorowego – 
synergicznie 
wzmacniałaby ich 
skuteczność. Dalej 
służyłoby to poprawie 
bezpieczeństwa, 
dostępności usług, 
większej aktywności i 
integracji przestrzennej 
oraz społecznej, czyli 
realizacji podstawowych 
celów rewitalizacji.  
 

funkcjonalnej podobszarów 
rewitalizacji z sąsiednimi 
podobszarami, miasta i gminy 
Skawina z powiatem 
krakowskim, Krakowem oraz 
innymi jednostkami KOF. 
Proponowaną w GPR 
strukturę, złożoną z obecnie 
funkcjonujących oraz 
projektowanych miejsc (Rys. 
11, s. 191), powinny spinać 
bezpieczne połączenia pieszo-
rowerowe oraz usługi 
transportu zbiorowego. Sieć 
łączyłaby poszczególne 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne i – sprzyjając 
mobilności pieszych oraz 
rozwojowi infrastruktury 
rowerowej i transportu 
zbiorowego – synergicznie 
wzmacniałaby ich 
skuteczność. Dalej służyłoby 
to poprawie bezpieczeństwa, 
dostępności usług, większej 
aktywności i integracji 
przestrzennej oraz społecznej. 
Przedsięwzięcie zakłada:  

  Stworzenie i 
realizacja spójnej sieci 
bezpiecznych dróg, 
ścieżek rowerowych i 
ciągów pieszo-
rowerowych zgodnie z 
Planem Mobilności dla 
Gminy Skawina.  

 Optymalizację 
organizacji transportu 
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zbiorowego 
publicznego 
i prywatnego zgodnie 
z Planem Mobilności 
dla Gminy Skawina. 

 Opracowanie i 
wdrożenie 
standardów 
infrastruktury pieszej. 

 Zniesienie lub 
ograniczenie barier 
przestrzennych dla 
ruchu pieszego 
i rowerowego np. 
budowę wydzielonych 
– bezpiecznych dróg 
rowerowych i 
chodników, ciągów 
pieszo-rowerowych, 
organizację 
bezpiecznych przejść 
dla pieszych i 
przejazdów 
rowerowych. 

 Ułatwienia dla 
indywidualnego 
transportu 
rowerowego i 
pieszego  

 Uspokojenie ruchu 
samochodowego w 
miejscach gdzie jest to 
możliwe 
i uzasadnione. 

 
Uwaga nr 57 
 

Cały dokument – uwaga 
merytoryczna 

Cennym uzupełnieniem 
GPR byłaby mapa 
wszystkich przedsięwzięć 

 Uwaga uwzględniona 
 
Takie działanie jest planowane 
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służących rozwojowi 
infrastruktury rekreacyjnej 
i czasu wolnego, jako 
ważnych elementów 
szerzej zdefiniowanej w 
dokumentach 
planistycznych zielonej 
infrastruktury Gminy i 
korytarzy ekologicznych o 
znaczeniu ponadlokalnym. 

po przyjęciu GPR. 

Uwaga nr 58 
 

Cały dokument – uwaga 
redakcyjna 

Dokument wymaga 
ostatniej korekty 
redakcyjnej, dla 
wyeliminowania błędów 
występujących 
gdzieniegdzie w tekście. 

 Uwaga uwzględniona 

Uwaga nr 59 
 

s. 174 
8. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  
8.2 Charakterystyka 
przedsięwzięć podstawowych 
ZAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH 
KOMPONENTÓW - PROJEKTY  
 
PP.5 „Rewitalizacja 
poprzemysłowa obszaru oraz 
otoczenia terenu byłej Huty 
Aluminium w Skawinie” 
 
2. WYKORZYSTANIE TERENU 
NA RZECZ STWORZENIA 
BRAKUJĄCEJ PRZESTRZENI 
SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI 
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW 
REWITALIZACJI  
 

Zaleca się wprowadzenie 
punktu dotyczącego 
rekultywacji terenu  

Zanim teren przekształci 
się w teren rekreacyjny 
należy przeprowadzić 
jego rekultywację, czyli 
przywrócić wartość 
użytkową i przyrodniczą 
terenowi zniszczonemu 
przez działalność 
człowieka. 

Uwaga uwzględniona 
 
Punkt otrzymuje brzmienie: 
Zakres: 

 Zagospodarowanie terenu 
byłego wysypiska śmieci 
na ogólnodostępny teren 
rekreacyjny poprzez m.in.:  

 rekultywacja terenu 
 uporządkowanie 

przestrzeni,  
 utworzenia miejsc 

rekreacji,  
 utworzenie ścieżek 

spacerowych.  
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VII. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych  

 
Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina, wpłynęło łącznie 59 uwag. Zgłaszane uwagi odnosiły się w 
szczególności do treści projektu GPR jak również do załączników mapowych ukazujących obszary projektów. W toku konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania, warsztat 
konsultacyjny w Sali obrad Ratusza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie dnia 09.01.2017 r. oraz debata społeczna w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie dnia 16.01.2017 r. 
Podczas spotkań zaprezentowano projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina wraz z załącznikami oraz zebrano uwagi i sugestie do dokumentu. Spotkania 
prowadzili eksperci Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzone zostały zmiany do 
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022, które wynikają z uwzględnionych uwag. 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 – Formularz zgłaszania uwag 
Nr 2 – Fiszka projektowa do przedsięwzięcia podstawowego nr 6 pn. „Animator Rozwoju Lokalnego” 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG  
 

w sprawie: Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016 - 2022 
 

1. Informacje o zgłaszającym:   

imię i nazwisko/ 
nazwa organizacji 

 

status prawny 
organizacji 

 

adres do 
korespondencji 

 

e-mail  

tel./faks  

Prosimy o wypełnienie w miarę możliwości wszystkich pól w powyższej tabeli. 

 

2. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje 

Lp. 

Część dokumentu, do 
którego 

odnosi się uwaga 
(rozdział, 

załącznik do programu, 
) 
 

Treść uwagi  
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie uwagi 

1 
   

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@gminaskawina.pl w formacie możliwym od edycji (doc., docx., 
rtf.) lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie , Rynek 14 

 
W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje GPR”. 

 
 

       DATA/ PODPIS 

 

mailto:rewitalizacja@gminaskawina.pl
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Załącznik nr 2 
 
 

Numer przedsięwzięcia Nazwa przedsięwzięcia 

PP.6 Animator Rozwoju Lokalnego 

Podmiot realizujący Partnerzy Okres realizacji 

Gmina Skawina 
Organizacje społeczne, Fundacje, 

Uczelnie 
2018 - 2022 

Podobszar/y rewitalizacji, 
którego dotyczy 
przedsięwzięcie 

Źródło finansowania 
Szacunkowa wartość 

projektu 

Cały obszar rewitalizacji 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

 Fundusz Spójności 
 Krajowe środki publiczne 

500 000 zł 

Opis przedsięwzięcia Na rozwiązanie jakiego problemu ukierunkowane jest 
przedsięwzięcie? 
Problemy kluczowe z poziomu GPR: 
 Braki w systemie wsparcia pozafinansowego (np. oferty 

wspierającej włączenie społeczne osób znajdujących się 
w szczególnie trudnej sytuacji), mają szczególne znaczenie 
w kontekście rodzin i kształtowania wzorców zachowań oraz 
propozycji włączającej dla różnych grup wiekowych; 

 Słabnący poziom zintegrowania społeczności lokalnej, w tym coraz 
liczniejszej grupy mieszkańców napływowych, zwłaszcza 
w kontekście słabej dostępności do miejsc i oferty integrującej 
(włączającej) - niski poziom integracji poszczególnych grup i całej 
wspólnoty lokalnej; 

 Niewystarczający dostęp do miejsc i oferty integrującej 
(włączającej) dla mieszkańców podobszarów, w tym 
w szczególności: 
 brak miejsc i braki w ofercie skierowanej do młodzieży, w tym 

miejsc „oddanych” jej w użytkowanie, 
 zbyt mała liczba miejsc i braki w ofercie czasu wolnego 

dla rodzin z dziećmi (w tym zajęcia realizowane równolegle 
dla dzieci i rodziców), 
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 istotne braki w miejscach i ofercie czasu wolnego 
dla seniorów.  Dostępna oferta jest często nastawiona 
na standardowe działania, które trafiają do pewnej grupy 
osób, nie umożliwiając jednak efektywnego włączania szerszej 
grupy seniorów (również poprzez integrację ich 
z napływowymi mieszkańcami), 

 brak miejsc umożliwiających stałą interakcję pomiędzy 
różnymi grupami społecznymi, miejsc integrujących, istniejąca 
infrastruktura jest „silosowa” dla dzieci, dla młodzieży, dla 
starszych, ale nigdy wspólna; 

Problemy i potrzeby właściwe dla przedsięwzięcia: 
 brak zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi, brak identyfikacji 

z miejscem zamieszkania, co przekłada się bezpośrednio na jakość 
życia, stosunek emocjonalny do otoczenia, 

 niewystarczające kompetencje istniejących liderów w większości 
miejscowości (szczególnie w zarządzaniu czasem oraz zarządzaniu 
zasobami ludzkimi) i brak zidentyfikowanych następców, 

 występowanie niezidentyfikowanych liderów, tj. osób 
z potencjałem, które aktualnie się nie ujawniają, bo nie widzą 
potrzeby, przestrzeni bądź formy do ujawnienia się, 

 brak efektów i oddziaływania przeprowadzonych wcześniej 
długookresowych projektów – nie spowodowały one zwiększenia 
zaangażowania ludzi w sprawy lokalnej społeczności ani 
zwiększenia postaw obywatelskich, nie wykształciły liderów, 
aktywności, myślenia o dobru wspólnym, inicjowania kolejnych, 
podobnych działań. Kolejne projekty „umierały” po ich realizacji, 
gdyż ich założenia nie były kontynuowane po ustaniu finansowania, 

 szeroka grupa instytucji zajmujących się kulturą, sportem, 
rekreacją (ofertą czasu wolnego) – tj. Centrum Kultury i Sportu, 
Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne nie spełnia 
oczekiwań mieszkańców. 

Grupa docelowa 

Przedmiotowy projekt ma na celu ogólną poprawę jakości życia 
wszystkich mieszkańców danej jednostki pomocniczej (sołectwa) 
Gminy Skawina.  
Ideą jest, aby podjęte działania zaspokajały potrzeby i integrowały: 
 rodziny z dziećmi (w tym dorośli i dzieci),  
 młodzież,  
 osoby starsze,  
 organizacje społeczne z danego obszaru. 
Opis przedsięwzięcia 
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Animator Rozwoju Lokalnego to osoba wywodząca się ze środowiska 
lokalnego, która dzięki praktycznej wiedzy umiejętnie wykorzystuje 
techniki i narzędzia, w celu rozwiązywania zdiagnozowanych w danej 
społeczności problemów. Działania animatora mają charakter 
motywacyjny i edukacyjny co umożliwia samoorganizację mieszkańców 
w celu samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Celem pracy 
animatora jest nie tylko skupienie na rozwiązywaniu aktualnych 
problemów, ale również inspirowanie społeczności do dalszego 
rozwoju u szukania nowych możliwości.   
 
Przedsięwzięcie polega na realizacji zadania podzielonego na trzy 
części, które przełoży się na poprawę jakości życia, wzrost aktywności 
obywatelskiej, integrację społeczną, zwiększenie ofert czasu wolnego 
w poszczególnych podobszarach. 
 
Właściwe działania merytoryczne (opisane poniżej) zostaną 
poprzedzone działaniami organizacyjnymi (ukonstytuowanie zespołu 
projektowego) oraz wyborem partnera społecznego (organizacji 
pozarządowej) który będzie odpowiedzialny za działania związane 
z mentoringiem, coachingiem, inspirowaniem społeczności do działania 
oraz partnera naukowego (jedna z uczelni wyższych) 
odpowiedzialnego za wsparcie merytoryczne w obszarze urbanistyki, 
zastosowania zieleni miejskiej i zielonej infrastruktury, projektowania 
urbanistycznego i architektonicznego. 
 
ETAP I - ZAKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
a) organizacja plebiscytu na wybrane działania o różnorakiej tematyce 

mieszczące się w puli ok. 2 000 zł. Plebiscyt ma za zadanie 
przygotowanie i pokazanie inspirujących przykładów wspólnych 
działań dla tzw. małej ojczyzny w formie warsztatów z grupą 
studentów kierunków urbanistycznych (partner naukowy). Ideą 
jest pokazanie przestrzeni do rozwoju, do zmiany zainspirowanych 
przykładami z innych miast.  

b)   wybór projektów do realizacji przez mieszkańców danych 
podobszarów w drodze porozumienia. W przypadku wątpliwości w 
procesie wyboru, partner społeczny będzie miał obowiązek 
doprowadzić (w formie ciekawych, merytorycznych warsztatów 
prowadzonych we współudziale studentów kierunków 
urbanistycznych), żeby wybrano w drodze konsensusu jeden 
projekt (może być to nowy projekt zainspirowany złożonymi 
wcześniej) w danym podobszarze. Dla każdego projektu wymagana 
będzie zgodność z dokumentami planistycznymi i strategicznymi 
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(tj. Plany Odnowy Miejscowości, Gminny Program Rewitalizacji, 
Plan Mobilności, Program Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych). 

c)  realizacja wybranych projektów przez mieszkańców. 
d)  zorganizowanie gali z okazji zakończenia projektu w formie 

wystawy prac oraz spotkania integracyjnego Planuje się nagrodzić 
wszystkich uczestników. 

e)   wyłonienie z uczestników plebiscytu grupy liderów - min. 5 osób 
z każdego  podobszaru zidentyfikowanych na przestrzeni całego 
procesu (aby nie doszło do sytuacji jednego niezastępowalnego 
lidera). 

 
ETAP II – WYKSZTAŁCENIE GRUPY LIDERÓW 
a) wyłoniona grupa liderów weźmie udział w cyklu szkoleń 

i warsztatów  - Akademia Liderów Lokalnych.  
b) Przed rozpoczęciem właściwych szkoleń przewiduje się organizację 

warsztatu wydobywczego, podczas których ekspert zewnętrzny 
(partner społeczny), obserwujący pracę grup dokona wstępnej 
selekcji osób do tematycznych grup warsztatowych: 
 Zarządzanie i animowanie,  
 Specjaliści ds. prawnych, finansowych, księgowych, 

pozyskiwania środków, 
 Marketing, promocja, informacja, kontakt z otoczeniem, 
 Animator/pasjonat prowadzący zajęcia – np. lokalni nauczyciele 

emeryci, pracownicy socjalni, którzy mają wolny czas i mogliby 
prowadzić zajęcia,  

  „Inspektorzy” - osoby z wiedzą techniczną którzy mogą brać 
udział w planowaniu i realizacji drobnych zadań 
inwestycyjnych, aby odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom 
mieszkańców. 

Ponadto, planuje się przeprowadzenie szkolenia z zakresu procesu 
inwestycyjnego zawierające informacje o podstawach: planowania 
przestrzennego, urbanistyki, uwarunkowań formalno-prawnych, 
projektowania i wymaganych decyzji administracyjnych, 
standardów wykonawstwa oraz kosztorysowania. 

c) Organizacja szkoleń dla wybranych liderów według ww. grup 
tematycznych, w tym organizacja szkolenia warsztatowego 
wyjazdowego (lepsze poznanie się i integracja liderów usprawni 
przyszłe działania) połączonego z wizytą bądź wizytami studyjnymi 
w celu prezentacji „dobrych praktyk”. W ramach planowanych 
szkoleń dla liderów lokalnych proponuje się realizację zajęć min. 
z podstaw pedagogiki, psychologii i interwencji kryzysowej. 
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d)   Warsztaty kończą się pracą dyplomową (osoby zostaną 
pogrupowane podobszarami) pn. „Nasz pomysł na nasz 
podobszar/sąsiedztwo”. Praca będzie polegała na tym, 
iż mieszkańcy danych podobszarów będą mieli za zadanie wymyślić 
projekt pod kątem zdobytej wiedzy i umiejętności, a następnie go 
zrealizować. Forma będzie dowolna, zawierająca tematykę oferty 
czasu wolnego dla mieszkańców, oparta o posiadaną lokalną 
infrastrukturę społeczną, kulturalną. Praca dyplomowa będzie 
miała charakter projektowy (od pomysłu do ewaluacji), także 
z  przećwiczeniem działań związanych z pozyskaniem 
i rozliczeniem dofinansowania (zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
oraz w konkursach gminnych). 

ETAP III – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 
a)  Wykształcone grupy liderów regularnie sięgają po granty gminne 

oraz wszelkie inne publiczne i prywatne dotacje – Gmina Skawina 
zapewnia wsparcie merytoryczne i pomoc poprzez Centrum 
Wsparcia Organizacji Pozarządowych (CWOP) 

b)  Etap III jest poszerzeniem Etapu II – mieszkańcy kontynuują dobre 
praktyki nauczone podczas I Etapu i kreatywnego II Etapu, a CWOP 
dogląda, wspiera, podpowiada nowe rozwiązania. 
Odpowiedzialność za projekty przechodzi w tym etapie na 
mieszkańców. 

c) Rezultatem etapu będzie synchronizacja działań mieszkańców z 
realizacją celów Gminnego Programu Rewitalizacji. Dodatkowo, 
zrealizowane projekty będą komplementarne, gdyż będą służyć 
wszystkim mieszkańcom gminy Skawina, przez co uniknie się 
powstawania nowych obszarów koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych.  

Jakie zmiany przyniesie realizacja przedsięwzięcia (projekty 
miękkie)/ 
co umożliwi realizacja przedsięwzięcia (projekty inwestycyjne)? 
Realizacja projektu przyczyni się do ukształtowania lokalnych liderów, 
wyposażonych w wiedzę, umiejętności i narzędzia aby aktywizować 
lokalne społeczności, z których się wywodzą.  
Działalność Animatora Rozwoju Lokalnego wpływać ma na wzrost 
poczucia sprawczości, aktywności i integracji lokalnych społeczności 
oraz pozwoli pełniej wykorzystać potencjał mieszkańców. Docelowo 
realizacja projektu ma doprowadzić do samodzielnego podejmowania 
aktywności (realizacji projektów) przez lokalne społeczności w oparciu 
o kompetencje Animatora Rozwoju Lokalnego. 
Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania zidentyfikowanych 
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problemów społecznych tj. niskiej aktywności społecznej, atomizacji, 
poczucia wykluczenia. 

Komplementarność 
przedsięwzięcia 

Kontynuacja przedsięwzięcia z lat 2007-2013: 
 Nie dotyczy. 
Komplementarność projektu z przedsięwzięciami w ramach 
perspektywy 2014-2020: 
 Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym 

w Gminie Skawina w relacji z KrOF: projekt zakłada zmniejszenie 
zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu 
publicznego jako głównego środka transportu w codziennych 
podróżach. Jego komplementarność z działaniami 
rewitalizacyjnymi wykazuje się poprzez spełnienie 
zidentyfikowanych szerokimi konsultacjami społecznymi 
oczekiwań mieszkańców dotyczących możliwości wyboru 
alternatywnych, korzystnych ekonomicznie, bezpiecznych oraz 
minimalizujących szkodliwy wpływ na środowisko środków 
transportu zbiorowego. 

 Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym 
w Gminie Skawina w relacji z KrOF – faza II: projekt zakłada 
kontynuację działań mających na celu zmniejszenie 
zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu 
publicznego jako głównego środka transportu w codziennych 
podróżach. Jego komplementarność z działaniami 
rewitalizacyjnymi wykazuje się poprzez spełnienie 
zidentyfikowanych szerokimi konsultacjami społecznymi 
oczekiwań mieszkańców dotyczących możliwości wyboru 
alternatywnych, korzystnych ekonomicznie, bezpiecznych oraz 
minimalizujących szkodliwy wpływ na środowisko środków 
transportu zbiorowego. 

 Dworzec "Biblioteka Skawina" – przywrócenie budynkowi dworca 
kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na 
cele publiczne: projekt wykazuje komplementarność z działaniami 
rewitalizacyjnymi w zakresie rozwoju zrównoważonego transportu 
oraz zapewnienia dodatkowej przestrzeni publicznej dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Skawina. Jest zgodny z wykazywanymi w trakcie 
konsultacji społecznych potrzebami. 

WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: REZULTATU: 

 Liczba programów szkoleń 
Sposób pomiaru: 
 Program szkolenia 

 Liczba osób aktywnie działających na obszarze 
rewitalizacji [os.] 
Sposób pomiaru: 



56 
 

 Liczba osobodni szkoleniowych  
Sposób pomiaru: 
 Listy obecności 

 Lista realizowanych projektów 
 Sprawozdania z realizacji projektów 

 
Cel szczegółowy, na realizację  którego 
odpowiada projekt: 

CEL 1: SPÓJNE SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE 
Silne poczucie tożsamości lokalnej, integracji, 
odpowiedzialności za wspólnotę wśród 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji 
oraz wysoki kapitał społeczny dzięki wzmocnieniu 
systemu wsparcia dla osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji oraz powiązanej z nim polityki 
mieszkaniowej, zwiększeniu dostępności 
integrującej przestrzeni i oferty, wspieraniu 
inicjatyw obywatelskich, a także podnoszeniu 
kapitału społecznego 

Jeżeli przedsięwzięcie realizowane będzie na 
innym obszarze, to jakim? 

Nie dotyczy – przedsięwzięcie realizowane 
na obszarze rewitalizacji 

Dla mieszkańców którego podobszaru 
rewitalizacji w gminie dedykowany będzie 
projekt? 

Nie dotyczy 

Jakie jest uzasadnienie realizacji 
przedsięwzięcia poza obszarem rewitalizacji? 

Nie dotyczy – przedsięwzięcie realizowane na 
obszarze rewitalizacji 

 
 
 
 
 


