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Czym jest rewitalizacja i jej rola w rozwoju gminy? 

 
Rewitalizacja jest zbiorem działań interwencyjnych dla rozwiązywania zidentyfikowanych 

problemów społecznych i skorelowanych z nimi problemów w co  najmniej jednej z pozostałych 

sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej i w ramach 

których zaplanowane i zrealizowane powinny zostać inwestycje oraz przedsięwzięcia dedykowane 

dla grup mieszkańców, którzy w sposób szczególny potrzebują wsparcia. Rewitalizacja ma służyć 

poprawie jakości życia mieszkańców, jako że aspekty społeczne rewitalizacji są kluczowe 

i nadrzędne. 
 

 
 

 

ZDEFINIOWANE CELE GPR 

 
CEL GŁÓWNY GPR: 

 
Zmniejszenie zróżnicowania przestrzennego poziomu życia na obszarze rewitalizacji oraz wzrost 

poziomu spójności społecznej i włączenia społecznego, poprzez zwiększenie dostępu do usług 

publicznych, w tym integrujących miejsc i oferty, inkubowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw, 

inkluzyjną politykę społeczną, w tym w zakresie mieszkalnictwa oraz zapewnienie przyjaznej 

i bezpiecznej przestrzeni do życia oraz klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. 
 

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. 
 

CEL 2: BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I ZDROWE ŚRODOWISKO  

 
Zdrowe środowisko i bezpieczna przestrzeń publiczna, dzięki poprawie warunków i wprowadzeniu 

rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz działaniom na rzecz obniżenia poziomu 
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przestępczości, a także ochrony przeciwpowodziowej i poprawie jakości środowiska, w tym 

ograniczeniu skutków działalności przemysłowej. 
 

CEL 3: SILNA GOSPODARKA LOKALNA I DOBRY DOSTĘP DO USŁUG 

 
Dostęp do usług publicznych oraz aktywna i konkurencyjna gospodarka dzięki poprawie dostępności 

komunikacyjnej podobszarów rewitalizacji, stwarzaniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz 

przywracaniu na rynek pracy osób bezrobotnych. 
 

Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 
 
Obszar rewitalizacji jest miejscem, w którym mieszkańcy żyją bezpiecznie i dostatnio, realizując swoje 

życiowe i zawodowe plany, również dzięki poczuciu wspólnoty i siły płynącej z bycia częścią 

zintegrowanej społeczności lokalnej. 
 
Miejsce ich zamieszkania cechuje łatwy dostęp do usług publicznych i rynku pracy, zdrowe środowisko 

i, realizowana w bliskim otoczeniu, oferty spędzania wolnego czasu.  
 
Terenom poprzemysłowym dotychczas wyłączonym z życia, zostanie przywrócona pierwotna funkcja 

gospodarcza, ponadto będą też one stanowić zasób, z którego czerpią mieszkańcy podobszarów 

rewitalizacji, między innymi spędzając tu wolny czas i oddając się rekreacji. 

Partycypacja społeczna 
 
W ramach prac diagnostycznych, przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy Skawina badanie 

ankietowe dla obszaru wiejskiego oraz dla miasta, w  którym udział wzięło w sumie 2018 osób. 
W I etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadzono 8 warsztatów 

diagnostycznych i konsultacyjnych, które miały na celu wyznaczenie obszarów zdegradowanych (OZ) 

i obszarów rewitalizacji (OR). 

 
Konsultacje projektu Uchwały dotyczącej wyznaczenie OZ i OR  oraz określanie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzone zostały w formie 

4 spotkań konsultacyjnych. Ponadto konsultacje przeprowadzone w I etapie prac zostały poprzedzone 

16 spotkaniami warsztatowymi zorganizowanymi w listopadzie i grudniu 2015 r. W warsztatach wzięło 

udział łącznie ponad 200 osób. 
 
W ramach prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, przeprowadzono wśród 

mieszkańców gminy 6 wywiadów pogłębionych z mieszkańcami na temat podobszarów 

rewitalizacji (liderami lokalnymi) oraz konsultacje z przedstawicielami sołectw, w których 

wyznaczono podobszary rewitalizacji. 
W ramach prac prowadzonych w II etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, 

przeprowadzono 3 spotkania z mieszkańcami (interesariuszami procesu rewitalizacji) dotyczące 

przygotowania projektów/przedsięwzięć w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy. 
Spotkania odbyły się w podziale na grupy podobszarów rewitalizacji. 
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Co to jest obszar zdegradowany? 

 
Jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk 

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

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

i kulturalnym. Na jego terenie występuje ponadto co najmniej jedno z następujących negatywnych 

zjawisk: gospodarczych; środowiskowych; przestrzenno-funkcjonalnych; technicznych. 

 

 

 

PODOBSZARY ZDEGRADOWANE 

W GMINIE SKAWINA 

 

 
 

 

Co to jest obszar rewitalizacji? 

 
Jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi 

na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. 
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PODOBSZARY REWITALIZACJI 

W GMINIE SKAWINA 

 

 
 

  Legenda: Numeracja i lokalizacja podobszarów rewitalizacji 

 

PODOBSZAR Lokalizacja 

Podobszar rewitalizacji nr 1 Osiedle Rzepnik 

Podobszar rewitalizacji nr 2 ul. Energetyków 

Podobszar rewitalizacji nr 3 Osiedle Ogrody 

Podobszar rewitalizacji nr 4 Osiedle Stare 

Podobszar rewitalizacji nr 5 Obszar poprzemysłowy „Huta” oraz Osiedle „Awaryjne” 

Podobszar rewitalizacji nr 6 Obszar poprzemysłowy „Samborek” 

Podobszar rewitalizacji nr 7 Sołectwo Kopanka 

Podobszar rewitalizacji nr 8 Sołectwo Borek Szlachecki 

Podobszar rewitalizacji nr 9 Sołectwo Zelczyna 

Podobszar rewitalizacji nr 10 Sołectwo Rzozów 

Podobszar rewitalizacji nr 11 Sołectwo Gołuchowice 

Podobszar rewitalizacji nr 12 Sołectwo Radziszów 

Podobszar rewitalizacji nr 13 Sołectwo Jurczyce 

Podobszar rewitalizacji nr 14 Sołectwo Wola Radziszowska 

Podobszar rewitalizacji nr 15 Sołectwo Wielkie Drogi 
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Podobszar rewitalizacji nr 16 Sołectwo Ochodza 

Podobszar rewitalizacji nr 17 Sołectwo Polanka Hallera 

Podobszar rewitalizacji nr 18 Sołectwo Grabie 

Podobszar rewitalizacji nr 19 Sołectwo Krzęcin 

Podobszar rewitalizacji nr 20 Sołectwo Facimiech 

Podobszar rewitalizacji nr 21 Sołectwo Pozowice 

Podobszar rewitalizacji nr 22 Sołectwo Jaśkowice 

 

Podstawowe wskaźniki dotyczące obszaru rewitalizacji 
 

Łącznie w obszarze rewitalizacji mieszka 12 115 mieszkańców (28,08 % wszystkich mieszkańców 

Miasta i Gminy Skawina). 
Obszary te zajmują powierzchnię 405,58 ha (4,06% całej powierzchni Miasta i Gminy). 

 
 

Tabela 3. Podstawowe wskaźniki dotyczące obszaru rewitalizacji 

 Powierzchnia Udział 
w powierzchni 

Gminy 

Liczba 

mieszkańców 
Udział w liczbie 

mieszkańców Gminy 

Miasto 
i Gmina 
Skawina 

9984 
ha 

100% 43 137 100% 

obszar 

rewitalizacji 
405,58 

ha 
4,06% 12 115 28,08% 

Źródło: na podstawie danych BDL oraz Miasta i Gminy Skawina 

 

 

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji według struktury celów. 
 
Jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy (wyzwania) określono zestaw działań zgodnych z celami 

i kierunkami, mający na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację 

kryzysową. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE 
 

Poniżej opisano podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których realizacja jest kluczowa 

dla osiągnięcia założonych celów Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym związanych 

ze zwiększeniem włączenia społecznego i aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz poprawy 

jakości ich życia. 
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PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 1 

 
PRZESTRZEŃ DLA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW PODOBSZARÓW 

REWITALIZACJI Z TERENÓW WIEJSKICH GMINY SKAWINA – ITD i ITP 
 

Przedsięwzięcie zakłada 2 podstawowe typy projektów pod hasłami przewodnimi: 
•        ITD – INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE 
•        ITP – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ 

 

PR: podobszary rewitalizacji na obszarze wiejskim 

 
1. ITD – INSPIRACJA TWÓRCZOŚĆ DZIAŁANIE 

 
1.1 Budowa budynku Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Borku Szlacheckim 
Zakres: 

• Budowa zgodnie z założeniami projektu 
• Wykończenie i wyposażenie  wnętrza budynku CAK na potrzeby utworzenia: Sali, w której 

będą mogły być realizowane przedsięwzięcia kulturalne, pomieszczenia na potrzeby OSP Borek 

Szlachecki wraz z niezbędnymi pomieszczeniami do funkcjonowania  położonego nieopodal 

terenu rekreacyjno-sportowego, zapewnienie bezpiecznego dojścia (drogą publiczną) 

oraz budowa/rozbudowa parkingu 

 
1.2 Przebudowa piwnic Domu Ludowego na klubokawiarnię z biblioteką i miejscem spotkań 

dla mieszkańców w Jaśkowicach, Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Jaśkowicach 
Zakres: 

• Przebudowa piwnic Domu Ludowego w Jaśkowicach 
• Adaptacja powstałej przestrzeni na potrzeby utworzenia klubokawiarni wraz z biblioteką i salą 

spotkań dla mieszkańców 

 
1.3 Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Polanka Hallera do funkcji biblioteki publicznej 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia remizy (plac zabaw, wiata rekreacyjna, miejsce na grilla), 

Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) w Polance Hallera 
Zakres: 

• Przebudowa i modernizacja budynku remizy OSP 
• Adaptacja jednego z pomieszczeń na cele społeczne 
• Zagospodarowanie terenu wokół budynku (przygotowanie terenu, plac zabaw, wiata 

rekreacyjna z oświetleniem, miejsce na grilla, miejsce postojowe, budowa dojścia od strony 

remizy OSP wraz z kładką oraz przejścia od strony działki boiska, montaż ławek, stojaków 

na rowery, ogrodzenia.) 
 

1.4 Przebudowa poddasza świetlicy wiejskiej wraz z termomodernizacją w Woli Radziszowskiej, Centrum 

Aktywności Kulturalnej (CAK) w Woli Radziszowskiej 
Zakres: 

• Przebudowa nieużytkowego poddasza DL i Remizy na poddasze użytkowe, które ma spełniać funkcje 

świetlicy wiejskiej 
• Termomodernizacja budynku poprzez jego ocieplenie oraz modernizację instalacji ogrzewania, 

jak również instalację klimatyzacji. 

 
2. ITP – INTEGRACJA TWÓRCZOŚĆ PRZESTRZEŃ 

 
2.1 Rozbudowa kompleksu sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna) wraz ze ścieżką 

rowerową w Borku Szlacheckim 
Zakres: 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 
• Montaż oświetlenia obiektu, 
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• Montaż ogrodzenia i monitoringu podłączonego do systemu CAK Borek, 
• Budowę siłowni zewnętrznej, 
• Budowę ścieżki rowerowej. 

 
2.2 Przebudowa i rozbudowa ogólnodostępnego boiska w Facimiechu, wraz z infrastrukturą rekreacyjną 
Zakres: 

• Modernizacja boiska i położenie nowej nawierzchni poliuretanowej,  
• Modernizacja boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, 
• Budowa placu zabaw, 
• Montaż siłowni zewnętrznej. 
• Rozbudowa infrastruktury wokół boiska uwzględniająca miejsca postojowe dla samochodów i rowerów, 

komunikację wewnętrzną, ogrodzenia, piłkochwyty oraz oświetlenie obiektu. 
 

2.3 Modernizacja przestrzeni publicznej w Jaśkowicach 
Zakres: 

• W ramach modernizacji przestrzeni publicznej, w tym modernizacja (boiska o nawierzchni 

poliuretanowej, małego kortu tenisowego,  placu zabaw wiaty) 
• Rozbudowa infrastruktury wokół obiektu, komunikację wewnętrzną, ogrodzenia, piłkochwyty, miejsca 

postojowe dla samochodów rowerów i samochodów. 

 
2.4 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Jurczycach 
Zakres: 

• Wymiana nawierzchni z asfaltowej na poliuretanową wraz malowaniem linii, 
• Wykonanie niezbędnych elementów boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną (słupków, 

koszy, bramek), 
• Budowa piłkochwytów, 
• Modernizacja oświetlenia, 
• Rozbudowa infrastruktury: miejsca postojowe dla rowerów. 

 
 2.5 Remont i rozbudowa istniejącego placu zabaw w Gołuchowicach 
Zakres: 

• Remont nawierzchni istniejącego boiska do koszykówki i nawierzchni do gry w tenisa stołowego 
• Wymiana urządzeń nie spełniających wymagań bezpieczeństwa na nowe, 
• Rozbudowa placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej oraz o urządzenie do zjeżdżania dzieci 

na linie, 
• Wykonanie nawierzchni placu zabaw z materiałów amortyzujących upadek, 
• Wykonanie pozostałych elementów placu zabaw przewidzianych normą (w tym: regulaminu, ogrodzenia, 

ławek itp.), 
• Modernizacja oświetlenia, 
• Montaż stojaków na rowery, 
• Nasadzenia  drzew. 

 
2.6 Rozbudowa i konserwacja istniejącego placu zabaw w Grabiu 
Zakres: 

• Wymiana urządzeń nie spełniających wymagań bezpieczeństwa na nowe, 
• Rozbudowa placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej, 
• Wykonanie nawierzchni placu zabaw z materiałów amortyzujących upadek, 
• Wykonanie pozostałych elementów placu zabaw (w tym: tablicy z regulaminem, ogrodzenia, ławek itp.), 
• Montaż stojaków na rowery. 

 
2.7 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Kopance 
Zakres: 

• Rozbudowa istniejącego placu zabaw, 
• Utworzenie miejsca do rekreacji i spotkań dla rodzin, tj. m.in. wyposażenie w małą architekturę typu 

ławki, stoliki, grill. 
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2.8 Rozbudowa kompleksu sportowego w Krzęcinie 
Zakres: 

• Rozbudowa kompleksu sportowego, w tym m.in. utworzenie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 

do piłki nożnej wraz z budynkiem zaplecza socjalno-szatniowego oraz trybuny dla widzów, o prostej 

konstrukcji na ok. 200 osób,  tablicę wyników, wiaty dla zawodników itp. 
• Montaż ogrodzenia i piłkochwytów 
• Utworzenie drogi dojazdowej i miejsc postojowych dla samochodów i rowerów (stojaki). 
• Zieleń towarzysząca - wykonanie ogrodu sensoryczno/botanicznego 
• Utworzenie kwatery szkolnej z dostępem do wody użytkowej oraz domem ogrodnika Wyposażenie 

przestrzeni w niezbędną infrastrukturę: żwirowe alejki parkowe będą służyć jako trasy nordic walking 

(powstaną przy nich drewniane ławeczki oraz stoliki z blatem do gier planszowych). 

 
2.9 Rozbudowa i przebudowa placu zabaw i miejsca spotkań oraz rekreacji dla rodzin i młodzieży 

(przy Domu Ludowym) w Ochodzy 
Zakres: 

•        Modernizacja istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 
•        Ulokowanie placu zabaw 
•        Utworzenie miejsca spotkań rodzin – ławki, stoliki, wiata rekreacyjna, grill. 
•        Montaż ogrodzenia, 
•        Montaż stojaków rowerowych. 

 
2.10 Przebudowa boiska sportowego w Polance Hallera 
Zakres: 

• Przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego i wykonanie nawierzchni poliuretanowej lub ze sztucznej 

trawy, 
• Montaż oświetlenia, 
• Montaż ogrodzenia wraz z furtką w kierunku remizy OSP, 
• Utworzenie miejsc postojowych oraz stojaków rowerowych, 
• Montaż ławek. 

 
2.11 Rozbudowa i przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego (boisko wielofunkcyjne, siłownia 

zewnętrzna) w Pozowicach 
Zakres: 
Przebudowa boiska sportowego - w miejscu starego ogólnodostępnego boiska przewiduje się powstanie m.in.: 

• boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 
• placu zabaw, 
• siłowni zewnętrznej, 
• miejsc postojowych dla samochodów oraz rowerów, 
• komunikacja wewnętrzną, 
• ogrodzenie, 
• piłkochwyty. 

 
2.12 Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego w Radziszowie 
Zakres: 

• Przebudowa istniejącego boiska, powstanie  m.in. boisko wielofunkcyjne z poliuretanu, do gry w piłkę 

ręczną, siatkówkę i koszykówkę itd. 
• Wyposażenie obiektu w niezbędną infrastrukturę m.in. ławki, oświetlenie, stojaki rowerowe. 

 
2.13 Rozbudowa istniejącego obiektu sportowego w m. Rzozów o boisko wielofunkcyjne i miejsce do spotkań 

plenerowych (wiata rekreacyjna) 
Zakres: 

• Przygotowanie terenu istniejącego obiektu sportowego pod budowę boiska wielofunkcyjnego 

o nawierzchni poliuretanowej z oświetleniem, 
• Montaż siłowni zewnętrznej, 
• Montaż ławek i stojaków na rowery, 
• Ogrodzenie terenu. 
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2.14 Rozbudowa infrastruktury społecznej przy Szkole Podstawowej w Wielkich Drogach (boisko 

wielofunkcyjne, park linowy, plac zabaw) 
Zakres: 

• Przygotowanie istniejącego terenu rekreacyjnego pod budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej z oświetleniem, 
• Budowę parku linowego dla dzieci w oparciu o istniejące drzewa, 
• Utworzenie placu zabaw, 
• Montaż siłowni zewnętrznej, 
• Rozbudowę niezbędnej infrastruktury: droga dojazdowa i miejsca postojowe, 
• Montaż ogrodzenia. 

 
2.15 Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców wsi: boisko piłkarskie, teren rekreacyjny z wiatą, 

zaplecze dla sportu (szatnie i toalety) w Zelczynie 
Zakres: 

• powstanie boiska sportowego, 
• przestrzeń społeczna z wiatą rekreacyjną oraz zapleczem dla urządzeń sportowych (szatnie i toalety). 

 
2.16 Remont i rozbudowa placu zabaw przy Izbie Pamięci w Jurczycach 
Zakres: 

• Wymiana urządzeń nie spełniających wymagań bezpieczeństwa na nowe, 
• Rozbudowa placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej, 
• Montaż stojaków na rowery 
• Modernizacja systemu oświetlenia. 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 2 
 
Centra Aktywności Kulturalnej (CAK) w Skawinie 

 
Przedsięwzięcie zakłada realizację dwóch komponentów – Centrów Aktywności Kulturalnej w Skawinie: 
PR: 1, 3, 4 

 
1. Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) spełniającego funkcje kulturalne i społeczne 

na Osiedlu Rzepnik 
Zakres: 
Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w istniejących budynkach w celu utworzenia Centrum Aktywności 

Kulturalnej (CAK) spełniającego funkcje kulturalne i społeczne na Osiedlu Rzepnik, w którym znajdą się m.in.: 
• przedszkole, 
• filia biblioteki. 
• klub osiedlowy, pełniący funkcję domu kultury i miejsca spotkań dla mieszkańców, 
• żłobek, 

 
2. Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK) na terenie podobszaru Osiedla Ogrody 
Zakres: 
Remont i adaptacja budynku przy ul. Ogrody 7a na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej 

na terenie podobszaru Osiedla Ogrody, spełniającego funkcje kulturalne i społeczne, w którym znajdą się m.in.: 
• Świetlica, klub osiedlowy, pełniący funkcję domu kultury i miejsca spotkań dla mieszkańców; 
• Siedziba Zarządu osiedla Ogrody; 

 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 3 
 
„Zróbmy sobie podwórko” - miejsca spotkań i integracji na terenie osiedli w Skawinie 
Wykańczanie podwórek osiedlowych i zagospodarowanie terenu przed blokami na osiedlach w Skawinie 
 

PR: 1,2,3,4,5 

 



12 
 

 
Przykładowy zakres prac: 

• odgrodzenie placu od ulicy, 
• montaż nowej altany na śmieci, trzepaka, kołków na pranie, 
• budowa małego parkingu, utworzenie zieleńca, 
• doposażenie przestrzeni w małą architekturę: ławki, mała wiata grillowa, 
• zagospodarowanie dotąd niewykorzystanej przestrzeni na potrzeby, utworzenia schowków (przestrzeni 

magazynowej) dla wszystkich zainteresowanych, 
• malowanie, nasadzenie drzew i roślin oraz wprowadzenie innych elementów zielonej infrastruktury itp. 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 4 

 
Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez 

Województwo Małopolskie 
• "Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych 

w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno – 

technicznego” 
PR: 15 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 5 
 
Rewitalizacja poprzemysłowa obszaru oraz otoczenia terenu byłej Huty Aluminium w Skawinie 
Przedsięwzięcie polega na realizacji dwóch komponentów: 

1. Rekultywacji terenu w kontekście rozwoju przedsiębiorczości 
2. Wykorzystanie terenu na rzecz stworzenia brakującej przestrzeni sprzyjającej integracji 

mieszkańców obszarów rewitalizacji 
PR: 5, 6 

 
1. REKULTYWACJA TERENU W KONTEKŚCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
1.1 Budowa infrastruktury komunikacyjno-technicznej na terenie byłej Huty Aluminium 
Zakres: 

• przebudowa dróg wraz z utworzeniem ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok, 
• wykonanie kanalizacji opadowej, 
• modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
• modernizacja sieci infrastruktury teletechnicznej. 

 
2. WYKORZYSTANIE TERENU NA RZECZ STWORZENIA BRAKUJĄCEJ PRZESTRZENI 

SPRZYJAJĄCEJ INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW REWITALIZACJI 

 
2.1 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na Os. Awaryjnym 
Zakres: 

• Rozbudowa istniejącego placu zabaw, 
• Utworzenie miejsc rekreacji dla rodzin, tj. doposażenie przestrzeni w m.in. ławki, stoliki, grill. 

 
2.2. Zagospodarowanie terenu byłych wysypisk śmieci na ogólnodostępny teren rekreacyjny 
Zakres: 
Zagospodarowanie terenu byłych wysypisk śmieci na ogólnodostępny teren rekreacyjny poprzez m.in.: 

• rekultywację terenu (w tym glebową); 

• uporządkowanie przestrzeni, 
• utworzenia miejsc rekreacji, 
• utworzenie ścieżek spacerowych. 

Zadanie jest komplementarne z budową przystanku kolejowego P+R Skawina Zachodnia 
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2.3. Budowa centrum aktywności kulturalnej - świetlicy na os. Awaryjnym 
Zakres: 
Budowa budynku na potrzeby utworzenia m. in.: 

• filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, 
• świetlicy osiedlowej pełniącej funkcję domu kultury, 
• pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność usługową, 
• poczekalnia dla podróżnych korzystających ze środków komunikacji zbiorowej (wielofunkcyjne 

wykorzystanie przestrzeni świetlicowej). 

 
PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE NR 6 
 
Animator Rozwoju Lokalnego 

 
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. 
 

Przedsięwzięcie polega na realizacji zadania podzielonego na trzy etapy, które przyczynią się do poprawy jakości 

życia mieszkańców: 
ETAP I - ZAKTYWIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA 
ETAP II – WYKSZTAŁCENIE GRUPY LIDERÓW 
ETAP III – TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 
 

Cały obszar rewitalizacji. 
 

PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE   
 

CEL 1: SPÓJNE SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE  
 
1.1 Weryfikacja i wzmocnienie istniejącego systemu wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji. 
 

PU1 PAKIET REWIT 
 

Standardowe działania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (np. działalność pracownika socjalnego, 

asystentów rodziny, świadczenia finansowe), zostaną uzupełnione o dodatkowe działania informacyjne 

i aktywizujące dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji. 

 

PU2 WW:  WSPARTY – WŁĄCZONY 
 

Przedsięwzięcie polegające na organizacji wsparcia dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, 

w tym przede wszystkim seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi na terenie podobszarów 

rewitalizacji. 

 
1.2   Zwiększenie dostępności do przestrzeni i oferty tworzonych dla aktywizacji i integracji mieszkańców, 

w tym dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi i seniorów. 
 

PU31 CENTRA AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ (CAK) W SKAWINIE 
 

Przedsięwzięcie planowane  na obszarze osiedla Kościuszki - ma na celu zapewnienie przestrzeni społecznej 

służącej aktywizacji i partycypacji wszystkich mieszkańców podobszarów rewitalizacji. 

Kluczową ideą jest, aby podjęte działania zaspokajały potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych, 

samotnych i wszystkich organizacji społecznych z danego obszaru. 
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1.3   Wzmocnienie integracji i postaw współodpowiedzialności za wspólnotę i wspólne miejsca, poprzez 

poprawę stanu, jakości i wykorzystania przestrzeni wspólnych. 
 
PU3 WSPÓLNA SPRAWA - WSPÓLNY REMONT 
 
Przedsięwzięcie zakłada wspólne – partycypacyjne kształtowanie/planowanie/ projektowanie modernizacji 

lub remontu obszarów centrów wsi i osiedli oraz wspomaganie mieszkańców w zakresie modernizacji, 

zagospodarowania i wykorzystywania przestrzeni publicznych i półpublicznych. 
 
PU4 EDUKACJA OBYWATELSKA 
 
Edukacja dzieci i młodzieży nakierowana na organizację życia wspólnotowego, kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. 
 
PU5 AUDYT małej ARCHITEKTURY 
 
Audyt stanu, rozmieszczenia, wyposażenia, wykorzystania oraz sposobu i efektywności zarządzania 

przestrzeniami publicznymi, służącymi różnym grupom użytkowników.  

 
1.4 Inkubowanie i stwarzanie warunków dla rozwoju organizacji i inicjatyw prospołecznych oraz 

potencjału działających w nich mieszkańców. 

 
PU6 INKUBATORY SPOŁECZNE – GMINA SKAWINA 
 
Stworzenie przestrzeni dla rozwoju inicjatyw społecznych i przedsiębiorczych inicjatyw mieszkańców. 
 
PU7 AKTYWNI  I  SAMORZĄD 
 
Wzmocnienie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. 
 
PU8 BARTER SPOŁECZNY 
 
Organizacja gminnego ośrodka sąsiedzkiej pomocy, zgodnego z zasadą: “PP” „Potrzebuję – Pomogę”. 
 
1.5   Podnoszenie poziomu edukacji i zapewnienie jej różnorodności.       
 
PU9 SZANSE EDUKACYJNE I PASJE NA + 
 
Planowanie i realizacja przedsięwzięć przyczyniających się do wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, rozwoju zainteresowań (uzdolnień) dzieci i młodzieży 

w formie szkolnej i pozaszkolnej, włączania dzieci i młodzieży w pozaszkolną działalność społeczno-kulturalną. 
 
PU10 Centrum Kształcenia Ustawicznego 
 
Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów przez poprawę jakości procesu kształcenia (w szczególności 

praktycznego) we współpracy z otoczeniem (pracodawcami). 
 
PU11 Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów i uczennic gimnazjów 

w Gminie Skawina 
 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci zajęć edukacyjnych które będą rozwijać ich 

kompetencje kluczowe: kompetencje informatyczne oraz związane z przedmiotami 

przyrodniczymi  i matematyką.  
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PU12 Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów i uczennic gimnazjów 

w Gminie Skawina 
 
W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci zajęć edukacyjnych które będą rozwijać ich 

kompetencje kluczowe: kompetencje informatyczne oraz związane z przedmiotami 

przyrodniczymi  i  matematyką.  
 
PU13 Zwiększenie liczby  miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
 
Projekt dotyczy wzrostu liczby miejsc zapewniających dzienną opiekę dla dzieci do lat 3 (żłobki, kluby malucha). 
 
PU30 CENTRUM EDUKACYJNE W GMINIE SKAWINA 
 
Przedmiotowy projekt ma na celu zapewnienie oferty społecznej służącej aktywizacji edukacyjnej, kulturalnej, 

społecznej oraz partycypacji wszystkich mieszkańców podobszarów rewitalizacji. 
 
1.6 Wzmocnienie polityki mieszkaniowej poprzez podniesienie standardu warunków bytowych 

mieszkańców oraz powiększenie zasobów mieszkań komunalnych, jako elementów świadomego 

kształtowania polityki społecznej. 
 
PU14 POLITYKA MIESZKANIOWA NA + 
 
Działania mające na celu podnoszenie standardów i powiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych. 
 

CEL 2: BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW I ZDROWE ŚRODOWISKO 
 
2.1 Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego, szczególnie w ruchu pieszym i rowerowym 

na obszarach wiejskich. 
 
PU15 BEZPIECZNY PIESZY 
 
Przedsięwzięcia mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, poprzez poprawę jakości 

infrastruktury drogowej w Gminie, zwłaszcza na podobszarach rewitalizacji w części wiejskiej gminy.  
 
2.2 Poszerzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej 

w kontekście przestępczości, w tym przemocy, chuligaństwa i aktów wandalizmu. 
 
PU16 SKUTECZNA STRAŻ MIEJSKA 
 
Podejmowanie kroków, mających na celu poprawę działania Straży Miejskiej, we współpracy i „wsłuchując się” 

w głos mieszkańców, na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej w tym weryfikacja 

systemu interwencji służb porządkowych. 
 
PU17 WIDOCZNY = BEZPIECZNIEJSZY 
Działania polegające m.in. na poprawie widoczności przestrzeni publicznej, usuwaniu śladów dewastacji, 

założeniu oświetlenia i monitoringu w miejscach potencjalnych zagrożeń. 

 
PU18 DOKOS - DOBRE OKO SĄSIADA 
 
Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich (przeciwstawiania się i reakcji na szkodliwe zachowania – 

wandalizm, przemoc słowną i fizyczną)  
 
2.3   Zadbanie o jakość środowiska naturalnego poprzez wzmocnienie systemu ochrony 

przeciwpowodziowej, podejmowanie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz niwelowanie skutków 

działalności przemysłowej. 
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PU19 EKO-ZMIANA 

 

Działania wspierające i promujące zachowania proekologiczne, wśród różnych grup wiekowych. 
 
PU20 CZYSTA GMINA SKAWINA 
 
Działania proekologiczne mające na celu niwelowanie skutków niskiego poziomu świadomości ekologicznej 

wśród mieszkańców. 
 
PU21 POPRAWA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH GMINY SKAWINA 
 
Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego są szczególnie istotną potrzebą 

i wyzwaniem stawianym zwłaszcza przez mieszkańców podobszarów rewitalizacji z terenów wiejskich.  
 

CEL 3: SILNA GOSPODARKA LOKALNA I DOBRY DOSTĘP DO USŁUG 
 

3.1  Zwiększenie dostępu mieszkańców do usług publicznych i do rynku pracy w zakresie komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej 
 
PU22 SKOMUNIKOWANI = MOBILNI 
 
Podjęcie działań mających na celu zwiększenie mobilności mieszkańców wewnątrz i na zewnątrz Gminy, 

zwłaszcza na podobszarach rewitalizacji. 
 
3.2 Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, oraz działania na rzecz 

tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. 
 
PU23 AKTYWIZACJA++ 
 
Pakiet działań mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia i/lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 
 
PU24 RESTART III - Program aktywizacji  zawodowej osób w wieku powyżej  50 roku życia     
           
Program ma na celu umożliwienie 300 osobom  w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkującym województwo 

małopolskie, znajdujących się  w trudnej sytuacji na rynku pracy, powrotu do aktywności zawodowej. 
 
3.3 Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz inicjowanie rozwoju ekonomii społecznej, opartych o lokalne 

potencjały i potrzeby. 
 
PU26 +dla PRZEDSIĘBIORCY 
 
Zestaw działań mających na celu wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, wzmacniających lokalny rynek pracy.  
 
PU27 DOBRY CZAS NA BIZNES 
 
Celem projektu jest otwarcie 700 działalności gospodarczych. 
 
PU28 EKONOMIA SPOŁECZNA W GMINIE SKAWINA 
 
Przedsięwzięcie zakłada m.in. stwarzanie warunków do rozwijania inicjatyw związanych z tworzeniem 

podmiotów ekonomii społecznej w tym zakładaniem spółdzielni socjalnych. 
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PU29 MOWES  Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
 
Celem Partnerstwa (a tym samym projektów) jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, 

sektora ekonomii społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (2016-2019). 
 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ GPR 

 
Zarządzanie realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skawina na lata 2016-2022 stanowi 
zadanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W celu zapewnienia stałego nadzoru nad wdrażaniem 
przedsięwzięć i prowadzeniem działań rewitalizacyjnych, w proces ten zaangażowani będą: 
 
1) Koordynator ds. Rewitalizacji – powołany po zatwierdzeniu GPR 
2) Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji – powołany po zatwierdzeniu GPR 
3) Komitet Rewitalizacji – powołany w lipcu 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, 
zgodnie z Ustawą o rewitalizacji. 
 

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE GMINNYM PROGRAMEM 

REWITALIZACJI 

 

MONITORING FINANSOWY  
 
 gromadzenie i analiza informacji o pozyskaniu i wykorzystaniu w odpowiednich okresach środków 

finansowych na realizację poszczególnych przedsięwzięć i całego programu 

 

MONITORING STRATEGICZNY 
 
 pomiar wskaźników 

 

Za proces monitoringu, ale też wdrażania, oceny i aktualizacji GPR odpowiedzialni są: 
 

• Rada Miejska 

• Burmistrz Miasta i Gminy 

• Komitet Rewitalizacji 

• Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji (powołany po zatwierdzeniu GPR) 

• Koordynator Rewitalizacji (powołany po zatwierdzeniu GPR) 

• Jednostki miejskie, będące realizatorami niektórych przedsięwzięć 

• Inni wykonawcy i partnerzy (biznesowi, społeczni) będący realizatorami projektów. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie nie zawiera załączników do GPR, które są dostępne w pełnej wersji programu:  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SKAWINA NA LATA 2016-2022 - DOKUMENT 

DIAGNOZY POTWIERDZAJĄCEJ SPEŁNIENIE PRZEZ OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZACJI PRZESŁANEK ICH WYZNACZENIA 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SKAWINA NA LATA 2016-2022 

 - Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 

sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej. 


