
UCHWAŁA NR XXIX/319/2017
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Program Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Adam Godyń
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Wprowadzenie 
1.Opracowanie niniejsze zawiera Program Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 (dalej 

zwany także: PRGK, Program).  

2. Podstawę prawną opracowania PRGK stanowi Uchwała Nr XXV/265/2016 Rady Miejskiej w Krze-

szowicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewita-

lizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022, podjęta na podstawie art. 17 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia  

9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). 

3. Program sporządzony został dla Obszaru Rewitalizacji określonego Uchwałą nr XXIV/249/2016 

Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegra-

dowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzeszowice. 

4. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszo-

wice stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu  (dalej zwana także Diagnozą). 

5. Program Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022, to: 

I. Gminny Program Rewitalizacji w rozumieniu ww. ustawy o rewitalizacji; 

II. Program rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju – Wy-

tyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia  

2 sierpnia 2016 r.;  

III. Lokalny Program Rewitalizacji w rozumieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM) i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

(SzOOP RPO WM; tekst  jednolity  do  Uchwały  Nr  757/15  Zarządu  Województwa  Mało-

polskiego  z  dnia  18  czerwca  2015 r.  w  sprawie  przyjęcia  Szczegółowego Opisu  Osi  

Priorytetowych  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  

lata  2014-2020,  zmienionej  Uchwałami Zarządu  Województwa Małopolskiego   

Nr: 1067/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r., 1423/15 z dnia   

22  października  2015 r., 62/16 z  dnia 14 stycznia 2016 r., 476/16 z dnia 31 marca 2016 r., 

879/16 z dnia 16 czerwca 2016 r., 1228/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r. oraz 1514/16 z dnia  

13 października 2016 r.) stanowić będzie podstawę ustaleń samorządu Gminy z władzami 

Województwa Małopolskiego w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji ze środków RPO 

WM. 

6. Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 został opracowany w drodze 

umowy z Gminą Krzeszowice, przez firmę ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING i zespół autorski  

w składzie: 

 prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól – główny konsultant, 

 dr Kamilla Noworól – kierownik tematu, 

 mgr inż. arch. Leszek Jasiński, 

 mgr Paweł Hałat, 

 mgr Katarzyna Marchewczyk, 

 lic. Karolina Kaczmarczyk. 

7. Program powstał przy bezpośredniej współpracy z członkami zespołu zadaniowego do współpracy 

w zakresie opracowania PRGK na lata 2015-2022, powołanego przez Burmistrza Gminy Krzeszowice  

w składzie: 
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 Jan Bereza – Sekretarz Gminy, przewodniczący zespołu, 

 Agata Motyl, 

 Agnieszka Drzewniak, 

 Joanna Kaczorowska. 
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Geneza opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 

2015-2022 
Niniejszy Program Rewitalizacji stanowi kontynuację i rozwinięcie działań Gminy w zakresie rewitali-

zacji, prowadzonych w latach poprzednich. Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Krzeszowic 

zwracał uwagę na to, że kluczem do nowoczesnego i dynamicznego rozwoju Krzeszowic, a tym sa-

mym powstrzymania negatywnych zjawisk w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej, jest 

wyzwolenie potencjału miastotwórczego przez aktywizację tradycyjnych funkcji Krzeszowic: uzdrowi-

skowej i turystycznej, handlowej, targowej i usługowej, rezydencyjnej i mieszkaniowej.  

W wyniku prac analitycznych i konsultacji społecznych zidentyfikowano następujące problemy:  

 w sferze mieszkaniowej – nieużytki urbanistyczne między Rynkiem a ul. Legionów Polskich 

rzutujące na odbiór miasta i obniżające jego atrakcyjność, jako potencjalnego miejsca za-

mieszkania wysokiej jakości,  

 w sferze infrastruktury technicznej – zły stan infrastruktury technicznej (ok. 75% sieci kanali-

zacyjnej nadawało się do wymiany, sieć gazowa wymagała pilnych remontów),  

 w sferze zagospodarowania przestrzennego – niski standard kluczowych przestrzeni publicz-

nych miasta i zamykających je pierzei (Rynku, Targowiska, przestrzeni między dworcem kole-

jowym i autobusowym, terenów sportowych w okolicach klubu „Świt”), brak atrakcyjnych 

ciągów pieszych i pieszo-jezdnych między ulicą Legionów Polskich a Rynkiem, brak zorgani-

zowanych miejsc postojowych dla samochodów, brak nowoczesnego obiektu o funkcji „ratu-

sza technicznego”, czyli spełniającego współczesne standardy zaplecza dla obsługi admini-

stracyjnej mieszkańców.  

 w sferze społecznej –deficyt przestrzeni dla gromadzenia się mieszkańców w rejonie centrum 

miasta w celach innych niż handlowe oraz brak nastrojowych wnętrz i obiektów dla realizacji 

awangardowych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, deficyt przestrzeni atrakcyjnej 

dla młodzieży (ogródków zabaw, skate-parków), niewykorzystanie potencjału obiektów hi-

storycznych (Pałac Vauxhall, kamienice w centrum).  

 w sferze gospodarczej – brak komercyjnego (deweloperskiego) wykorzystania najcenniejsze-

go terenu pomiędzy linią kolejową a ulicą Kościuszki, nieurządzone place i ogródki działkowe 

oraz brak sprawnego połączenia z autostradą A-4 (pełnowymiarowych zjazdów, wiaduktu w 

ciągu ulicy Daszyńskiego) oraz szybkiego i częstego połączenia kolejowego z Krakowem i Ślą-

skiem. 

Przesłanką do podjęcia działań rewitalizacyjnych w Krzeszowicach była potrzeba nowego  zdefinio-

wania funkcji miasta z uwzględnieniem szeregu walorów Krzeszowic, które przy umiejętnym ich wy-

korzystaniu mogą stać się rzeczywistym motorem rozwoju tego ośrodka. 

W poniższej tabeli zestawiono działania, które miały charakter interwencji rewitalizacyjnych różnych 

podmiotów,  planowane do realizacji z wykorzystaniem zróżnicowanych źródeł finansowania.  

Tab. 1. Dotychczasowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne zrealizowane w Gminie Krzeszowice 

L.p. Nazwa zadania Źródło finansowania 

Zadania przestrzenne 

1. 
Rewitalizacja centrum Krzeszowic z przywróceniem funkcji obsługi 
turystyki uzdrowiskowej i kulturowej 

MRPO, budżet gminy 

2. 
Rewitalizacja Parku Bogackiego wraz z otoczeniem obiektów zabyt-
kowych w centrum Krzeszowic (w części) 

NFOŚiGW, budżet państwa, 
budżet  województwa mało-

polskiego, budżet gminy 
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L.p. Nazwa zadania Źródło finansowania 

3. 
Zwiększenie intensywności zabudowy na obszarze rewitalizowanym 
A do optymalnego poziomu wykorzystania chłonności terenu (w 
części) 

Inwestorzy prywatni 

4. Remont budynków Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach budżet gminy 

Zadania gospodarcze 

5. 
Krzeszowickie Centrum Komunikacyjne - przebudowa i modernizacja 
infrastruktury i przestrzeni publicznej okolic dworców PKP i autobu-
sowego 

Środki PKP 

6. 
Obsługa podmiotów gospodarczych przez wyspecjalizowaną komór-
kę (referat) w Urzędzie Miejskim (Lokalne Okienko Przedsiębiorczo-
ści) 

budżet gminy 

7. Stworzenie filialnego Punktu Konsultacyjnego dla MSP POKL 

8. 

Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu w zakresie organizacji 
szkoleń dla przedsiębiorców i mieszkańców gminy planujących otwo-
rzyć własną działalność gospodarczą na temat pozyskiwania środków 
z funduszy europejskich, możliwości zdobywania nowych kontrahen-
tów i rynków pracy, etc. Powołanie i wspieranie działań Gminnego 
Forum Przedsiębiorczości  

budżet gminy 

9. 

Stworzenie systemu promocji podmiotów gospodarczych z terenu 
Gminy. Intensywna promocja ofert inwestycyjnych gminy oraz jej 
walorów gospodarczych; kampania na rzecz lepszego dostępu Krze-
szowic do autostrady A-4 i umieszczenia informacji o zjeździe do 
Krzeszowic na A-4 w rejonie Rudna 

budżet gminy 

10. Utworzenie Forum Przedsiębiorczości budżet gminy 

Zadania społeczne 

11. Termomodernizacja obiektów komunalnych 
MRPO, WFOŚiGW, budżet 

gminy 

12. 
Dokończenie budowy Skate Parku w Krzeszowicach – plac zabaw,  
w okolicy stadionu „Świt” 

budżet gminy 

13.. Budowa przedszkola integracyjnego w Krzeszowicach MRPO, budżet gminy 

14. 
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w centrum Krzeszowic  
w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” 

budżet państwa, budżet wo-
jewództwa małopolskiego, 
WFOŚiGW, budżet gminy 

15. Budowa „Zielonego boiska” budżet gminy 

16. 
Odnowa zabytkowego Pałacu Vauxhall - Krzeszowickiego Ośrodka 
Kultury 

budżet gminy 

17. Efektywne oświetlenie ciekawych obiektów (Vauxhall, kościół, park) 
MRPO, budżet gminy, środki 

prywatne 

18. 
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych poprzez 
budowę chodników i ciągów pieszych w obszarze rewitalizowanym  
m. Krzeszowice 

MRPO, budżet państwa, bu-
dżet gminy 

19. 
Budowa systemu monitoringu bezpieczeństwa na obszarze rewitali-
zowanym 

budżet gminy 

20. 
Badania uzdolnień i predyspozycji dzieci z terenu miasta i gminy w 
celu stworzenia „ścieżki kariery” 

POKL, budżet państwa, budżet 
gminy 

21. 
Zapoznanie młodzieży szkół gimnazjalnych z zasadami poruszania się 
na rynku pracy oraz z bieżącą sytuacją na rynku pracy (zawo-
dy/specjalności deficytowe). 

budżet gminy 

22. 
Opracowanie kompleksowych projektów programów zajęć pozalek-
cyjnych, pod finansowanie z PO KL. 

budżet gminy 

23. 
Zlecanie zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert z 
zakresu kultury fizycznej i sportu. 

budżet gminy 

Źródło: informacje Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
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Przedstawiony zakres przedsięwzięć świadczy nie tylko o zdolnościach instytucjonalnych Gminy i lo-

kalnej społeczności do prowadzenia procesu rewitalizacji, ale także dowodzi komplementarności 

międzyokresowej projektów rewitalizacji. 

Szczegółowa (pogłębiona) diagnoza Obszaru Rewitalizacji 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Krzeszowice - zasięgi przestrzenne 

Definicja obszaru zdegradowanego i metodyka delimitacji 
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncen-

tracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, ni-

skiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa 

w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku wystę-

powania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokal-
nych przedsiębiorstw lub 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 
niskiej jakości terenów publicznych lub 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego w Gminie Krzeszowice oparto o analizę z wykorzystaniem 

obiektywnych i weryfikowalnych mierników oraz metod badawczych dostosowanych do lokalnych 

uwarunkowań. Pierwszym krokiem do wyznaczenia obszaru zdegradowanego była analiza zjawisk 

degradacji społecznej oparta na danych, które dostępne były w szczegółowości dla osiedli i sołectw1 

Gminy Krzeszowice – stanowiących jednostki pomocnicze Gminy. Szczegółowa analiza, poprzedzona 

metodyką pracy, zawarta jest w Diagnozie, stanowiącej Załącznik nr 1 do Programu. 

Obszar zdegradowany i rewitalizacji 
Obszarem, w którym następuje koncentracja negatywnych zjawisk jest Osiedle Centrum w Krze-

szowicach i spełnia ono ustawowe kryteria degradacji: 

 w sferze społecznej (gorsze niż przeciętna dla gminy wskaźniki: ubóstwa, bezrobocia, bezpie-
czeństwa, demograficzne), 

 w sferze środowiskowej – część osiedla charakteryzuje się przekroczeniami standardów  
w zakresie hałasu, ponadto występuje tu koncentracja źródeł niskiej emisji, 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – osiedle cechuje się jedną z najwyższych w gminie war-
tością wskaźnika powierzchni zainwestowanej, występuje tu największa w gminie koncentra-
cja potrzeb remontowych na drogach lokalnych, jest także postrzegane przez mieszkańców 
jako obszar największej koncentracji miejsc zaniedbanych i wymagających zagospodarowa-
nia, 

 technicznej – ze względu na największe w gminie nagromadzenie mieszkalnych obiektów 
wymagających remontów, z uwzględnieniem ich niskiej wydajności energetycznej. 

                                                           
1
Ze względu na agregację większości danych sołectwa Nowa Góra i Nowa Góra-Łany były traktowane łącznie. 
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Aby zachować spójność urbanistyczną obszaru, w nawiązaniu do jego historycznego rozwoju, doko-

nano korekty obszaru, tak by wyłączyć tereny, które zgodnie z przepisami nie powinny być włączane, 

a także uwzględnić wyniki konsultacji społecznych, wskazujących jako zdegradowane miejsca tuż 

poza granicami osiedla.   

Obszar Rewitalizacji wyznaczono korygując granice obszaru zdegradowanego według poniższych za-

sad:  

 wyłączono niezurbanizowane obszary na południe od terenów kolejowych oraz fragment na 
północy osiedla, 

 wyłączono obszary o istniejących i nie wymagających przekształceń funkcjach usługowych  
i przemysłowych, 

 wyłączono obszary kolejowe, 

 włączono do obszaru zdegradowanego część os. Parkowego objętą wpisem do rejestru za-
bytków (fragment układu urbanistycznego Krzeszowic); teren ten stanowi wraz z obszarem 
zabytkowym na terenie os. Centrum spójną całość urbanistyczną i funkcjonalną oraz znaczący 
potencjał w skali całej Gminy, 

 włączono do obszaru zdegradowanego część os. Parkowego na południe od ul. Kościuszki i 
przy ul. Zagrody; teren ten obejmuje niewielkie i w znacznym stopniu zdegradowane zespoły 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej; w szczególności komunalne obiekty dawnych warszta-
tów szkolnych i sali gimnastycznej przy ul. Zagrody, wraz z otoczeniem, wymagające inter-
wencji publicznej, w postaci rewitalizacji. O włączenie tego obszaru wnioskowano w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji.  

Obszar zdegradowany spełnia ustawowe kryteria dla uznania go za Obszar Rewitalizacji – tj. jego 

wielkość nie przekracza 20% powierzchni gminy i 30% liczby mieszkańców – stanowi 0,6% powierzch-

ni  

i zamieszkiwany jest przez 7,4% ludności gminy.  

Tak wyznaczony obszar ma powierzchnię 83,1 ha i zamieszkiwany jest przez ok. 2,36 tys. osób. 

Tab. 2. Podstawowe parametry Obszaru Rewitalizacji 

Obszar 
Powierzchnia Ludność 

ha % Gminy osoby % Gminy 

Obszar zdegradowany = 
Obszar Rewitalizacji 

83,1 0,6 % ok. 2 360 ok. 7,4 % 

Źródło: Diagnoza. 

Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji przedstawiono na poniższej rycinie. 
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Ryc. 1 Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

 

Źródło: Diagnoza 
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Analiza negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie 

Obszaru Rewitalizacji 
W celu pogłębienia diagnozy Obszaru Rewitalizacji, przeprowadzono dodatkowe działania pozwalają-

ce na zebranie szczegółowych danych i informacji o problemach i oczekiwaniach społeczności za-

mieszkującej tę część miasta Krzeszowice. O przekazywanie informacji  i opinie poproszono: Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym bezpośrednio zwrócono się do pracowników socjalnych pracują-

cych w obszarze), szkół, różnych jednostek miejskich oraz członków Zarządów Osiedli, zarządców 

nieruchomości. Pozyskane informacje w układzie sfer (obszarów problemowych) analizy obszaru zde-

gradowanego zestawiono w poniższej tabeli. 

Tab. 3. Zidentyfikowane problemy i oczekiwania w Obszarze Rewitalizacji wg obszarów problemowych 

Typ problemu Problemy Oczekiwania 

Społeczne 

Niebezpieczna jazda motocyklistów po tere-
nie osiedla Centrum, dokarmianie gołębi oraz 
kaczek przez mieszkańców osiedla, problem 
związany ze sprzątaniem przez mieszkańców 
po swoich czworonogach, głośne zachowanie 
się osób robiących zakupy w nocy na stacji 
paliw, zakłócanie porządku domowego przy 
ul. Kościuszki 28, brak miejsc spotkań dla 
młodzieży i seniorów, 70 rodzin korzystają-
cych z pomocy społecznej ze względu na 
ubóstwo, długotrwałą chorobę, bezrobocie. 
 
Tzw. Zagrody – problemy związane z miesz-
kańcami lokali socjalnych: wybryki chuligań-
skie, niszczenie mienia, groźby kierowane do 
innych mieszkańców ze strony młodych ludzi 
ukrywających twarze w kominiarkach; wul-
garne napisy na ścianach budynków. Dodat-
kowy problem w tej lokalizacji dotyczy wyso-
kiego zadłużenia czynszowego lokatorów 
lokali socjalnych. 

Interwencje w sprawie nocnych spotkań 
osób zmotoryzowanych na terenie parkingu 
nieopodal osiedla, częstsze kontrole policji 
na ul. Parkowej, ul. Armii Krajowej  
i Pl. Kulczyckiego, uruchomienie patroli noc-
nych, funkcjonariuszy Straży Miejskiej  
i Policji, monitorowanie miejsc, w których 
występują problemy (pijaństwo, bójki itp.), 
monitoring w niebezpiecznych miejscach ul. 
Spacerowa, Park Potockich, 
 ul. Wąska, Rynek, dworzec autobusowy. 
 
Interwencje służb, zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańców. 

Gospodarcze 
Zadłużenie lokali mieszkalnych gminy na 
kwotę powyżej 986 000 złotych, brak miejsc 
pracy. 

Stworzenie miejsc pracy. 

Środowiskowe 
Problem zanieczyszczenia powietrza przez 
gospodarstwa domowe. 

 

Przestrzenno-
funkcjonalne 

Brak kosza na śmieci w obrębie ul. Danka, 
niska jakości usług komunalnych, problem 
dotyczący miejsc parkingowych w obrębie  
ul. Armii Krajowej (miejsca zajmowane przez 
osoby nie będące mieszkańcami osiedla), 
problem związany z dojściem do kontenerów 
na śmieci przy ul. Armii Krajowej, nieporzą-
dek panujący w altanach śmietnikowych przy  
ul. Targowej, dziury w chodniku przy ul. Tar-
gowej, brak koszy na śmieci przy ul. Targowej, 
„niefunkcjonalność” parkingu – brak zejść 
z chodników, dziura na ul. Targowej, niewy-
dolny kolektor na ul. Targowej, parkowanie 
samochodów na chodnikach w obrębie  
ul. Armii Krajowej, zalewaniu bloku nr 17 na 
ul. Targowej wodą deszczową. Konieczność 
podniesienia bezpieczeństwa ul. Miękińskiej, z 

Budowa placu zabaw przy ul. Danka (pia-
skownica, huśtawki) oraz renowacja tamtej-
szych ławek, pielęgnacja zieleni przy  
ul. Danka, konieczność wymiany piasku  
w piaskownicach na placu zabaw, odnowie-
nie chodników pomiędzy działkami znajdują-
cymi się koło PKP oraz dróżek znajdujących 
się w parku im. Bogackiego, renowacja scho-
dów do klatki przy bloku nr 6 na ulicy Targo-
wej, założenie progów zwalniających na ul. 
Targowej, czytelniejsze oznaczenie numerów 
budynków na  
terenie osiedla, zmiana organizacji ruchu 
przy budynku poczty, postawienie ekranów 
na ul. Armii Krajowej, zabezpieczenie kabla 
elektrycznego nad chodnikiem przy mostku 
do kościoła w ciągu ul. Parkowej, zasypanie 
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Typ problemu Problemy Oczekiwania 

uwagi na nadmierną prędkość kierowców. Zła 
organizacja ruchu i złe ustawienie znaków na 
niebezpiecznym skrzyżowaniu ul. Bandurskie-
go z ul. Szpitalną, zaniedbanie ul. Bandurskie-
go (zanieczyszczenie rowów, brak oświetlenia 
i chodnika oraz dróg dojazdowych do osiedla), 
po każdym ulewnym deszczu na ul. Grun-
waldzką spływa ziemia i żwir zanieczyszczając 
ulicę i zatykając kanały ściekowe, złe oznako-
wanie ul. Bandurskiego w okolicy ul. Szpital-
nej

2
.Zagrożenia drogowe  na ul. Batalionów 

Chłopskich, Legionów Polskich, 3 Maja do 
drogi krajowej DK 79 (zwiększone natężenie 
ruchu transportu ciężkiego z KW Czatkowice), 
zaśmiecanie terenów publicznych (za mało 
koszy na śmieci), brak publicznej toalety. 

dziury po śmietniku przy bloku Targowa nr 
17, przeczyszczenie kanałów, w celu uniknię-
cia zalewania deszczem,  wycięcie świerka 
przed blokiem nr 6  
na ul. Targowej, wymiana nawierzchni  
na ul. Legionów Polskich, sprzątanie chodni-
ków na ul. Legionów Polskich, przycięcie 
zieleni pomiędzy ul. Daszyńskiego a Armii 
Krajowej oraz o sprawdzenie oświetlenia. 
Remont ul. Bandurskiego w okolicy skrzyżo-
wania z drogą Tenczyńską oraz doświetlenia 
wspomnianego odcinka ulicy,  zmiana orga-
nizacji kierunku ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Grunwaldzkiej z ul. Miękińską, uporządko-
wanie chodnika przy ul. Nowa Wieś 
z wyrastających w nim chwastów, sprzątanie 
liści na plantach, budowa chodnika przy ul. 
Bandurskiego, rozwiązanie problemu komu-
nikacji bocznych ulic ul. Grunwaldzkiej, ogra-
niczenie tonażu na ul. Bandurskiego, wsta-
wienie tablicy z nazwą ulicy przy ul. Gminnej, 
poprawienie nawierzchni drogi ul. Chłopic-
kiego oraz doświetlenie tej części ulicy, zała-
tanie dziury w jezdni na ul. Chłopickiego, 
uprzątnięcie ziemi przy ul. Miękińskiej, mon-
taż dwóch ławeczek przy ul. Chłopickiego, 
niesprzątanie od lat niezamieszkałej działki 
przy ul. Gminnej, wyasfaltowanie bocznych 
ul. Grunwaldzkiej, wyeliminowanie jeżdżą-
cych ulicą Grunwaldzką ciężkich samocho-
dów, montaż progów zwalniających na ul. 
Bandurskiego, potrzeba doświetlenia ul. 
Bandurskiego.

3
 

Doposażenie w siłownię zewnętrzną Liceum 
Ogólnokształcącego, z powodu braku sali 
gimnastycznej, potrzeba poprawy chodnika 
wokół szkoły, potrzeba zakupu nowych ła-
wek, stolików oraz krzeseł do sal lekcyjnych 
w szkole muzycznej oraz potrzeba zakupu 
pianina, fortepianu, instrumentów dętych,  
profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia w 
sali koncertowej szkoły muzycznej, nowa sala 
koncertowa  (większa), sala do zajęć rytmiki, 
doposażenie szkoły podstawowej w stoliki 
oraz krzesła dla uczniów, ławeczki oraz mate-
race gimnastyczne, komputery oraz rzutniki 
multimedialne, ekrany, żaluzje, tablice mul-
timedialne,  pomoce dydaktyczne, np.: mapy, 
przyrządy do ćwiczeń małej motoryki,  szkoła 
podstawowa wymaga remontu  toalety, sali 
gimnastycznej, szatni, ogrodzenia, wymiany 
okien od strony zachodniej,  kominów, ele-

                                                           
2
 Wymienione przez badanych miejsca, znajdujące się poza Obszarem Rewitalizacji, choć posiadające znaczenie 

z punktu widzenia jego problemów i potrzeb, zaznaczono kursywą.  
3
 Jw. 
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Typ problemu Problemy Oczekiwania 

wacji (odpadający gzyms), rynien, drogi do-
jazdowej na boisko szkolne, budowa nowej 
biblioteki publicznej o powierzchni 820 m

2
, 

która pozwoli na prowadzenie działalności w 
szerokim zakresie, mieszkańcy oczekują bu-
dowy basenu (kwestia poruszana od wielu 
lat), sali widowiskowej, kina oraz ścianki 
wspinaczkowej, zagospodarowanie osiedla 
Zagrody (modernizacja techniczna, zagospo-
darowanie zieleni, plac zabaw, remont sali 
sportowej), odnowa zieleni ul. Kościuszki i ul. 
Targowa, projekt „Raj nad Krzeszówką, nowy 
obiekt sportowy przy ul. Ogrodowej, prze-
znaczenie budynków przy „Świcie” na dzia-
łalność sportową, pustostany i zabytkowa 
zabudowa przy rynku, nowy budynek gospo-
darczy przy  „Orliku”, wykupienie działki w 
centrum miasta i postawienie ratusza, prze-
budowa mostu nad Krzeszówką (za wąski), 
remont ul. Reymonta. 

Techniczne 

Wymiana wodociągu na szerszy przekrój, 
częste wyłączania prądu przy ul. Grunwaldz-
kiej, zły stan techniczny budynku przy  
ul. Rynek 18. 

Wykonanie prac budowlanych w latach 
2017-2020 w Obszarze Rewitalizacji na kwo-
tę 970 000 złotych, remont hali sportowej – 
odwodnienie, windy, trybuny (hala przy bu-
dynku gimnazjum nie znajduje się w Obsza-
rze Rewitalizacji, ale jest zarządzana przez 
CKiS), remont Pałacu Potockich. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez jednostki gminy, zarządców nieruchomości oraz 

Zarządy Osiedli i mieszkańców. 

Członkowie Zarządów Osiedli Centrum i Parkowe zostali poproszeni o udział w badaniu (ankieta) po-

głębiającym diagnozę Obszaru Rewitalizacji, w jego wyniku zdiagnozowano poniższe problemy. 

 
Tab. 4. Miejsca problemowe w Obszarze Rewitalizacji w opinii Zarządów Osiedli 

Osiedle 

Miejsce 

Niebezpieczne 
(chuligaństwo, 

wandalizm) 

Niebezpieczne 
(zagrożenia komu-

nikacyjne, wypadki) 

Zaniedbane 
(brud, dewasta-

cja) 

Źle zagospodaro-
wane 

Warte zagospoda-
rowania 

Os. Cen-
trum 

ul. Parkowa 
al. Solidarności, 

Park Bogackiego, 
ul. Legionów Pol-

skich, ul. Armii 
Krajowej 

ul. Krakowska, 
ul. Legionów Pol-
skich, ul. 3 Maja, 
skrzyżowanie ul. 

Szkolna, ul. Żbicka,  
Rynek, przejście dla 
pieszych przy stacji 

Orlen 

ul. Wąska, 
ul. Szkolna, dział-

ka obok sklepu 
rybnego, 

działki przy al. 
Solidarności 

ogródki działkowe 
 

Ogródki działkowe, 
teren między Al. 
Capone a szkołą 

 

Planty Bogackiego 
wzdłuż rzek, obiek-

ty Świtu,  
boisko/teren  

przy Szkole Pod-
stawowej  
ul. Szkolna 

 

Os. Par-
kowe 

ul. Kościuszki (Za-
grody), parki 

 

Skrzyżowanie ul. 
Grunwaldzkiej z ul. 
Miękińską, niebez-
pieczny zakręt ul. 

Miękińskiej na tzw. 
„Dziećmiorgu“

4
 

ul. Kościuszki 
(Zagrody), 

parki 
 

ul. Kościuszki 
(Zagrody), 

ul. Ogrodowa 
(boisko,parki), plac 

przy ul. 
Grunwaldzkiej (tzw. 

plac omłotowy)
5
 

 

ul. Kościuszki  
(Zagrody), 

boisko przy 
 ul. Ogrodowej 

                                                           
4
 Jw. 

5
 Jw. 
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Źródło: opracowanie własne 

Tab. 5. Zidentyfikowane braki w Obszarze Rewitalizacji 

Część Obszaru Rewitali-
zacji 

Zidentyfikowane braki 

w infrastrukturze osiedla w ofercie usług dla mieszkańców 

Osiedle Centrum  
Drogi, chodniki, parkingi, tereny rekrea-
cyjno-sportowe dla mieszkańców, sys-
tem grzewczy, kanalizacja 

Oferta kulturalna, usługi zdrowotne i 
opiekuńcze, tereny rekreacyjne, 
basen, kąpielisko 

Osiedle Parkowe 

Drogi, chodniki, parking, kanalizacja, 
tereny rekreacyjno-sportowe dla miesz-
kańców, zły stan budynków mieszkal-
nych 

Handel i usługi komercyjne, brak sali 
widowiskowej z funkcją kinową 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Ryc. 2. Miejsca problemowe w Obszarze Rewitalizacji (opinie członków Zarządów Osiedli) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet 

O diagnozę sytuacji społecznej w Obszarze Rewitalizacji poproszeni zostali również pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujący na tym terenie (łącznie 9 osób). Wskazali oni na-

stępujące zauważane przez nich problemy: 

 problem osób niepełnosprawnych: bariery architektoniczne i bezrobocie; 

 problem osób starszych: brak opieki ze strony bliskich; 
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 negatywne zjawiska dotyczące dzieci i młodzieży: brak zainteresowań. 

Określono także bardziej konkretne lokalizacje kumulacji zjawisk negatywnych w Obszarze Rewitali-

zacji: 

 Uzależnienia: ul. Armii Krajowej, ul. Krakowska; 

 Ubóstwo: ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Krakowska; 

 Części obszaru zamieszkiwane przez duże skupiska osób starszych: ul. Armii Krajowej,            

ul. Danka, ul. Targowa, ul. Trzebińska; 

 Bezrobocie: ul. Armii Krajowej, Rynek;  

 Niepełnosprawność, przewlekłe choroby:  ul. Armii Krajowej, ul. Daszyńskiego, ul. Trzebińska,   

Rynek. 

Zebrane w toku opracowywania PRGK informacje o Obszarze Rewitalizacji potwierdzają zasadność 

wyznaczenia granic oraz skalę nagromadzonych problemów na tle Gminy jako całości. Konsultacje 

pozwoliły na określenie konkretnych miejsc wymagających interwencji tak władz gminy, jak i w wielu 

przypadkach innych instytucji i służb publicznych (Powiatowego Urzędu Pracy, Policji, zarządców nie-

ruchomości i dróg).  

Ze względu na dziedzictwo historyczne i kulturowe (Pałac Potockich, tradycje uzdrowiskowe) oraz 

lokalizację w zasięgu bezpośredniego oddziaływania Krakowa (obszar rezydencjalny, atrakcyjność 

krajobrazowa i przyrodnicza Gminy), Obszar Rewitalizacji ma potencjał przełamania sytuacji kryzyso-

wej i zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańcom różnych grup społecznych czy wiekowych. 

Opis powiązań Gminnego Programu Rewitalizacji 
Opis powiązań Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi Województwa Małopol-

skiego 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 

Dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XII/183/1 z dnia 26 

września 2011 roku i jest on aktualizacją zapisów i założeń dotychczasowo prowadzonej polityki, któ-

ra została rozwinięta i redefiniowana. Władze województwa, po przeprowadzonej analizie i określe-

niu stanu wyjściowego, w kategorii wyzwań na najbliższe lata dla Małopolski definiują zagadnienia 

związane m.in. z:kapitałem intelektualnym i gospodarką wiedzy, dziedzictwem regionalnym, kulturą i 

turystyką, infrastrukturą komunikacyjną, obszarami funkcjonalnymi na poziomie regionalnym, mały-

mi i średnimi miastami oraz obszarami wiejskimi, bezpieczeństwem, zarządzaniem rozwojem woje-

wództwa. 

Cel główny zakłada „efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodar-

czego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajo-

wym i europejskim” i będzie realizowany i oparty na siedmiu obszarach polityki rozwoju. 

W kontekście planowanych działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy Krzeszowice zagadnienia 

związane z rewitalizacją w tym dokumencie zostały ujęte w zapisach Obszaru 5. Rozwój miast i tere-

nów wiejskich w następujących punktach: 5.2 Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz tere-

nów wiejskich oraz 5.3 Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym. 

W punkcie 5.2 Rozwój gospodarczy małych i średnich miast za kluczowe działania do realizacji uznano 

„poprawę kondycji gospodarczej małych i średnich miast poprzez” tutaj między innymi jako i poprzez 

„wsparcie rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarczej miast”. Dla realizacji celu uwzględnić należy 

dokonujące się zmiany i przekształcenia w systemie osadniczym, spowodowane i powiązane z  subur-
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banizacją oraz ze zmianami zachowań społeczno-ekonomicznych mieszkańców.  Konieczne jest pod-

jęcie stosownych działań, które będą zorientowane między innymi na proces rewitalizacji – „rewitali-

zację obszarów zdegradowanych, rozumianą jako podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych, 

wprowadzenie nowych funkcji oraz otwarcie obszarów poindustrialnych lub industrialnych”. Nawią-

zując do tego za kluczowe działanie uznaje się w podpunkcie 5.3.2 Wspieranie procesu rewitalizacji 

miast w oparciu o plany rozwoju obszarów miejskich. Jest to szczególnie ważny aspekt w kontekście 

rewitalizacji Gminy Krzeszowice na podstawie niniejszego Programu. 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 

Dokument przyjęty został Uchwałą Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 4 marca 

2015 roku. RPO WM stanowi jeden z instrumentów realizacji Strategii „Europa 2020”. Program Ope-

racyjny jest także jednym z głównych i zakładanych źródeł finansowania PRGK. Składa się on z 12 osi 

priorytetowych i osi Pomoc techniczna. Oś 11. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej z Celem: „ogra-

niczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich” jest odpowiedzią na wystę-

powanie terenów zdegradowanych, zniszczonych, które dodatkowo często dotknięte są zjawiskiem 

wykluczenia społecznego.  Dla tego typu problemów przewiduje się zaplanowanie i przeprowadzenie 

kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej i przestrzennej. Działania rewitaliza-

cyjne będą realizowane na podstawie programów rewitalizacji, dla których wsparcie pochodzić bę-

dzie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego. Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i przestrzenna w oparciu o 

program rewitalizacji ma przyczynić się do włączenia społecznego i zawodowego mieszkańców tere-

nów poddanych odnowie. Podejmowanie działania mają także dążyć do wyprowadzenia tych obsza-

rów ze stanu kryzysowego, dzięki nadaniu im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do 

rozwoju. Wsparciem zostaną objęte: rewitalizacja miast oraz odnowa obszarów wiejskich w wymiarze 

fizycznym poprzez realizację działań inwestycyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia miesz-

kańców, a także ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów. W kontekście starań o uzyskanie 

dofinansowania ze środków unijnych, zapisy RPO WM stanowią bezpośrednie ukierunkowanie celów 

i interwencji niniejszego Programu. 

Opis powiązań Programu Rewitalizacji z dokumentem Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego 

na lata 2013-2020 
Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XXXI/314/13 przez Radę Powiatu w Krakowie, dnia 29 maja 

2013 roku. Wyznacza obszary, cele i kierunki interwencji rozwoju, przeprowadzanej na terenie Po-

wiatu. Z punktu widzenia niniejszego Programu na szczególną uwagę zasługują zapisy analizy SWOT 

gdzie, za czynniki o silnym wpływie na rozwój Powiatu, uznano między innymi aspekty związane z 

rewitalizacją, w tym: „upowszechnienie i uświadomienie procesu rewitalizacji miast” oraz „zainte-

resowanie procesem rewitalizacji obszarów wiejskich w Polsce”.  

Obszary strategiczne oraz cele strategiczne obejmują m.in.: 

Obszar 5. Rozwój miast i terenów wiejskich 

Cel strategiczny: Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych i zwiększenie dostępu do usług 

publicznych na terenach wiejskich; 
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Cel operacyjny 5.4. Rewitalizacja miast i terenów wiejskich oraz efektywne zarządzanie przestrzenią; 

Dodatkowo dla tego celu operacyjnego wyznaczono kierunki interwencji (kluczowe działania), a są 

nimi: 

1. Wspieranie działań dotyczących kształtowania świadomości społecznej w zakresie ładu przestrzen-

nego i ochrony krajobrazu. 

2. Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy poprzez instrumenty planowania przestrzennego. 

3. Rewitalizacja układów urbanistycznych i ruralistycznych na terenie powiatu w oparciu o programy 

rewitalizacji – koncepcje porządkowania przestrzeni publicznej miast i miejscowości wiejskich. 

4. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw (scalanie gruntów). 

PRGK niewątpliwie przyczyni się do realizacji celów strategicznych Powiatu Krakowskiego. 

 

Opis powiązań Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy 

Strategia Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2022 

Dokument, przyjęty Uchwałą nr X/99/2015 przez Radę Miejską w Krzeszowicach w dniu 23 lipca 2015 

roku, zawiera diagnozę Gminy, a na jej podstawie wywiedzione kierunki interwencji oraz zadania, 

które mają przyczynić się do realizacji ustalonej wizji Gminy Krzeszowice 2022: „Gmina Krzeszowice w 

2022 roku będzie: atrakcyjnym miejscem zamieszkania w przyjaznym środowisku, gwarantującym 

wysoką jakość życia i warunki dla wszechstronnego rozwoju swoich mieszkańców oraz gminą silną 

tożsamością narodową, dbającą o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.” 

Zidentyfikowane cele strategiczne, zostały przyporządkowane do poszczególnych obszarów, a dla 

celów strategicznych ustalono cele operacyjne i służące ich osiągnięciu zadania, a także kierunki in-

terwencji. Cele strategiczne dla poszczególnych obszarów są następujące: 

Obszar nr 1. Gospodarka i technologie innowacyjne. 

Cel strategiczny: Gmina Krzeszowice jako obszar aktywności gospodarczej z rozwijającą się branżą 

nowoczesnych technologii i usług.  

Obszar nr 2. Edukacja, rynek pracy i aktywne społeczeństwo. 

Cel strategiczny: Efektywne i bezpieczne placówki oświatowe gwarantujące wszechstronny rozwój 

mieszkańców, którzy są aktywni na rynku pracy oraz w życiu społeczno-gospodarczym. 

Obszar nr 3. Infrastruktura i powiązania komunikacyjne. 

Cel strategiczny: Infrastruktura techniczna i komunalna, zapewniająca dobre warunki do życia miesz-

kańców.  

Obszar nr 4. Rozwój miasta i terenów wiejskich. 

Cel strategiczny: Podniesienie jakości życia mieszkańców miasta i terenów wiejskich. 

W ramach tego obszaru, szczególnie istotny jest cel operacyjny: Modernizacja i rewitalizacja obsza-

rów zabudowanych na terenie gminy, któremu przyporządkowano kierunki interwencji:  

- rewitalizacja układów urbanistycznych miejscowości w gminie z uwzględnieniem ochrony warto-

ściowych obszarów przyrodniczych i kulturowych w oparciu m.in. o waloryzację; 

- odnowa i modernizacja obszarów wiejskich w Gminie.   

Dla PRGK, zapisy Strategii stanowią istotną podstawę planistyczną, a działania założone w Programie 

przyczynią się do realizacji zadań Strategii, co świadczy o korelacji dokumentów. 

Obszar nr 5. Kultura, dziedzictwo narodowe i przemysły czasu wolnego. 

Id: 2EAE85CC-A490-4235-97E1-0C2194639F69. Podpisany Strona 17



 18 

Cel strategiczny: Budowa zróżnicowanej oferty kulturalnej i spędzania wolnego czasu dla mieszkań-

ców i turystów. 

Obszar nr 6. Bezpieczeństwo ekologiczne i społeczne.  

Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa społecznego i ekologicznego na 

terenie Gminy Krzeszowice. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krzeszowice na  lata 2014 – 2022 

Dokument Strategii zawiera diagnozę społeczną, obejmującą m.in. kwestie: liczby ludności i gęstości 
zaludnienia, struktury płci i wieku ludności, przyrostu naturalnego, ilości zawieranych małżeństw, 
migracji mieszkańców i prognozy liczny ludności w Powiecie Krakowskim, zasobów mieszkaniowych 
(także mieszkań socjalnych i komunalnych), podstawowej opieki medycznej, pomocy społecznej, bez-
pieczeństwa publicznego (Policja i działalność Straży Miejskiej), edukacji przedszkolnej, podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, bibliotek publicznych, organizacji pozarządowych, liczby osób pra-
cujących, liczby i struktury bezrobotnych, przedsiębiorczości i podmiotów gospodarczych oraz gospo-
darki finansowej gminy.  
Elementem kluczowym Strategii jest misja, która stanowi nadrzędny cel dla polityki społecznej Gmi-
ny. Wokół wyznaczonej Misji koncentrować się powinny działania i funkcjonowanie różnych lokal-
nych instytucji publicznych, środowisk i organizacji społecznych. Misja ustalona dla niniejszej Strategii 
brzmi następująco: tworzymy warunki służące zapewnieniu mieszkańcom Gminy Krzeszowice wyso-
kiego komfortu życia i przyjaznego środowiska społecznego, pozwalającego rozwijać aktywność oby-
watelską i indywidualne aspiracje.  
Na podstawie zebranych informacji i dokonanych analiz, wyznaczono cztery obszary priorytetowe – 
kierunki rozwoju, dla każdego obszaru określono cele długofalowe – strategiczne, o średnim hory-
zoncie czasowym – operacyjne, a także zadania do realizacji celów. 
Obszary priorytetowe i cele strategiczne są następujące:  
Obszar  priorytetowy 1. Zintegrowane i aktywne społeczeństwo 
Cel strategiczny I: wzrost integracji społecznej w gminie i rozwój aktywności mieszkańców na rzecz 
wspólnoty lokalnej. 
Obszar priorytetowy 2. Bezpieczna i zdrowa Gmina 
Cel strategiczny II: zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicz-
nego i socjalnego. 
Cel operacyjny II.6 – Zachowanie wysokiego poziomu estetyki gminy 
W opisie do powyższego celu operacyjnego może przeczytać, że: „Szansą dla gminy są procesy rewi-
talizacyjne”. Natomiast w kierunkach działań i zadań do wykonania widnieje punkt dotyczący bezpo-
średnio rewitalizacji: II.6.3 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Krzeszowice. 
Obszar priorytetowy 3. Elastyczny rynek pracy 
Cel strategiczny III: zmniejszenie społecznych skutków bezrobocia w gminie i rozwój nowych form 
zatrudnienia. 
Obszar priorytetowy 4. Przyjazna szkoła 
Cel strategiczny IV: przygotowanie młodzieży do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w 
życiu społeczności lokalnej. 
Definicja rewitalizacji wskazuje na wiodące znaczenie problemów społecznych jako przyczyny inter-
wencji w tym procesie. Stąd też należy uznać, że PRGK i omawiana Strategia mają wobec siebie cha-
rakter komplementarny, przy czym interwencje społeczne PRGK kierowane są wyłącznie na wsparcie 
Obszaru Rewitalizacji i jego mieszkańców. Wszystkie przedstawione wyżej cele Strategii są zbieżne  
z działaniami rewitalizacyjnymi zawartymi w PRGK. 
 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Krzeszowice na lata 2014 – 2017 

Program został przyjęty Uchwałą nr XLI/460/2014 przez Radę Miejską w Krzeszowicach z dnia 23 

kwietnia 2014 roku. Program obejmuje diagnozę problemów i zasobów Gminy Krzeszowice w zakre-
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sie patologii rodzinnych. Określono zasady działania Programu, adresatów Programu, a także cel stra-

tegiczny: Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i skuteczne rozwiązywanie problemów z nim 

związanych, poprzez zwiększenie znaczenia profilaktyki w obszarze rozwiązywania problemów zwią-

zanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, podniesienie skuteczności pomocy jej ofiarom, zapewnie-

nie ochrony i bezpieczeństwa, a także odpowiednie działania interwencyjne i korekcyjne wobec osób 

stosujących przemoc. Określono cztery podstawowe nurty działań kierowane do różnych grup od-

biorców, a także cele szczegółowe Programu. Zapisy przedstawione w tym Programie wychodzą na-

przeciw interwencjom PRGK, w zakresie niwelacji nawarstwionych w Obszarze Rewitalizacji proble-

mów społecznych.  

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na Terenie Gminy Krzeszowice na lata 2016 – 2018 

Program ten został przyjęty przez Radę Miejską w Krzeszowicach Uchwałą XV/163/2015 z dnia 30 

grudnia 2015 roku.  Jako cel główny Programu uznano: Efektywne wspieranie rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast cele szczegółowe to: 

1. Działania profilaktyczne na rzecz rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

2. Poprawa funkcjonowania rodzin biologicznych (tj. rodzin z małoletnimi dziećmi); 

3. Stała współpraca podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny oraz podnoszenie standardów 

pracy i kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w pracę z rodziną; 

4. Umożliwienie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych.  

Pomoc osobom zamieszkałym na terenie rewitalizacji, w tym nierzadko całym rodzinom, jest istot-

nym obszarem interwencji niniejszego Programu, dlatego też przedstawione powyżej cele są zbieżne 

i komplementarne z planowanymi działaniami i projektami rewitalizacyjnymi.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzeszowice na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 

2020 

Program ten jest najważniejszym instrumentem do realizacji polityki ekologicznej na terenie gminy, 

określa się w nim cele i zadania środowiskowe, których realizacja ma na celu poprawę stanu i ochro-

nę środowiska, lepsze zarządzanie środowiskiem, a także ochronę przed dalszą degradacją. Określono 

cele średniookresowe do 2020 roku: opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania 

środowiskowego na terenie Gminy Krzeszowice, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkań-

ców Gminy Krzeszowice, ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowi-

ska, zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Krzeszowice, ochrona gleb przed de-

gradacją, rekultywacja terenów zdegradowanych i poprzemysłowych, ochrona zasobów kopalin, 

osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz podziemnych na terenie Gminy 

Krzeszowice, utrzymanie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Krzeszowice, 

zmniejszenie uciążliwości hałasu w przypadku ponadnormatywnej wartości, ochrona mieszkańców 

przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, uporządkowanie gospodarki odpada-

mi na terenie Gminy Krzeszowice poprzez zwiększenie odzysku surowców wtórnych, rozwój zbiórki 

odpadów niebezpiecznych oraz wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, promo-

cja  

i wspieranie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.  

Realizacja zadań w ramach powyższych celów, w wielu obszarach jest komplementarna wobec inter-

wencji planowanych w PRGK, odnosi się to do eliminacji zagrożeń i uciążliwości środowiskowych dla 

mieszkańców Obszaru Rewitalizacji, którego lokalizacji w centrum miasta, towarzyszą takie niepożą-

Id: 2EAE85CC-A490-4235-97E1-0C2194639F69. Podpisany Strona 19



 20 

dane zjawiska. PRGK zakłada realizację działań i projektów dotyczących kwestii zbierania odpadów, 

niskiej emisji, efektywności energetycznej, itp. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023 z elementami Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Programu Ochrony Powietrza 

Dokument przyjęty uchwałą nr XXI/211/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 

r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016 - 2023". 

Plan został opracowany dla realizacji następujących celów: 

 wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Krzeszowice, 

 ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i 

mieszkaniowych, 

 umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

 zwiększenie efektywności energetycznej.  

Długoterminowa strategia niskoemisyjna w Gminie Krzeszowice do 2023 r. zawarta w Planie obejmu-

je działania polegające na: 

 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej; 

 termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego; 

 zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy; 

 ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej; 

 zwiększeniu efektywności energetycznej działań; 

 zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

Należy podkreślić, że cele Programu Rewitalizacji, jak i ujęte w nim projekty i przedsięwzięcia, są nie 

tylko komplementarne, ale w wielu przypadkach bezpośrednio realizują cele Planu w Obszarze Rewi-

talizacji (por.m.in. Cel główny 5: Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych związanych z życiem w 

mieście i działania oraz projekty w jego ramach).  

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy  

Krzeszowice 

Dokument ustala ramy przestrzenne dla rozwoju Gminy Krzeszowice oraz określa polityki przestrzen-

ne z uwzględnieniem zapisów aktów wyższego szczebla. Przedstawia się kierunki zagospodarowania 

przestrzennego, gdzie rozwój przestrzenny Gminy będzie kierował się zasadami: zrównoważonego 

rozwoju, pierwszeństwa jakości nad ilością. W dokumencie opisano także podział na dwa podstawo-

we obszary, gdzie A – to miasto, a B to obszary wiejskie gminy, dodatkowo w ramach tego podziału 

wydzielono strefy, które odzwierciedlają charakterystyczny układ przestrzenny: 

A. Miasto Krzeszowice, w tym trzy podstrefy: 

A.1 Strefa Śródmiejska – historyczna, 

A.2 Strefa Miejska, 

A.3 Strefa Podmiejska. 

Odniesienia do rewitalizacji opisano w następująco oznaczonych terenach: 

MM - (uszczegółowienie i wydzielenie z terenów budowlanych istniejącej zabudowy typowo miejskiej 

w obszarze centralnym miasta Krzeszowice) - Obszary kształtowania zabudowy śródmiejskiej o cha-
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rakterze i standardach miejskich. Kształtowanie zabudowy w tych obszarach wymaga: rewitalizacji 

zabudowy istniejącej i kształtowania zespołów zabudowy o wysokim standardzie miejskim, dbało-

ści o ład i kompozycję przestrzenną, formę zabudowy oraz zasady regulacji linii zabudowy, kształto-

wania pierzei, dopracowania akcentów architektonicznych, małej architektury, kształtowanie este-

tycznych przestrzeni publicznych, ochronę i uzupełnienie istniejącego drzewostanu, realizacji nie-

zbędnych sieci  

i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.  

W ramach zapisów dotyczących kształtowania i ochrony środowiska kulturowego w strefie śródmiej-

skiej A.1, na obszarze której wyznaczono obszar zdegradowany, a w konsekwencji Obszar Rewitaliza-

cji, określa się, że racjonalne wykorzystanie tej strefy dotyczy przede wszystkim uporządkowaniu 

istniejącej zabudowy. Miałoby to polegać m.in. na: 

 wykorzystaniu wskazań programu rewitalizacji,  

 remontach i przebudowie (ustabilizowaniu) lokalnej sieci komunikacyjnej – dróg i ulic pu-

blicznych – które obsługują obszar zurbanizowany,  

 wykształcaniu przestrzeni publicznych np. ulic, placów, koncentracji usług, terenów rekrea-

cyjnych, terenów otwartych, ciągów spacerowych, a także na zachowaniu i wykorzystaniu 

ciągłości atrakcyjnych terenów zielonych i kulturowych dla utworzenia systemu tras space-

rowych, ścieżek rowerowych itp. rozlokowanych wśród terenów zabudowanych.  

Strefa śródmiejska Krzeszowic powinna być wykorzystana racjonalnie oraz powinno się chronić układ  

i tkankę urbanistyczną. 

Zapisy Studium, ze względu na charakter oraz wagę samego dokumentu, są niezwykle istotne w kon-

tekście planowanych działań na Obszarze Rewitalizacji w ramach PRGK, określają one zasady, na ja-

kich mogą być przeprowadzane interwencje, szczególnie na obszarach nie posiadających obowiązują-

cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły analizy powiązań PRGK z 

obecną sytuacją planistyczną zawarto w rozdziale: Realizacja PRGK w zakresie planowania i zagospo-

darowania przestrzennego. 

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzeszowice na lata 2016 – 

2020 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XVII/180/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 

25.02.2016 roku i wyznacza zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. Cele 

te zostały określone następująco: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy, w spo-

sób zapewniający wykorzystanie mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice zgodnie z ustawowym 

zadaniem; poprawa jakości i warunków zamieszkania w mieszkaniowym zasobie Gminy Krzeszowice; 

poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Krzeszowice. Aby przedstawione cele zostały zrealizowane w pełnym zakresie należy: 1. racjonalnie 

gospodarować zasobem mieszkaniowym gminy, tak, aby zaspokoić potrzeby osób, które wymagają 

pomocy; 2. powiększać zasób mieszkaniowy Gminy np. poprzez nowe budownictwo oraz remont lub 

przebudowę już istniejących budynków, uwzględniając przy tym adaptacje na cele mieszkaniowe; 3. 

zwiększać w ramach zasobu mieszkaniowego lokale o charakterze socjalnym dla gospodarstw domo-

wych o niskich dochodach, a także tych dla których sąd orzekł takie uprawnienie; 4. wdrożyć program 

zamian lokali;  

5. usprawnić proces wykwaterowań lokatorów z budynków, które są w złym stanie technicznym lub 

zostały wyznaczone do wykwaterowań ludności z uwagi na ważny interes Gminy; 6. zatrzymać proces 

zmniejszania zasobu mieszkaniowego Gminy; 7. ukształtować tak politykę czynszową, aby wpływy  
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z czynszu pokrywały wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu Gminy z jednocze-

snym stosowaniem systemu obniżek czynszu dla osób o niskich dochodach oraz systemu dodatków 

mieszkaniowych; 8. dysponować zasobem zapewniając integrację społeczną; 9. zabezpieczać sub-

stancję budowlaną zasobu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz utrzymywać ją na dobrym po-

ziomie technicznym i zachować w stanie niepogorszonym; 10. Wykonywać remonty budynków i loka-

li, w tym ich modernizacje (termomodernizacje itp.). Powyższe zapisy są istotne ze względu na zapla-

nowane działania w ramach PRGK. W ramach rewitalizacji w latach 2015-2022 zakłada się adaptację 

budynków gminy na mieszkania komunalne i lokale socjalne oraz szeroką modernizację zasobów 

mieszkaniowych gminy zlokalizowanych w granicach Obszaru Rewitalizacji. Omawiany Program, dzię-

ki swojej aktualności i zawartości merytorycznej umożliwia Gminie podejmowanie niezbędnych dzia-

łań w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym Obszaru Rewitalizacji. 
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Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja 
Odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby, w tym przede wszystkim skumulowane pro-

blemy społeczne na wyznaczonym Obszarze Rewitalizacji, w perspektywie polityki Gminy, są: wizja 

wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego oraz cele rewitalizacji i kierunki dzia-

łań. Ukierunkowują one działania władz miejskich oraz partnerów społeczno-gospodarczych  

i mieszkańców Gminy na wdrożenie procesu rewitalizacji i uzyskanie spójności przestrzennej, spo-

łecznej i gospodarczej. 

Wizja Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 brzmi: 

Obszar Rewitalizacji w Krzeszowicach – miejsce dobre do zamieszkania, aktywności spo-

łecznej i prowadzenia działalności gospodarczej, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje cele 

prywatne, zawodowe i społeczne. 

Wizję tę zrealizować pozwolą opisane poniżej cele: ogólny, główne i szczegółowe rewitalizacji. 

Cel ogólny Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 to:  

Wyrównanie szans rozwojowych oraz poziomu życia i obsługi mieszkańców Obszaru Rewitalizacji 

 

Cele główne i szczegółowe rewitalizacji dla Gminy Krzeszowice 
Cel główny 1: Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Obszaru Rewitalizacji i wyrównanie 

szans rozwoju i poziomu życia mieszkańców 

Cele szczegółowe 

1. Aktywizacja osób starszych  i opieka nad nimi 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

3. Wsparcie mieszkańców z grup marginalizowanych i zagrożonych 

4. Stworzenie systemu opieki nad dziećmi, umożliwiającego aktywność zawodową rodziców  

5. Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru, wzrost elastyczności na rynku pracy (podnoszenie 

kwalifikacji, reorientacja zawodowa, itp.) 

6. Wzmocnienie aktywności publicznej i społecznej mieszkańców – włączenie w proces rewitalizacji 

różnych grup interesariuszy (w tym Komitet Rewitalizacji) 

7. Stworzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej zgodnej z potrzebami różnych grup mieszkańców,  

w tym uwzględniającej dostępność finansową 

8. Budowa pozytywnego wizerunku Obszaru Rewitalizacji w oczach mieszkańców, inwestorów i 

przyjezdnych (działania edukacyjno-promocyjne). 

Tab. 6. Wskaźniki celu 1. 

Wskaźnik Miara 2015/16 Miara docelowa 

Liczba dzieci objętych działaniami aktywizującymi 
 w ramach programu 

0 1000 

Liczba osób dorosłych objętych działaniami 
aktywizującymi w ramach programu 

0 500 

Liczba uczestników imprez sportowych i kulturalnych 
organizowanych w Obszarze Rewitalizacji 

0 20 000 

Liczba osób bezrobotnych długotrwale na 100 
mieszkańców (%) 

2,9 2,5 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 4,2 3,7 
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Wskaźnik Miara 2015/16 Miara docelowa 

100 mieszkańców (%) 
Źródło: opracowanie własne. 

Cel główny 2: Poprawa jakości życia i obsługi mieszkańców Obszaru Rewitalizacji 

Cele szczegółowe: 

1. Przeciwdziałanie dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych  

2. Modernizacja i zmiana funkcji przestrzeni wspólnych zgodna z potrzebami mieszkańców obszaru 

3. Poprawa dostępności komunikacyjnej Obszaru Rewitalizacji 

Tab. 7. Wskaźniki celu 2. 

Wskaźnik Miara 2015/16 Miara docelowa 

Liczba wyremontowanych (w tym poddanych 
termomodernizacji) budynków mieszkalnych  
w Obszarze Rewitalizacji 

0 25 

Liczba nowych mieszkań komunalnych i socjalnych w 
obiektach zmodernizowanych w Obszarze Rewitalizacji 

0 30 

Liczba nowopowstałych obiektów na cele kultury 0 1 
Liczba miejsc na parkingu P&R powstałych na Obszarze 
Rewitalizacji 

0 313 

Źródło: opracowanie własne. 

Cel główny 3: Zapewnienie wysokiej jakości i funkcjonalności przestrzeni i obiektów publicznych  

w Obszarze Rewitalizacji, oparte na istniejącym potencjale miasta 

Cele szczegółowe: 

1. Poprawa jakości obiektów publicznych, służących realizacji usług społecznych, w tym kultural-

nych, sportowych i edukacyjnych 

2. Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych na cele społeczne, w tym rekreacji i 

wypoczynku 

3. Poprawa bezpieczeństwa w Obszarze Rewitalizacji (monitoring, oświetlenie) 

4. Renowacja obiektów zabytkowych i przestrzeni towarzyszących 

5. Likwidacja barier architektonicznych, ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych, starszych 

bądź z małymi dziećmi 

Tab. 8. Wskaźniki celu 3. 

Wskaźnik Miara 2015/16 Miara docelowa 

Liczba zmodernizowanych (w tym poddanych 
termomodernizacji) budynków i obiektów 
publicznych w Obszarze Rewitalizacji 

0 5 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Obszarze Rewitalizacji 

0 8 

Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 27,1 20 
Źródło: opracowanie własne. 

Cel główny 4: Zapewnienie warunków dla rozwijania działalności gospodarczej  

w Obszarze Rewitalizacji 

Cele szczegółowe: 

1. Wspieranie branż zanikających 

2. Tworzenie i modernizacja bazy lokali użytkowych, w których prowadzona będzie działalność go-

spodarcza zgodna z celami PRGK 

3. Koordynowanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców i istniejących zasobów ludzkich 
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Tab. 9. Wskaźniki celu 4. 

Wskaźnik Miara 2015/16 Miara docelowa 
Liczba nowych podmiotów gospodarczy 
zlokalizowanych na Obszarze Rewitalizacji 

0 7 

Liczba obiektów z nową funkcją i przeznaczeniem 
dla działalności gospodarczej 

0 5 

Liczba bezrobotnych na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

6,6 6 

Źródło: opracowanie własne. 

Cel główny 5: Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych związanych z życiem w mieście 

Cele szczegółowe 

1. Zmniejszenie zagrożenia hałasem i ruchem drogowym 

2. Zmniejszenie zanieczyszczeń wynikających z niskiej emisji 

3. Utrzymanie czystości w Obszarze Rewitalizacji (m.in. likwidacja dzikich wysypisk) 

4. Utrzymanie wysokiej jakości terenów zielonych i nasadzeń 

Tab. 10. Wskaźniki celu 5. 

Wskaźnik Miara 2015/16 Miara docelowa 

Spadek liczby palenisk na paliwa stałe w Obszarze 
Rewitalizacji 

0 -50% 

Liczba pojazdów korzystających z systemu P&R 0 180 tys. /rok 

Powierzchnia terenów o poprawionych walorach 
środowiskowych (gospodarka odpadami) 

0 2,6 ha 

Źródło: opracowanie własne 

Dla określonych wyżej celów głównych i szczegółowych, przyjęto kierunki działań, system celów i 

działań oraz ich kategorię przedstawiono w kolejnej tabeli. 

Tab. 11. Cele i kierunki działań Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 

Cele główne i szczegółowe Kategoria celu Kierunki działań 

Cel główny I: Wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Obszaru Rewitalizacji i wyrównanie szans  
rozwoju i poziomu życia mieszkańców 

1.1. Aktywizacja osób starszych 
i opieka nad nimi 

Funkcjonalno-
przestrzenny 
Społeczny 

1.1.1.Tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni 
rekreacji i sportu dla osób starszych i z niepełno-
sprawnościami 

1.1.2.Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć prorozwojowych 
dla osób starszych 
1.1.3.Oferta usług zdrowotnych, terapeutycznych opie-
kuńczych i pielęgnacyjnych dla osób starszych i z niepełno-
sprawnościami 
1.1.4.Wykorzystanie programów współpracy 
z organizacjami do zlecania zadań publicznych w Obszarze 
Rewitalizacji służących integracji międzypokoleniowej 

1.2. Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży 

Społeczny 

1.2.1. Stypendia dla zdolnych uczniów zamieszkujących 
podobszary rewitalizacji 
1.2.2. Organizacja oferty zajęć pozalekcyjnych służących 
rozwijaniu indywidualnych talentów dzieci i młodzieży 
zamieszkującej podobszary rewitalizacji 
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Cele główne i szczegółowe Kategoria celu Kierunki działań 

1.3. Wsparcie mieszkańców z grup 

marginalizowanych i zagrożonych 
Społeczny 

1.3.1. Zapewnienia doradztwa, wsparcia psychologiczne-
go, poradnictwa specjalistycznego i innych form wsparcia 
dla mieszkańców Obszaru Rewitalizacji 
1.3.2 Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów, doradztwa 
zawodowego dla osób biernych zawodowo 
1.3.3. Wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesie-
nie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszu-
kujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy 

1.4. Stworzenie systemu opieki nad 

dziećmi, umożliwiającego aktyw-

ność zawodową rodziców 

Społeczny 
Gospodarczy 

1.4.1. Działania na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym 
usług pozwalających na godzenie życia zawodowego i 
prywatnego 
1.4.2. Tworzenie i wdrażanie form opieki nad dziećmi osób 
chcących powrócić na rynek pracy 

1.5. Aktywizacja zawodowa miesz-

kańców obszaru, wzrost elastyczno-

ści na rynku pracy (podnoszenie 

kwalifikacji, reorientacja zawodo-

wa, itp.) 

 

Społeczny 
 
 

1.5.1. Niwelowanie dysproporcji szans osób niepełno-
sprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej 
1.5.2. Wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesie-
nie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszu-
kujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy 
1.5.3 Wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukują-
cych pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształce-
nia i szkolenia do potrzeb rynku pracy 

1.6.Wzmocnienie aktywności pu-

blicznej i społecznej mieszkańców –  

włączenie w proces rewitalizacji 

różnych grup interesariuszy (w 

tym Komitet Rewitalizacji) 

 

Społeczny 

1.6.1.Organizowanie spacerów badawczych, warsztatów  
i spotkań, w tym dla dzieci i młodzieży związanych 
z tematyką rewitalizacji 
1.6.2. Organizacja świąt osiedla, ulicy, podwórka powiąza-
nych z działaniami na rzecz tworzenia sieci współpracy  
i samopomocy mieszkańców 
1.6.3. Aktywizacja członków Zarządów Osiedli w zakresie 
rewitalizacji 
1.6.4. Rozwój inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego 
jako sposobu współpracy mieszkańców i samorządu miej-
skiego 
1.6.5. Wykorzystanie programów współpracy 
z organizacjami do zlecania zadań publicznych w Obszarze 
Rewitalizacji 

1.7.Stworzenie oferty kulturalnej i 
rekreacyjnej zgodnej z potrzebami 
różnych grup mieszkańców, w tym 
uwzględniającej dostępność finan-
sową 

Społeczny 
Funkcjonalno-
przestrzenny 

1.7.1.Ściślejsze powiązanie aktywności istniejących insty-
tucji kultury z potrzebami mieszkańców 

1.7.2.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej  
i kulturalnej w celu powiązania ich oferty z potrzebami 
mieszkańców 

1.8. Budowa pozytywnego wizerun-

ku Obszaru Rewitalizacji  

w oczach mieszkańców, inwesto-

rów i przyjezdnych (działania edu-

kacyjno-promocyjne) 

Społeczny 
Gospodarczy 

1.8.1.Organizowanie spacerów badawczych, warsztatów 
 i spotkań, w tym dla dzieci i młodzieży związanych 
z tematyką rewitalizacji 
1.8.2. Organizacja świąt osiedli, ulicy, podwórka powiąza-
nych z działaniami na rzecz tworzenia sieci współpracy  
i samopomocy mieszkańców 
1.8.3. Promocja turystyczna i gospodarcza Obszaru Rewi-
talizacji 
1.8.4. Zapewnienie sprawnego systemu informowania  
o działaniach podejmowanych w Obszarze Rewitalizacji i 
systemu interwencji w sytuacjach kryzysowych 
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Cele główne i szczegółowe Kategoria celu Kierunki działań 

Cel główny II Poprawa jakości życia i obsługi mieszkańców Obszaru Rewitalizacji 

2.1. Przeciwdziałanie dekapitalizacji 

zasobów mieszkaniowych 
Techniczny 

2.1.1.Remonty i modernizacja oraz termomodernizacja 
budynków mieszkalnych w celu dostosowania do współ-
czesnych norm budowlanych, w tym poprawa efektywno-
ści energetycznej budynków 
2.1.2. Przystosowanie budynków i lokali do funkcji miesz-
kalnych 
2.1.3.  Remonty i modernizacja infrastruktury technicznej 
substancji mieszkaniowej w celu dostosowania do współ-
czesnych norm budowlanych 

2.2. Modernizacja i zmiana funkcji 

przestrzeni wspólnych zgodna z 

potrzebami mieszkańców obszaru 

Funkcjonalno-
przestrzenny 
Techniczny 

2.2.1 Przystosowanie istniejących terenów zielonych lub 
nieużytków do funkcji rekreacyjnych 
2.2.2. Wprowadzanie zieleni wysokiej i niskiej towarzyszą-
cej zabudowie mieszkaniowej 
2.2.3. Poprawa systemu oświetlenia przestrzeni publicz-
nych i półpublicznych 
2.2.4. Remonty i modernizacja terenów półpublicznych 
(podwórek, dziedzińców) w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców 
2.2.5. Uzupełnienie sieci infrastruktury miejskiej w miej-
scach, w których zidentyfikowano deficyt 

2.3. Poprawa dostępności komuni-
kacyjnej Obszaru Rewitalizacji 

Przestrzenno-
funkcjonalny 

2.3.1. Rozwój funkcjonalnego, systemu komunikacji i 
transportu publicznego w tym poprzez rozbudowę, mo-
dernizację infrastruktury P&R 
2.3.2.Minimalizowanie uciążliwości związanych z ruchem 
samochodowym poprzez ograniczanie prędkości i elimina-
cję tranzytu w obszarach mieszkaniowych 
2.3.3. Rozwój systemu komunikacji rowerowej i pieszej 

Cel główny III  Zapewnienie wysokiej jakości i funkcjonalności przestrzeni i obiektów publicznych w Obszarze 
Rewitalizacji, oparte na istniejącym potencjalne miasta 

3.1. Poprawa jakości obiektów 

publicznych, służących realizacji 

usług społecznych  kulturalnych, 

sportowych i edukacyjnych 

Techniczny 

3.1.1. Remonty i modernizacja oraz termomodernizacja 
substancji budowlanej w celu dostosowania do współcze-
snych norm budowlanych 
3.1.2. Zmiana lub uzupełnienie funkcji istniejących obiek-
tów publicznych 

3.2. Modernizacja i zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznych na 
cele społeczne, w tym rekreacji i 
wypoczynku 

Funkcjonalno-
przestrzenny 

3.2.1. Remonty i modernizacja terenów półpublicznych 
(podwórek, dziedzińców) w celu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców – w zakresie wypoczynku i rekreacji 
3.2.2. Modernizacja i rewaloryzacja terenów zielonych,  
w tym parków 
3.2.3.Tworzenie ścieżek, tras i przestrzeni służących edu-
kacji przyrodniczej i rekreacji oraz uprawianiu sportu 

3.3. Poprawa bezpieczeństwa w 

Obszarze Rewitalizacji (monitoring, 

oświetlenie, prezencja) 

Funkcjonalno-
przestrzenny 

3.3.1.Modernizacja systemu oświetlenia przestrzeni pu-
blicznych w Obszarze Rewitalizacji 
3.3.2.Wprowadzanie systemów monitoringu 

Społeczny 

3.3.3. Koordynacja działalności służb miejskich i Policji  
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
3.3.4. Organizowanie form prewencji i promocji zachowań 
prospołecznych, szczególnie wśród młodzieży 

3.4. Renowacja obiektów zabytko-

wych i przestrzeni towarzyszących 

Techniczny 
Funkcjonalno-
przestrzenny 

3.4.1.Odnowa obiektów i przestrzeni publicznych o zna-
czeniu historycznym, architektonicznym, artystycznym i 
urbanistycznym 
3.4.2. Zachowanie walorów kulturowych i społecznych, w 
tym uzdrowiskowych zabudowy oraz przestrzeni 
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Cele główne i szczegółowe Kategoria celu Kierunki działań 

3.5. Likwidacja barier architekto-
nicznych, ograniczających dostęp 
osób niepełnosprawnych, starszych 
bądź z małymi dziećmi 

Techniczny 
Funkcjonalno-
przestrzenny 

3.5.1.Remonty i modernizacja oraz termomodernizacja 
substancji budowlanej dla zaspokojenia potrzeb osób z 
niepełnosprawnością 
3.5.2.Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością 
3.5.3. Likwidacja barier architektonicznym w budynkach 
użyteczności publicznej 

Cel główny IV : Zapewnienie warunków dla rozwijania działalności gospodarczej w Obszarze Rewitalizacji 

4.1. Wspieranie branż zanikających Gospodarczy 

4.1.1. Wykorzystanie potencjału lokali i terenów użytko-
wych dla wsparcia branż zanikających 
4.1.2.Działania Gminy w celu stworzenia warunków dla 
zainwestowania przedsiębiorców w Obszarze Rewitalizacji 
w zakresie potrzeb wskazywanych przez mieszkańców 

4.2. Tworzenie i modernizacja ba-

zy lokali użytkowych, w których 

prowadzona będzie działal-

ność  gospodarcza zgodna z celami 

PRGK 

Gospodarczy 
Techniczny 

4.2.1. Wsparcie tworzenia i działania spółdzielni socjalnych 
w Obszarze Rewitalizacji, w tym w celu zwiększenia do-
stępności do usług 
4.2.2. Wsparcie tworzenia nowych firm poprzez inkubato-
ry przedsiębiorczości i stworzenie oferty przestrzeni 
współdzielonych dla prowadzenia działalności gospodar-
czej 
4.2.3. Promocja i wsparcie projektów prywatnych realizu-
jących cele PRGK 

4.3. Koordynowanie potrzeb lokal-

nych przedsiębiorców i istniejących 

zasobów ludzkich 

Społeczny 
Gospodarczy 

4.3.1. Zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb lokalnego rynku pracy 
4.3.2 Stworzenie systemu informacji i promocji ekonomii 
społecznej 
4.3.3. Wspieranie samozatrudnienia oraz tworzenia no-
wych miejsc pracy 
4.3.4. Rozwinięcie systemu szkoleń, kursów, doradztwa 
zawodowego dla osób chcących uruchomić działalność 
gospodarczą 

Cel główny V: Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych związanych z życiem w mieście 

5.1. Zmniejszenie zagrożenia hała-

sem i ruchem drogowym 

Środowiskowy 
Funkcjonalno-
przestrzenny 

5.1.1.Minimalizowanie uciążliwości związanych z ruchem 
samochodowym poprzez ograniczanie prędkości i elimina-
cję tranzytu w obszarach mieszkaniowych 
5.1.2. Organizacja urządzonych miejsc parkingowych i 
likwidacja dzikich parkingów 

5.2.Zmniejszenie zanieczysz-

czeń wynikających z niskiej emisji 
Środowiskowy 
Techniczny 

5.2.1. Likwidacja niskiej emisji, oraz obniżanie emisyjności 
z domowych i małych kotłowni 
5.2.2. Wsparcie rozproszonych, odnawialnych źródeł 
energii oraz tworzenia mikroinstalacji OZE 

5.3. Utrzymanie czystości w Obsza-

rze Rewitalizacji 

Środowiskowy 
Funkcjonalno-
przestrzenny 

5.3.1.Likwidacja dzikich wysypisk 
5.3.2. Tworzenie/modernizacja systemu zbierania odpa-
dów w osiedlach wielorodzinnych 
5.3.3. Zapewnienie infrastruktury zbierania odpadów 
zwierzęcych 

5.4. Utrzymanie wysokiej jakości 

terenów zielonych i nasadzeń 

Środowiskowy 
Funkcjonalno-
przestrzenny 

5.4.1.Modernizacja i rewaloryzacja terenów zielonych,  
w tym parków 
5.4.2. Wprowadzanie zieleni wysokiej i niskiej towarzyszą-
cej zabudowie mieszkaniowej 
5.4.3. Przystosowanie istniejących terenów zielonych lub 
nieużytków do funkcji rekreacyjnych 
5.4.4. Zachowanie walorów kulturowych i historycznych,  
w tym uzdrowiskowych przestrzeni zielonych 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zasadność wykorzystania instrumentów prawnych, wynikających  

z ustawy o rewitalizacji, dla zagwarantowania osiągnięcia celów PRGK 

Uchwały i zarządzenia dotyczące Komitetu Rewitalizacji 
Uchwała nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie okre-

ślenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w ramach procesu przy-

gotowania Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2020 w powiązaniu z 

Zarządzeniem nr 211/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie 

naboru na członków Komitetu Rewitalizacji nie wymagają zmian. 

Określenie niezbędnych zmian w uchwałach wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322) 

W związku tym, że:  

1. zgodnie z art. 15. ust. 1. Ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015 r. (Dz. U. poz. 1777 – zwanej 
dalej Ustawą), gminny program rewitalizacji zawierać powinien w szczególności określenie 
niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322), co obejmuje: 

a. wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,  
b. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w 

tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosun-
kiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone 
na ten cel;  

2. aktualnie w Gminie Krzeszowice obowiązują: 

 Uchwała nr XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dni 27 listopada 2008 

roku w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice (Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego Nr 855 poz. 6391) ze zmianami, 

 Uchwała nr LI/431/2010 z dnia 24 czerwca 2010  w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dni 27 listopada 2008 roku w 

sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy,  

 Uchwała nr XXXI/340/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/211/2008 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dni 27 listopada 2008 roku w 

sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Krzeszowice (Dziennik Urzędowy Województwa Ma-

łopolskiego nr 434 poz. 3158, oraz z 27 maja 2013 r. poz. 3701),  

 Uchwała nr XVII/180/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 lutego 2016 r. w 

sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaso-

bem Gminy Krzeszowice na lata 2016-2020” (Dziennik Urzędowy Województwa Ma-

łopolskiego z 4 marca 2016 r. poz. 1498) 

 – które zabezpieczają możliwości działania Gminy w tym zakresie w trakcie realizacji PRGK, nie 

wnioskuje się wprowadzenia zmian w przedmiotowych uchwałach. 
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Specjalna Strefa Rewitalizacji 
Ze względu na planowane przez Gminę interwencje w Obszarze Rewitalizacji oraz możliwość ich reali-

zacji w obecnym stanie prawnym, nie zidentyfikowano potrzeby powołania specjalnej strefy rewitali-

zacji.  

Nie wnioskuje się zatem o ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji Obszaru Rewitalizacji w 

Krzeszowicach w rozumieniu Ustawy o rewitalizacji z dnia 9.10.2015 r.   

Realizacja PRGK w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych Obszaru Rewitalizacji 
Procesy rewitalizacyjne powinny toczyć się we właściwie ukształtowanych ramach przestrzennych 

uwzględniających stan istniejący wynikający z przeprowadzonej diagnozy, uwarunkowania i potencja-

ły funkcjonalno-przestrzenne tkwiące w obszarze oraz uwarunkowania formalne – planistyczne wyni-

kające z obowiązujących w gminie Krzeszowice dokumentów i regulacji. 

Dla wizualizacji kierunków planowanych zmian w Obszarze Rewitalizacji opracowano załącznik gra-

ficzny, w którym: 

 Wyznaczono obszary o wspólnej, lokalnej charakterystyce funkcjonalno-przestrzennej, dla 
których określone zostały specyficzne kierunki i rodzaje działań6: 

 Obszar śródmiejski 

 Obszar zieleni publicznej  

 Obszary funkcji publicznych 

 Obszar zabudowy mieszkalnej, blokowej 

 Obszary o charakterze podmiejskim 

 Obszar zabudowy mieszkalnej, socjalnej 

 Wyróżniono kategorie kluczowych interwencji, to jest wymagających podjęcia 
priorytetowych działań: 

 Kluczowy obszar interwencji: część obszaru wykazująca szczególne cechy degradacji 

pod względem funkcjonalno-przestrzennym i/lub technicznym o priorytetowym zna-

czeniu dla funkcjonowania Obszaru Rewitalizacji, 

 Kluczowa oś interwencji ciąg funkcjonalno-przestrzenny i/lub kompozycyjny, zazwy-

czaj związany z układem komunikacyjnym, wiążący podstawowe funkcje obszaru, 

stanowiący oś aktywności wywołujących efekty rewitalizacyjne, 

 Kluczowy węzeł interwencji: miejsce, fragment obszaru o cechach punktowych sta-

nowiący dominantę przestrzenną lub węzeł funkcjonalny, którego przekształcenie 

wywołuje skoncentrowany efekt rewitalizacyjny. 

 Wskazano obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego oraz tereny, co do których proponuje się objęcie takimi planami. 

 

Obszar śródmiejski 
1. Zachowanie i eksponowanie historycznego układu przestrzennego z wytworzeniem 

harmonijnych powiązań i sieci dostępności, 
2. Zachowanie charakteru historycznego układu przestrzennego Rynku z przyległą zabudową 

kwartałową. Wzmocnienie ciągu ul. Krakowskiej – jako głównego ciągu funkcjonalnego  

                                                           
6
 Użyte określenia obszarów odpowiadają uogólnionej charakterystyce funkcji, jaką pełnią w strukturze miasta, wynikającej 

z układu przestrzennego, funkcji i wzajemnych powiązań, nie należy ich utożsamiać z terminologią stosowaną w aktach 
planistycznych, w szczególności określeniem przeznaczenia terenu w SUiKZP i planach miejscowych. 
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w powiązaniu z osią ul. Parkowej i dominantą pałacu Potockich. Utrzymanie charakteru 
zabudowy jako wielorodzinnej typu kamienica o funkcji mieszkalno-usługowej, 

3. Rekompozycja pn. i wsch. części Rynku dla uzyskania czytelnego powiązania z placem 
Kulczyckiego, 

4. Stworzenie warunków dla rozwoju funkcji usługowo-handlowych szczególnie w parterach 
budynków, 

5. Ochrona i uzupełnienie istniejącej zabudowy kwartałowej, z dostosowaniem do gabarytów, 
podziałów kompozycyjnych oraz rozwiązań dachu sąsiednich budynków, 

6. Przywrócenie historycznym budynkom pierwotnych elementów wystroju: szczytów i innych 
detali z zastosowaniem podczas remontów i modernizacji odpowiedniej jakości materiałów 
wykończeniowych dla elewacji i pokryć dachowych, harmonijnego zestawienia kolorystyki 
elewacji i jej kompozycji, 

7. Uporządkowanie i zharmonizowanie istniejącej we wsch. części obszaru enklawy  zabudowy 
mieszkaniowej, blokowej, 

8. Uporządkowanie wystroju i wyposażenia przestrzeni publicznych, o charakterze 
reprezentacyjnym oraz porządkowanie form i miejsc umieszczania reklam, 

9. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, 
10. Rekompozycja Ronda Jana Pawła II i skrzyżowania ulic: Krakowskiej i Wyki, jako 

funkcjonalnych i kompozycyjnych „bram do obszaru”,  
11. Uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie priorytetu ruchu pieszego i rowerowego z 

ograniczeniem ruchu pojazdów do dostaw i dojazdu mieszkańców do posesji. W obszarze 
Rynku oraz ul. Krakowskiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Wyki pożądane jest 
wprowadzenie strefy Tempo 30, względnie rozwiązania typu „woonerf”7, 

12. Wyznaczenie skupisk miejsc postojowych na obwodzie obszaru, zapewnienie dostępności 
dla ruchu rowerowego, 

13. Modernizacja infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia przestrzeni publicznych, 
14. Wprowadzenie ujednoliconego systemu informacji przestrzennej, 
15. Realizacja wytycznych konserwatorskich dla części objętej strefą ścisłej ochrony 

konserwatorskiej oraz w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru i gminnej ewidencji 
zabytków, 

16. Wytworzenie czytelnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami. 
 

Obszar zieleni publicznej 
1. Zachowanie i wyeksponowanie uwarunkowań historycznych, najwyższych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz funkcjonalnych, jako istotnego elementu systemu 
przestrzeni publicznych miasta poprzez wykorzystanie walorów naturalnych lokalizacji i 
potencjału jako miejsca zorganizowanego wypoczynku i rekreacji, 

2. Podniesienie walorów użytkowych, estetycznych Parku Miejskiego i „Plant krzeszowickich” 
oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej 
użytkowników, wypoczynku oraz wydarzeń kulturalnych, 

3. Wyodrębnienie stref funkcjonalnych – podział obszaru na zróżnicowane strefy  
z uwzględnieniem sposobu użytkowania, struktury wiekowej i kulturowej użytkowników, 

4. Zaakcentowanie funkcjonalne i przestrzenne „bram do obszaru” tj. skrzyżowań ulic: 
Ogrodowej z Tadeusza Kościuszki, Ogrodowej z Grunwaldzką oraz zbiegu ul. Spacerowej  
z potokiem Krzeszówka, 

5. Poprawa dostępności obszaru zieleni publicznej, poprzez ścisłe powiązanie Parku Miejskiego 
z „Plantami” oraz z terenami śródmiejskimi poprzez  modernizację połączeń z miastem w tym 
mostów umożliwiających przejście przez potok oddzielający park od miasta, 

                                                           
7
  Projektowanie ulic w taki sposób, aby przy zachowaniu podstawowych funkcji, położyć nacisk na uspokojenie 

ruchu i wysokie walory estetyczne. 
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6. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, 
7. Zachowanie „zielonego korytarza” – ciągu ekologicznego w osi pn.-pd. Miasta, 
8. Ścisła realizacja wytycznych konserwatorskich dla strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
9. Wprowadzenie ujednoliconego systemu informacji przestrzennej – punkt informacji 

turystycznej, 
10. Uzupełnienie ubytków oraz wprowadzenie nowych, uzupełniających nasadzeń 

uporządkowanie i pielęgnacja zadrzewień, zakrzewień, i powierzchni trawiastych oraz 
wprowadzenie nowych elementów roślinnych jak drzewa i krzewy ozdobne - klomby i 
kwietniki. Wprowadzenie nowoczesnych technologii ogrodniczych, 

11. Uporządkowanie problemu parkingowego oraz ewentualne poszerzenie strefy 
ograniczonego postoju na ulicach obszaru, 

12. Modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych, w tym zaprojektowanie sieci ścieżek 
rowerowych, wprowadzenie elementów małej architektury ogrodowej i wyposażenia, 

13. Modernizacja infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia przestrzeni publicznych. 
 

Obszary funkcji publicznych 
Część północna - rejon Alei Solidarności i Placu Kulczyckiego 

1. Integracja obszaru z sąsiadującymi „Plantami” poprzez wytworzenie większej ilości powiązań 
ciągu Al. Solidarności ze Spacerową, uporządkowanie wschodniego brzegu potoku 
Krzeszówka, 

2. Wytworzenie czytelnego powiązania Placu Kulczyckiego  z Rynkiem, 
3. Rearanżacja targowiska i zintegrowanie go z układem przestrzeni publicznych, stworzenie  

warunków dla realizowania funkcji alternatywnych – uzupełniających, 
4. Uporządkowanie wystroju i wyposażenia oraz wytworzenie wzajemnych powiązań – ciągów 

przestrzeni publicznych o charakterze reprezentacyjnym oraz porządkowanie form i miejsc 
umieszczania reklam, 

5. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, 
6. Wprowadzenie ujednoliconego systemu informacji przestrzennej, 
7. Uzupełnienie ubytków oraz wprowadzenie nowych, uzupełniających nasadzeń,  

w szczególności szpaleru zieleni wysokiej w ciągu Al. Solidarności, 
8. Modernizacja infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia przestrzeni publicznych. 

Część zachodnia - rejon ulic: Ogrodowej, Daszyńskiego, Tadeusza Kościuszki 

1. Zachowanie charakteru zabytkowego układu przestrzennego tej części obszaru o charakterze 
założeń ogrodowych z zabytkową, historyczną zabudową, 

2. Zachowanie/przywrócenie historycznym budynkom pierwotnych elementów wystroju: 
szczytów i innych detali z zastosowaniem podczas remontów i modernizacji tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych dla elewacji i pokryć dachowych, harmonijnego zestawienia 
kolorystyki elewacji i jej kompozycji, 

3. Uporządkowanie wystroju i wyposażenia przestrzeni publicznych, o charakterze 
reprezentacyjnym, oraz porządkowanie form i miejsc umieszczania reklam, 

4. Integracja z przestrzenią publiczną otoczenia obiektów handlowo-usługowych, 
5. Uporządkowanie istniejącej zieleni w szczególności szpaleru wzdłuż ul. Daszyńskiego  

z uzupełnieniem ubytków oraz wprowadzeniem nowych, uzupełniających nasadzeń. 
Powiązanie kompozycji przestrzeni publicznych i komponowanych wnętrz ogrodowych, 
umożliwienie ich udostępnienia, 

6. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, 
7. Uporządkowanie ciągu komunikacyjnego ul. Daszyńskiego, uspokojenie ruchu oraz 

wprowadzenie odpowiednich przekrojów ciągów pieszych i rowerowych, 
8. Modernizacja infrastruktury technicznej, w szczególności oświetlenia przestrzeni 

publicznych, 
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9. Wprowadzenie ujednoliconego systemu informacji przestrzennej, 
10. Realizacja wytycznych konserwatorskich dla części objętej strefą ścisłej ochrony 

konserwatorskiej oraz w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru i gminnej ewidencji 
zabytków, 

11. Wytworzenie czytelnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami. 

Część południowa – rejon ulic: Świętego Floriana, Daszyńskiego, Tadeusza Kościuszki 

1. Zachowanie charakteru zabytkowego układu przestrzennego dawnego folwarku dworskiego  
z zachowaną zabudową gospodarczą adaptowaną dla nowych funkcji usług i usług 
publicznych. Przywrócenie historycznym budynkom pierwotnych elementów wystroju: 
szczytów i innych detali z zastosowaniem podczas remontów i modernizacji tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych dla elewacji i pokryć dachowych, harmonijnego zestawienia 
kolorystyki elewacji i jej kompozycji, 

2. Uporządkowanie ciągu komunikacyjnego ul. Daszyńskiego, wprowadzenie odpowiednich 
przekrojów ciągów pieszych i rowerowych, 

3. Ścisła realizacja wytycznych konserwatorskich dla strefy ochrony konserwatorskiej, 
4. Uporządkowanie istniejącej zieleni w szczególności szpaleru wzdłuż ul. Daszyńskiego  

z uzupełnieniem ubytków oraz wprowadzeniem nowych, uzupełniających nasadzeń, 
5. Uporządkowanie i rekompozycja układu przestrzeni publicznych w rejonie centrum 

komunikacyjnego. Wytworzenie dogodnego powiązania komunikacyjnego: pieszego  
i rowerowego z Miastem, 

6. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z zasadami ustalonymi w obowiązującym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zapewnienie odpowiedniej jakości, 
dobrze wyposażonych przestrzeni publicznych, 

7. Budowa/modernizacja infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia przestrzeni 
publicznych, 

8. Wytworzenie czytelnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami. 

Obszar zabudowy mieszkalnej – blokowej 
1. Utrzymanie charakteru zabudowy o funkcji mieszkalnej, wielorodzinnej, 
2. Kompleksowa modernizacja, w tym energetyczna, substancji mieszkaniowej, zapewnienie 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, 
3. Wytworzenie/wzmocnienie powiązań z centrami handlowo-usługowymi, 
4. Przebudowa i wyposażenie przestrzeni międzyblokowej, jako przestrzeni publicznej, 

sąsiedzkiej, o programie i funkcjonalności odpowiedniej dla funkcji społecznej: place zabaw, 
urządzenia rekreacyjno-sportowe, skwery sąsiedzkie itp., 

5. Uporządkowanie istniejącej zieleni osiedlowej z uzupełnieniem ubytków oraz 
wprowadzeniem nowych, uzupełniających nasadzeń. Wprowadzenie/zagęszczenie „zielonej” 
bariery akustycznej w postaci ciągu zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki, 

6. Uspokojenie ruchu  poprzez wprowadzenie priorytetu ruchu pieszego i rowerowego  
z ograniczeniem ruchu pojazdów do mieszkańców. Uporządkowanie systemu parkingowego, 

7. Modernizacja infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia przestrzeni publicznej, 
8. Integracja przestrzeni osiedlowej z otaczającą tkanką o lokalnym charakterze poprzez 

wytworzenie czytelnych powiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych. 

Obszary o charakterze przedmiejskim 
1. Zachowanie charakteru tradycyjnego/historycznego układu „ulicowego” 

charakterystycznego dla dawnych przedmieść. Utrzymanie charakteru zabudowy, jako 
jedno- i wielorodzinnej o funkcji mieszkalnej i mieszkalno-usługowej, 

2. Kontynuacja istniejącej zabudowy z linią zabudowy cofniętą w stosunku do pasa drogowego i 
przedogródkami, z nawiązaniem do gabarytów oraz rozwiązań dachów sąsiednich 
budynków, 

3. Uporządkowanie wystroju i wyposażenia wnętrz ulicznych, jako podstawowej formy 
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przestrzeni publicznej oraz porządkowanie form i miejsc umieszczania reklam, 
4. Uporządkowanie istniejącej zieleni w szczególności przydomowej, 
5. Zapewnienie dostępności dla ruchu rowerowego, 
6. Modernizacja infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia przestrzeni publicznych, 
7. Realizacja wytycznych konserwatorskich dla części objętej strefą ścisłej ochrony 

konserwatorskiej oraz w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru oraz gminnej 
ewidencji zabytków, 

8. Wytworzenie czytelnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych z sąsiadującymi obszarami. 

Obszar zabudowy mieszkalnej – socjalnej 
1. Nadanie nowych funkcji obszarowi – mieszkalnych: komunalnych i socjalnych, uzupełnienie 

ich o elementy infrastruktury społecznej, 
2. Kompleksowa modernizacja, w tym energetyczna, substancji mieszkaniowej, zapewnienie 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i starszych, 
3. Przebudowa i wyposażenie przestrzeni między budynkami mieszkalnymi, jako przestrzeni 

publicznej, sąsiedzkiej, o programie i funkcjonalności odpowiedniej dla funkcji społecznej: 
place zabaw, urządzenia rekreacyjno-sportowe, skwery sąsiedzkie itp., 

4. Uporządkowanie i zharmonizowanie enklawy wielorodzinnej zabudowy blokowej w 
północnej części obszaru, 

5. Uporządkowanie i zakomponowanie istniejącej zieleni z uzupełnieniem ubytków oraz 
wprowadzeniem nowych, uzupełniających nasadzeń, 

6. Zapewnienie odpowiedniej dostępności do infrastruktury usług podstawowych, 
7. Porządkowanie ciągu komunikacyjnego ul. Zagrody, wprowadzenie odpowiednich 

przekrojów ciągów pieszych i rowerowych, 
8. Modernizacja infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenia przestrzeni publicznych. 

 

Wskazania dla prac planistycznych 
Na Obszarze Rewitalizacji obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne-

go (mpzp): 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Krzeszowice 
ograniczonego od północy DK79 – ul. Kościuszki, od zachodu – rz. Krzeszówką, od południa – 
działką nr 1614 (tereny PKP), od wschodu – działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 
(tereny PKP), 
Uchwała  nr XXXI/347/2013 r. z dnia 23 maja 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2013 r., poz. 
3770) 

2. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Krzeszowice (dot. działki nr 1664/15),Uchwała  nr XIX/128/2000 r. z dnia 27 stycznia 2000 
roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2000 r., poz. 140). 

Powyższe mpzp obejmują niewielką część Obszaru Rewitalizacji. Wskazuje się zasadność objęcia 

mpzp całego Obszaru Rewitalizacji w jego wyznaczonych granicach. Plan taki, inkorporując ustalenia 

planu obowiązującego oraz wiążąc je z pozostałą częścią obszaru umożliwi prowadzenie zintegrowa-

nych  

i skoordynowanych pod względem przestrzennym i funkcjonalnym działań rewitalizacyjnych.  

Ustalenia Gminnego Programu Rewitalizacji nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice. Jednakże z uwagi na fakt wyznacze-
nia obszaru zdegradowanego wymienionego w art. 10 ust. 2 pkt. 14a ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2016 r., poz. 778) oraz wskazania obszaru do objęcia 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 2 pkt. 9), za zasadne należy 
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uznać dokonanie w tym zakresie zmiany studium na zasadach określonych w art 20 ust. 2 ustawy o 
rewitalizacji (Dz.U. Z 2015 r., poz. 1777). 
Załącznik graficzny, przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 

Obszaru Rewitalizacji, sporządzony został na mapie w skali 1:5000, opracowanej zgodnie  

z wymaganiami ustawy o rewitalizacji i stanowi załącznik nr 4 do PRGK. 

Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitali-

zacyjnych 
Wykaz projektów stanowiących na etapie opracowywania PRGK podstawowe i planowane przedsię-

wzięcia rewitalizacyjne zawiera Załącznik nr 2. 

Otwarty nabór projektów od różnych grup interesariuszy, poprzedzony był dwukrotnymi warszta-

tami dla projektodawców, trwał w dniach 26 października – 7 listopada 2016 r. Miał na celu pozy-

skanie projektów/przedsięwzięć do włączenia do PRGK. W wyniku naboru pozyskano 27 fiszek pro-

jektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przygotowanych w stopniu umożliwiającym ich włączenie na 

listę podstawowych projektów.  

W toku konsultacji Programu zgłoszono wnioski dotyczące zmian projektów, które uznano za zasad-

ne. W ich wyniku: Gmina Krzeszowice wycofała swój projekt ujęty pierwotni pod numerem fiszki 13, 

pt. Adaptacja budynku warsztatów szkolnych na mieszkania komunalne – „Zagrody”, ze względu na 

pokrywanie się części merytorycznej przedsięwzięcia z projektem innego wnioskodawcy – Stowarzy-

szenie Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego pod nr 16 pn. „Krzeszowicki Dom Wsparcia i Roz-

woju – DwR”. Powiat Krakowski ze względu na podjęte uzgodnienia w sprawie budynku tzw. Japonki, 

także wycofał swój projekt ujęty pierwotnie pod numerem fiszki 18, pn. „Rewitalizacja  

i adaptacja budynku Japonki przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowi-

cach na cele społeczno-edukacyjne”. W związku z porozumieniem o przeniesieniu budynku i przeka-

zaniem praw do dysponowania nim na rzecz innego podmiotu, zgłoszono zamiennie projekt nowego 

dysponenta: prowadzącego działalność pod nazwą Pałac Zdrojowy Lidia Krzętowska-Żbik. 

Ostatecznie w PRGK ujęto na liście 26 projektów. Projekty te mają charakter inwestycyjny i społecz-

ny („miękki”), skierowane są do różnych grup mieszkańców Obszaru Rewitalizacji w tym dzieci, osób 

starszych, osób z niepełnosprawnościami. Projektodawcami są podmioty publiczne, w tym Gmina 

Krzeszowice, szkoły, zarządcy nieruchomości, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy i prywatni 

właściciele nieruchomości (w tym wspólnoty mieszkaniowe).  

Spośród zgłoszonych projektów, wszystkie spełniają kryteria w kwestii typu beneficjen-

ta/wnioskodawcy dla osi 11 RPO WM lub ich autorzy deklarują uzyskanie wymaganej formy praw-

nej dla prowadzonej działalności. Projekty zlokalizowane są w Obszarze Rewitalizacji. Termin reali-

zacji projektów mieści się w okresie programowania Unii Europejskiej 2014-2020. 

Projekty, aby mogły ubiegać się o dofinansowanie z działania 11.1.2 lub innych źródeł RPO WM  

(m.in. osi 11, 8, 9, 10) wymagają dopracowania pod kątem zgodności z zasadami kwalifikowania pro-

jektów i wydatków w ramach RPO WM lub wskazywać inne źródła finansowania, w tym szczególnie 

na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w RPO.  

Projekty zakładają co najmniej neutralny lub pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, 

gwarantują, że żadne grupy nie będą wykluczone lub dyskryminowane w ramach podejmowanych 

działań, co do zasady przyczyniają się do wzrostu jakości przestrzeni oraz atrakcyjności gospodar-

czej Obszaru Rewitalizacji jako całości i każdego z podobszarów. 

Tabela nr 2 w Załączniku nr 2 wskazuje na powiązanie wszystkich projektów z celami szczegółowymi 

PRGK oraz innymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. 
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Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

realizujących kierunki działań 
Podstawową kategorię przedsięwzięć rewitalizacyjnych nieujętych w ramach listy podstawowej sta-

nowią działania wewnętrzne Gminy Krzeszowice, w tym przede wszystkim opisane w rozdziale: Me-

chanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych. Dotyczą 

one realizacji celów szczegółowych i kierunków działań: 

1.6. Wzmocnienie aktywności publicznej i społecznej mieszkańców – włączenie w proces rewitali-

zacji różnych grup interesariuszy (w tym Komitet Rewitalizacji) 

1.6.1. Organizowanie spacerów badawczych, warsztatów i spotkań, w tym dla dzieci i młodzieży zwią-

zanych z tematyką rewitalizacji 

1.6.2. Organizacja świąt osiedli, ulicy, podwórka powiązanych z działaniami na rzecz tworzenia 

sieci współpracy i samopomocy mieszkańców, 

1.6.3.Aktywizacja Zarządów Osiedli w zakresie rewitalizacji, 

1.6.4..Rozwój inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego jako sposobu współpracy mieszkań-

ców i samorządu miejskiego, 

1.6.5. Wykorzystanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi do zlecania zadań 

publicznych w Obszarze Rewitalizacji; 

1.8. Budowa pozytywnego wizerunku Obszaru Rewitalizacji w oczach mieszkańców, inwestorów i 

przyjezdnych (działania edukacyjno-promocyjne)  

1.8.1. Organizowanie spacerów badawczych, warsztatów i spotkań, w tym dla dzieci i młodzieży 

związanych z tematyką rewitalizacji, 

1.8.2. Organizacja świąt osiedla, ulicy, podwórka powiązanych z działaniami na rzecz tworzenia 

sieci współpracy i samopomocy mieszkańców, 

1.8.3. Promocja turystyczna i gospodarcza Obszaru Rewitalizacji, 

1.8.4. Zapewnienie sprawnego systemu informowania o działaniach podejmowanych w Obszarze 

Rewitalizacji i systemu interwencji w sytuacjach kryzysowych. 

Istotne z punktu widzenia jakości życia i obsługi mieszkańców obszaru jest lokowanie brakujących 

usług, w tym komercyjnych oraz projektów obejmujących poprawę bezpieczeństwa w miejscach 

wskazywanych jako niebezpieczne. 

W perspektywie realizacji potrzeb i oczekiwań seniorów warto rozbudowywać ofertę działań aktywi-

zujących i prozdrowotnych, z jednoczesnym rozwojem usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych. 

W niektórych częściach Obszaru Rewitalizacji należy ściślejszą opieką otoczyć rodziny, w tym z grup 

potencjalnie marginalizowanych, czy borykających się z różnymi problemami (materialnymi, wycho-

wawczymi, przemocą, itp.). 

Potrzebne są projekty stwarzające nowe miejsca pracy, ale jednocześnie oferujące dobrej jakości 

warunki do opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola), posiadające wykształconą kadrę opiekunów i 

nauczycieli oraz odpowiednie wyposażenie. 
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Wyzwaniem dla Gminy Krzeszowice jest uregulowanie kwestii prawno-własnościowych, dotyczących 

majątku rodziny Potockich i możliwości oraz kierunku interwencji w zakresie rewitalizacji i rewalory-

zacji tego ogromnego potencjału Miasta. 

W parze z działaniami inwestycyjno-społecznymi iść powinny poszukiwania lokalnych przewag konku-

rencyjnych (produktów lokalnych, usług opartych na lokalnych tradycjach czy dziedzictwie kultural-

nym Obszaru Rewitalizacji) Gminy Krzeszowice i regionu. 

Mechanizmy zapewnienia komplementarności 
Komplementarność polega na uzupełnianiu się projektów i zapobieganiu ich powielania. Dzięki temu 
można założyć, że efekty podejmowanych działań będą wzmocnione, a środki wydatkowane bardziej 
racjonalnie. „Zapewnienie komplementarności interwencji podejmowanych w ramach różnych poli-
tyk i finansowanych z różnych źródeł jest ważnym czynnikiem stanowiącym o sukcesie w osiąganiu 
celów rozwojowych regionu. Dzięki komplementarności możliwe jest przyczynienie się do szybszego i 
bardziej efektywnego uzyskania oczekiwanych rezultatów.”8 
Dla uzyskania wsparcia projektów rewitalizacyjnych, ale także uzyskania założonych efektów rewitali-
zacji należy zapewnić wielowymiarową komplementarność: 

 przestrzenną (projekty rewitalizacyjne mają służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie 
oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar (nie projekty punktowe, w pojedynczych miej-
scach) oraz by poszczególne projekty wzajemnie się dopełniały przestrzennie i by zachodziła 
między nimi synergia); 

 problemową(konieczność realizacji projektów rewitalizacyjnych/ przedsięwzięć, które będą 
się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że program będzie oddziaływał na Obszar 
Rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach tj. społecznym, gospodarczym, prze-
strzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym;  ważne jest także określenie pożą-
danego stanu do jakiego mają doprowadzić dany obszar projekty/przedsięwzięcia rewitaliza-
cyjne) 

 proceduralno-instytucjonalną (zaprojektowanie systemu zarządzania programem dla lepszej 
współpracy podmiotów) 

 międzyokresową (możliwe jest uzupełnianie przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach po-
lityki spójności 2007-2013 (np. o charakterze infrastrukturalnym) projektami komplementar-
nymi (np. o charakterze społecznym), realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020) 

 źródeł finansowania (w kontekście polityki spójności 2014-2020 oznacza to, że projek-
ty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programu rewitalizacji opierają się na ko-
nieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków EFRR, EFS i FS  
z wykluczeniem ryzyka podwójnego finansowania; ale to także umiejętność łączenia prywat-
nych i publicznych źródeł finansowania)  

Analizy, dokonane w ramach opracowywania „Diagnozy”, służyły zapewnieniu komplementarności 
przestrzennej i problemowej procesu rewitalizacji w Krzeszowicach. Wyznaczony Obszar Rewitalizacji 
pozwala na pochylenie się nad konkretnymi problemami lokalnej społeczności, jak i na uzyskanie 
efektu skali, poprzez wykorzystanie potencjału objętego rewitalizacją terenu miasta. Warto podkre-
ślić, że w trakcie delimitacji ograniczono możliwość poszerzania obszaru o punktowe skupiska pro-
blemów czy miejsca zgłaszane przez mieszkańców jako wymagające interwencji, niepowiązane ze 
sobą przestrzennie i problemowo. 

                                                           
8Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kraków, marzec 2015. Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  4 marca 2015 r. 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1583/RPO_WM_10032015.pdf, s.266. 
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Komplementarność  proceduralno-instytucjonalna zagwarantowana była na etapie otwartego naboru 
projektów do PRGK, dzięki czemu ujęte w Programie przedsięwzięcia prowadzone będą tak przez 
Gminę i jej jednostki, jak i przez partnerów społecznych oraz prywatnych.  

System zarządzania oparty został także na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym 
szczególnie ze społecznością Obszaru Rewitalizacji, przedsiębiorcami i organizacjami. Udział różnych 
grup interesariuszy został zapewniony na etapie opracowywania PRGK poprzez: spotkania konsulta-
cyjne, spotkania warsztatowe, debaty publiczne oraz uspołecznienie przygotowania diagnozy (ankiety 
dla osiedli, ankiety dla mieszkańców; otwarty proces naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych). Wpły-
wa to na zapewnienie komplementarności we wszystkich wskazywanych w wytycznych wymiarach, 
składają się na to następujące założenia: 

 ukierunkowanie na rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności 

planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami – w tym poprzez działanie Komitetu 

Rewitalizacji oraz ścisłą współpracę z Zarządami Osiedli, 

 zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

poprzez zaawansowane formy partycypacji społecznej, w tym otwarte nabory projektów oraz 

warsztaty projektowe, wizyty studyjne i spacery badawcze w Obszarze Rewitalizacji, 

 wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy we wdrażaniu pro-

cesu rewitalizacji, w tym w ramach odpowiednich zmian w regulacjach dotyczących  

np. budżetu obywatelskiego czy rocznych programów współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi (inicjatywa lokalna), tak, aby nadać priorytet inicjatywom o charakterze rewitaliza-

cyjnym. 

Instrumenty partnerstwa służące zapewnieniu wielowymiarowej komplementarności wskazane są  

w rozdziale: Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup ak-

tywnych, System realizacji (wdrażania) Programu Rewitalizacji, System monitoringu i oceny Progra-

mu.  

PRGK zapewnia kompleksowość podejmowanych interwencji: ujmuje zarówno aspekty społeczne, 

gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe na poziomie celów oraz kie-

runków działań rewitalizacyjnych: 

 w Programie wskazano powiązania wymienionych aspektów z celami szczegółowymi  

i kierunkami działań; 

 w Załączniku nr 2. Lista planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitaliza-

cyjnych, przedstawiono powiązania każdego z projektów z odpowiadającym mu celem szcze-

gółowym programu oraz powiązanie każdego projektu z innymi przedsięwzięciami PRGK lub 

projektami rewitalizacyjnymi realizowanymi we wcześniejszych okresach programowania. 

Przedsięwzięcia i projekty ujęte w niniejszym Programie dopełniają się, jednocześnie zapewniają sku-

teczne oddziaływanie na Obszar Rewitalizacji. Planowane przedsięwzięcia nie niosą za sobą ryzyka 

niepożądanych efektów społecznych, takich jak segregacja społeczna oraz przenoszenie problemów 

na inne obszary, wręcz przeciwnie, służą likwidacji enklaw i potencjalnych gett na obszarze Krzeszo-

wic (problem ul. Zagrody). Istotne znaczenie dla zapewnienia tak komplementarności przedsięwzięć 

(w tym międzyokresowej oraz źródeł finansowania), jak i minimalizacji ryzyka mają dotychczasowe 

doświadczenia Gminy, opisane w rozdziale Geneza opracowania.  
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Indykatywne ramy finansowe z indykatywnymi wielkościami środków 

finansowych z różnych źródeł 
Ramy finansowe realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 zawiera za-

łącznik nr 3 do niniejszego Programu. Obejmuje on szacunkowe założenia co do skali potrzeb finan-

sowych przewidzianych na realizację projektów podstawowych, uzupełniających oraz na zarządzanie 

samym Programem (patrz: tab.2 w Załączniku nr 3). 

Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych pod-

miotów i grup aktywnych 
Niniejszy Program został wypracowany przez samorząd gminny przy udziale mieszkańców, organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorców. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju9 wskazują, że prace 

nad przygotowaniem programu, bądź jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu, 

oparte muszą być na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecz-

nością terenów zdegradowanych, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami poza-

rządowymi. W procesie rewitalizacji ustawa oraz stosowne wytyczne wskazują, że partycypacja spo-

łeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny 

udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz pracach Komite-

tu Rewitalizacji.  

Udział społeczności, przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polega na: 

 poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań  

z tymi potrzebami i oczekiwaniami (na etapie tworzenia diagnozy Gminy i pogłębionej dia-

gnozy Obszaru Rewitalizacji zostało to zagwarantowane w toku szeroko zakrojonych konsul-

tacji społecznych), 

 prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych  

o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynika-

jących z ustawy oraz o przebiegu tego procesu (oprócz już wdrożonych działań, interwencje 

tego rodzaju stanowią ważne kierunki działań Programu), 

 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesa-

riuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji (oprócz już wdrożonych działań, interwencje 

tego rodzaju stanowią ważne kierunki działań Programu), 

 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności gminnego programu rewitalizacji (na etapie opracowywania PRGK i zostało 

to zagwarantowane w toku szeroko zakrojonych konsultacji społecznych), 

 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w przygotowaniu  

i realizacji gminnego programu rewitalizacji (na etapie opracowywania PRGK zapewniono 

otwartość naboru projektów), 

 zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości wypowie-

dzenia się przez interesariuszy (system monitoringu i oceny zakłada udział społeczny). 

Włączeniu różnych grup interesariuszy służy proces komunikacji społecznej. Powinien mieć charakter 

interaktywny, a co najmniej pozwalać odbiorcom przekazów na formułowanie informacji zwrotnych  

i własnych opinii.  

W odniesieniu do celów Programu (patrz: Cele główne i szczegółowe rewitalizacji dla Gminy Krze-

szowice) rekomenduje się następujące, wymienione już wyżej, kierunki działań: 

                                                           
9Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, op. cit.  
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 Wzmocnienie aktywności publicznej i społecznej mieszkańców – włączenie w proces rewitali-

zacji różnych grup interesariuszy (w tym Komitet Rewitalizacji): 

o Organizowanie spacerów badawczych, warsztatów i spotkań, w tym dla dzieci  

i młodzieży związanych z tematyką rewitalizacji 

o Organizacja świąt osiedla, ulicy, podwórka powiązanych z działaniami na rzecz two-

rzenia sieci współpracy i samopomocy mieszkańców 

o Aktywizacja Zarządów Osiedli w zakresie rewitalizacji 

o Rozwój inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego jako sposobu współpracy miesz-

kańców i samorządu miejskiego 

o Wykorzystanie programów współpracy z organizacjami do zlecania zadań publicznych 

w Obszarze Rewitalizacji 

 Budowa pozytywnego wizerunku Obszaru Rewitalizacji w oczach mieszkańców, inwestorów  

i przyjezdnych (działania edukacyjno-promocyjne): jw. oraz  

o Promocja turystyczna i gospodarcza Obszaru Rewitalizacji 

o Zapewnienie sprawnego systemu informowania o działaniach podejmowanych  

w Obszarze Rewitalizacji i systemu interwencji w sytuacjach kryzysowych: 

 informowanie potencjalnych projektodawców i beneficjentów  

o możliwościach współpracy w procesie rewitalizacji; 

 podniesienie świadomości opinii publicznej o przebiegu realizacji i rezulta-

tach rewitalizacji. 

Zapewnieniu udziału społecznego w procesie rewitalizacji w Gminie Krzeszowice służą: 

 odpowiednie prawne i organizacyjne określenie sposobu działania, zadań i kompetencji Ko-

mitetu Rewitalizacji wraz z procesem informacji publicznej w tym zakresie;  

 istniejące na stronie oficjalnej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu spo-

łecznościowym FB strony/zakładki/serwisy informacyjne pozwalające na uzyskanie aktualnej 

informacji dot. procesu rewitalizacji oraz Obszaru Rewitalizacji. 

 Zakłada się, że w procesie komunikacji społecznej upowszechnianiu podlegać będą następu-

jące informacje: 

o o działalności podmiotu zarządzającego i Komitetu Rewitalizacji, 

o w zakresie możliwości inwestowania, ofert dzierżawy, najmu lokali użytkowych lub 

poddzierżawy, podnajmu lokalu lub pomieszczeń, w powstających lub modernizowa-

nych w ramach Programu powierzchniach publicznych i użytkowych,  

o o planowanych pracach, robotach i ich przebiegu, przetargach i konkursach ofert or-

ganizowanych w ramach realizacji Programu, 

o na temat akcji informacyjnych, procesów konsultacyjnych, akcji promocyjnych i wize-

runkowych obszaru,  

o o warunkach: włączenia się do PRGK z nowymi działaniami i projektami, potencjal-

nych partnerów do projektu, uzyskania wsparcia dla przedsięwzięć i inicjatyw rewita-

lizacyjnych. 

Szczególne grupy docelowe procesu partycypacji i komunikacji społecznej stanowią: 

 Komitet Rewitalizacji; 

 społeczność lokalna (wspólnota mieszkańców), z uwzględnieniem specyficznych narzędzi kie-

rowanych do mieszkańców Obszaru Rewitalizacji (w tym beneficjentów przedsięwzięć rewita-

lizacyjnych ujętych w PRGK) oraz kierowanych do mieszkańców pozostałych obszarów miasta 

i gminy; 

 projektodawcy i potencjalni projektodawcy Programu; 

 partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, zawodowe, samorządy gospo-

darcze; 
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 właściwe władze publiczne (władze regionalne, administracja rządowa szczebla wojewódz-

kiego, władze publiczne gmin i powiatów sąsiedzkich, władze publiczne miast i gmin partner-

skich); 

 media (prasa, radio, telewizja o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim oraz media 

elektroniczne). 

Budowanie mechanizmów partnerstwa wymaga podjęcia działań przez podmiot zarządzający Pro-

gramem, takich jak: 

 przygotowanie i bezpośrednie realizowanie planu partycypacji społecznej i promocji  

w partnerstwie z Komitetem Rewitalizacji, 

 działania w zakresie nadzoru i wsparcia wypracowania oraz promocji poszczególnych projek-

tów rewitalizacyjnych oraz koordynacji działań promocyjnych poszczególnych projektodaw-

ców, 

 działania edukacyjne, szkolenia i seminaria dla podmiotów zaangażowanych w proces rewita-

lizacji, 

 konferencje, spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych, 

 stworzenie w ramach polityki Gminy oferty dla instytucji finansowych i inwestorów pragną-

cych zainwestować w Obszarze Rewitalizacji, 

 organizację wizyt studyjnych dla potencjalnych inwestorów i instytucji mogących współfinan-

sować rewitalizację obszaru. 

Przy ewaluacji oraz monitorowaniu Programu rekomenduje się prowadzenie analiz i badań takich, 

jak: 

 monitoring odwiedzin podstron internetowych dedykowanych PRGK,  

 prowadzenie badań opinii wśród mieszkańców, w tym Obszaru Rewitalizacji, 

 prowadzenie badań projektodawców i uczestników przedsięwzięć rewitalizacyjnych, dotyczą-

cych wdrożenia, realizacji, efektów PRGK i realizowanych w jego ramach projektów, 

 przygotowywanie raportów z wyników procesu ewaluacji PRGK. 

Wybór konkretnych instrumentów współpracy oraz promocji uzależniony będzie od możliwości orga-

nizacyjnych i finansowych podmiotu zarządzającego i uwzględniać powinien doświadczenia Gminy 

Krzeszowice w tym zakresie. 

Działania i instrumenty wskazane powyżej znajdują swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w systemie 

celów i kierunków działań przyjętych w niniejszym Programie oraz pełnią ważną rolę w zapewnieniu 

komplementarności Programu i włączonych do niego przedsięwzięć. 
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System realizacji (wdrażania) PRGK na lata 2015-2022 
Przedstawiony w niniejszym Programie system zarządzania wynika z konieczności zapewnienia kom-

plementarności proceduralno-instytucjonalnej, która pozwoli na efektywne współdziałanie na jego 

rzecz różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur.  

Struktury organizacyjne uczestniczące w realizacji Programu obejmują: 

 podmioty wykonawcze, czyli jednostki realizujące poszczególne zadania (projekty ujęte w 

Programie, przedsięwzięcia uzupełniające),  

 podmioty zarządzające, czyli jednostki nadzorujące oraz koordynujące wdrożenie Programu, 

jako całości, w tym jego monitoring i ocenę. 

Podmioty zarządzające, w tym rozumieniu, to struktury bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie 

Programem: 

 organy Gminy Krzeszowice, powołane do zarządzania samorządem gminnym, na podstawie 

ustawowego umocowania (Rada Miejska, Burmistrz Gminy), 

 Urząd Miejski i jego komórki organizacyjne, zespoły zadaniowe wyodrębnione ze struktury 

Urzędu lub gminne jednostki poza strukturą Urzędu Miejskiego, działające na podstawie Sta-

tutu Gminy i regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego,  

 Komitet Rewitalizacji jako ciało opiniodawczo-doradcze Burmistrza Gminy i reprezentacja 

różnych środowisk związanych z Obszarem Rewitalizacji.   

 

Rola organów Gminy w zarządzaniu Programem Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 

2015-2022 
Rola organów Gminy polega na: ukierunkowaniu, uchwaleniu, kontrolowaniu i ocenie PRGK z punktu 

widzenia lokalnej strategii rozwoju. Ma to generalne znaczenie w związku z wagą realizacji Programu 

dla uszczegółowiania i wcielania w życie instrumentów rozwoju gminy, pozyskiwania środków z fun-

duszy strukturalnych, itp. 

Do wyłącznych kompetencji Rady Miejskiej w Krzeszowicach należą: 

 uchwalenie PRGK, jego aktualizacja z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza Gminy,  

w tym wyznaczanie lub aktualizacja w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i Obszaru 

Rewitalizacji; 

 wprowadzanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w PRGK, służących realizacji zadań 

własnych gminy, do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gmi-

ny, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

 podjęcie uchwały o ewentualnym przystąpieniu do sporządzenia oraz uchwały w sprawie 

miejscowego planu rewitalizacji; 

 podjęcie uchwały w sprawie ewentualnego ustanowienia na Obszarze Rewitalizacji Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji i innych działań dotyczących tej strefy; 

 nadzór nad realizacją PRGK przez Burmistrza Gminy Krzeszowice; 

 delegowanie na rzecz Burmistrza Gminy prawa do wprowadzania operacyjnych modyfikacji 

elementów wykonawczych PRGK dotyczących harmonogramu realizacji projektów; 

 inne kwestie zastrzeżone przez ustawy. 
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Do kompetencji Burmistrza Gminy Krzeszowice należy: 

 przystąpienie do sporządzenia oraz sporządzenie projektu PRGK; 

 występowanie do różnych instytucji i organów administracji z prośbą o zaopiniowanie projek-

tu PRGK, jeśli to wymagane obowiązującymi przepisami prawa; 

 przeprowadzanie konsultacji społecznych; 

 zwracanie się o udostępnianie informacji do analiz i diagnozy do odpowiednich podmiotów; 

 realizacja zapisów PRGK, m.in. poprzez wyznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za zarzą-

dzanie PRGK i nadzór nad jego działalnością oraz zapewnienie i uwzględnienie w planach bu-

dżetowych finansowania zadań ujętych w Programie, zgodnie z założonym udziałem Gminy 

Krzeszowice; 

 sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy, uwzględniającego ustalenia uchwalonego PRGK; 

 wnioskowanie do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały w sprawie realizacji na obszarze specy-

ficznych instrumentów przewidzianych przez obowiązujące akty prawne w zakresie rewitali-

zacji (np. ustalenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Miejscowego Planu Rewitalizacji); 

 wdrażanie określonych uchwałami Rady Miejskiej instrumentów rewitalizacji; 

 realizacja zadań związanych z procesami monitoringu, oceny i modyfikacji PRGK (zgodnie  

z zapisami poniżej); 

 prowadzenie analiz (służących ocenie aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji 

Gminy Krzeszowice) oraz pozyskiwanie niezbędnych danych; 

 powołanie Komitetu Rewitalizacji z udziałem przedstawicieli jednostek miejskich oraz repre-

zentantów innych instytucji publicznych a także z udziałem partnerów społecznych i gospo-

darczych; zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji; 

 inne kwestie zastrzeżone przez ustawy. 

 

Formuła podmiotu zarządzającego 
Ze względu na zintegrowany charakter PRGK oraz potrzebę współpracy z lokalnymi partnerami, 

szczególne znaczenie ma struktura organizacyjna i model funkcjonowania podmiotu zarządzającego 

Programem. Ustawa o rewitalizacji wskazuje ten proces jako zadanie własne Gminy co w przypadku 

skali Gminy Krzeszowice i Obszaru Rewitalizacji pozwala na skupienie roli zarządcy/operatora rewita-

lizacji w administracji gminnej, a nawet w samym Urzędzie Miejskim. 

Wśród zadań podmiotu zarządzającego znajdują się takie elementy procesu zarządzania rewitalizacją, 

jak: 

 kontynuacja procesu planowania,  

 realizacja Programu, w znaczeniu koordynacji i animowania działań Gminy oraz Partnerów, w 
kierunku przestrzegania zasad wdrożenia, wymagań wewnętrznych (Gminy) i zewnętrznych 
(wytyczne UE, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego i Województwa Małopolskiego 
w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego), a także spójności Programu, 

 organizacja procesu upowszechnienia PRGK i komunikacji społecznej (organizacje pożytku 
publicznego, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, struktury partnerstwa publiczno – 
prywatnego), 

 monitoring realizacji PRGK, 

 sprawozdawczość i wewnętrzna ocena efektów PRGK. 

Do zakresu zadań podmiotu zarządzającego zalicza się działania, wymagające szerokiej wiedzy i do-

świadczenia o charakterze interdyscyplinarnym, a to w zakresie: 
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 wymagań Unii Europejskiej w odniesieniu do wspierania rozwoju regionalnego w kwestiach: 
sposobów finansowania programów rewitalizacji, zasad udziału poszczególnych partnerów,  
a także wymogów unijnych i krajowych dotyczących sfery zamówień publicznych, 

 przygotowywania biznes-planów i studiów wykonalności projektów pod kątem RPO WM 
2014-2020 i/lub innych źródeł finansowania, 

 koordynacji publicznych i prywatnych programów inwestycyjnych wraz z ich finansowaniem  
i wdrażaniem, 

 animowania partnerstwa różnych podmiotów, w tym: ich identyfikacji, określania grup inte-
resów, zarządzania konfliktami interesów i ich usuwania, prowadzenia mediacji  
i dochodzenia do konsensusu,  

 problematyki gospodarowania przestrzenią, 

 zarządzania kwestiami społecznymi, dotyczącymi: przesiedleń, współpracy z pracownikami 
służb socjalnych, współpracy między różnymi partnerami rynku mieszkaniowego w sektorze 
socjalnym,  

 problematyki badań społecznych, 

 problemów bezrobocia i marginalizacji społecznej oraz włączania się w programy zatrudnie-
nia bezrobotnych. 

W ramach działań partycypacyjnych i koordynacji współpracy międzysektorowej zadania podmiotu 

zarządzającego obejmować powinny: 

 utrzymywanie stałych kontaktów z jednostkami wdrążającymi PRGK, w tym z partnerami spo-
łeczno-gospodarczymi, 

 monitorowanie zadań realizowanych przez podmioty objęte Programem, 

 pomoc w przygotowaniu i promocji projektów partnerów. 
Znaczny ciężar realizacji procesu rewitalizacji i samych projektów spoczywa na samorządzie gmin-

nym, w zgodzie z systemem prawnym Państwa, określającym rewitalizację jako jedno z zadań wła-

snych gmin. Gmina Krzeszowice podjęła już wiele działań związanych z planowaniem, zarządzaniem i 

realizacją procesu rewitalizacji miejskiej (patrz: niżej). 

Przyjmuje się, że rolę podmiotu zarządzającego/operatora pełnić będzie Gmina z uwzględnieniem roli 

konsultacyjno-opiniodawczej Komitetu Rewitalizacji. Dla celów wdrożenia niniejszego Programu re-

komenduje się pozostawienie zarządzania bezpośrednio Burmistrzowi Gminy Krzeszowice ze wskaza-

niem zespołu zadaniowego, który będzie wspierał go w wykonywaniu tych zadań i miał stały i  inter-

dyscyplinarny charakter. Obsługą działań rewitalizacyjnych Gminy powinien zajmować się Referat 

Planowania Strategicznego i Promocji. 

Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji 

W celu koordynacji działań Gminy w zakresie rewitalizacji rekomenduje się powołanie w strukturze 

Urzędu Miejskiego stałego zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji o interdyscyplinarnym charakterze 

w skład którego wejść powinni przedstawiciele następujących komórek Urzędu: 

 Referat Planowania Strategicznego i Promocji, 

 Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej 

 Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. 

Rozważyć należy włączenie do zespołu przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do głównych zadań zespołu należy: 

 koordynacja pracy wydziałów merytorycznych i gminnych jednostek organizacyjnych  

w zakresie aktualizacji i realizacji PRGK, 
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 koordynacja pracy w zakresie przygotowywania projektów rewitalizacyjnych, 

 udział w procesie monitoringu i ewaluacji projektów i samego PRGK, 

 dostarczanie niezbędnych danych i informacji Burmistrzowi Gminy Krzeszowice niezbędnych 

w procesie planowania, wdrażania oraz ewaluacji PRGK. 

Punktem wyjścia dla organizacji pracy oraz wyznaczenia zakresu działań jest Zarządzenie Burmistrza 

Gminy Krzeszowice  nr 13/2016 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do współpracy w zakresie 

opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022.10 

 

Komitet Rewitalizacji 

Komitet Rewitalizacji (Komitet, KR) to ustawowo określona, formalna struktura zapewniająca współ-

działanie organów gminy, mieszkańców i interesariuszy z Obszaru Rewitalizacji. W skład Komitetu 

wchodzą przedstawiciele: 

 wskazani przez Radę Miejską w Krzeszowicach,  

 wskazani przez Burmistrza Gminy, 

 interesariuszy (mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców).  

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w spra-

wach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-

doradczą Burmistrza. Komitet Rewitalizacji w Gminie Krzeszowice stanowi reprezentację mieszkań-

ców, lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli samorządu gminnego, 

jednocześnie forum partnerskiej współpracy w sprawach dotyczących procesu rewitalizacji, pełniąc 

funkcje opiniodawczo-doradcze dla Burmistrza Gminy Krzeszowice, w zakresie spraw związanych  

z planowaniem, wdrażaniem oraz oceną procesu rewitalizacji. Komitet może wyrażać opinie oraz 

podejmować w formie wniosków inicjatywy w sprawach związanych z procesem rewitalizacji w Gmi-

nie Krzeszowice, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń 

Burmistrza Krzeszowic. Opinie i wnioski Komitetu nie wiążą organów Gminy Krzeszowice. Komitet 

działa w zgodzie z zapisami ustawy o rewitalizacji. 

Decyzje o zasadach powoływania i działania KR oraz sposobie wyłaniania kandydatów, a także samo 

wyłonienie składu Komitetu zostały już dokonane. Akty w tej sprawie obejmują: 

1. Uchwałę nr XXIII/235/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 

określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w ramach pro-

cesu przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022 

2. Zarządzenie nr 211/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie 

naboru na członków Komitetu Rewitalizacji  

3. Zarządzenie nr 295/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 

powołania Komitetu Rewitalizacji w związku z przygotowaniem Programu Rewitalizacji Gminy 

Krzeszowice na lata 2015-2022 

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

w ramach procesu przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015 – 2022 jest 

zgodna z zapisami Ustawy o rewitalizacji i – jak wskazano we wcześniejszej części Programu – nie 

                                                           
10

 Skład osobowy zespołu skorygowano w drodze Zarządzenia Nr294/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 
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wymaga zmiany. Zakres i sposób działania Komitetu Rewitalizacji określa stosowny regulamin będący 

załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej, wśród podstawowych zapisów wymienić należy: 

 

Uprawnienia Komitetu 

1. Komitet i jego członkowie mają prawo do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych 
dotyczących działań planistycznych i wykonawczych Gminy Krzeszowice dotyczących wszel-
kich aspektów, które wiążą się z procesem rewitalizacji lub ingerencją w Obszarze Rewitaliza-
cji, przyjętym stosowną uchwałą Rady Miejskiej. 

2. Burmistrz Gminy Krzeszowice występuje o opinię Komitetu w szczególności: 
a. w zakresie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (PRGK), jego zmiany lub aktua-

lizacji; 
b. w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji, jego zmiany 

lub aktualizacji; 
c. w zakresie aktów prawa miejscowego oraz dokumentów programowych Gminy, któ-

re mogą wpływać na realizację PRGK i innych instrumentów rewitalizacji określonych 
ustawą o rewitalizacji (w tym m.in. specjalnej strefy rewitalizacji, miejscowego planu 
rewitalizacji, polityki mieszkaniowej, polityki społecznej); 

d. w procesie oceny aktualności i stopnia realizacji PRGK, dokonywanej przez Burmi-
strza Gminy Krzeszowice, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w 
tym Programie; 

e. w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice, jej zmiany lub aktualizacji.  
3. Komitet Rewitalizacji ma prawo występowania z wnioskami o podjęcie przez organy Gminy 

Krzeszowice działań związanych z procesem rewitalizacji, w tym o: 
a. wszczęcie procedury zmiany uchwały o delimitacji obszaru zdegradowanego i Obsza-

ru Rewitalizacji, 
b. wszczęcie zgodnie z zapisami PRGK procedury aktualizacji, zmiany lub ewaluacji tego 

programu, 
c. rozważanie przez organy Gminy wdrożenia lub zaniechania stosowania instrumentów 

przewidzianych ustawą o rewitalizacji (takich jak specjalna strefa rewitalizacji czy 
miejscowy plan rewitalizacji), 

d. wszczęcie procedury zmiany niniejszego Regulaminu. 
4. Komitet Rewitalizacji bierze udział w procedurze tworzenia projektów rewitalizacyjnych, w 

tym wypracowywanych z udziałem lokalnej społeczności i z udziałem podmiotu zarządzające-
go, zgodnie z zapisami PRGK. 

5. Komitet Rewitalizacji bierze udział w badaniu komplementarności, określaniu hierarchii 
przedstawionych propozycji projektów, zgodnie z zapisami PRGK.  

6. Komitet Rewitalizacji bierze udział w procesie monitoringu i ewaluacji PRGK oraz projektów 
rewitalizacji, zgodnie z zapisami PRGK. 

Skład Komitetu Rewitalizacji 

7. W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji partnerów społeczno-gospodarczych  
w Komitecie w jego skład wchodzi 11 członków, w tym: 

a. dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych powołanych spośród kandydatów 
zgłoszonych przez organizację pozarządową, posiadającą pisemne poparcie  
co najmniej dwóch innych organizacji dla tej kandydatury; 

b. dwóch przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców powołanych spośród kandydatów 
zgłoszonych przez podmiot gospodarczy, posiadający pisemne poparcie co najmniej 
dwóch innych podmiotów dla tej kandydatury; 

c. dwóch przedstawicieli Radnych zgłoszonych przez Radę Miejską; 
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d. trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego lub gminnych jednostek organizacyjnych, 
wskazanych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice; 

e. dwóch przedstawicieli Mieszkańców Obszaru Rewitalizacji wybranych w wyborach 
bezpośrednich podczas zebrań osiedlowych spośród zgłoszonych w ich trakcie kan-
dydatów. 

8. Zgłoszenie kandydatów, reprezentujących mieszkańców następuje ustnie podczas zebrania 
osiedlowego lub wiejskiego, poprzez i spośród osób biorących w nim udział.  

9. Jeśli członek Komitetu Rewitalizacji nie może dłużej pełnić swojej funkcji, przedkłada pisemną 
rezygnację Burmistrzowi, który z zachowaniem zasad naboru, powołuje na jego miejsce nową 
osobę. Kandydata w tym przypadku wskazuje ten podmiot, którego przedstawicielem był 
ustępujący członek Komitetu. 

10. Kadencja członka Komitetu ustaje z momentem jego śmierci. W celu uzupełnienia składu 
Komitetu wskazaną wyżej procedurę stosuje się odpowiednio. 

11. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Ko-
mitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta. 

12. Kadencja członka Komitetu ustaje wraz z upływem okresu wskazanego w PRGK.  

W składzie Komitetu do roku 2022 zasiada 11 osób, w tym reprezentanci Burmistrza Gminy, Rady 

Miejskiej w Krzeszowicach, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. 
Tab. 12. Skład osobowy Komitetu Rewitalizacji w Krzeszowicach 

L.p. Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja/środowisko 

1. Maciej Zieliński Przedstawiciel Burmistrza Gminy Krzeszowice 

2. Jan Bereza Przedstawiciel Burmistrza Gminy Krzeszowice 

3. Ewa Baranowska Przedstawiciel Burmistrza Gminy Krzeszowice 

4. Stanisława Grzęda Przedstawiciel mieszkańców Obszaru Rewitalizacji 

5. Włodzimierz Bielecki Przedstawiciel mieszkańców Obszaru Rewitalizacji 

6. Roman Bochenek Przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców 

7. Andrzej Bożek Przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców 

8. Cecylia Remin-Korbiel Przedstawiciel organizacji pozarządowych 

9. Teresa Rokicka Przedstawiciel organizacji pozarządowych 

10. Irena Godyń Przedstawiciel Rady Miejskiej w Krzeszowicach 

11. Robert Chochół Przedstawiciel Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
Źródło: opracowanie własne. 

Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia Burmistrz Gminy Krzeszowice.  

System monitoringu i oceny 
Ocena Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 
Celem ewaluacji jest ocena jakości, skuteczności i spójności podejmowanych działań rewitalizacyj-

nych. Ocena udziela odpowiedzi na pytanie o celowość/trafność i wartość dodaną interwencji plano-

wanej, przeprowadzanej lub zakończonej procesu ewaluacji zależny jest od  dostępności danych  

i terminowości raportowania. W ramach oceny bada się sam Program oraz jego efekty długotrwałe, 

czyli oddziaływania. Wiąże się ona zatem ściśle z monitoringiem. 

Ocena przed realizacją programu (ocena ex-ante) 
Celem oceny ex-ante jest dostarczenie danych dla przygotowania (aktualizacji) Programu, dzięki 

oparciu się na doświadczeniach z ubiegłych okresów programowania (wynikach oceny ex-post). Za-

kłada się, że organizowanie kolejnych ocen ex-ante wiązać się będzie z aktualizacją Programu, wyni-

kającą z kolejnych okresów programowania oraz należeć będzie do zadań Burmistrza i Komitetu Re-

witalizacji. 
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Ocena na zakończenie Programu (ocena ex-post) 
Ocena ex-post obejmuje określenie długotrwałych efektów wdrożenia PRGK, w tym wielkości zaanga-

żowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. Z ewaluacji końcowej wynikać powinny 

wskazania odnośnie do dalszych kierunków polityki rozwoju Gminy, ale przede wszystkim prowadze-

nia dalszych interwencji na Obszarze Rewitalizacji.   

Za organizację procesu ewaluacji końcowej odpowiadać powinien Burmistrz Gminy oraz Rada Miej-

ska, jako organ przyjmujący wyniki oceny. Ocenę przeprowadzić powinni niezależni ewaluatorzy.  

Ocena bieżąca (ocena on-going) 
Bieżącą ocenę Programu inicjować może także Komitet Rewitalizacji, wskazując Burmistrzowi Gminy  

na taką potrzebę. Przedmiotem oceny bieżącej jest efektywność stosowanych instrumentów i całego 

systemu wdrażania. Program podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez 

Burmistrza Gminy Krzeszowice co najmniej jeden raz na 3 lata. Ocena sporządzona przez Burmistrza 

podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie Gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Kryteria oceny PRGK 
Zgodnie z istniejącą praktyką, jako główne kryteria oceny niniejszego Programu przyjąć należy: 

 Trafność – w jakim stopniu cele Programu odpowiadają potrzebom i priorytetom na danym 
poziomie analizy, np. na poziomie Obszaru Rewitalizacji, Gminy, regionu. Trafność jest głów-
nym kryterium przy przeprowadzaniu oceny ex-ante i mid-term. 

 Efektywność – pozwala ocenić stosunek poniesionych nakładów (zasobów finansowych, za-
sobów ludzkich i poświęconego czasu) do uzyskanych wyników i rezultatów.  

 Skuteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia, zdefi-
niowane na etapie programowania, zostały osiągnięte. 

 Użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie PRGK odpo-
wiada potrzebom grup docelowych.  

 Trwałość – kryterium pozwalające ocenić, na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany 
wywołane oddziaływaniem PRGK będą trwać po jego zakończeniu. Ma zastosowanie przy 
ocenie wartości w kategoriach jego użyteczności, w dłuższej perspektywie czasowej.  

Monitoring celów i efektów rzeczowych 

Monitoring  służy zagwarantowaniu realizacji celów głównych i szczegółowych oraz kierunków dzia-

łań określonych w Programie (monitoring rzeczowy) oraz odpowiedniej absorpcji środków nań prze-

widzianych (monitoring finansowy). Mierzeniu postępu realizacji celów oraz ocenie efektywności 

wdrażania w ujęciu rzeczowym i finansowym służą wskaźniki Programu (skwantyfikowane wskaźniki 

celów głównych zwarto w rozdziale: Cele główne i szczegółowe rewitalizacji dla Gminy Krzeszowice). 

System monitorowania Programu uwzględnia współfinansowanie projektów ze środków RPO WM na 

lata 2014-2020. 

Sprawozdawczość obejmuje zbieranie informacji dotyczących wdrażania Programu z uwzględnieniem 

celów i działań w postaci danych liczbowych, finansowych, wskaźników i innego rodzaju informacji 

oraz przekazywanie ich odpowiednim podmiotom w określonej formie i terminach dla potrzeb moni-

torowania celów i efektów rzeczowych. 

W założonym systemie zarządzania do podmiotów biorących udział w monitoringu zaliczyć należy  

w szczególności: 

 w odniesieniu do monitoringu Programu:  
o Radę Miejską w Krzeszowicach,  
o Burmistrza Gminy Krzeszowice, 
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o Komitet Rewitalizacji, 
o zespół ds. rewitalizacji, 
o projektodawców PRGK; 

 w odniesieniu do monitoringu projektów ujętych w Programie:  
o Komitet Rewitalizacji, 
o Burmistrza Gminy Krzeszowice,  
o projektodawców PRGK; 

 w odniesieniu do monitoringu projektów otrzymujących wsparcie w ramach środków RPO WM 
na lata 2014–2020: 

o Instytucję Zarządzającą RPO WM, 
o Komitet Monitorujący RPO WM. 

Znaczna rola w procesie monitoringu przypada wnioskodawcom, którzy mają obowiązek monitoro-

wania wdrażania ujętych w nim projektów/przedsięwzięć, w tym przygotowywania  

i przedkładania np. instytucji zarządzającej RPO WM sprawozdań z ich realizacji, w tym w ramach 

składania wniosków o płatność. Na poziomie monitorowania głównym podmiotem monitorującym 

oraz dokonującym oceny osiągania założonych wskaźników powinien stać się Komitet Rewitalizacji  

i   zespół ds. rewitalizacji, a w odniesieniu do osiągania celów głównych i szczegółowych – Burmistrz 

Gminy Krzeszowice. 

Z perspektywy Gminy Krzeszowice jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego lub jednostki gminne 

będą brały bezpośredni udział w monitorowaniu projektów zgłoszonych i zarządzanych przez siebie, 

tak jak każdy wnioskodawca PRGK.  

Wskaźniki monitoringu i ewaluacji Programu 
Wskaźniki monitorowania podzielono na kategorie: produktu, rezultatu i oddziaływania. Wszystkie 

wskaźniki mierzone będą cyklicznie. Częstotliwość pomiaru wskaźników jest uzależniona od kategorii 

wskaźnika. Bazowym okresem, do którego porównywane są zmiany wskaźników jest rok (lub jego 

ostatni kwartał) poprzedzający rok, w którym rozpoczęto wdrażanie nowej edycji PRGK. 

Częstotliwość pomiaru w zależności od kategorii wskaźników i przedmiotu sprawozdawczości przed-

stawia poniższa tabela. 

Tab. 13. Częstotliwość sprawozdawczości z uwzględnieniem pomiaru wskaźników w okresie 2015–2022 

Przedmiot 
sprawo- 

zdawczości 

Wskaźniki 
produktu i 
rezultatu 

Wskaźniki 
oddziaływania 

Podmiot 
składający 

sprawozdanie 

Podmiot 
monitorujący 

Projekt 
Co najmniej 

raz na 3 lata 
- Projektodawca 

Zespół ds. rewitalizacji (wszystkie 

projekty); podmioty wynikające z 

systemu instytucji finansujących; 

Komitet Rewitalizacji 

Cel 

kierunkowy 

Co najmniej 

raz na 3 lata 

Co najmniej raz 

na 3 lata 

Zespół ds. 

rewitalizacji 

Burmistrz Gminy Krzeszowice 

Komitet Rewitalizacji 

Program 

Rewitalizacji 

Co najmniej 

raz na 3 lata 

Co najmniej raz 

na 3 lata 

 Burmistrz Gminy 

Krzeszowice 

Rada Miejska w Krzeszowicach 

Komitet Rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne.  

W poniższej tabeli zestawiono rekomendowane rodzaje wskaźników do wykorzystania przy monito-

ringu i ewaluacji projektów/przedsięwzięć Programu. 
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Tab. 14. Wskaźniki produktu i rezultatu projektów Programu 

Lp. Wskaźnik Jednostka Źródło informacji 

Wskaźniki produktu 

1. 
Liczba budynków zrewitalizowanych, 
zmodernizowanych, wyremontowanych w Obszarze 
Rewitalizacji 

szt. 

Sprawozdanie projektodawcy 

2. 
Powierzchnia budynków zrewitalizowanych, 
zmodernizowanych, wyremontowanych w Obszarze 
Rewitalizacji  

m
2
 

3. 
Powierzchnia placów miejskich/ulic/ wnętrz kwartałów 
poddana rewitalizacji w Obszarze Rewitalizacji 

m
2
 

4. 
Ilość wydarzeń: edukacyjnych (w tym: szkoleniowych), 
kulturalnych (np. spektakli), wystawowych 
zorganizowanych na Obszarze Rewitalizacji  

szt. 

5. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem 

os. 

6. 
Liczba uczniów z Obszaru Rewitalizacji objętych wspar-
ciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub w postaci programów stypendialnych  

os. 

7. 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wspartych w 
ramach projektów rewitalizacyjnych  

szt. 

8. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  ha 

9. 
Liczba przebudowanych / przekształconych obiektów 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach  

szt. 

Wskaźniki rezultatu 

1. Liczba odbiorców projektu (np. uczestników imprez) os. 

Sprawozdanie zespołu ds. 
rewitalizacji, opracowane na 

podstawie sprawozdań 
projektodawców 

2. Liczba osób przeszkolonych os. 

3. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy  etaty 

4. 
Liczba nowo powstałych małych i średnich 
przedsiębiorstw 

szt. 

5.  
Liczba nowo powstałych podmiotów ekonomii spo-
łecznej 

szt. 

6. 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w wyniku reali-
zacji projektów 

os. 

7. 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po prze-
rwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka   

os. 

8. 
Liczba osób, mieszkańców Obszaru Rewitalizacji pozo-
stających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują 
pracy  

os. 

9. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje  

os. 

10. 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych lub zdrowotnych, istniejących po 
zakończeniu projektu  

szt. 

11. 
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowa-
nych obszarach  

szt. 

Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane dane o spodziewanych efektach projektów, na etapie opracowywania Programu zawarto  

w Załączniku nr 2.   
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Zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022 i modyfikacje systemu 

wdrażania 
W przypadku stwierdzenia, że niniejszy Program wymaga zmiany, Burmistrz Gminy Krzeszowice wy-

stępuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię Komitetu Rewita-

lizacji.  

Zmiana niniejszego Programu następuje w trybie, w jakim jest on uchwalany. Zmiany w PRGK odpo-

wiadają na potrzeby, wynikające z ewaluacji, opartej na systematycznym monitoringu. Przede 

wszystkim stanowią reakcję na zmiany w otoczeniu Programu (w tym zmiany w obowiązującym sys-

temie prawnym). 
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1 Wprowadzenie i geneza Opracowania 
1. Urząd Miejski w Krzeszowicach przystąpił do procesu w efekcie którego, opracowany 

zostanie Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022.  

2. Na podstawie umowy z firmą Aleksander Noworól Konsulting, wyłonioną jako wykonawca 
projektu GPR, proces  opracowywania Programu obejmuje m.in.: 

a) Opracowanie diagnozy stosunków społeczno-gospodarczych w gminie i na obszarze 
rewitalizowanym oraz problemów funkcjonalno-przestrzennych, stanu wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną oraz stanu technicznego tkanki budowlanej na obszarze 
rewitalizowanym, 

b) Wyznaczenie granic obszarów zdegradowanych – delimitacja obszaru rewitalizacji. 
3. Niniejszy dokument stanowi Diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszowice, będąca podstawą analityczną wyznaczenia 
granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Krzeszowice.  

4. Diagnoza przedłożona została Zamawiającemu wraz z załącznikiem do uchwały, o której 
mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji, w postaci mapy w skali co najmniej 1:5000, 
sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z 
wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, na której wyznacza się obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji.   

5. Diagnoza niniejsza wraz z wyżej wymienionym załącznikiem mapowym, o którym mowa w 
pkt. 4, opracowane zostały przez firmę ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING na zlecenie 
Gminy Krzeszowice przez zespół autorski w składzie: 

a. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól – główny konsultant, 
b. dr Kamilla Noworól – kierownik tematu, 
c. mgr Paweł Hałat, 
d. mgr inż. arch. Leszek Jasiński, 
e. mgr Katarzyna Marchewczyk. 

6. Ostatecznie Diagnoza, o której mowa wyżej, przedkładana jest jako Załącznik nr 1 do 
Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice na lata 2015-2022. 
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Ogólne informacje o gminie 
1.1 Położenie na tle regionu 

Gmina Krzeszowice położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego,  
w powiecie krakowskim (Ryc. 1). Gmina graniczy od południa z gminami Czernichów oraz Liszki, od 
południowego zachodu z Alwernią, od zachodu z gminą Trzebinia, od wschodu z gminą Zabierzów.  

Do atutów gminy należy jej położenie względem głównych elementów infrastruktury transportowej 
regionu – przebiegających przez gminę: autostrady A4, drogi krajowej nr 79, magistralnej linii 
kolejowej E30 (Wrocław-Kraków-Przemyśl) oraz lotniska w Balicach. 

Istotnym uwarunkowaniem rozwoju gminy jest jej położenie w Krakowskim Obszarze 
Metropolitalnym (KOM). Pomimo znaczących powiązań z Krakowem Gmina nie weszła jednak  
w skład utworzonego w 2014 r. Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – pełniącego funkcję Związku 
ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Główne powiązania funkcjonalne Gminy Krzeszowice z Krakowem (w mniejszym stopniu z położoną 
na zachód od gminy konurbacją śląską) dotyczą1: 

 rynku pracy (wyjazdy do pracy), 

 korzystania z usług ponadpodstawowych zlokalizowanych w Krakowie (szkolnictwo średnie  
i wyższe, specjalistyczna służba zdrowia, kultura, handel, usługi bytowe, sport, obsługa 
finansowo-doradcza dla biznesu, 

 lokowania działalności gospodarczej na terenie gminy przez inwestorów zewnętrznych, 
głównie z Krakowa, w mniejszym stopniu z konurbacji śląskiej (ok. 27% podmiotów), 

 ekspansji budownictwa mieszkaniowego indywidualnego i zorganizowanego, głównie na 
obszarach wiejskich gminy,  

 rynku zbytu dla produktów rolnych (specjalizacja na rynek miejski – głównie warzywa, 
owoce), 

 nieuniknionej współzależności w zakresie systemów infrastruktury technicznej z Krakowem  
i z sąsiednimi gminami (np. system kanalizacyjny, przebiegi linii energetycznych, gazociągów, 
gospodarka odpadami), 

 komunikacji podmiejskiej do Krakowa (autobusy) oraz kolejowej – do Krakowa (planowana 
linia szybkiej kolei aglomeracyjnej) i w kierunku Katowic, 

 dużego ruchu rekreacyjnego kołowego i rowerowego – w obszary parków krajobrazowych na 
terenie gminy. 
 

                                                      

 

 
1
 Za Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.  
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Ryc. 1. Położenie gminy w woj. małopolskim,  na tle głównych szlaków komunikacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne 

1.2 Podział administracyjny gminy 

Gmina Krzeszowice jest gminą miejsko-wiejską. Powierzchnia gminy wynosi ok. 139 km2,  
a zamieszkuje ją ok. 32 tys. osób. W jej skład wchodzi miasto Krzeszowice – podzielone na 6 osiedli 
oraz 18 sołectw (Ryc. 2). Największe osiedla miasta – Centrum, Parkowe i Jurajskie zamieszkiwane są 
przez ponad 2 tys. osób każde. Pozostałe trzy osiedla miejskie (os. Żbik, os. Czatkowice, os. Nowy 
Świat) mają znacznie mniej mieszkańców. Liczba ludności w sołectwach jest bardzo zróżnicowana. 
Największą jednostką jest Tenczynek – zamieszkiwany przez prawie 3,7 tys. osób. Do większych 
sołectw, zamieszkiwanych przez ponad 2 tys. osób należą Wola Filipowska, Filipowice i Zalas. 
Najmniejsze sołectwa liczą zaledwie ponad stu mieszkańców (Ryc. 2).  
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Ryc. 2. Gmina Krzeszowice – osiedla i sołectwa 

*stali mieszkańcy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Krzeszowice 

 

Gmina jest bardzo zróżnicowana pod względem gęstości zaludnienia (Ryc. 3). Największym 
zagęszczeniem cechują się trzy osiedla miasta – Centrum, Jurajskie i Nowy Świat, nieco mniejszą – os. 
Parkowe. Znaczną gęstością zaludnienia cechują się też sołectwa położone na południe od miasta – 
Nawojowa Góra, Tenczynek i Wola Filipowska. Najniższą – Frywałd i sołectwa w północno-wschodniej 
części gminy.  

Jednostka Powierzchnia (km2) Ludność (2016)* 

Miasto Krzeszowice 16,9 9821 

Os. Centrum 1,3 2248 

Os. Nowy Świat 0,4 1033 

Os. Parkowe 6,0 2502 

Os. Czatkowice 4,8 1095 

Os. Jurajskie 1,1 2342 

Os. Żbik 3,3 601 

Sołectwa 121,9 22 029 

Czerna 7,6 1181 

Dębnik 1,6 106 

Dubie 2,0 190 

Filipowice 9,8 2049 

Frywałd 5,7 261 

Miękinia 5,6 1253 

Nawojowa Góra 6,7 1963 

Nowa Góra 6,6 1216 

Nowa Góra - Łany 1,2 393 

Ostrężnica 6,3 1069 

Paczółtowice 8,8 779 

Rudno 6,6 777 

Sanka 6,2 1219 

Siedlec 4,6 683 

Tenczynek 14,8 3693 

Wola Filipowska 11,4 2760 

Zalas 11,3 2312 

Żary 5,3 125 

Gmina Krzeszowice 138,8 31 850 
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Ryc. 3. Gęstość zaludnienia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Krzeszowice 

2 Diagnoza czynników  i  zjawisk  kryzysowych  oraz  skala i  charakter  
potrzeb  rewitalizacyjnych 

2.1 Sfera społeczna 

2.1.1 Zmiany liczby mieszkańców 

Wg danych GUS w 2014 r. Gminę Krzeszowice zamieszkiwało ok. 32,5 tys. osób, w tym ponad 10 tys. 
stanowili mieszkańcy miasta (Tab. 1). Zarówno cała gmina jak i miasto cechowały się w ostatnim 
dziesięcioleciu pozytywnym trendem ludnościowym – liczba ludności gminy zwiększyła się w tym 
okresie o ok. tysiąc osób (3%).Wzrost liczby ludności był intensywniejszy w obszarze wiejskim i trwał 
do 2014 r. natomiast w mieście Krzeszowice w ostatnich latach zaznaczył się już spadek ludności. 
Krzeszowice cechowały się podobną dynamiką ludnościową do największego miasta powiatu 
krakowskiego – Skawiny, jednak na tle całego powiatu krakowskiego, przyrost ludności w gminie był 
znacznie niższy – liczba ludności powiatu zwiększyła się w analizowanym okresie o prawie 10%. W 
tym samym okresie najbardziej zbliżone ludnościowo miasto aglomeracji krakowskiej – Niepołomice 
– zwiększyło swoją populację aż o 32%. Wzrost liczby ludności Gminy Krzeszowice był na podobnym 
poziomie jak średnio w województwie małopolskim. 

Tab. 1. Zmiany liczby ludności (ludność faktycznie zamieszkała) w Gminie Krzeszowice na tle innych jednostek 
terytorialnych 

Jednostka terytorialna 2005 2010 2014 Zmiana [%] 

Gmina Krzeszowice 31 423 32 268 32 451 3,3 

Miasto Krzeszowice 9 969 10 271 10 173 2,0 

Krzeszowice - obszar wiejski 21 454 21 997 22 278 3,8 

Gmina Skawina 41 430 42 688 43 137 4,1 

Miasto Skawina 23 731 24 274 24 203 2,0 

Gmina Niepołomice 22 094 24 161 26 124 18,2 

Miasto Niepołomice 8 477 9 888 11 201 32,1 

Powiat krakowski 244 283 259 261 268 517 9,9 
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Jednostka terytorialna 2005 2010 2014 Zmiana [%] 

Woj. małopolskie 3 266 187 3 336 699 3 368 336 3,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Przyczynami zmian liczby ludności może być ruch naturalny ludności lub migracje. W przypadku 
gminy Krzeszowice wskaźnik przyrostu naturalnego jest stosunkowo niski – a w ostatnich latach – 
ujemny. Gmina Krzeszowice, dzięki położeniu w strefie podmiejskiej Krakowa, przyciąga natomiast 
mieszkańców z zewnątrz – saldo migracji w ostatnich latach było na terenie gminy dodatnie. Warto 
jednak zwrócić uwagę, że wskaźnik salda migracji w Krzeszowicach (gminie) jest dwukrotnie niższy niż 
analogiczny dla powiatu krakowskiego oraz kilkukrotnie niższy niż dla Niepołomic (Tab. 2).  

Sytuacja ludnościowa na terenie miasta i sołectw różni się. O ile na obszarze wiejskim wskaźnik 
przyrostu naturalnego był w ostatniej dekadzie dodatni lub oscylował wokół zera, to obszar miasta 
cechował się w ostatnim analizowanym roku ujemnym przyrostem naturalnym. Podobna sytuacja 
dotyczy salda migracji – o ile w obszarach wiejskich jest ono dodatnie i stosunkowo wysokie, to z 
obszaru miejskiego po 2010 r. następuje odpływ ludności (Tab. 2). Przekłada się to na spadek 
ludności w obszarze miejskim po 2010 r. (por. Tab. 1). 

Tab. 2. Wskaźnik przyrostu naturalnego i saldo migracji 

Jednostka terytorialna 

Przyrost naturalny na 1000 
ludności 

Saldo migracji na 1000 osób 

2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Gmina Krzeszowice 0,4 1,9 -1,7 1,2 2,7 2,0 

Miasto Krzeszowice -0,1 1,0 -4,1 -2,1 0,4 -1,2 

Krzeszowice - obszar wiejski 0,6 2,4 -0,5 2,8 3,8 3,5 

Gmina Skawina 0,9 1,8 1,9 -0,2 1,8 0,1 

Gmina Niepołomice 0,5 3,1 3,2 9,1 16,2 16,8 

Powiat krakowski -0,3 1,5 1,4 6,1 9,9 7,2 

Woj. małopolskie 1,1 2,2 1,4 1,0 1,3 0,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Terytorialne zróżnicowanie zmian liczby ludności między rokiem 2010 i I kwartałem 2016 
przedstawiono na Ryc. 4. Uogólniając – północna część gminy (z wyjątkiem Siedlca, Ostrężnicy  
i Miękini), włącznie z miastem, charakteryzuje się spadkiem lub stagnacją liczby ludności, natomiast 
w jej południowej części zaludnienie wzrasta. Największym względnym spadkiem ludności cechuje się 
sołectwo Czerna, gdzie spadek ludności przekroczył 3%. Spadki powyżej 1% dotyczyły miasta 
Krzeszowice oraz sołectw Paczółtowice, Żary, Dubie i Filipowice. Największe wzrosty liczby ludności 
dotyczyły z kolei sołectw Tenczynek i Siedlec.  
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Ryc. 4. Zmiana liczby ludności w miejscowościach Gminy Krzeszowice w latach 2010-2016 
Uwaga: Z powodu agregacji danych dla 2009 r. dla sołectw Nowa Góra i Nowa Góra – Łany opracowano 
wskaźnik łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

2.1.2 Struktura demograficzna 

Gmina Krzeszowice, podobnie jak całe województwo małopolskie, dotknięta jest procesami starzenia 
się społeczności. Procesy starzenia się społeczeństwa w Krzeszowicach, w tym przede wszystkim na 
obszarze miasta są jednak bardziej zaawansowane niż w powiecie krakowskim, województwie, a 
także gminach: Skawina i Niepołomice, co widoczne jest zwłaszcza w znacząco wyższym wskaźniku 
obciążenia demograficznego (Tab. 3). O ile w 2005 r. udział osób w wieku poprodukcyjnym wynosił 
niespełna 18%, to w 2014 r. wzrósł do 20%. Szczególnie wyraźnie widać to na obszarze miasta – gdzie 
osób w wieku poprodukcyjnym było w 2014 r. już prawie 23%. W tym samym okresie zarówno  
w gminie, jak i w mieście, o ok. 2 pkt. % spadł odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym.  

Tab. 3. Struktura wiekowa ludności 

Jednostka terytorialna 

Odsetek [%] osób w wieku: Wskaźnik 
obciążenia 

demogr. 
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 2014 

Gmina Krzeszowice 19,4 18,0 17,5 62,8 63,6 62,1 17,8 18,4 20,3 32,7 

Miasto Krzeszowice 17,2 16,7 16,8 63,9 63,1 60,5 18,9 20,2 22,7 37,5 

Krzeszowice - obszar wiejski 20,5 18,6 17,9 62,2 63,8 62,8 17,3 17,6 19,2 30,6 

Gmina Skawina 22,2 19,7 18,9 63,2 64,6 63,4 14,6 15,6 17,7 27,9 

Gmina Niepołomice 22,4 20,7 20,6 63,2 65,2 64,3 14,4 14,0 15,1 23,5 

Powiat krakowski 22,0 20,3 19,8 62,6 64,1 63,2 15,4 15,6 17,0 26,9 

Woj. małopolskie 21,8 19,9 19,0 62,7 63,6 62,8 15,5 16,5 18,2 28,9 

* Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest w skali gminy bardzo zróżnicowany (Ryc. 5). Najniższym 
(16%) charakteryzuje się Sanka. Młodą strukturą demograficzną cechują się także os. Czatkowice i 
Parkowe oraz sołectwa w południowo-zachodniej części gminy. Natomiast zdecydowanie najwyższy 
odsetek osób starszych odnotowano na osiedlach Centrum i Jurajskim (powyżej 27%).  

 
Ryc. 5. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w osiedlach i sołectwach 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

W badaniu ankietowym mieszkańcy gminy byli proszeni o wskazanie miejsc zamieszkanych w dużej 
mierze przez osoby starsze. Największy odsetek wskazań w ankiecie dotyczył os. Czatkowice oraz os. 
Centrum (Ryc. 6). 

 
Ryc. 6. Miejsca zamieszkane przez osoby starsze - wskazania w ankiecie 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 

os. Czatkowice
19%

os. Centrum
16%

Czerna
12%

Wola Filipowska
12%

Dubie
9%

Zalas
9%

Pozostałe
23%
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2.1.3 Wykluczenie społeczne 

Wg danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w 2015 r. udzielono pomocy 515 
rodzinom, w tym 337 w obszarach wiejskich gminy. Najczęstszym powodem przyznawania pomocy 
było ubóstwo, następnie bezrobocie i oraz długotrwała choroba lub niepełnosprawność.  

Tab. 4. Powody przyznawania pomocy 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Rodziny 
Osoby 

ogółem w tym na wsi 

liczba 
odsetek 

[%] 
liczba 

odsetek 
[%] 

liczba 
odsetek 

[%] 
Ubóstwo 291 56,5 194 57,6 628 57,1 
Bezrobocie 189 36,7 130 38,6 491 44,6 
Długotrwała lub ciężka choroba 269 52,2 176 52,2 435 39,5 
Niepełnosprawność 226 43,9 146 43,3 375 34,1 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 66 12,8 45 13,4 317 28,8 

w tym wielodzietność 48 9,3 33 9,8 254 23,1 
Bezradność w sprawach opiek.-wych.  
i prowadzenia gospodarstwa domowego 

69 13,4 45 13,4 230 20,9 

w tym rodziny niepełne 61 11,8 41 12,2 196 17,8 
w tym rodziny wielodzietne 11 2,1 5 1,5 58 5,3 

Alkoholizm 32 6,2 22 6,5 45 4,1 
Trudności w przystosowaniu do życia  
po zwolnieniu z zakładu karnego 

8 1,6 6 1,8 16 1,5 

Przemoc w rodzinie 5 1,0 3 0,9 15 1,4 
Bezdomność 10 1,9 5 1,5 11 1,0 
Zdarzenie losowe 2 0,4 1 0,3 6 0,5 
 Ogółem 515 100,0 337 100,0 1100 100,0 

Źródło: GOPS w Krzeszowicach 

 

Zasięg pomocy społecznej (udział osób korzystających z pomocy w ogólnej liczbie ludności) jest  
w Krzeszowicach stosunkowo niewielki – zarówno na tle województwa, powiatu jak  
i porównywanych gmin. Dotyczy to zarówno pomocy ogółem, jak i pomocy dla osób spełniających 
ustawowe kryterium dochodowe (Tab. 5).  

Tab. 5. Zasięg pomocy społecznej 

Jednostka terytorialna 

Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w 
ludności ogółem 

ogółem [%] poniżej kryterium dochodowego*[%] 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 

Gmina Krzeszowice 2,3 2,8 2,7 1,4 1,8 1,9 

Gmina Skawina 5,0 2,8 4,1 5,0 2,8 2,0 

Gmina Niepołomice 4,9 4,7 4,4 2,2 2,8 2,4 

Powiat krakowski 4,3 3,9 4,1 2,8 2,7 2,4 

Woj. małopolskie 7,0 6,7 6,4 4,3 4,7 4,2 
*tj. osoby spełniające kryterium dochodowe przyznawania pomocy zapisane w ustawie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zasięg pomocy w jednostkach pomocniczych gminy w 2015 r. był bardzo zróżnicowany przestrzennie 
– najniższe wskaźniki odnotowano w miejscowościach Żary (brak korzystających), Sanka i na  
os. Nowy Świat w Krzeszowicach (po 1,5%). Najwyższym wskaźnikiem cechował się Dębnik, gdzie na 
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100 mieszkańców 12 korzystało z pomocy społecznej2, wysokim wskaźnikiem (ok. 7 osób na 100 
mieszkańców) cechowało się także sołectwo Dubie. Na terenie miasta najwyższym wskaźnikiem 
cechowało się os. Parkowe – tam też z pomocy korzystała największa liczba osób spośród wszystkich 
jednostek pomocniczych gminy. Wysokimi wskaźnikami, przekraczającymi średnią dla gminy 
charakteryzowały się także os. Centrum i os. Żbik (Ryc. 7).  

 
Ryc. 7. Zasięg pomocy społecznej w osiedlach i sołectwach Gminy Krzeszowice (2015 r.) 
Uwaga: Z powodu agregacji danych dla sołectw Nowa Góra i Nowa Góra – Łany opracowano wskaźnik łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Krzeszowicach 

 

Mieszkańcy gminy byli proszeni o wskazanie (w ankietach) miejsc biednych (zamieszkałych przez 
osoby ubogie, bezrobotne, niepełnosprawne). Największy odsetek wskazań możliwych do 
przestrzennej identyfikacji dotyczył os. Parkowego i os. Centrum. Pozostałe osiedla wskazywano 
znacznie rzadziej (Ryc. 8) 

 

                                                      

 

 
2
 Warto tu jednak zauważyć, że jest to bardzo mała jednostka – zamieszkiwana przez nieco ponad 100 osób. 
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Ryc. 8. Miejsca biedne - wskazania w ankiecie 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 

2.1.4 Poziom bezrobocia 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, po znaczącym wzroście w latach 2008-2013,  
systematycznie spadała (Ryc. 9). Wg danych GUS w końcu 2015 r. w gminie było zarejestrowanych 
1048 osób. Natomiast wg danych Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w kwietniu 2016 r.  
w rejestrach pozostawało 1177 osób, co oznacza wzrost poziomu bezrobocia w ostatnich miesiącach 
(dotyczy to także powiatu krakowskiego i całego regionu). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 
większość stanowią kobiety – choć ich udział spadł znacząco w ciągu dekady. W 2006 r. kobiety 
stanowiły 63% bezrobotnych, w 2015 – 53%.   

 
Ryc. 9. Dynamika liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Krzeszowice w latach 2006-2015 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Poziom bezrobocia w Krzeszowicach jest zbliżony do średniej regionalnej, ale na tle bezpośredniego 
otoczenia (powiat krakowski), jest stosunkowo wysoki (Tab. 6). Znacznie niższym wskaźnikiem  
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w badanym okresie cechowały się Niepołomice, a w ostatnim roku, dla którego dostępne są dane, 
także Skawina. Znaczącej poprawie uległa sytuacja kobiet na rynku pracy – niemniej wskaźnik 
bezrobocia kobiet wciąż jest o ok. 1 pkt. % wyższy niż mężczyzn.  

Tab. 6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

Jednostka terytorialna 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych  
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym [%] 

ogółem mężczyźni kobiety 

2005 2010 2014 2005 2010 2014 2005 2010 2014 

Gmina Krzeszowice 7,8 7,2 6,6 6,5 6,5 6,1 9,1 7,9 7,2 

Gmina Skawina 6,9 7,3 5,5 6,3 7,1 5,0 7,4 7,5 6,1 

Gmina Niepołomice 5,8 4,1 4,1 5,0 3,3 3,7 6,6 5,0 4,5 

Powiat krakowski 6,0 5,9 4,7 5,8 5,7 4,5 6,3 6,2 5,1 

Woj. małopolskie 8,7 6,7 6,6 7,5 6,0 6,0 9,9 7,4 7,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Poziom bezrobocia w poszczególnych sołectwach i osiedlach gminy jest znacząco zróżnicowany, przy 
czym – na podstawie danych z kwietnia 2016 r. – można stwierdzić, iż poziom bezrobocia jest nieco 
wyższy w mieście niż przeciętnie na obszarach wiejskich gminy. Wskaźnik bezrobocia najwyższy był 
na os. Parkowym (7,9%) oraz w Żarach (7,8%). Wysokim poziomem bezrobocia cechowało się także 
os. Jurajskie, os. Czatkowice oraz Tenczynek i Nawojowa Góra (Ryc. 10). Największa liczba 
bezrobotnych zamieszkiwała Tenczynek i os. Parkowe (odpowiednio 160 i 125 osób).  

 

 
Ryc. 10. Bezrobocie w Gminie Krzeszowice (kwiecień 2016) 
Uwaga: Z powodu agregacji danych dla sołectw Nowa Góra i Nowa Góra – Łany opracowano wskaźnik łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 

 

Wg danych Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w kwietniu 2016 r. w Gminie Krzeszowice mieszkało 
478 osób zarejestrowanych jako bezrobotni powyżej 12 miesięcy (w tym 173 osoby w mieście). 
Stanowili oni 41,3% wszystkich bezrobotnych oraz 2,5% liczby ludności w wieku produkcyjnym. 
Największym poziomem bezrobocia długotrwałego cechowało się niewielkie sołectwo Dębnik (4,7%), 
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a następnie os. Czatkowice i os. Parkowe (odpowiednio 4 i 3,5%) oraz sołectwa Żary i Siedlec  
(3,9 i 4,7).  

 

 
Ryc. 11. Bezrobocie długotrwałe (powyżej 12 miesięcy) w Gminie Krzeszowice (kwiecień 2016) 
Uwaga: Z powodu agregacji danych dla sołectw Nowa Góra i Nowa Góra – Łany opracowano wskaźnik łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 

 

2.1.5 Społeczne aspekty mieszkalnictwa 

Jednym ze świadczeń pomocy społecznej jest dodatek mieszkaniowy, którego celem jest 
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle 
określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.  

W Gminie Krzeszowice w 2014 r. przyznano 1,6 tys. dodatków mieszkaniowych – w tym blisko 1,4 tys. 
w mieście. W stosunku do 2010 r. nastąpił dość znaczny wzrost liczby przyznawanych dodatków (o 
ok. 42%) – był on najwyższy spośród analizowanych jednostek. Bardzo wysoki jest także wskaźnik 
przyznanych dodatków na tys. mieszk. – zarówno w mieście, jak i w skali całej gminy.  

Tab. 7. Dodatki mieszkaniowe 

Jednostka terytorialna 
Ogółem Na tys. mieszk. 

2010 2014 2010 2014 

Gmina Krzeszowice 1 184 1 682 36,7 51,8 

Miasto Krzeszowice 968 1 383 94,2 135,9 

Krzeszowice - obszar wiejski 216 299 9,8 13,4 

Gmina Skawina 3 070 2 542 71,9 58,9 

Miasto Skawina 3 070 2 542 126,5 105,0 

Gmina Niepołomice 181 179 7,5 6,9 

Miasto Niepołomice 80 96 8,1 8,6 

Powiat krakowski 5 217 5 382 20,1 20,0 

Woj. małopolskie 230 675 226 593 69,1 67,3 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Największy odsetek – ok. 40% dodatków mieszkaniowych, przyznano osobom mieszkającym  
w zasobach komunalnych (Tab. 8).  

 

Tab. 8. Przyznane dodatki mieszkaniowe wg własności lokalu 

Przyznane świadczenia Rok 
Gmina Miasto 

Liczba Odsetek Liczba Odsetek 

w zasobie gminnym 
2010 514 43,4 408 42,1 

2014 661 39,3 528 38,2 

w zasobie spółdzielczym 
2010 447 37,8 447 46,2 

2014 532 31,6 532 38,5 

w zasobie wspólnot mieszkaniowych 
2010 49 4,1 49 5,1 

2014 222 13,2 222 16,1 

w zasobie prywatnym 
2010 108 9,1 18 1,9 

2014 122 7,3 12 0,9 

w zasobie innym 
2010 66 5,6 46 4,8 

2014 145 8,6 89 6,4 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jednym z problemów związanych z mieszkalnictwem jest zadłużenie mieszkań. Dane dotyczące 
zadłużenia mieszkań zostały pozyskane wyłącznie dla zasobu komunalnego, stąd też oddają jedynie 
część problemu. W marcu 2016 r. zadłużonych było 66 mieszkań komunalnych3 tj. blisko 20% 
wszystkich zasobów. Największy odsetek zadłużonych mieszkań występował w Tenczynku (60% 
wszystkich mieszkań komunalnych), następnie na os. Czatkowice, w Miękini i na os. Parkowym.  

 
Ryc. 12. Zadłużenie mieszkań komunalnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Krzeszowicach 

                                                      

 

 
3
 Dane obejmują zaległości w opłatach przekraczające 3 pełne okresy płatności. 
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2.1.6 Poziom bezpieczeństwa publicznego 

Poziom przestępczości w Gminie Krzeszowice spadał w ostatnich latach. W 2015 r. odnotowano 233 
przestępstwa, w 2014 r. – 261, a w 2013 – 272. Ponad połowę ujawnionych przestępstw (54%) w 
2015 r. popełniono w Krzeszowicach. Największą liczbę – 61 przestępstw (26% wszystkich zdarzeń  
w gminie) w 2015 r. odnotowano w os. Centrum, które też zdecydowanie wyróżnia się wskaźnikiem 
przestępczości (Ryc. 13). Ponadto wyższym niż przeciętny wskaźnikiem cechują się osiedla: Parkowe, 
Jurajskie i Czatkowice oraz sołectwa: Dębnik, Dubie i Wola Filipowska.  

 
Ryc. 13. Przestępstwa w 2015 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Krakowie 

 

Nieco odmienny jest rozkład przestrzenny wykroczeń w gminie (Ryc. 14), choć tu również 
zdecydowanym „liderem” jest os. Centrum, gdzie odnotowano aż 35% wszystkich zdarzeń. W całym 
mieście popełnionych zostało ok. 60% ujawnionych wykroczeń. Os. Centrum cechuje się także 
zdecydowanie najwyższym wskaźnikiem (224,6) wykroczeń na 1000 mieszkańców. Wyższe niż 
przeciętne natężenie wykroczeń odnotowano również w os. Parkowym, Jurajskim i Nowy Świat oraz 
w Nowej Górze, Nawojowej Górze, Frywałdzie i Dubiu.  

Warto jednak zauważyć, że bardzo wysokie natężenie wykrytych przestępstw i wykroczeń w os. 
Centrum wynika z jego centralnego położenia, natężenia ruchu, działalności gospodarczej i różnych 
aktywności mieszkańców i przyjezdnych. Wg opinii Policji do najbardziej zagrożonych przestępczością 
miejsc należy okolica: Pl. Kulczyckiego, ul. Krzywej, ul. Szkolnej i Al. Solidarności – gdzie do licznych 
kradzieży, zwłaszcza dokonywanych na osobach starszych, dochodzi w dni targowe. Policja nie 
odnotowała natomiast nasilenia przestępczości w rejonach zamieszkiwanych przez osoby będące 
klientami GOPS w Krzeszowicach.  
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Ryc. 14. Wykroczenia w 2015 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Krakowie 

 

Jednym z pytań w ankiecie skierowanej do mieszkańców gminy była prośba o wskazanie miejsc 
niebezpiecznych. Wyniki ankiet wskazują jednoznacznie, że mieszkańcy za najbardziej niebezpieczne 
uznają dwa osiedla – Centrum i Parkowe. Do najbardziej niebezpiecznych miejsc zaliczono numery 
odpowiadają numerom na Ryc. 15: 

1. Dworzec kolejowy w Woli Filipowskiej, 
2. Zalas (bez sprecyzowania miejsca), 
3. Osiedle przy ul. Zagrody, 
4. Dworzec Kolejowy w Krzeszowicach, 
5. Ulicę Szkolną, 
6. tzw. dzikie planty. 
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Ryc. 15. Miejsca niebezpieczne - wskazania w ankiecie (objaśnienie numerów na mapie – w tekście) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 
 

 

2.2 Sfera gospodarcza 

2.2.1 Przedsiębiorczość 

Pod koniec 2015 r. w Gminie Krzeszowice zarejestrowanych było ponad 3,1 tys. podmiotów 
gospodarczych, w tym ponad 1,2 tys. w samych Krzeszowicach. W ciągu dekady liczba podmiotów 
w gminie zwiększyła się o ok. 16%, przy czym największy przyrost (22%) dotyczył obszarów wiejskich. 
W mieście przyrost podmiotów gospodarczych w ciągu dekady był niewielki, a w ostatnim 
analizowanym roku nastąpił spadek. Na tle regionu, a zwłaszcza powiatu krakowskiego oraz 
porównywanych miast w aglomeracji krakowskiej, dynamika podmiotów gospodarczych w gminie, a 
zwłaszcza mieście Krzeszowice, była niewielka. W porównaniu do powiatu – zmiana liczby 
podmiotów w gminie była dwukrotnie niższa (Tab. 9). Z drugiej jednak strony wskaźnik aktywności 
gospodarczej (liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców) jest w Krzeszowicach bardzo wysoki i 
ustępuje spośród analizowanych ośrodków wyłącznie Niepołomicom. Niższy, ale szybko zwiększający 
się, jest wskaźnik dla obszarów wiejskich gminy (Tab. 9).  

Tab. 9. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

Jednostka terytorialna 

Liczba podmiotów 
Liczba podmiotów na 10 tys. 

mieszk. 

2005 2010 2014 2015 

zmiana 
2005-
2015 
[%] 

2005 2010 2014* 

Gmina Krzeszowice 2 611 3 020 3 099 3 105 15,9 831 936 955 

Miasto Krzeszowice 1 170 1 300 1 292 1 265 7,5 1 174 1 266 1 270 

Krzeszowice - obszar 
wiejski 

1 441 1 720 1 807 1 840 21,7 672 782 811 

Gmina Skawina 3 777 4 336 4 611 4 707 19,8 912 1 016 1 069 

Miasto Skawina 2 585 2 828 2 930 2 983 13,3 1 089 1 165 1 211 

Gmina Niepołomice 1 844 2 444 2 938 3 049 39,5 835 1 012 1 125 

Miasto Niepołomice 958 1 310 1 616 1 680 43,0 1 130 1 325 1 443 

Powiat krakowski 19 805 24 640 28 069 28 740 31,1 811 950 1 045 

Id: 2EAE85CC-A490-4235-97E1-0C2194639F69. Podpisany Strona 22



 

23 

Jednostka terytorialna 

Liczba podmiotów 
Liczba podmiotów na 10 tys. 

mieszk. 

2005 2010 2014 2015 

zmiana 
2005-
2015 
[%] 

2005 2010 2014* 

Woj. małopolskie 289 712 331 363 356 785 363 883 20,4 887 993 1 059 

*Dla 2015 r. brak porównywalnych danych dotyczących liczby podmiotów na 10 tys. mieszkańców.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Największa koncentracja podmiotów gospodarczych występuje w mieście Krzeszowice oraz 
największych sołectwach: Tenczynek, Nawojowa Góra i Wola Filipowska. Także te jednostki oraz 
niewielkie sołectwo Dubie cechowały się największym nasyceniem podmiotami gospodarczymi.  

Najniższym wskaźnikiem liczby podmiotów na 10 tys. mieszkańców cechowały się natomiast sołectwa 
Frywałd i Ostrężnica. Nieznacznie tylko wyższym – Paczółtowice, Dębnik, Żary, Zalas  
i Sanka (Ryc. 16).  

 

 
Ryc. 16. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON (2015 r.) 
Uwaga: Z powodu agregacji danych dla sołectw Nowa Góra i Nowa Góra – Łany opracowano wskaźnik łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

Nieco bardziej szczegółowy obraz przedsiębiorczości daje analiza liczby osób prowadzących 
działalność gospodarczą zarejestrowanych w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG)4. Dane dla tego wskaźnika pozyskano także dla osiedli miasta Krzeszowice. 

                                                      

 

 
4
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem przedsiębiorców, będących 

osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Nie należy danych tych utożsamiać z danymi pozyskanymi 

z rejestru REGON.  
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Liczbę przedsiębiorców (wg miejsca prowadzenia działalności) odniesiono do liczby osób w wieku 
produkcyjnym (liczba zarejestrowanych podmiotów/10 tys. osób w wieku produkcyjnym) - Ryc. 17. 

Zdecydowanie najwyższe wartości wskaźnika odnotowano na os. Centrum (ponad 3 tys. 
podmiotów/10 tys. osób), bardzo wysokimi wartościami wskaźnika cechują się także osiedla 
Parkowe, Jurajskie i Nowy Świat, sołectwa przylegające od południa do miasta – Tenczynek i 
Nawojowa Góra, a także sołectwo Dubie. Najniższa jest wartość wskaźnika dla Frywałdu.  

 

 
Ryc. 17. Przedsiębiorcy w rejestrze CEDIG 
Uwaga: Z powodu agregacji danych dla sołectw Nowa Góra i Nowa Góra – Łany opracowano wskaźnik łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

 

Dynamikę aktywności gospodarczej zbadano na podstawie dostępnych danych dla liczby ludności  
i podmiotów gospodarczych w jednostkach pomocniczych gminy dla lat 2010 i 2015 (Ryc. 18). Spadek 
liczby podmiotów gospodarczych – a co za tym idzie także spadek wskaźnika (liczba podmiotów na 10 
tys. mieszkańców5) – odnotowano w Krzeszowicach oraz w 3 sołectwach6. Największy spadek nastąpił 
we Frywałdzie. Pozostałe sołectwa gminy odnotowały mniejszy lub większy wzrost wskaźnika 
aktywności gospodarczej. Największy był on w Dębniku, Rudnie, Dubiu, Paczółtowicach i Nowej 
Górze. Warto tu jednak pamiętać, iż w małych sołectwach niewielka nawet zmiana w liczbie 
podmiotów gospodarczych może przełożyć się na znaczącą zmianę wskaźnika. Niepokojący jest 
zatem przede wszystkim obniżający się po 2014 r. wskaźnik aktywności gospodarczej w mieście 
Krzeszowice.  

                                                      

 

 
5
 Uwaga: ze względu na różnice  danych ludnościowych GUS wykorzystanych do porównania między gminami 

(Tab. 9) oraz danych z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wykorzystanych do sporządzenia mapy (Ryc. 18) 

wskaźniki te nie są tożsame.  
6
 W Nawojowej Górze przy zerowym wzroście liczby podmiotów wartość wskaźnika obniżyła się ze względu na 

wzrost zaludnienia. 
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Ryc. 18. Zmiana procentowa liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz 
wskaźnika liczby podmiotów na 10 tys. mieszkańców (2010 - 2015 r.) 
Uwaga: Z powodu agregacji danych dla sołectw Nowa Góra i Nowa Góra – Łany opracowano wskaźnik łącznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

 

 

2.2.2 Struktura gospodarki 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice 
(SUiKZP) za główne dziedziny aktywności gospodarczej na terenie gminy uznaje: 

 przemysł wydobywczy, głównie eksploatacja surowców naturalnych oraz wód mineralnych, 

 przetwórstwo spożywcze, owocowo-warzywne, 

 rolnictwo i jego obsługę, 

 drobną wytwórczość, usługi bytowe i rzemiosło, 

 mieszkalnictwo, 

 rekreację i turystykę. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na strukturę podmiotów gospodarczych w gminie i jej zmiany 
w ostatnich latach (Tab. 10). Zwraca uwagę zmniejszający się udział podmiotów z sektora 
przetwórstwa przemysłowego – zwłaszcza w mieście. Wynika on ze znaczącego spadku podmiotów 
działających w tym sektorze w Krzeszowicach. Jest to zresztą trend dotyczący całego powiatu, a także 
województwa małopolskiego. Stosunkowo niski – i spadający – jest udział podmiotów z branż 
związanych z obsługą ruchu turystycznego i gastronomią, co wskazuje na deficyty w tym zakresie 
rozwoju funkcji turystycznych w Krzeszowicach. Do deficytów w zakresie struktury gospodarki można 
też zaliczyć, za Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2022, małą aktywność sfery 
usług komercyjnych w gminie (konkurencja sąsiednich miast) oraz słabo rozwinięty sektor firm w 
obszarze technologii innowacyjnych. Strategia wskazuje także na brak przygotowanych terenów 
inwestycyjnych jako jedną z barier rozwoju gospodarczego gminy. 
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Tab. 10. Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD 2007 

Sekcja 

Gmina 
Krzeszowice 

Miasto 
Krzeszowice 

Powiat 
krakowski 

Woj. 
małopolskie 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,7 1,1 1,0 1,2 2,4 1,1 2,1 1,1 

B górnictwo i wydobywanie 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 

C Przetwórstwo przemysłowe 11,3 10,6 12,3 10,9 11,3 9,8 10,0 9,8 

D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (…) 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 

E 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
(…) 

0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

F budownictwo  14,0 14,0 11,6 14,5 14,3 13,6 13,4 13,6 

G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 31,7 27,0 30,5 27,2 29,9 24,5 27,2 24,5 

H transport i gospodarka magazynowa  8,7 7,5 6,2 7,4 8,2 6,3 6,9 6,3 

I 
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi  

2,8 2,8 2,8 2,5 2,9 3,8 3,9 3,8 

J informacja i komunikacja  2,1 3,0 2,8 2,7 2,1 3,3 2,5 3,3 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa  2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 3,1 2,7 

L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  2,3 2,6 4,2 2,8 2,3 3,9 3,4 3,9 

M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  6,3 9,2 8,0 7,3 7,2 9,7 8,5 9,7 

N 
działalność w zakresie usług administrowania i dział. 
wspierająca  

1,6 2,9 2,2 2,4 2,1 2,9 2,5 2,9 

O administracja publiczna (…) 0,6 0,8 0,5 0,6 0,9 0,6 0,6 0,6 

P edukacja  2,8 3,3 3,3 3,5 2,9 3,6 3,1 3,6 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna  3,3 4,4 4,8 4,0 3,4 5,5 4,7 5,5 

R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  1,5 1,7 1,3 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 

S i T pozostała działalność usługowa  6,1 6,0 5,2 7,8 5,4 6,3 5,8 6,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gospodarka Krzeszowic do 1989 r. bazowała na dużych zakładach produkcyjnych – najczęściej 
należących do tradycyjnych sektorów gospodarki. Lokalne firmy działały głównie w branży 
budowlanej i produkcji materiałów budowlanych oraz w górnictwie skalnym. Znaczna liczba osób 
była też zatrudniona w dużych zakładach pracy poza obszarem gminy.  

Na terenie gminy duże znaczenie odgrywają wciąż branże związane z eksploatacją miejscowych 
surowców naturalnych, do których należą przede wszystkim surowce skalne. Do największych 
pracodawców w tym sektorze należą:  

 Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o., 

 Kopalnie Porfiru i Diabazu sp. z o.o., 

 Kopalnia Odkrywkowa Surowców Drogowych KOSD w Rudawie. 
 

Ponadto do najważniejszych przedsiębiorstw działających na terenie gminy zaliczyć można: IGLOTEX, 
INTERMARCHE, Rejonową Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu, Rofix Sp. z o.o. (systemy budowlane), 
Bostar Sp. j. Bożek i Starzycki (handel), Oknostyl Fabryka Stolarki Budowlanej, Firma Jeronimo 
Martins (Biedronka), PHRO (rolnictwo), Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., Kozień i Córka 
Sp. z o.o. (budownictwo), Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o.7 

2.2.3 Ruch budowlany 

Jedną z ważniejszych funkcji gminy, wynikających z jej położenia w obszarze podmiejskim Krakowa, 
jest funkcja mieszkalna. Analizując ruch budowlany w ostatnich kilku latach – na tle województwa 
(gdzie średnią bardzo mocno zawyża jednak Kraków), a zwłaszcza powiatu krakowskiego  
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 Za SUiKZP Gminy Krzeszowice. 
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i Niepołomic, można stwierdzić, iż jest to potencjał nie do końca wykorzystany (Tab. 11). W latach 
2008-20148 oddano w gminie ponad 600 mieszkań – stanowiło to tylko 6% mieszkań oddanych  
w powiecie krakowskim (dwukrotnie mniej niż wynikałoby to z liczby ludności). W przeliczeniu na 
tysiąc mieszkańców liczba oddanych mieszkań w Gminie Krzeszowice jest znacznie mniejsza niż  
w powiecie krakowskim i kilkukrotnie mniejsza niż w Niepołomicach, zbliżona jest natomiast do 
Skawiny. Zdecydowana większość mieszkań budowana była na własny użytek – jedynie 15% 
budowano z myślą o sprzedaży lub wynajmie, co było wskaźnikiem najniższym z analizowanych 
jednostek. Wyższy od średniego dla gminy, ale wciąż niższy niż dla Niepołomic czy Skawiny był 
odsetek mieszkań na sprzedaż lub wynajem powstających w mieście. Obszary wiejskie cechowały się 
intensywniejszym ruchem budowlanym. Większość (76%) mieszkań oddano w obszarach wiejskich 
gminy, znacznie wyższy był też tam wskaźnik aktywności budowlanej.  

Tab. 11. Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2008-2014 

Jednostka terytorialna 

Mieszkania oddane ogółem 
Mieszk. przeznaczone na sprzedaż 

lub wynajem 

liczba na tys. mieszk. liczba 
odsetek 

mieszkań [%] 

Gmina Krzeszowice 639 20 96 15,0 

Miasto Krzeszowice 152 15 34 22,4 

Krzeszowice - obszar wiejski 487 22 62 12,7 

Gmina Skawina 963 22 218 22,6 

Miasto Skawina 531 22 218 41,1 

Gmina Niepołomice 1 315 50 337 25,6 

Miasto Niepołomice 818 73 315 38,5 

Powiat krakowski 10 462 39 1975 18,9 

Woj. małopolskie 106 093 31 48295 45,5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Aktywność inwestycyjna nie była jednak rozmieszczona równomiernie (Ryc. 19). Największa liczba 
mieszkań powstała – poza Krzeszowicami – w Tenczynku i Paczółtowicach. Ta druga miejscowość 
cechowała się natomiast największym wskaźnikiem liczby mieszkań oddanych na tys. mieszkańców 
(92 mieszkania/1000 os.). Wysoką aktywność budowlaną zanotowano także w niewielkich 
sołectwach na północnym-wschodzie gminy oraz w Rudnie i Sance, natomiast spośród dużych 
sołectw największy ruch budowlany odnotowano w Tenczynku.  
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 Przyjęty okres wynika z dostępności szczegółowych danych dla miejscowości.  
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Ryc. 19. Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2008-2014 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2.3 Sfera środowiskowa 

2.3.1 Jakość powietrza 

Na stan jakości powietrza w Krzeszowicach wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. Wyróżnić należy: 

 źródła punktowe (zakłady przemysłowe), 

 źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 

 źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 
grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 

Do największych źródeł emisji przemysłowej Program Ochrony Środowiska Gminy Krzeszowice (POŚ) 
zalicza przemysł wydobywczy, w tym kopalnie: porfiru w Zalasie, diabazu Niedźwiedzia Góra w 
Tenczynku, wapienia „Czatkowice” w Krzeszowicach, dolomitu w Dubiu. Głównym zanieczyszczeniem 
wynikającym z eksploatacji instalacji znajdujących się na terenie ww. kopalń i przedsiębiorstw jest 
zapylenie – co widoczne jest wzrostem stężenia na mapie emisji PM10 (Ryc. 20 A). 

Głównymi źródłami emisji liniowej są drogi o największym natężeniu ruchu – tj. przede wszystkim 
autostrada A4 i droga krajowa nr 79. Na emisję zanieczyszczeń powietrza ma też wpływ codzienna 
mobilność mieszkańców. Zgodnie z ankietyzacją przeprowadzoną w ramach przygotowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej9, najpopularniejszym środkiem transportu codziennego do pracy 
pozostaje samochód prywatny (69 %), a z transportu publicznego korzysta tylko 21 % mieszkańców. 

Negatywny wpływ na jakość powietrza ma niska emisja z lokalnych kotłowni i pieców węglowych, 
które używane są w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy. Lokalne kotłownie 
węglowe pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające 

                                                      

 

 
9
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023 z elementami Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji oraz Programu Ochrony Powietrza. AT GROUP S.A. 
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węgiel w celach grzewczych lub technologicznych. Największa emisja powierzchniowa związana jest z 
obszarami miasta i gminy z zabudową mieszkalną (Ryc. 20 A). Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest 
także emisja napływowa – spoza terenu gminy. Z zachodu występuje wpływ gmin Chrzanów  
i Trzebinia, a od strony wschodniej bardzo duży wpływ wywiera miasto Kraków. 

Na terenie gminy brak jest stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Ocena jakości powietrza 
atmosferycznego województwa małopolskiego, w tym Gminy Krzeszowice, została przeprowadzona 
w oparciu o podział województwa na strefy. Gmina Krzeszowice położona jest w obrębie strefy 
małopolskiej. Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska Gminy Krzeszowice na terenie strefy 
małopolskiej dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu 
(klasa A) ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla dwutlenku azotu,  benzenu,  tlenku węgla,  
ozonu oraz metali ciężkich zawartych w pyle PM10. Natomiast zanieczyszczeniami problemowymi są: 
pył zawieszony PM10, dwutlenek siarki, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren. Dla tych czterech 
zanieczyszczeń strefa małopolska otrzymała klasę C, dla której konieczne jest opracowanie 
programów ochrony powietrza. Bardziej szczegółowych danych dostarcza przygotowana dla celów 
Programu10analiza jakości powietrza w regionie, przeprowadzona z wykorzystaniem modelowania 
matematycznego rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, dla roku bazowego 2011. Na 
poniższej mapie (Ryc. 20 B) przedstawiono percentyl 90.411 ze stężeń dobowych PM10 (B). Jedynie 
niewielkie obszary gminy cechują się ponadnormatywną liczbą dni z przekroczonym stężeniem pyłów 
zawieszonych. Na obszarze gminy nie odnotowano też przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów 
zawieszonych PM2,5 i dwutlenku siarki. Mniej korzystnie przedstawia się sytuacja  
w przypadku benzo(a)pirenu. Cały obszar gminy położony jest w strefie przekroczeń dopuszczalnych 
rocznych stężeń tego związku w powietrzu, a strefa największych przekroczeń przebiega przez miasto 
oraz sołectwa w zachodniej części gminy (Ryc. 20 C). Syntetycznym obrazem jakości powietrza jest 
mapa narażenia mieszkańców na zanieczyszczenia (Ryc. 20 D). Większość obszaru gminy cechuje się 
niewielkim narażeniem na zanieczyszczenia powietrza. Zwarty obszar, gdzie zagrożenie określono 
jako umiarkowane narażenie, występuje w obszarach zabudowanych Krzeszowic i Tenczynka.  
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Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Uchwała Nr XLII/662/13 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. 
11

 Dla pełnej serii pomiarowej wskaźnik ten przekracza normowaną wartość 50 μg/m
3
, gdy w serii jest więcej niż 

dozwolone 35 przypadków przekroczeń wartości 50 μg/m
3
. 
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Ryc. 20. Zanieczyszczenie powietrza 
Źródło: Dane http://miip.geomalopolska.pl/ 

2.3.2 Klimat akustyczny 

Wyróżnić można trzy rodzaje hałasu – w zależności od źródła jego powstawania. Są to: hałas 
przemysłowy, komunikacyjny i komunalny. Hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia  
i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych. Na terenie gminy głównymi źródłami hałasu 
przemysłowego są kopalnie:  

 Kopalnia Porfiru Zalas, 

 Kopalnia Wapienia Czatkowice, 

 Kopalnia Dolomitu Dubie, 

 Kopalnia Diabazu Niedźwiedzia Góra. 

Źródło hałasu drogowego stanowią drogi o dużym natężeniu ruchu:  

 autostrada A4 (E40) – 11km w granicach gminy, 

 droga krajowa nr 79 Warszawa-Bytom – 9km w granicach gminy, 

 droga wojewódzka nr 791 Wanaty-Trzebinia – 3km w granicach gminy, 

 drogi powiatowe: K2123, K2124, K2127, K1035, K1032, K2188, K2189, K2121, K2125, K2126, 
K2129, K2186, K1033, K1076, 

 drogi gminne publiczne i wewnętrzne . 

Źródłem hałasu jest także linia kolejowa nr E30.  

Największą uciążliwością ze względu na hałas drogowy cechuje się przebiegająca w pobliżu osiedli 
mieszkaniowych w os. Centrum droga krajowa nr 79 (Ryc. 21) 
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Ryc. 21. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu – DK 79 
Źródło: Dane http://miip.geomalopolska.pl/ 
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2.4 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

2.4.1 Struktura przestrzenno-funkcjonalna gminy i użytkowanie terenu 

W strukturze użytkowania terenu gminy przeważają użytki rolne – stanowiące ok. 54%, przy czym na 
terenie miasta odsetek użytków rolnych jest nawet większy – sięga 60%. Znaczący odsetek (36%) 
stanowią też grunty leśne. Tereny zurbanizowane różnych kategorii zajmują jedynie ok. 8% 
powierzchni gminy i ok. ¼ powierzchni miasta. Analizując przekształcenia użytkowania w gminie  
na podstawie dostępnych danych z lat 2012-2014, widać powiększanie się terenów zurbanizowanych 
– kosztem terenów otwartych, przede wszystkim gruntów ornych. Tendencja ta zaznacza się zarówno 
na obszarze sołectw, jak i miasta. Świadczy to o tendencji do rozpraszania się zabudowy 
(zdiagnozowanej już w SUiKZP).12 

Tab. 12. Użytkowanie terenu 

Kategoria użytkowania 

Odsetek powierzchni [%] 

Gmina Miasto Wieś 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 36,3 36,3 14,8 14,8 39,3 39,3 

grunty pod wodami razem 0,3 0,3 0,9 0,9 0,2 0,2 

użytki rolne razem, w tym 54,4 54,2 60,2 59,6 53,6 53,4 

grunty orne 40,2 40,1 45,7 45,3 39,4 39,4 

łąki i pastwiska 7,6 7,6 6,8 6,8 7,7 7,7 

Sady 2,2 2,2 3,9 3,9 2,0 1,9 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem, w tym 8,1 8,4 23,4 24,0 6,0 6,2 

tereny mieszkaniowe 1,0 1,1 5,8 5,7 0,3 0,4 

tereny przemysłowe 0,3 0,3 1,1 1,4 0,2 0,2 

tereny inne zabudowane 0,4 0,5 0,9 1,1 0,4 0,4 

tereny komunikacyjne - drogi 4,1 4,1 5,1 5,3 3,9 3,9 

tereny komunikacyjne - kolejowe 0,6 0,6 2,1 2,1 0,4 0,4 

tereny rekreacji i wypoczynku 0,3 0,3 1,9 1,9 0,1 0,1 

użytki kopalne 1,4 1,5 6,5 6,5 0,7 0,8 

nieużytki i tereny różne 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W SUiKZP Gmina Krzeszowice została podzielona na dwa podstawowe obszary: miasta [A] i gminy [B], 
w obrębie których wyodrębnione zostały strefy odzwierciedlające charakterystyczny układ 
przestrzenny.  

W obrębie miasta [A] wyróżniono trzy strefy:  

 A.1 Strefa śródmiejska – historyczna, której fragment jest wpisany do rejestru zabytków, jako 
strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, układ urbanistyczny; 

 A.2 Strefa miejska, obejmuje pozostały obszar śródmiejski, intensywnie zurbanizowany,  
o zróżnicowanej strukturze i o różnej wartości tkanki urbanistycznej – obszar kontynuacji 
zabudowy; 

 A.3 Strefa podmiejska, obejmuje pozostałe obszary w granicach administracyjnych miasta 
wraz z ekstensywną zabudową wielorodzinną, osiedlową i jednorodzinną, usługową  
i produkcyjną – jest to teren rozwoju zabudowy. 

Pozostały obszar gminy [B] podzielono na strefy:  

 B.1 Strefy zabudowy wiejskiej – jednorodzinnej z usługami i zagrodowej oraz osiedlowej  
(w tym: B.1.O – strefa w otulinie parków krajobrazowych, B.1.P – strefa położona w parkach 
krajobrazowych) – kontynuacji (porządkowania) i rozwoju (nowej) zabudowy, to przestrzenie 
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 Skutki rozpraszania zabudowy zostaną opisane w następnej części opracowania 
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o wyraźnie ukształtowanej strukturze, bądź przewidziane pod rozwój nowej zabudowy 
mieszkalnej, mieszkalno-usługowej i zagrodowej. 

 B.2 Strefa krajobrazowa – to obszary o atrakcyjnym krajobrazie, bardzo dobrych warunkach 
przyrodniczych, które należy chronić przed uciążliwością (hałasem, intensywnym ruchem 
itp.). 

 B.3 Strefa rozwoju usług sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku – obszary w większych 
kompleksach terenu, powyżej ok. 5 ha, przewidziane pod intensywny rozwój usług 
związanych z obsługą różnorodnych form i aktywności związanych z wymienionymi 
funkcjami. 

 B.4 Strefa kontynuacji i rozwoju przemysłu wydobywczego – obejmuje tereny, na których 
zostały utworzone obszary górnicze i gdzie zostały wydane koncesje na wydobywanie 
kruszyw i wód mineralnych. 

Cechą charakterystyczną układu osadniczego jest zwarta zabudowa w częściach historycznych miasta 
oraz w bezpośrednim otoczeniu, a także rozwinięcie zwartego układu wzdłuż głównych dróg 
przechodzących przez obszar wsi – co uwidacznia się wyraźnie na mapie pokrycia terenu (Ryc. 22). 
Zasięg zwartej zabudowy jest jednak stosunkowo niewielki, a zabudowa historyczna sąsiaduje  
z zabudową ekstensywną, o zaniedbanym, nieuporządkowanym charakterze. Dotyczy to zwłaszcza 
południowej części miasta – położonej przy dworcu kolejowym.  

Postępująca zabudowa sołectw, poza pozytywnymi aspektami, przynosi także skutki negatywne. Jak 
diagnozuje SUiKZP „Nowa zabudowa, będąca rezultatem wzrastających gwałtownie potrzeb 
powoduje tworzenie się przysiółków w obszarach peryferyjnych przechodzących w zabudowę 
rozproszoną w terenach odległych od głównych dróg. Nowa zabudowa lokalizowana jest wzdłuż 
niemalże wszystkich dróg, ale także na niezainwestowanych terenach oderwanych od istniejących 
struktur osadniczych, lub w kolizji ze środowiskiem przyrodniczym”. Sprzyja temu zbyt duża rezerwa 
terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz trend do zamiany coraz to nowych terenów rolnych na 
budowlane. Do negatywnych skutków rozpraszania zabudowy na obszarze gminy zaliczono  
w Studium: 

 utratę dotychczasowego charakteru i uroku gminy (stanowiących jej atuty) i stopniowe 
przekształcenie jej w zurbanizowaną przestrzeń, która nie będzie ani wiejska, ani miejska  
i cechować się będzie przypadkowością rozwiązań przestrzennych i chaotyczną zabudową; 

 postępującą ingerencję w trwałość i ciągłość systemów przyrodniczych, co w konsekwencji 
prowadzi do obniżenia – trudnej do odtworzenia – jakości środowiska;  

 znacznego obciążenie budżetu gminy przez obowiązek realizacji zobowiązań wynikających  
z ustaleń planów (wykupy terenów, realizacja uzbrojenia i obsługi komunikacyjnej, 
zapewnienie dostępności do usług publicznych itp.). 
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Ryc. 22. Mapa pokrycia terenu (kategorie pokrycia terenu wg CORINE Land Cover) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urban Atlas, EEA 
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Jednym z problemów środowiska miejskiego, zwiększającym uciążliwości zamieszkania, a często 
skłaniających do wyprowadzki, jest wysoki udział terenów zainwestowanych – a co za tym idzie – 
niski odsetek terenów otwartych/zielonych. W przypadku Gminy Krzeszowice powierzchnia 
zainwestowana różni się znacząco w jednostkach gminy (Ryc. 23). Największy odsetek terenów 
zainwestowanych znajduje się w os. Nowy Świat, os. Jurajskim, a następnie w os. Centrum  
i os. Czatkowice.  

 

 
Ryc. 23. Udział terenów zainwestowanych w powierzchni osiedli i sołectw 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urban Atlas, EEA 

 

2.4.2 Stan sieci drogowej i przestrzeni publicznych 

Drogi 

Główne trasy komunikacyjne na terenie gminy to autostrada A4 (płatna) oraz droga krajowa nr 79 
(Ryc. 1). Położony na terenie gminy węzeł autostradowy w Rudnie ma ograniczoną funkcjonalność – 
umożliwia jedynie zjazd z autostrady na drogi gminy z kierunku Katowic oraz wyjazd na autostradę  
w kierunku Krakowa. W 2015 r. rozpoczęto rozbudowę węzła, która ma się zakończyć w 2017 r.  
i zapewnić pełną funkcjonalność węzła. Natężenie ruchu na autostradzie wg GPR13 2015 osiąga ok. 37 
tys. pojazdów na dobę, jednak ze względu na położenie autostrady, nie wiążą się z nią znaczące 
uciążliwości dla mieszkańców i konflikty przestrzenne.  

Inna sytuacja dotyczy drogi krajowej nr 79, która stanowi na odcinku Kraków-Katowice alternatywę 
dla autostrady A4. Droga w latach 2009 - 2010 została zmodernizowana na odcinku przebiegającym 
po terenie Gminy Krzeszowice. W roku 2013 odcinek drogi krajowej nr 79 między Krakowem  
a Jaworznem został objęty systemem poboru opłat Via TOLL – co miało wpłynąć na zmniejszenie na 
niej ruchu ciężkiego, mimo to natężenie ruchu na drodze nadal rośnie . Wg GPR w roku 2015 

                                                      

 

 
13

 Generalny Pomiar Ruchu. 
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osiągnęło wartość 14,6 tys. pojazdów samochodowych na dobę na odcinku pomiarowym Zabierzów-
Krzeszowice oraz 10,4 tys. pojazdów na odcinku Krzeszowice-Trzebinia. Ze względu na przebieg przez 
miasto, DK79 wywołuje znacznie większe uciążliwości – w postaci hałasu (zob. Rozdz. 2.3.2) oraz 
zwiększonego niebezpieczeństwa wypadków – co potwierdzają zarówno statystyki policyjne, jak i 
wskazania w ankietach od mieszkańców.  

 
Ryc. 24. Ruch na odcinkach drogi krajowej 79 przebiegających przez Krzeszowice wg GPR 2000-2015 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników GPR 

Przez gminę (sołectwo Ostrężnica) przebiega krótki odcinek drogi wojewódzkiej nr 791, jednak dla 
funkcjonowania sieci połączeń komunikacyjnych na terenie gminy, nie ma większego znaczenia.  

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie trwają prace nad koncepcją połączenia 
drogowego pomiędzy węzłem Rudno a drogą krajową nr 79. Realizacja tego zadania inwestycyjnego 
na odcinku węzeł Rudno –Wola Filipowska (droga krajowa 79) ma szczególnie duże znaczenie dla 
odciążenia szlaków komunikacyjnych prowadzącymi przez Wolę Filipowską, Tenczynek i Krzeszowice 
drogami powiatowymi nr 1032K, 1033K,2124K i 2121K. Dzięki współpracy samorządu opracowana 
ma być także koncepcja połączenia DK79 z DK94 w gminie Olkusz. 

Na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 88,79 km 
(Ryc. 25), w tym kilka ulic w mieście (ul. I. Daszyńskiego,  ul. Legionów Polskich, ul. Grunwaldzka, ul. 
Krakowska, ul. Miękińska, ul. Ogrodowa, ul. Żbicka, ul. 3 Maja), a ponadto 130 km dróg gminnych. 
Zdecydowana większość dróg gminnych (ok. 71%) posiada nawierzchnię asfaltową, pozostałe drogi 
posiadają nawierzchnię tłuczniową (ok. 17%) oraz gruntową (ok. 12%).Najczęstszymi uszkodzeniami 
dróg na terenie Gminy Krzeszowice są uszkodzenia powierzchniowe jezdni (łaty, spękania, 
wykruszenia, wyboje), istotny problem stanowi również niewystarczające odwodnienie korpusu dróg. 
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Ryc. 25. Drogi powiatowe w Gminie Krzeszowice 
Źródło: Plan rozwoju dróg na terenie Gminy Krzeszowice (wersja robocza, stan na 1 lipca 2015 r.). 

 

Do głównych problemów związanych z rozwojem lokalnej sieci drogowej w gminie należy zaliczyć:  

 zły stan bezpieczeństwa na drogach lokalnych (powiatowych i gminnych) spowodowany złym 
stanem technicznym nawierzchni oraz brakiem chodników i poboczy, 

 niespełnienie przez drogi wymaganych warunków technicznych, 

 brak obwodnic centrum miasta (ruch tranzytowy zarówno na kierunku wschód-zachód jak  
i północ-południe), 

 brak bezkolizyjnych, bezpiecznych skrzyżowań dróg lokalnych z linią kolejową. 

Danych, dotyczących problemów związanych z funkcjonowaniem sieci drogowej, na które 
odpowiedzią są inwestycje dostarcza opracowywany „Plan rozwoju dróg na terenie Gminy 
Krzeszowice”. Rozmieszczenie niezbędnych inwestycji przedstawiono na Ryc. 26. Zgodnie z Planem 
konieczne inwestycje drogowe podzielono na:  

 drogi o znaczeniu strategicznym (budowa obwodnicy miasta), 

 drogi o znaczeniu gospodarczym (zapewniające dojazd do terenów inwestycyjnych), 

 drogi o znaczeniu lokalnym (remonty i modernizacje dróg lokalnych). 
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Ryc. 26. Inwestycje drogowe i związane z odnową przestrzeni publicznej planowane w latach 2016-2020 (opis 
numerów w Tab. 13 i Tab. 14) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu rozwoju dróg na terenie gminy Krzeszowice (wersja robocza) 

 

Tab. 13. Problemy związane z infrastrukturą drogową i inwestycje odpowiadające na nie. 

Numer 
na 

mapie 
Nazwa inwestycji 

Rodzaj problemu, 
na który odpowiada inwestycja 

Szacunkowa 
liczba 

mieszkańców 
odczuwających 

problem 

Jednostka 

Inwestycja strategiczna 

1S 
Budowa obwodnicy miasta 
Krzeszowice 

Ruch tranzytowy w centrum miasta, w tym 
samochodów ciężarowych 

mieszkańcy 
gminy, 

uczestnicy ruch 
tranzytowego 

- 

Inwestycje gospodarcze 

1G 

Modernizacja dróg gminnych w 
Krzeszowicach łączących ul. 
Daszyńskiego z węzłem 
Nawojowa Góra (DK 79) 

Zły stan ulic: Poprzecznej i Czycza, złe 
skomunikowanie terenów inwestycyjnych   

- os. Centrum 

2G 
Modernizacja drogi do 
kamieniołomu 

Brak właściwej obsługi komunikacyjnej 
kamieniołomu w Dębniku 

- Dębnik 

Inwestycje lokalne 

1 
Przebudowa drogi łączącej ul. 
Parkową z ul. Chłopickiego w 
Krzeszowicach 

Zły stan nawierzchni, niewłaściwe 
odwodnienie 

mieszkańcy 
części os. 

Parkowego 

os. Parkowe 

2 
Modernizacja ul. Krakowskiej w 
Krzeszowicach 

Zły stan techniczny konieczna kompleksowa 
przebudowa drogi 

15000 os. Centrum 

3 
Przebudowa      szlaku 
komunikacyjnego Tenczynek – 
Nawojowa Góra 

Zły stan nawierzchni, niewłaściwe 
odwodnienie 

5 600 

Tenczynek, 
Nawojowa 

Góra 

4 
Modernizacja drogi gminnej – 
Filipowice Wzgórze 

Zły stan techniczny, konieczna 
kompleksowa przebudowa drogi 

mieszkańcy 
części Filipowic 

Filipowice 
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Numer 
na 

mapie 
Nazwa inwestycji 

Rodzaj problemu, 
na który odpowiada inwestycja 

Szacunkowa 
liczba 

mieszkańców 
odczuwających 

problem 

Jednostka 

5 

Modernizacja drogi powiatowej 
nr 2121K Mydlniki – Balice  
w miejscowości Frywałd, na 
odcinku w kierunku miejscowości 
Chrosna 

Na odcinku ok. 500 m silna degradacja, 
wymagająca przebudowy (poszerzenie 
drogi, wymiana nakładki asfaltowej, 
odwodnienie), na pozostałym odcinku drogi 
(ok. 600 m) - zły stan nawierzchni, 
niewłaściwe odwodnienie 

3700 Frywałd 

6 
Modernizacja dróg gminnych  
w Tenczynku (ul. Śląska,  
ul. Na Grobli) 

Zły stan nawierzchni, niewłaściwe 
odwodnienie 

mieszkańcy 
części 

Tenczynka 

Tenczynek 

7 
Odwodnienie drogi powiatowej 
nr 2126K w miejscowości Dębnik 

Niewłaściwe odwodnienie 900 Dębnik 

8 
Modernizacja drogi powiatowej 
nr 2126K w Krzeszowicach, 
 os. Czatkowice 

Niewłaściwe odwodnienie 2000 os. Czatkowice 

9 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Krzeszowicach,  
na skrzyżowaniu ulic Szkolnej, 
Legionów Polskich i Zbickiej 

Brak sygnalizacji świetlnej, zdegradowana 
nawierzchnia ulic oraz zła geometria 
skrzyżowania przekładające się na niskie 
bezpieczeństwo użytkowników 

10000 os. Centrum 

10 
Przebudowa drogi gminnej w 
Krzeszowicach łączącej osiedle 
Czatkowice z osiedlem Żbik 

Zły stan techniczny, konieczne wykonanie 
kompleksowej przebudowy układu 
drogowego 

2000 

os. 
Czatkowice, 

os. Żbik 

11 

Przebudowa dróg gminnych w 
Krzeszowicach os. Czatkowice  
(ul. Działkowa, ul. Majowa,  
ul. Polna) 

Zły stan techniczny, konieczne wykonanie 
kompleksowej przebudowy układu 
drogowego 

1000 os. Czatkowice 

12 
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych osiedla Targowa  
w Krzeszowicach (os. Centrum). 

Nieuporządkowana strefa publiczna osiedla 
– parkowanie, ciągi piesze, brak małej 
architektury, zaniedbanie zieleni 

2000 os. Centrum 

13 
Modernizacja ul. Szkolnej  
w Krzeszowicach (os. Centrum) 

Zły stan techniczny, konieczne wykonanie 
kompleksowej przebudowy układu 
drogowego - ważny ciąg łączący z Rynkiem 

10000 os. Centrum 

14 
Przebudowa ul. Na Błonie  
od strony osiedla Żbik  
w miejscowości Siedlec 

Zły stan nawierzchni, niewłaściwe 
odwodnienie 

10000 
Siedlec/os. 

Żbik 

15 
Modernizacja ul. Dębowej  
w Tenczynku 

Zły stan nawierzchni, niewłaściwe 
odwodnienie 

50 Tenczynek 

16 
Budowa drogi łączącej ul. Kałuży 
z ul. Chrzanowską w Tenczynku 

Brak spójności układu drogowego 50 Tenczynek 

17 
Modernizacja ul. Polnej  
w Tenczynku 

Zły stan nawierzchni, niewłaściwe 
odwodnienie 

50 Tenczynek 

18 

Modernizacja drogi powiatowej 
nr 2123K w Nawojowej Górze – 
poprawa bezpieczeństwa w 
rejonie Szkoły Podstawowej 

Niewłaściwa geometria, zły stan 
nawierzchni, niewłaściwe odwodnienie, 
brak chodników, niskie bezpieczeństwo 
użytkowników 

1900 
Nawojowa 

Góra 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu rozwoju dróg na terenie gminy Krzeszowice (wersja robocza, 
stan na 1 lipca 2015 r.). 

Niektóre z powyższych inwestycji trudno jednoznacznie przypisać jednostkom (stanowią bowiem 
ciągi o znaczeniu ogólnogminnym), niemniej na podstawie powyższych danych można wysunąć 
wniosek, iż największa skala problemów związanych z funkcjonowaniem dróg lokalnych – mierzonych 
liczbą osób odczuwających problemy związane ze złym stanem przestrzeni występuje  
w os. Centrum (Ryc. 27).  
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Ryc. 27. Szacunkowa liczba mieszkańców na których oddziaływają problemy związane z lokalną 
infrastrukturą drogową 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu rozwoju dróg na terenie gminy Krzeszowice (wersja robocza). 

 

Przestrzeń publiczna 

Problemy w zakresie funkcjonowania przestrzeni publicznej w gminie zostały zidentyfikowane  
w oparciu o dane Urzędu Miejskiego (Tab. 14, Ryc. 26) 

Tab. 14. Problemy związane ze stanem przestrzeni publicznej i inwestycje odpowiadające na nie. 
Litera 

na 
mapie 

Miejscowość Inwestycja Stan aktualny Problemy 

A.  Żary 
Zagospodarowanie 
terenu przy 
sołtysówce 

na terenie działki znajduje się 
sołtysówka, plac zabaw, trawiaste 
boisko. 

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej architektury 
i niezbędnej 
infrastruktury 

B.  Dubie 
Zagospodarowanie 
terenu przy 
sołtysówce 

niezagospodarowany teren wzdłuż 
rzeki, za wyjątkiem działki 77 gdzie 
jest wybudowana sołtysówka i na 
części działek nr 77/7, 77/8, 77/10 i 
77/9 

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej architektury 
i infrastruktury sportowej; 
konieczna wymiana 
trzech kładek pieszo- 
rowerowych 

C.  Zalas 

Zagospodarowanie 
terenu przy 
Zespole Szkół  
w Zalasie 

na działce znajduje się budynek 
zespołu szkół, plac zabaw 
realizowany w ramach programu 
Radosna Szkoła,  

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej archi-
tektury; uszkodzone 
boiska i zniszczone 
obiekty lekkoatletyczne 
oraz zieleń – konieczny 
remont i modernizacja 
infrastruktury sportowej  

D.  Tenczynek 
Zagospodarowanie 
terenu zielonego 

niezagospodarowany teren zielony 

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej architektury 
i infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

E.  Paczółtowice 
Zagospodarowanie 
terenu zielonego 

teren niezagospodarowany, na 
działce znajduje się jedynie wiata 
omłotowa 

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej architektury 
i infrastruktury sportowo-

0 5 10 15 20 25 30 35 40

os. Centrum

Siedlec/os. Żbik

Tenczynek, Nawojowa Góra

os. Czatkowice

Frywałd

Nawojowa Góra

Dębnik

Tenczynek

Liczba mieszkańców [tys.]
Tysiące
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Litera 
na 

mapie 
Miejscowość Inwestycja Stan aktualny Problemy 

rekreacyjnej 

F.  Ostrężnica 
Zagospodarowanie 
terenu wokół 
Strażnicy OSP 

niezagospodarowany teren wokół 
Strażnicy OSP za wyjątkiem 
ogrodzonego boiska ze sztuczną 
trawą 

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej archi-
tektury, oświetlenia i 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

G.  Frywałd 
Zagospodarowanie 
terenu we 
Frywałdzie 

teren niezagospodarowany 

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej architektury 
i infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

H.  Nawojowa Góra 
Zagospodarowanie 
terenu w centrum 
wsi 

teren niezagospodarowany 
w centrum wsi 

teren nieutwardzony, 
brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej architektury 
i infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

I.  Wola Filipowska 
Zagospodarowanie 
terenu zielonego 

teren niezagospodarowany 
brak infrastruktury 
sportowo rekreacyjnej 

J.  Miękinia 
Zagospodarowanie 
terenu wokół 
Strażnicy OSP 

działki stanowią teren OSP, na 
którym znajduje się budynek OSP, 
scena terenowa oraz utwardzenie 
terenu. Teren częściowo 
wygrodzony. 

brak właściwiej aranżacji 
zieleni, małej archi-
tektury, oświetlenia i 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

K.  

Krzeszowice 

Zagospodarowanie 
terenu dworca 

teren dworca wymaga 
zagospodarowania. 

brak zagospodarowania 
terenów dworca 
autobusowego 

L.  
Rewitalizacja 
Parku Bogackiego i 
dzikich plant 

alejki parkowe wymagają remontu 
zdegradowania 
nawierzchnia alejek 
parkowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

Problemy związane ze stanem przestrzeni publicznej oszacowano również na podstawie ankiety 
skierowanej do mieszkańców gminy. W ramach badania poproszono o identyfikację miejsc 
szczególnie zaniedbanych (tj. zaniedbane, brudne otoczenie, zniszczone obiekty i przestrzeń 
wspólna). W ankiecie udzielono łącznie 220 wskazań, w tym 155 wskazań na obiekty możliwe do 
przypisania do osiedli lub sołectw i kolejne 11 wskazań na ulice przechodzące przez miasto (DK 79, ul. 
Krakowska, Legionów Polskich i Żbicka). W 18 przypadkach wskazano na parki i tereny zielone – bez 
sprecyzowania miejsca. Najczęściej wskazywano na następujące miejsca szczególnie zaniedbane 
(numery na liście odpowiadają numerom na Ryc. 28).  

1. dworzec kolejowy w Woli Filipowskiej, 
2. Tenczynek, 
3. osiedle przy ul. Zagrody w Krzeszowicach, 
4. dworzec kolejowy w Krzeszowicach i jego okolica, 
5. dworzec autobusowy w Krzeszowicach, 
6. Park Potockich, 
7. ul. Krakowska, 
8. ul. Szkolna, 
9. tzw. dzikie planty, 
10. ul. Grunwaldzka, 
11. Pałac Potockich, 
12. os. Czatkowice Górne. 

Najczęściej wskazywane były miejsca w dwu osiedlach w Krzeszowicach – Parkowym i Centrum (po 
33% możliwych do identyfikacji przestrzennej wskazań). Pozostałe jednostki wskazywane były 
znacznie rzadziej – dotyczyło ich nie więcej niż niespełna 8% wskazań (Ryc. 28). 

Id: 2EAE85CC-A490-4235-97E1-0C2194639F69. Podpisany Strona 41



 

42 

 
Ryc. 28. Miejsca zaniedbane - wskazania w ankiecie (objaśnienie numerów na mapie – w tekście) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 

 

Mniejszej liczby odpowiedzi udzielono na pytanie o miejsca wymagające zagospodarowania 
(niedoinwestowane, źle skomunikowane, z ograniczoną ilością usług). Spośród 135 wskazań 99 było 
możliwych do przypisania do poszczególnych jednostek, kolejne 3 dotyczyły ul. Krakowskiej,  
a następne 5 – parków i terenów zielonych ogółem. Najczęściej wskazywano na (numery na liście 
odpowiadają numerom na Ryc. 28): 

1. dworzec kolejowy w Krzeszowicach i jego okolicę,  
2. Rynek, centrum miasta, 
3. os. Czatkowice Górne, 
4. Dębnik. 

Wskazania są tym razem bardzo skoncentrowane na os. Centrum (32%), w drugiej kolejności –  
w Czatkowicach (11%). 
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Ryc. 29. Miejsca wymagające zagospodarowania - wskazania w ankiecie (objaśnienie numerów na mapie – w 
tekście) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet 

 

2.4.3 Wyposażenie w infrastrukturę społeczną – edukacja 

Jednym z mierników jakości życia jest dostęp do infrastruktury społecznej. W skali gminy miejsko-
wiejskiej za najistotniejszy można uznać dostęp do infrastruktury edukacyjnej – na poziomie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Analizę dostępności przestrzennej przeprowadzono metodą 
buforu – wyznaczając 3 km ekwidystantę14 od szkół podstawowych i przedszkoli (Ryc. 30).  
W przypadku szkół podstawowych poza ekwidystantą znalazł się tylko niewielki obszar zamieszkany 
gminy – w sołectwach Dubie i Siedlec (Ryc. 30 B). Znacznie mniej korzystnie przedstawia się 
dostępność przestrzenna przedszkoli – poza ekwidystantą znalazły się duże obszary w większości 
sołectw (Ryc. 30 A).  

 

                                                      

 

 
14

 Odległość wynikająca z ustawy o systemie oświaty. 
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Ryc. 30. Deficyty dostępności szkół podstawowych i przedszkoli 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Miarą dostępności infrastruktury edukacyjnej jest także powierzchnia placówki przypadająca na 
jednego ucznia. W gminie przeciętna powierzchnia pomieszczeń szkoły (podstawowej i gimnazjum) 
przypadająca na jednego ucznia wynosi 8,9 m2(Tab. 15). Najmniejsza powierzchnia szkolna przypada 
na jednego ucznia w szkole podstawowej w Krzeszowicach (4,8 m2) oraz w Ostrężnicy (5,7m2). Także 
w placówce w Krzeszowicach liczba uczniów na jedno pomieszczenie lekcyjne jest największa. 
Znacznym zagęszczeniem uczniów cechują się także szkoły w Woli Filipowskiej i Tenczynku.  

Spośród czterech publicznych przedszkoli w gminie najmniejszym zagęszczeniem cechuje się 
placówka w Krzeszowicach (8,0 m2 na jedno dziecko), największym – w Woli Filipowskiej. 

Tab. 15. Powierzchnia szkół i przedszkoli w gminie Krzeszowice 

Placówka 
Powierzchnia 

(bez Sali 
gimn.) 

Liczba sal 
lekcyjnych 

Liczba 
uczniów 

Powierzchnia 
szkoły na 1 

ucznia 

Liczba 
uczniów/salę 

Szkoły podstawowe i gimnazja 

SP  Krzeszowice 3031,96 26 665 4,8 25,6 

ZPO Wola Filipowska (część szkolna) 2182 15 332 7,1 22,1 

Zespół Szkół  Tenczynek 2912,9 18 382 10,0 21,2 

Zespół Szkół  Nowa Góra 989 12 223 6,8 18,6 

SP Filipowice 899,27 8 132 8,1 16,5 

Zespół Szkół  Zalas 2366,57 16 257 9,9 16,1 

SP  Ostrężnica 653,06 8 127 5,7 15,9 

Publiczne Gimnazjum Krzeszowice  5544 24 356 15,6 14,8 

SP  Sanka 1008,6 8 99 10,9 12,4 

SP Nawojowa Góra 1576,5 11 127 12,4 11,5 

SP Paczółtowice 941,25 7 67 14,0 9,6 

SP  Czerna 672 7 65 10,9 9,3 

SP  Miękinia 716 7 64 12,0 9,1 

Szkoły razem 23493,11 167 2896 8,9 17,3 

Przedszkola publiczne 
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Placówka 
Powierzchnia 

(bez Sali 
gimn.) 

Liczba sal 
lekcyjnych 

Liczba 
uczniów 

Powierzchnia 
szkoły na 1 

ucznia 

Liczba 
uczniów/salę 

Przedszkole Samorządowe  
w Krzeszowicach 

- 11 255 8,0 23,2 

Przedszkole Samorządowe  
w Tenczynku 

- 8 165 7,3 20,6 

ZPO Wola Filipowska (przedszkole) - 5 101 2,0 20,2 

Przedszkola publiczne razem - 24 521 6,6 21,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego 

 

W szkołach gminy zostały zidentyfikowane najważniejsze problemy związane z niedostatecznym 
rozwojem bazy edukacyjnej i kulturalnej:  

 w Woli Filipowskiej konieczna jest rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych 
(przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum) o oddziały przedszkolne i halę sportową wraz 
z zagospodarowaniem terenu; 

 w Krzeszowicach konieczna jest rozbudowa szkoły podstawowej wraz z dostosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych, halą sportową i zagospodarowaniem terenu; 

 rozbudowy wymaga także Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach, której 
pomieszczenia są za małe na zbiory posiadane przez instytucję. 

 

2.4.4 Ochrona zabytków 

Strefy ochrony konserwatorskiej 

Ścisłą ochroną konserwatorską zostało objęte centrum Krzeszowic – w granicach układu 
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego (Ryc. 32).  

Obiekty zabytkowe 

Gmina Krzeszowice należy do obszarów bardzo bogatych w zasoby materialnego dziedzictwa 
kulturowego. W Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) znajduje się 290 pozycji15, w tym 157  
w Krzeszowicach. Liczbę obiektów zabytkowych wg sołectw i osiedli zestawiono w Tab. 16,  
a rozmieszczenie zabytków – na mapach na Ryc. 31 i Ryc. 32. Najcenniejsze obiekty zabytkowe 
wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego. Na obszarze gminy do 
rejestru wpisane są 32 zespoły i obiekty zabytkowe, w tym: 9 zespołów kościelnych (klasztornych  
i kościołów, kaplic), 1 zamek, 3 zespoły dworsko-parkowe i 19 innych obiektów (Tab. 17).  

Poza Krzeszowicami, szczególnie bogatym w zabytki obszarem jest Tenczynek, a także sołectwa 
Nawojowa Góra, Czerna i Zalas. Największa liczba obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
znajduje się w centrum Krzeszowic w os. Parkowym i Centrum (19 obiektów), ponadto w Tenczynku 
(5 obiektów).  

Należy mieć oczywiście na uwadze, że ranga obiektów zabytkowych jest różna. Program opieki nad 
zabytkami Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2017 do obiektów o najwyższym znaczeniu 
artystycznym i historycznym zalicza: zamek w Rudnie, klasztor w Czernej, pałac (tak zwany „nowy”) i 
park pałacowy w Krzeszowicach, kościół parafialny w Krzeszowicach i zespół krzeszowickiego 
uzdrowiska oraz drewniany kościół w Paczółtowicach. Do szczególnych w skali regionu zabytków 

                                                      

 

 
15

 Uwaga: numeracja od 1 do 287 na mapie Ryc. 31 wynika z błędu numeracji w GEZ. 
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zalicza się historyczny układ urbanistyczny Krzeszowic – jako przykład miasta, które rozwinęło się 
wokół rezydencji magnackiej i zespołu uzdrowiskowego.  
Wśród obiektów o wartości zabytkowej największą grupę stanową obiekty mieszkalne – kamienice, 
wille i domy mieszkalne. Zarówno w mieście jak i w sołectwach zachowana jest także znaczna liczba 
obiektów gospodarczych (stodoły, spichlerze, zagrody etc.) oraz kilka folwarków. Na terenie gminy 
zachowało się też kilka zespołów rezydencjonalnych – w tym ruiny zamku w Rudnie oraz zespoły 
pałacowe i dworskie – z najcenniejszym zespołem pałacowym Potockich w Krzeszowicach, wraz  
z obszernym parkiem pałacowym sąsiadującym z zespołem uzdrowiska. Jednym z najważniejszych 
obiektów są ruiny zamku w Rudnie – gdzie od kilku lat prowadzone są prace zabezpieczające  
i rewaloryzacyjne.  

Do najważniejszych obiektów publicznych należy m.in. zespół budynków uzdrowiska, a także dworzec 
kolejowy w Krzeszowicach.  Istotne są także obiekty techniki – w tym związane  
z wydobyciem surowców na terenie gminy.  

Dużą grupę stanowią obiekty sakralne – kościoły – w tym cenne przykłady architektury barokowej 
(Czerna, Tenczynek, Sanka), XIX-wiecznej architektury neostylowej (w tym wybitnej wartości kościół 
p.w. św. Marcina projektu F. Schinkla), oraz drewniane (kościół w Paczółtowicach).  
W samych Krzeszowicach (w obrębie tzw. „getta”) znajdują się także dwie dawne bożnice. Na terenie 
gminy zidentyfikowano także 23 kapliczki. Istotnym elementem krajobrazu kulturowego są również 
historyczne cmentarze: 

 Czerna, Cmentarz klasztorny, XVII; 

 Dębnik, Cmentarz z I wojny światowej, 1914-1917; 

 Filipowice, Cmentarz parafialny, 2 ćw. XX; 

 Krzeszowice, Cmentarz parafialny, pocz. XIX; 

 Nowa Góra, Cmentarz parafialny, 1 poł. XX; 

 Paczółtowice, Cmentarz przykościelny, poł. XIV; 

 Paczółtowice, Cmentarz parafialny, 2 poł. XIX; 

 Sanka, Cmentarz parafialny, poł. XIX; 

 Tenczynek, Cmentarz parafialny, 1853; 

 Zalas, Cmentarz parafialny, ok. 1820. 

Do najważniejszych prac wykonanych w obiektach zabytkowych w poprzednich latach należą m.in. : 

 konserwacja i remont Bramy Zwierzynieckiej w Tenczynku; 

 rewaloryzacja ruin zamku Tenczyn w Rudnie (projekt finansowany w części z funduszy 
MKiDN); 

 remont konserwatorski i konserwacja detalu kamiennego kaplicy Pod Matką Boską, ujęcia 
Zdroju Głównego i kamiennego krzyża w Parku Zdrojowym oraz figury Św. Jana Nepomucena, 
przy moście nad Krzeszówką w centrum miasta; 

 odnowa zabytkowego pałacu Vauxhall –Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach; 

 odnowa budynków i otoczenia Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach; 

 rewitalizacja Rynku i kilku ulic w centrum miasta. 

Istotnym czynnikiem, który wpłynąć może na prowadzone przez gminę prace przy obiektach 
zabytkowych jest odzyskanie majątku przez spadkobierców Potockich – w tym obiektów zespołu 
pałacowego i uzdrowiska w Krzeszowicach oraz zamku w Rudnie.  

Obiekty zabytkowe wymagają znaczących nakładów finansowych na rewaloryzację. Do głównych 
priorytetów w zakresie ochrony zabytków na terenie gminy można zaliczyć16: 

                                                      

 

 
16

 za Programem opieki znad zabytkami Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2017 
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 rewaloryzację najcenniejszych zespołów rezydencyjnych (zamek Tenczyn, pałac  
w Krzeszowicach); 

 ochronę kapliczek przydrożnych i zabytkowych nagrobków na cmentarzach, jako 
dokumentów historii i tradycji regionu; 

 ochronę krajobrazu kulturowego, jako wartości przyrodniczo – kulturowej, decydującej  
o jakości życia mieszkańców i walorach turystycznych regionu. 

Ponadto warto wskazać na takie problemy, jak zachowanie obiektów architektury tradycyjnej  
w obszarach gminy, odnowę zespołów dworskich i folwarcznych oraz nadanie im właściwej funkcji.  
Właściwego zagospodarowania wymaga także obszar ulicy Wąskiej wraz z położonymi tam dawnymi 
synagogami. 
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Tab. 16. Obiekty o wartości zabytkowej wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków 

Jednostka Ogółem 
układ 

urbanisty
czny 

kościół synagoga 
kapliczka 

/nag-
robek 

kamie-
nica 

zamek pałac 
zespół 

dworski 
willa dom 

zabu-
dowa 
gosp. 

obiekt 
publiczny 

obiekt 
techniki 

park 
mała 
arch. 

Czerna 12 
 

1 
 

2 
     

7 1 
 

1 
  

Dubie 5 
   

1 
     

2 2 
    

Filipowice 1 
   

1 
           

Frywałd 2 
         

2 
     

Miękinia 4 
         

3 
 

1 
   

Nawojowa  
Góra 

16 
   

4 
   

1 
 

8 2 1 
   

Nowa Góra 9 
 

1 
       

5 3 
    

Krzeszowice 158 1 2 2 4 19 
 

4 1 9 66 26 14 8 1 1 

Os. Centrum 51 1 
 

2 
 

16 
 

2 
 

3 10 8 7 2 
  

Os. Czatkowice 25 
       

1 2 13 6 1 2 
  

Os. Jurajskie 6 
         

4 
 

2 
   

Os. Nowy Świat 4 
        

2 2 
     

Os. Parkowe 62 
 

2 
 

3 3 
 

2 
 

1 34 9 3 4 1 
 

Os. Żbik 9 
        

1 3 3 1 
  

1 

Ostrężnica 2 
   

2 
           

Paczółtowice 3 
 

1 
 

1 
      

1 
    

Rudno 1 
     

1 
         

Sanka 5 
 

1 
 

1 
   

1 
 

2 
     

Siedlec 8 
   

4 
   

1 
 

1 2 
    

Tenczynek 48 
 

2 
 

4 
    

7 27 3 1 3 
 

1 

Wola 
Filipowska 

4 
   

1 
     

2 1 
    

Zalas 12 
 

2 
 

2 
     

5 2 1 
   

Gmina 290 1 10 2 23 19 1 4 4 16 130 43 18 12 1 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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Tab. 17. Obiekty wpisane do rejestru zabytków woj. małopolskiego 
Nr* Miejscowość Obiekt Nr rejestru 

1 Czerna  
Czerna gm. Krzeszowice - zespół klasztorny OO. Karmelitów: 
kościół p.w. św. Eliasza, klasztor, całe  otoczenie w obrębie 
tzw. „Wielkiej Klauzury” 

A-197 z 20.10.1970 [A-275/M] 

58 Krzeszowice układ urbanistyczny  A-498 z 13.02.1985 [A-600/M] 

138 Krzeszowice kościół par. p.w. św. Marcina A-262 z 01.06.1971 [A-293/M] 

77 Krzeszowice kaplica p.w. św. Stanisława bpa A-667 z 1.12.1993 [A-363/M] 

68 Krzeszowice kaplica cmentarna z wyposażeniem A-678 z 09.05.1994 [A-369/M] 

114 Krzeszowice zespół pałacowy Potockich: pałac (tzw. nowy)  A-432 z 23.07.1976 [A-643/M] 

48 Krzeszowice zespół pałacowy Potockich: tzw. stary pałac A-433 z 23.07.1976[A-644/M] 

76 Krzeszowice park w zespole  pałacowym  Potockich A-709 z 26.01.1956 [A-423/M] 

91 Krzeszowice  pałac Vauxhall A-434 z 23.07.1976 [A-532/M] 

80 Krzeszowice  d. oficyna pałacu Vauxhall A-534 z 5.06.1986 [A-533/M] 

87 Krzeszowice  zdrój „Kapliczka pod Matką Boską” A-643 z 30.12.1991 [A-472/M] 

128 Krzeszowice  „Zdrój Główny” w parku A-644 z 30.12.1991[A-473/M] 

86 Krzeszowice  budynek zdrojowy „Zofia”, ul. Ogrodowa 1 A-535 z06.06.1986 [A-534/M] 

75 Krzeszowice  d. dom gościnny (ob. Liceum), ul. Ogrodowa 3 A-536 z  05.06.1986[A-535/M] 

85 Krzeszowice  dom „leśniczówka” z ogrodem, Bandurskiego 2 A-642 z 21.11.1991 [A-471/M] 

51 Krzeszowice 
d. plebania (rządnicówka) folwarku plebańskiego wraz z 
otoczeniem 

A-677 z 07.05.1994 [A-368/M] 

78 Krzeszowice 
dom mieszk. przy folwarku plebańskim (wikarówka) ul. Danka 
/ Szkolna  

A-562 z 8.07.1987 [A-516/M] 

49 Krzeszowice 
budynek   d.   stajni   pałacowych   (angielskich)   z najbliższym 
otoczeniem 

A-649 z 01.10.1992 [A-456/M] 

50 Krzeszowice 
spichlerz  folwarczny,  ul. Kościuszki 3, z najbliższym 
otoczeniem, 

A-614z  20.10.1989 [A-477/M] 

110 Krzeszowice Nowa Wieś 59, dom schronienia, ogród A-641 z 14.11.1991[A-470/M] 

179 Miękinia  budynek dyrekcji kopalni A-629 z 26.03.1991 [A-487/M] 

199 Nowa Góra  
zespół kościoła parafialnego: kościół p.w. św. Ducha,  mur 
ogrodzeniowy z  4 bramkami (kaplicami) i stacjami Męki 
Pańskiej, drzewostan 

A-449 z 08.10.1977 [A-330/M] 

210 Paczółtowice  kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NP. Marii A-221 z 27.01.1971 [A-284/M] 

213 Rudno  
ruiny zamku Tenczyn w całości, wszystkie fragmenty murów 
oraz teren wzgórza zamkowego z otoczeniem leśnym 

A-12 z 09.04.1968 [A-660/M] 

217 Sanka  
kościół par. p.w. św. Jakuba Starszego, ogrodzenie z 4 
kapliczkami 

A-260 z 22.05.1971[A-291/M] 

223 Siedlec  
zespół dworsko-folwarczny Karmelitów Bosych z Czernej: 
dwór, obora, stajnia,  ogród 

A-592 z 04.10.1988 [A-344/M] 

237 Tenczynek  
kościół par. p.w. św. Katarzyny, dzwonnica, drzewostan, 
otoczenie 

A-314 z 20.10.1971 [A-303/M] 

238 Tenczynek plebania z otoczeniem A-315 z 20.10.1971 [A-304/M] 

255 Tenczynek  dom nr 295, ob. ul. Chłopickiego A-527 z 13.03.1986 [A-581/M] 

270 
Tenczynek-
Rzeczki  

zespół willi „Eliza” nr 69: dom ze skrzydłem bocznym, bramą 
wjazdową, ogrodem i parkiem 

A-601 z 30.03.1989 [A-494/M] 
 

269 Tenczynek Brama Zwierzyńca A-164/M z 31.12.2008 

277 Zalas  
dzwonnica przy kościele parafialnym, otoczenie w obrębie 
ogrodzenia przykośc., starodrzew 

A-263 z 07.06.1971 [A-294/M] 

*Zgodnie z numeracją na Ryc. 31 i Ryc. 32 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków nieruchomych woj. małopolskiego 
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Ryc. 31. Rozmieszczenie obiektów zabytkowych w Gminie Krzeszowice 
Numery na mapie odpowiadają numerom w gminnej ewidencji zabytków. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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Ryc. 32. Rozmieszczenie obiektów zabytkowych w centrum Krzeszowic 
Numery na mapie odpowiadają numerom w gminnej ewidencji zabytków. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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2.5 Sfera techniczna 

2.5.1 Stan i jakość zasobu mieszkaniowego 

Zasób mieszkaniowy Gminy Krzeszowice stanowi ponad 10,5 tys. mieszkań (Tab. 18), w tym niespełna 
4 tys. w mieście. W ostatnich 5 latach zasób mieszkaniowy zwiększył się dość nieznacznie – jedynie o 
ok. 2%, przy czym zasób miasta jedynie o 1%. Dla porównania w woj. małopolskim  
i powiecie krakowskim przyrost ten wyniósł odpowiednio 5% i 6%, w gminie Skawina – 3%,  
a w gminie Niepołomice – 8%. Dane te wskazują na większy ruch budowlany w atrakcyjnych 
krajobrazowo obszarach wiejskich gminy (przyrost mieszkań wyniósł tu 3%, a przyrost powierzchni 
mieszkaniowej – 6%). Można przypuszczać iż takie zróżnicowanie ruchu budowlanego było  
w znacznej mierze związane z migracjami z Krakowa do strefy podmiejskiej.  

Warto jednak zauważyć, iż wskaźnik zaopatrzenia w mieszkania (liczba mieszkań na 1000 
mieszkańców) jest w gminie, zwłaszcza w samych Krzeszowicach, stosunkowo wysoki. Widoczne jest 
to na tle odpowiednich wskaźników dla Niepołomic i Skawiny. Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na jednego mieszkańca wzrosła nieznacznie w analizowanym okresie, niemniej pod tym 
względem gmina odbiega nieco od średniej zarówno dla powiatu krakowskiego, jak i województwa 
małopolskiego. Przeciętna powierzchnia mieszkania w gminie Krzeszowice jest zbliżona do gminy 
Skawina, natomiast znacząco mniejsza niż w gminie Niepołomice. Podobną prawidłowość zauważyć 
można porównując obszary miejskie gmin (Tab. 18).  

Tab. 18. Zasoby mieszkaniowe 

Jednostka terytorialna 

Mieszkania 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 

[m
2
] 

ogółem na 1000 mieszk. mieszkania na mieszkańca 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

Gmina Krzeszowice 10 342 10 599 321 327 75 77 24,1 25,2 

Miasto Krzeszowice 3 844 3 903 374 384 64 66 24,1 25,2 

Krzeszowice - obszar wiejski 6 498 6 696 295 301 82 84 24,1 25,1 

Gmina Skawina 12 766 13 195 299 306 75 77 22,4 23,6 

Miasto Skawina 7 973 8 193 328 339 64 65 20,9 22,1 

Gmina Niepołomice 6 977 7 551 289 289 103 106 29,7 30,7 

Miasto Niepołomice 3 060 3 383 309 302 108 112 33,3 33,8 

Powiat krakowski 78 061 82 648 301 308 94 97 28,2 29,9 

Woj. małopolskie 1 076 289 1 132 051 323 336 76 78 24,6 26,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zabudowa mieszkalna w gminie Krzeszowice to w przeważającej części zabudowa niska, 
jednorodzinna – wolnostojąca. Na terenie miasta Krzeszowice występuje również zabudowa 
wielorodzinna, średniej i wysokiej intensywności. Największe osiedla mieszkaniowe –wielorodzinnej 
zabudowy blokowej – zlokalizowane są w Krzeszowicach: 

 na os. Centrum – przy ulicach Targowej i Armii Krajowej (bloki z lat 60 i 70-tych XX w.) oraz 
Danka (z lat 60-tych XX wieku), 

 na os. Jurajskim – przy ulicach Długiej (bloki z 2. połowy lat 70-tych XX w.), Żbickiej 
(zabudowa z końca lat 70-tych XX w.) i Szarych Szeregów (z lat 80-tych XX w.), 

 na os. Parkowym – przy ul. Bandurskiego (nowe osiedle powstające od 2005 r.), Zagrody 
(bloki z lat 90-tych XX wieku) i Kościuszki.  

Poza wyżej wymienionymi większa liczba wielorodzinnych budynków mieszkalnych z różnych 
okresów (od końca XIX wieku po współczesne) znajduje się w centrum Krzeszowic – przy Rynku i ul. 
Krakowskiej (Ryc. 33). 
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Ryc. 33. Mieszkalne budynki wielorodzinne oraz mieszkalne obiekty zabytkowe 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Krzeszowicach 

Do największych zarządców nieruchomości w Krzeszowicach należą: 

 Zakład Administracji Budynków Komunalnych, Plac Kulczyckiego 1; 

 Zarządzanie Nieruchomościami Helena Szlachta, Plac Kulczyckiego 1; 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Przyjaźń"; 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowość", ul. Szarych Szeregów 5/8; 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa, Rynek 19; 

 Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Wyki 6B. 

Ponadto nieruchomości mieszkalne na terenie gminy zarządzane są przez podmioty z siedzibą poza 
jej terenem:  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Naftobudowa, ul. Mogilska 21, Kraków; 

 Nieruchomości "Bonita" Maria Podmokły, ul. Sienkiewicza 11, Chrzanów. 

 

Zaopatrzenie mieszkań w podstawowe instalacje jest w Krzeszowicach przeciętne (Tab. 19). 
Stosunkowo dobry jest stopień zwodociągowania gminy – tylko ok. 4% mieszkań w sołectwach i ok. 
1,5% w mieście nie posiada dostępu do wodociągu. Znacznie gorsze jest zaopatrzenie w podstawowe 
urządzenia sanitarne: ustęp spłukiwany i łazienkę. Dostępu do ustępu spłukiwanego nie ma 4% 
mieszkań w mieście i prawie 10% w sołectwach. Jeszcze gorszy jest wskaźnik dostępności łazienki, 
której nie posiada odpowiednio 6% i 14% mieszkań. Bardzo wysoki jest natomiast – na tle regionu  
i bezpośredniego otoczenia – odsetek mieszkań posiadających centralne ogrzewanie. Dość dobra jest 
także dostępność gazu sieciowego (Tab. 19).  

Tab. 19. Zaopatrzenie mieszkań w podstawowe instalacje  (2014 r.) 

Jednostka terytorialna 

Odsetek mieszkań [%] bez dostępu do: 

wodociąg 
ustęp 

spłukiwany 
łazienka 

centralne 
ogrzewanie 

gaz 
sieciowy 

Gmina Krzeszowice 3,0 7,5 11,1 23,2 25,8 

Miasto Krzeszowice 1,5 3,9 5,9 21,3 22,1 

Krzeszowice - obszar wiejski 3,9 9,6 14,2 24,3 27,9 

Gmina Skawina 2,4 3,4 4,7 10,9 16,3 

Id: 2EAE85CC-A490-4235-97E1-0C2194639F69. Podpisany Strona 53



 

54 

Jednostka terytorialna 
Odsetek mieszkań [%] bez dostępu do: 

wodociąg 
ustęp 

spłukiwany 
łazienka 

centralne 
ogrzewanie 

gaz 
sieciowy 

Miasto Skawina 0,6 1,4 2,0 5,6 9,6 

Gmina Niepołomice 5,2 7,5 9,5 21,3 11,2 

Miasto Niepołomice 1,7 3,8 5,1 13,7 5,6 

Powiat krakowski 4,6 7,9 10,6 20,7 30,7 

Woj. małopolskie 3,3 5,2 7,1 18,6 35,4 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gmina Krzeszowice nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego i obsługiwana jest 
poprzez lokalne systemy ciepłownicze – kotłownie indywidualne. Do największych kotłowni 
indywidualnych na terenie gminy należą dwie kotłownie gazowe Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach:  

 kotłownia gazowa przy ul. Targowej 31 (Osiedle Centrum), 

 kotłownia gazowa przy ul. Długiej 18A (Osiedle Jurajskie). 
 

Wg Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023 (PGN) w strukturze 
ogrzewania budynków wielorodzinnych największą rolę odgrywa paliwo gazowe (61%), następnie 
węgiel kamienny (31%) i energia elektryczna (8%). Na podstawie danych zawartych w PGN 
dotyczących ogrzewania budynków wielorodzinnych sporządzono mapę rozmieszczenia różnych 
rodzajów ogrzewania. Największym skupieniem budynków wielorodzinnych ogrzewanych m.in.  
z wykorzystaniem węgla kamiennego jest osiedle przy ul. Targowej (Ryc. 34). Ponadto pojedyncze 
obiekty wielorodzinne ogrzewane kotłami na węgiel znajdują się m.in. w Miękini i na os. Jurajskim 
oraz Parkowym.  

 

Ryc. 34. Źródła ogrzewania budynków wielorodzinnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na 
lata 2016-2023 

Informacji dotyczących struktury użytkowania nośników energii w zabudowie jednorodzinnej (na 
podstawie ankiet) na obszarze gminy dostarcza PGN (Ryc. 35).Największy udział przypada na węgiel 
(w tym miał i ekogroszek) – 41%, następnie gaz ziemny sieciowy (27,5 %). Odnawialne źródła energii 
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stanowią około 2,7%, nie stanowiąc jednak głównego źródła wykorzystywanego do celów 
grzewczych. Zgodnie z PGN, średni wiek kotłów i pieców w budynkach na terenie gminy wynosi 12 
lat, a w przypadku kotłów węglowych 40% jest w wieku powyżej 15 lat. PGN zwraca uwagę na 
konieczność przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych, a także, z uwagi na stosunkowo 
duży udział niskosprawnych źródeł ciepła, działań modernizacyjnych systemów ogrzewania  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

 

Ryc. 35. Struktura zużycia nośników energii na cele grzewcze w Gminie Krzeszowice 
Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023 

Potrzeby remontowe w budynkach mieszkalnych zwymiarowano na podstawie danych17 
o planowanych do 2020 r. remontach (Ryc. 36). Zdecydowanie najwyższe potrzeby występują na os. 
Centrum – planowane wydatki stanowią tam aż 51% wszystkich wydatków remontowych w gminie.  

                                                      

 

 
17

 Dostarczonych przez ZABK w Krzeszowicach i 11 wspólnot mieszkaniowych. 
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Ryc. 36. Potrzeby remontowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

2.5.2 Zasób komunalny gminy 

Wg informacji Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach zasób komunalny obejmuje (stan na 2016 r.) 335 
lokali mieszkalnych w 53 budynkach. Większość lokali (280 w 38 budynkach) znajduje się  
w Krzeszowicach, w tym ok. połowa całego zasobu gminnego na os. Centrum (Ryc. 37). Warto 
zauważyć, że o ile w sołectwach mieszkania znajdują się w budynkach należących w całości do gminy 
to większość mieszkań komunalnych w Krzeszowicach (205 lokali w 23 obiektach) znajduje się  
w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Dotyczy to także największego skupiska 
mieszkań komunalnych – na osiedlu przy ul. Targowej.  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
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Nowa Góra
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Ryc. 37. Rozmieszczenie lokali komunalnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 

W ciągu ostatnich kilku lat liczba mieszkań komunalnych w Krzeszowicach zmniejszała się – w 2007 r. 
gmina dysponowała 357 lokalami (w tym 302 w mieście), w 2013 r. – 341 (w tym 286 w mieście). 
Ubytek dotyczył zatem wyłącznie mieszkań komunalnych w mieście, liczba mieszkań w sołectwach 
(55 sztuk) pozostaje bez zmian (dla kilku budynków przewidziano wyłączenie z użytkowania). 
Zaopatrzenie w mieszkania komunalne – w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców – jest  
w Krzeszowicach na stosunkowo dobrym poziomie – dla całej gminy wskaźnik ten wynosił w 2013 r.18 
10, a dla miasta – 28 mieszkań/1000 osób. Dla porównania w Skawinie było to odpowiednio 12 i 22 
mieszk./1000 osób, a w Niepołomicach – tylko 2 mieszk./1000 osób (dla miasta i gminy).  

  

                                                      

 

 
18

 Dla tego roku dostępne są ostatnie porównywalne dane dla innych jednostek terytorialnych. 
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3 Zasięg  przestrzenny  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
3.1 Definicja obszaru zdegradowanego i metodyka delimitacji 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji 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, można wyznaczyć jako obszar 
zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących 
negatywnych zjawisk: 

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 
lokalnych przedsiębiorstw lub 

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 
odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub 

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia  
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 
podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub 
niskiej jakości terenów publicznych, lub 

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,  
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego powinno być prowadzone w oparciu o analizę,  
z wykorzystaniem obiektywnych i weryfikowalnych mierników i metod badawczych dostosowanych 
do lokalnych uwarunkowań. Zgodnie z powyższą definicją, pierwszym krokiem do wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego była analiza zjawisk degradacji społecznej oparta na tych danych 
wykorzystanych w niniejszej diagnozie, które dostępne były w szczegółowości dla osiedli i sołectw19 
Gminy Krzeszowice – stanowiących jednostki pomocnicze Gminy.  

Wykorzystane zostały wskaźniki będące miernikami negatywnych zjawisk społecznych, które 
następnie były podstawą do wyznaczenia wskaźnika syntetycznego, określającego degradację 
społeczną. Wskaźniki zbudowano w oparciu o metodę standaryzowanych sum, tzw. wskaźnik Perkala. 
W metodzie tej uwzględnia się zmienne (wskaźniki) charakteryzujące zróżnicowanie przestrzenne 
zjawisk społecznych i gospodarczych. Buduje się syntetyczny indeks, który jest średnią arytmetyczną 
standaryzowanych wartości poszczególnych wskaźników cząstkowych. Wskaźnik Perkala ma 
następującą postać matematyczną20: 

 

gdzie: 

j – 1,2,...p lista obiektów (jednostek terytorialnych), 

p – liczba uwzględnionych cech (mierników), 

ws – wskaźnik syntetyczny, 

                                                      

 

 
19

 Ze względu na agregację większości danych sołectwa Nowa Góra i Nowa Góra-Łany były traktowane łącznie. 
20

 Runge, J. 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane 

narzędzia badawcze. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 





p

j
ijWs y
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1
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wij – standaryzowana wielkość j-tej cechy dla i-tego obiektu 

Zaletami tej metody są przede wszystkim prostota konstrukcji wskaźnika, niewielka utrata informacji 
podczas agregacji oraz łatwość interpretacji –średnia wartość dla analizowanego zbioru wynosi 0, 
wskaźnik dla jednostek cechujących się wyższym poziomem rozwoju przyjmuje wartości dodatnie,  
a niższym – ujemne (między -3 i 3). 

Następnie dla obszarów, które spełniają kryterium nagromadzenia negatywnych zjawisk społecznych, 
przeprowadzono analizę w pozostałych czterech sferach wymienionych przez ustawę. Ponieważ dla 
części problemów (zwłaszcza w sferze technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej) brak jednolitych dla 
wszystkich jednostek  wskaźników statystycznych dobrze oddających specyfikę zjawisk kryzysowych, 
posłużono się także oceną jakościową (brak lub występowanie danego zjawiska) lub wynikami z 
ankiet skierowanych do mieszkańców.  

3.2 Negatywne zjawiska społeczne 

Do wyznaczenia obszarów koncentracji negatywnych zjawisk społecznych wykorzystano dane 
statystyczne będące miernikami negatywnych zjawisk w następujących obszarach problemowych: 

 demografii – starzenia się społeczeństwa (odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ludności 
ogółem), 

 przestępczości (liczba przestępstw oraz liczba wykroczeń w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców), 

 bezrobocia (liczba osób bezrobotnych oraz bezrobotnych długotrwale na 100 osób w wieku 
produkcyjnym) , 

 ubóstwa (odsetek ludności korzystających z pomocy społecznej). 

Na podstawie ww. mierników obliczono wskaźnik syntetyczny, wg opisanej powyżej metodyki.  

Mierniki oraz wartość wskaźnika syntetycznego zawarto w tabeli, oznaczając przekroczenie poziomu 
referencyjnego (średnia dla gminy). 

Tab. 20. Mierniki negatywnych zjawisk społecznych i wskaźnik syntetyczny 

Zjawisko 
Demografia Przestępczość Bezrobocie Ubóstwo 

Wskaźnik 
syntetyczny 

 

Mierniki 

Jednostka 

Osoby w 
wieku 

poproduk-
cyjnym 

Przestępstwa Wykroczenia Bezrobotni 
Bezrob. 

długotrwale 
Klienci GOPS 

% ludności na 1000 mieszkańców 
na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 
% ludności 

os. Centrum 27,5 27,1 224,6 6,6 2,9 4,2 -1,4 

Dębnik 20,8 9,4 37,7 6,3 4,7 12,3 -0,9 

os. Parkowe 17,7 11,6 64,7 7,9 3,5 5,1 -0,5 

os. Jurajskie 28,0 9,0 57,6 6,7 2,9 2,8 -0,5 

Dubie 18,9 10,5 63,2 5,1 2,6 6,8 -0,2 

os. Czatkowice 17,4 9,1 16,4 6,8 4,0 3,2 -0,1 

Siedlec 19,5 4,4 1,5 6,5 3,7 4,5 0,0 

Tenczynek 18,0 5,7 25,7 7,1 3,0 3,3 0,0 

Nawojowa Góra 19,5 5,6 52,5 7,2 2,6 2,6 0,0 

Żary 22,4 0,0 8,0 7,8 3,9 0,0 0,0 

Miękinia 20,4 2,4 20,8 6,1 2,3 4,8 0,1 

Paczółtowice 19,0 6,4 9,0 6,2 2,5 4,0 0,1 

os. Żbik 21,6 3,3 11,6 5,5 1,7 4,2 0,2 

Czerna 22,9 3,4 13,5 4,8 2,2 3,6 0,2 

Frywałd 22,2 3,8 92,0 3,3 0,7 4,6 0,3 

Zalas 19,2 3,5 20,3 5,5 2,3 3,6 0,3 

Ostrężnica 19,2 4,7 35,5 5,3 2,1 3,5 0,3 

Wola Filipowska 18,0 9,4 14,1 5,2 2,0 2,8 0,3 

Rudno 18,0 5,1 18,0 6,3 1,7 2,4 0,4 

Nowa Góra 19,0 2,5 45,4 5,1 1,7 2,3 0,4 
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Zjawisko 
Demografia Przestępczość Bezrobocie Ubóstwo 

Wskaźnik 
syntetyczny 

 

Mierniki 

Jednostka 

Osoby w 
wieku 

poproduk-
cyjnym 

Przestępstwa Wykroczenia Bezrobotni 
Bezrob. 

długotrwale 
Klienci GOPS 

% ludności na 1000 mieszkańców 
na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 
% ludności 

os. Nowy Świat 22,5 2,9 46,5 4,4 1,4 1,5 0,4 

Sanka 16,0 1,6 17,2 6,4 2,1 1,5 0,5 

Filipowice 19,2 3,4 20,5 3,5 1,8 2,8 0,6 

GMINA 20,2 7,3 45,1 6,1 2,5 3,3 - 

Szarym kolorem zaznaczono wartości miernika powyżej średniej dla gmin, czerwoną czcionką – jednostki 
podlegające dalszej analizie (z ujemną wartością wskaźnika). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, GOPS  
w Krzeszowicach, Urzędu Pracy Pow. Krakowskiego, Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. 

 

Wnioski: 

Wartości wskaźnika syntetycznego (poniżej zera) wskazały do dalszej analizy, jako obszary 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 6 jednostek:  

 os. Centrum, 

 Dębnik, 

 os. Parkowe, 

 os. Jurajskie, 

 Dubie, 

 os. Czatkowice. 

Największą koncentracją zjawisk społecznych cechuje się os. Centrum, które nie tylko 
charakteryzuje się najniższą wartością wskaźnika syntetycznego, znacząco przekraczającą wartości dla 
pozostałych jednostek, ale i jako jedyne cechuje się także przekroczeniem wartości referencyjnych 
dla wszystkich mierników.  

Dalszą analizę przeprowadzono w układzie sześciu ww. jednostek – przyjmując, iż za jednostkę, która 
spełnia kryterium koncentracji zjawisk w poszczególnych sferach, można uznać taką, która cechuje się 
mniej korzystnymi niż średnia dla gminy wartościami, co najmniej połowy wskaźników w danej 
sferze. 

3.3 Negatywne zjawiska gospodarcze 

Do wyznaczenia obszarów koncentracji negatywnych zjawisk w sferze gospodarki wykorzystano dane  
statystyczne dostarczone przez Urząd Miejski oraz dane ze statystyki publicznej – w tym ostatnim 
przypadku w szczegółowości do miejscowości statystycznych (brak danych dla osiedli Krzeszowic). Za 
negatywne zjawiska uznano:  

 niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców (liczba osób prowadzących działalność 
gospodarczą w rejestrze CEIDG na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym); 

 negatywną dynamikę gospodarczą (zmiana liczby podmiotów w rejestrze REGON na 10 tys.  
mieszkańców w latach 2010-2015) – dane dla miejscowości; 

 niską aktywność budowlaną w sektorze budownictwa mieszkaniowego (liczba mieszkań 
oddanych na 10 tys. mieszkańców w latach 2008-2014) – dane dla miejscowości. 

Wykorzystanie wskaźnika aktywności budowlanej ma uzasadnienie wobec zróżnicowania gminy na 
jednostki o charakterze miejskim (usługowo-produkcyjno-mieszkaniowym) i jednostki, w których 
przeważa – i dynamicznie rozwija się – funkcja rezydencjonalna.  
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Tab. 21. Mierniki negatywnych zjawisk gospodarczych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz GUS 

 

Wnioski: 

Wartości mierników negatywnych zjawisk gospodarczych nie wskazują na koncentrację 
negatywnych zjawisk gospodarczych w którejś z jednostek gminy. W Dębniku niskie wskaźniki 
działalności gospodarczej, towarzyszą wysokiej dynamice podmiotów oraz wysokiej aktywności 
budowlanej. Natomiast w os. Czatkowice niski wskaźnik przedsiębiorczości wynika z mieszkalnego 
(głownie zabudowa jednorodzinna) charakteru tego osiedla. Brak szczegółowych danych dla osiedli 
miasta utrudnia wysunięcie jednoznacznych wniosków, niemniej dynamika gospodarcza miasta – 
mierzona zarówno dynamiką podmiotów gospodarczych, jak i budownictwa mieszkaniowego jest 
wyraźnie niższa w stosunku do otaczających go obszarów wiejskich.  

 

3.4 Negatywne zjawiska środowiskowe 

Dla negatywnych zjawisk w sferze ekologicznej brak mierzalnych wskaźników, które można 
bezpośrednio odnieść do poszczególnych jednostek (osiedli i sołectw). Z tego też powodu metoda 
wyznaczania problemów środowiskowych opiera się na porównaniu istniejących materiałów 
kartograficznych i danych opisowych dotyczących przekroczenia standardów jakości środowiska 
przyrodniczego tj.:  

 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, 
benzo(a)pirenem, narażenie na zanieczyszczenia, zob. Ryc. 20). 

 narażenie na hałas w zabudowie mieszkaniowej (zob. Ryc. 21). 

Mierniki zestawiono w Tab. 22. Dla każdej z jednostek podano wszystkie wartości wskaźnika 
występujące w jednostce. Dla poniższych wniosków istotne są także mapy zanieczyszczeń i hałasu 
(Ryc. 20, Ryc. 21). 

 

 

 

 

 

 

Zjawisko 
niski poziom 

przedsiębiorczości 
negatywna dynamika 

gospodarcza 
niska aktywność budowlana 

Jednostka 

mierniki 

osoby prowadzące działalność 
gospodarczą w przeliczeniu na 

10 tys. osób w wieku 
produkcyjnym 

zmiana liczby podmiotów w 
przeliczeniu na 10 tys.  

mieszkańców [%] 

liczba mieszkań oddanych w 
przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 

Dębnik 781 38,7 37,7 

Dubie 1282 26,3 31,6 

os. Centrum 3144 b.d. b.d. 

os. Czatkowice 908 b.d. b.d. 

os. Jurajskie 1191 b.d. b.d. 

os. Parkowe 1410 b.d. b.d. 

Krzeszowice miasto - -0,9 15,5 

Gmina 1154 2,5 20,1 
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Tab. 22. Mierniki negatywnych zjawisk środowiskowych 
Zjawisko 

Potencjalne 
uciążliwości (zgodnie 

z POŚ Gminy) 

Jakość powietrza Hałas 

Jednostka 

Średnie stężenie 
roczne 

benzo(a)pirenu 
[ng/m³] 

Percentyl 90,4 ze 
stężeń dobowych  

pyłów PM10 
[µg/m³] 

Narażenie 
mieszkańców  

na 
zanieczyszczenia 

Przekroczenia 
norm hałasu 
komunika-
cyjnego - w 
sąsiedztwie 
budynków 

mieszk. 

Dębnik 

planowany do 
uruchomienia 

kamieniołom (emisja 
pyłów, hałas) 

1,1 - 2 <30 małe brak 

Dubie 
kamieniołom (emisja 

pyłów, hałas) 
1,1 - 2 <30/30,1 - 40 małe brak 

os. Centrum 
niska emisja, emisja i 
hałas komunikacyjny 

2,1 - 5 40,1 - 50 średnie 
DK79 - budynki 
wielorodzinne 

os. Czatkowice niska emisja 2,1 - 5 30,1 - 40 małe/średnie brak 

os. Jurajskie 
niska emisja, emisja i 
hałas komunikacyjny 

2,1 - 5 40,1 - 50 średnie 
DK79 - budynki 
jednorodzinne 

os. Parkowe 
niska emisja, emisja i 
hałas komunikacyjny 

2,1 - 5 
30,1 - 40/40,1 - 

50 
średnie 

DK79 - budynki 
jednorodzinne 

Gmina 
- 

1,1 - 5 <30 - 50 
małe (lokalnie 

średnie) 
- 

Norma - 1 50 - - 

Zaznaczono obszary przekroczeń norm. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://miip.geomalopolska.pl/ 

 

Wnioski: 

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że w analizowanych jednostkach brak dużych 
przekroczeń norm jakości środowiska, jednak lokalnie występują tereny narażone na uciążliwości 
ekologiczne związane z występowaniem zanieczyszczeń pyłowych powietrza oraz hałasem 
komunikacyjnym. Przekroczenie norm dla większej powierzchni dotyczy wyłącznie benzo(a)pirenu – 
co jest niestety zjawiskiem powszechnym w skali całej Małopolski – w znaczniej mierze związanym z 
niekorzystną strukturą ogrzewania mieszkań. Pozostałe negatywne zjawiska mają niewielki zasięg. 
Narażenie mieszkańców na zanieczyszczenia – oszacowane w ramach Programu Ochrony Powietrza 
jest na terenie analizowanych jednostek małe, a na części obszarów osiedla – średnie. Normy hałasu 
w omawianych jednostkach przekroczone są wzdłuż drogi krajowej DK79. Obszar uciążliwości 
środowiskowych przekraczających wartości średnie dla gminy obejmuje przede wszystkim centrum 
miasta – os. Centrum i zachodnią część os. Jurajskiego. 

 

3.5 Negatywne zjawiska w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Podobnie, jak w przypadku sfery środowiskowej, w przypadku sfery przestrzenno-funkcjonalnej nie 
jest możliwe oparcie się wyłącznie na mierzalnych wskaźnikach statystycznych w bezpośredni sposób 
odnoszących się do degradacji przestrzeni.   

Analiza w sferze przestrzenno-funkcjonalnej obejmowała zbadanie zjawisk dotyczących: 

 niskiego udziału terenów otwartych (udział terenów zainwestowanych w powierzchni 
osiedla); 

 stanu sieci drogowej (potrzeby remontowe na drogach lokalnych, zawarte w Planie rozwoju 
dróg na terenie Gminy Krzeszowice); 

 braku właściwego wyposażenia w podstawową infrastrukturę edukacyjną (występowanie na 
terenie jednostki obszarów zabudowanych z odległością do szkoły/przedszkola powyżej 3 
km); 
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 postrzegania stanu przestrzeni publicznej przez mieszkańców (wskazania w ankietach na 
miejsca zaniedbane i wymagające zagospodarowania). 

Mierniki zestawiono w Tab. 23.  

Tab. 23. Mierniki negatywnych zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej 

Zjawisko 
Niski udział 

terenów 
otwartych 

Degradacja dróg 
Braki w infrastrukturze 

społecznej 
Zły stan przestrzeni 

publicznych 

Jednostka 

Udział terenów 
zainwesto-

wanych 

Liczba 
koniecz-

nych 
inwesty-

cji 

Długość 
dróg do 
remontu 

(szacunko
wa) 

Łączne 
oddziały

wanie 
(miesz-
kańcy 
korzy-

stający z 
drogi) 

Szkoły 
podsta-
wowe 

Przed-
szkola 

Miejsca 
zanie-
dbane 

Miejsca 
wymaga-

jące 
zagos-

podarowa
nia 

% powierzchni % wszystkich inwestycji 

% powierzchni 
zabudowy w odległości 

powyżej 3 km od 
placówki 

% wskazań 

Dębnik 11,2 10,0 9,3 1,4 0,0 90,0 1,3 6,0 

Dubie 19,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,6 3,0 

os. Centrum 58,9 25,0 20,7 57,8 0,0 0,0 32,9 32,3 

os. Czatkowice 35,8 15,0 14,3 7,8 0,0 0,0 3,2 11,1 

os. Jurajskie 74,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 5,1 

os. Parkowe 24,6 5,0 1,0 b.d. 0,0 0,0 33,5 9,1 

Gmina 17,1 100 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 

Miasto  34,7 - - - - - - - 

Zaznaczono obszary: powyżej średniej dla miasta (tereny zainwestowane), wartości najwyższe (pozostałe) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urban Atlas (EEA), danych Urzędu Miejskiego w 
Krzeszowicach oraz wyników ankiet 

Wnioski: 

Analiza wskaźników oraz odpowiedzi respondentów ankiety wskazuje jednoznacznie, że 
największym natężeniem problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej cechuje się os. Centrum. 
Osiedle to należy do najbardziej zainwestowanych w Krzeszowicach. Występują tu zdecydowanie 
największe potrzeby remontowe w zakresie dróg lokalnych. Również w opinii lokalnej społeczności 
os. Centrum cechuje się największym natężeniem problemów związanych z przestrzenią publiczną – 
zarówno pod względem liczebności miejsc zaniedbanych, jak i wymagających zagospodarowania.  

3.6 Negatywne zjawiska w sferze technicznej 

Degradację techniczną obiektów oparto o wskaźniki dotyczące zasobu mieszkaniowego –  
w budownictwie wielorodzinnym. W analizie zastosowano dwa rodzaje wskaźników: natężenia 
problemów (np. udział budynków ogrzewanych węglem w ogóle budynków w jednostce) oraz 
wskaźniki określające koncentrację budynków o danych cechach w stosunku do całej gminy. 
Wskaźnik koncentracji zastosowano dodatkowo ze względu na duże zróżnicowanie liczebności 
budynków wielorodzinnych w jednostkach – w Dębniku i Dubiu znajduje się tylko po jednym takim 
budynku, w os. Centrum – kilkadziesiąt. Same wskaźniki natężenia dają zatem zafałszowany obraz 
problemów w mniejszych jednostkach.  

Diagnozę oparto na wskaźnikach dotyczących: 

 wieku budynków wielorodzinnych (udział budynków sprzed 1989 r., koncentracja budynków 
wielorodzinnych sprzed 1989 r. w jednostce), 

 potrzeb remontowych w  budynkach wielorodzinnych przeliczeniu na 1 mieszkańca jednostki,  

 udziału budynków z ogrzewaniem węglowym w ogóle budynków wielorodzinnych, 
koncentracja budynków wielorodzinnych z ogrzewaniem węglowym w jednostce. 

Wskaźniki zestawiono w Tab. 24. 
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Tab. 24. Mierniki negatywnych zjawisk w sferze technicznej 

Zjawisko Budynki sprzed 1989 r. 
Potrzeby remontowe w 

wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych 

Budynki z ogrzewaniem 
węglowym 

Jednostka 

Odsetek 
budynków w 

jednostce 

Koncentracja  
budynków w 

jednostce 

Wymagane nakłady na 
mieszkańca 

Odsetek 
budynków 

w 
jednostce 

Koncentracja  
budynków w 

jednostce 

% Gmina=100 zł/os. % Gmina=100 

Dębnik 100,0* 0,8 377 100,0* 2,4 

Dubie 100,0* 0,8 0 100,0* 4,9 

os. Centrum 91,1 56,3 536 37,0 48,8 

os. Czatkowice 62,5 3,9 167 50,0 9,8 

os. Jurajskie 95,2 15,6 0 6,3 2,4 

os. Parkowe 36,8 5,5 117 42,9 7,3 

Gmina 78,5 100,0 197 36,6 100,0 

Zaznaczono obszary: powyżej średniej dla gminy (wskaźniki natężenia problemów), wartości najwyższe 
(wskaźniki koncentracji problemów) 

*w jednostce znajduje się jeden budynek wielorodzinny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice.  

Wnioski: 

Na podstawie wskaźników negatywnych zjawisk w sferze technicznej można stwierdzić, iż 
obszarem koncentracji takich zjawisk jest os. Centrum. Charakteryzuje się ono zarówno 
największymi potrzebami remontowymi w budynkach w przeliczeniu na mieszkańca, jak i mniej 
korzystną niż gmina strukturą wiekową budynków. Jest także obszarem o największej koncentracji 
budynków wielorodzinnych ogrzewanych węglem.  

3.7 Obszar zdegradowany 

Na podstawie powyższej analizy wskaźnikowej można stwierdzić, że obszarem,  w którym 
następuje koncentracja negatywnych zjawisk jest Osiedle Centrum w Krzeszowicach. 

W przypadku os. Centrum w Krzeszowicach można uznać, iż spełnia ono ustawowe kryteria 
degradacji: 

 w sferze społecznej (gorsze niż przeciętna dla gminy wskaźniki: ubóstwa, bezrobocia, 
bezpieczeństwa, demograficzne), 

 w sferze środowiskowej – część osiedla charakteryzuje się przekroczeniami standardów  
w zakresie hałasu, ponadto występuje tu koncentracja źródeł niskiej emisji, 

 w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – osiedle cechuje się jedną z najwyższych w gminie 
wartością wskaźnika powierzchni zainwestowanej, występuje tu największa w gminie 
koncentracja potrzeb remontowych na drogach lokalnych, jest także postrzegane przez 
mieszkańców jako obszar największej koncentracji miejsc zaniedbanych i wymagających 
zagospodarowania, 

 technicznych – ze względu na największe w gminie nagromadzenie mieszkalnych obiektów 
wymagających remontów, z uwzględnieniem ich niskiej wydajności energetycznej. 

Dokonano następnie korekty przebiegu granic obszaru zdegradowanego, tak by zachować spójność 
urbanistyczną obszaru, w nawiązaniu do jego historycznego rozwoju. Granicę poprowadzono tak, by 
wyłączyć tereny, które zgodnie z przepisami nie powinny być włączane w granice obszarów 
rewitalizacji, a także uwzględnić wyniki ankiet, wskazujących miejsca tuż poza granicami 
wyznaczonego obszaru zdegradowanego.   
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Obszar rewitalizacji wyznaczono zatem  korygując granice obszaru zdegradowanego wg poniższych:  

 wyłączono niezurbanizowane obszary na południe od terenów kolejowych oraz fragment na 
północy osiedla,  

 wyłączono obszary o istniejących i nie wymagających przekształceń funkcjach usługowych  
i przemysłowych, 

 wyłączono obszary kolejowe, 

 włączono do obszaru zdegradowanego część os. Parkowego objętą wpisem do rejestru 
zabytków (fragment układu urbanistycznego Krzeszowic); teren ten stanowi wraz z obszarem 
zabytkowym na terenie os. Centrum spójną całość urbanistyczną i funkcjonalną, 

 włączono do obszaru zdegradowanego część os. Parkowego na południe od ul. Kościuszki i 
przy ul. Zagrody; teren ten obejmuje niewielkie i w znacznym stopniu zdegradowane zespoły 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej; w szczególności komunalne obiekty warsztatów 
szkolnych i sali gimnastycznej przy ul. Zagrody, wraz z otoczeniem, wymagają interwencji 
publicznej, w postaci rewitalizacji. O włączenie tego obszaru wnioskowano w wyniku 
przeprowadzonych konsultacji. Granicę obszaru zdegradowanego przedstawiono na 
Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. 

3.8 Obszar rewitalizacji 

Obszar zdegradowany spełnia ustawowe kryteria dla uznania go za obszar rewitalizacji – tj. jego 
wielkość nie przekracza 20% powierzchni gminy i 30% liczby mieszkańców – stanowi 0,6% 
powierzchni i zamieszkiwany jest przez 7,4% ludności gminy.  

Tak wyznaczony obszar ma powierzchnię 83,1 ha i zamieszkiwany jest przez ok. 2,4 tys. osób (Tab. 
25) 

Tab. 25. Podstawowe parametry obszaru rewitalizacji 

Obszar 
Powierzchnia Ludność 

ha % Gminy osoby % Gminy 

Obszar zdegradowany = 
Obszar rewitalizacji 

83,1 0,6 % ok. 2 360 ok. 7,4 % 

Źródło: Opracowanie własne. 

Granice obszaru rewitalizacji przedstawiono na poniższej rycinie. 
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Ryc. 38 Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 1. Zestawienie zgłoszonych projektów– miejsce i termin realizacji 

L.p. 
Nr 

fiszki 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

Podmiot realizu-

jący/ wniosko-

dawca 

Zakres realizowanych zadań 
Lokalizacja  

/adres  projektu 

Termin 

realizacji 

1 1 

Modernizacja cieplna bu-

dynków przy  ul. Armii 

Krajowej i ul. Targowej na 

terenie os. „Centrum”  

w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokator-

sko-Własnościowej "Przy-

jaźń" w Krzeszowicach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przy-

jaźń" w Krzeszo-

wicach  

ul. Długa 18A  

32-065  

Krzeszowice 

Modernizacja cieplna budynków na 

osiedlu  „Centrum”  przy ul. Armii 

Krajowej i ul. Targowej polegająca  

na wykonaniu dodatkowego ocieple-

nia na ścianach zewnętrznych i fun-

damentowych wraz z malowaniem 

elewacji i robotami towarzyszącymi 

oraz ociepleniu stropu piwnic  

 

Krzeszowice,  

ul. Armii Krajowej 

budynki nr 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14  

i ul. Targowa bu-

dynki nr 25,29, 31, 

33 

 

 

07.2017 – 

10.2020 

 

2 2 

Modernizacja stanowisk 

na odpady wraz z monta-

żem koszy na psie od-

chody przy ul. Armii Krajo-

wej i Targowej na terenie  

os. „Centrum” w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościo-

wej "Przyjaźń" w Krzeszo-

wicach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przy-

jaźń"  

w Krzeszowicach 

ul. Długa 18A  

32-065  

Krzeszowice 

Modernizacja stanowisk na odpady 

poprzez rozbudowę osłon i zadasze-

nia, naprawa podłoża pod konte-

nery, zakup i montaż 5 koszy na psie 

odchody wraz z woreczkami 

Krzeszowice,  

ul. Armii Krajowej 

pomiędzy budyn-

kami nr 4 i 6, 8  

i 10, 12 i 14, obok 

budynku przy  

ul. Armii Krajowej 

7, obok budynku 

przy ul. Armii Kra-

jowej 13  

i ul. Targowej 33, 

obok budynku przy 

ul.  Targowej 25  

i 29   

02.2017 - 

11.2017 

 

3 3 

Modernizacja placu za-

baw przy ul. Armii Krajo-

wej na terenie os. „Cen-

trum” w zasobach Spół-

dzielni Mieszkaniowej Lo-

katorsko-Własnościowej 

"Przyjaźń" w Krzeszowi-

cach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przy-

jaźń"  

w Krzeszowicach 

ul. Długa 18A  

32-065  

Krzeszowice 

Modernizacja placu zabaw na osie-

dlu  „Centrum”  przy ul. Armii Krajo-

wej poprzez wymianę z zakupem i  

montażem huśtawek, ławek, pia-

skownicy, bezpiecznej nawierzchni 

na plac zabaw 

Krzeszowice,  

ul. Armii Krajowej 

pomiędzy budyn-

kami nr  8 i 10 

 

05.2017 – 

10.2018 

4 4 

Modernizacja stanowisk 

parkingowych przy ul. Ar-

mii Krajowej na terenie 

os. „Centrum” w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościo-

wej "Przyjaźń" w Krzeszo-

wicach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przy-

jaźń" w Krzeszo-

wicach ul. Długa 

18A  

32-065  

Krzeszowice 

 

Modernizacja i przeniesienie części 

stanowisk parkingowych tzw. „dzi-

kich” na osiedlu „Centrum”  przy ul. 

Armii Krajowej na przystosowane 

miejsca parkingowe  

 

Krzeszowice, 

ul. Armii Krajowej 

pomiędzy budyn-

kami nr  6 i 8 oraz 

12 i 14  

 

07.2017 - 

10.2019 
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L.p. 
Nr 

fiszki 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

Podmiot realizu-

jący/ wniosko-

dawca 

Zakres realizowanych zadań 
Lokalizacja  

/adres  projektu 

Termin 

realizacji 

5 5 
„Cztery pory roku 

 – kulturalnie i sportowo” 

Centrum Kultury 

i Sportu  

w Krzeszowicach 

 

Projekt zintegrowany: cykl wydarzeń 

obejmuje imprezy plenerowe, kon-

certy, animacje, spektakle, inne wy-

darzenia, w tym: kiermasz wielka-

nocny, pchli targ po sąsiedzku, żabki, 

żaby i ropuchy – obchody międzyna-

rodowego dnia ziemi, majówka Hra-

biny Zofii i wiosenny jarmark tradycji 

i rękodzieła, muzyczna fontanna – 

cykl koncertów letnich, kino letnie, 

dożynki gminne, obchody święta 

niepodległości, świąteczny jarmark 

tradycji i rękodzieła, przegląd pasto-

rałek i kolęd ludowych regionu kra-

kowskiego. 

Cykl wystaw (w każdym miesiącu 

nowa wystawa), koncertów i spekta-

kli w Galerii w Pałacu Vauxhall. Wy-

darzenia, turnieje, przeglądy spor-

towe i rekreacyjne. 

Gmina Krzeszo-

wice, obszar objęty 

rewitalizacją 

01. 2017 – 

12. 2022 

6 6 

Modernizacja dworca au-

tobusowego wraz z adap-

tacją pomieszczeń  

na potrzeby CKiS  

w Krzeszowicach 

Gmina  

Krzeszowice 

Przedmiotem inwestycji jest moder-

nizacja dworca autobusowego przy 

ul. Floriana w Krzeszowicach wraz z 

adaptacją pomieszczeń na potrzeby 

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-

wicach 

ul. Floriana  

w Krzeszowicach  

01.2017 -

12.2019 

7 7 

„Już pływam” – zagospo-

darowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

Gmina  

Krzeszowice 

W zakres merytoryczny projektu 

wchodzą koszty związane z:  wej-

ściem na basen, nauką pływania 

dzieci z instruktorem,  zapewnienie 

transportu na basen oraz opieka i 

ubezpieczenie dzieci biorących 

udział w projekcie 

Krzeszowice 
01.2017 -

12.2019 

8 8 

Aktywizacja sportowa i re-

kreacyjna mieszkańców 

obszaru objętego Progra-

mem Rewitalizacji Gminy 

Krzeszowice – utworzenie 

„Nordic Walking Park”  

Gmina  

Krzeszowice 

Zakres merytoryczny projektu:  

opracowanie koncepcji, wytyczenie i 

oznakowanie tras do uprawiania 

sportu -  Nordic Walking na terenie 

Gminy Krzeszowice. Na Nordic Wal-

king Park trasy o zróżnicowanej dłu-

gości i stopniu trudności. 

Krzeszowice 

 

12.2016 – 

12.2020 

9 9 

Rewitalizacja terenów 

parkowych w centrum 

miasta 

Gmina  

Krzeszowice 

Przedmiotem inwestycji jest remont 

chodników i alejek parkowych na te-

renie Parku Bogackiego i Dzikich 

Plant poprzez rekonstrukcję na-

wierzchni, odtworzenie zabytko-

wych ławeczek parkowych i koszy na 

śmieci, konserwację lub wymianę ta-

blic informacyjnych oraz renowację 

kładek pieszo-jezdnych. 

Krzeszowice 

10.2017-

12.2018 
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L.p. 
Nr 

fiszki 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

Podmiot realizu-

jący/ wniosko-

dawca 

Zakres realizowanych zadań 
Lokalizacja  

/adres  projektu 

Termin 

realizacji 

10 10 

Budowa parkingu Parkuj i 

Jedź przy dworcu PKP w 

Krzeszowicach 

Gmina  

Krzeszowice 

Przedmiotem inwestycji jest wybu-

dowanie parkingu przesiadkowego 

przy linii kolejowej E30 w Krzeszowi-

cach, obejmującego miejsca posto-

jowe dla samochodów osobowych, 

busów, taksówek, osób niepełno-

sprawnych, oraz rowerów wraz z 

przebudową drogi dojazdowej i in-

frastrukturą niezbędną do umożli-

wienia funkcjonowania parkingu w 

formule ”Parkuj i jedź”. 

Krzeszowice 
09.2017 -

12.2019 

11 11 

Przebudowa, nadbudowa 

, rozbudowa budynku 

usługowo – mieszkalnego 

Barbara Gala, 

Bartosz Gala 

Projekt obejmuje gruntowny remont 

budynku i wykorzystanie go na cele 

usługowo-mieszkalne.  

ul. Szkolna 17, 

Krzeszowice 

(działki 1270/1 

oraz 1270/2)  

Do 12.2018 

12 12 

Zagospodarowanie działki 

przy ul. Ogrodowej w 

Krzeszowicach 

Gmina  

Krzeszowice 

Przedmiotem inwestycji jest zago-

spodarowanie terenu przy ul. Ogro-

dowej w centrum miasta Krzeszowi-

cach na cele sportowe, rekreacyjne 

oraz turystyczne, w tym remont na-

wierzchni chodników, ławeczek par-

kowych i koszy na śmieci oraz ogro-

dzenia.  

 

Krzeszowice ul. 

Ogrodowa 

10.2017 -

12.2018 

13 14 

Krzeszowicki Park Eduka-

cji i Przyrody – Al. Solidar-

ności / Plac F. Kulczyc-

kiego w Krzeszowicach 

 

Gmina  

Krzeszowice 

 

Projekt obejmuje:  wyposażenie te-

renu zlokalizowanego w północnej 

części obszaru rewitalizacji  o nowe 

urządzenia i miejsca, które pozwolą 

na prowadzenie dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Krzeszowicki Park 

Edukacji i Przyrody składać się bę-

dzie z: ścieżki dydaktyczno – ekolo-

gicznej, pokazującej zasób przyrod-

niczy Gminy Krzeszowice, składają-

cej się z tablic edukacyjnych towa-

rzyszących nowo nasadzonej zieleni; 

geoparku, prezentującego budowę 

geologiczną, jednego z najciekaw-

szych w Polsce, obszaru geologicz-

nego, tworzonego przez głazy/ka-

mienie wraz z opisem okresu jej po-

wstawania i właściwości chemiczno 

– fizycznych; strefy zabawy i nauki, 

wyposażonej w proste, ogólnodo-

stępne urządzenia mające na celu 

zainteresowanie naukami ścisłymi 

użytkowników strefy, głównie mło-

dzieży szkolnej i przedszkolnej.  

Krzeszowice 

 

03.2018 – 

12.2019 
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L.p. 
Nr 

fiszki 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

Podmiot realizu-

jący/ wniosko-

dawca 

Zakres realizowanych zadań 
Lokalizacja  

/adres  projektu 

Termin 

realizacji 

14 15 

Modernizacja infrastruk-

tury sportowej w obszarze 

rewitalizacji 

Centrum Kultury 

i Sportu  

w Krzeszowicach 

Projekt obejmuje: modernizację  

i przebudowę kompleksu boisk OR-

LIK wraz z infrastrukturą (budynek 

socjalny), modernizację  

i przebudowę lodowiska wraz zaple-

czem socjalnym, budowę  

i przebudowę obiektów lekkoatle-

tycznych wraz z zapleczem socjal-

nym. 

Al. Solidarności, 

Krzeszowice – 

Kompleks boisk 

ORLIK, ul. Szkolna, 

Krzeszowice – boi-

sko szkolne 

01.2018 – 

12.2022 

15 16 

Krzeszowicki Dom Wspar-

cia i Rozwoju – DwR 

 

Stowarzyszenie 

Pro Psyche na 

Rzecz Zdrowia 

Psychicznego 

 

Nadanie nowej funkcji użytkowej re-

witalizowanemu obiektowi poprzez 

stworzenie nowego ośrodka „Dom 

Wsparcia i Rozwoju – DwR”. Ośro-

dek funkcjonować będzie całodo-

bowo obejmując w swej strukturze: 

Domowy zespół socjalny, Dzienny 

punkt pobytu seniorów, Stacjonarny 

punkt pobytu seniorów, Centrum In-

terwencji Kryzysowej, Punkt integra-

cji dziecięcej i młodzieży, Spółdziel-

nię socjalną punkt kawiarniany + ca-

tering, Centrum kształcenia zawodo-

wego i ustawicznego. W wyniku rea-

lizacji przedsięwzięcia planuje się 

zwiększenie powierzchni całkowitej 

do ok. 3000 m2 przeznaczone pod 

klaster, gabinety, pokoje socjalne,  

poradnie, sale zajęciowe, restaura-

cję wraz z tarasem. 

ul. Zagrody 6, 

działki nr 1620/9 

(3492 m2), 

1620/10 (8237m2) 

obręb 0001 Krze-

szowice 

 

2018- 

2019 

 

16 17 

Remont budynków komu-

nalnych zarządzanych 

przez ZABK 

Zakład Admini-

stracji Budynków 

Komunalnych 

Remont budynków komunalnych 

mieszkalnych 

Krzeszowice,  

ul. Krakowska 

14,16,18, Rynek 

15, 16, 17, 18, Ko-

ściuszki 26 

01.2017 - 

12.2022 
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L.p. 
Nr 

fiszki 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

Podmiot realizu-

jący/ wniosko-

dawca 

Zakres realizowanych zadań 
Lokalizacja  

/adres  projektu 

Termin 

realizacji 

17 19 
Budowa Biblioteki Głów-

nej 

Miejsko-Gminna 

Biblioteka  

Publiczna  

im. Kazimierza 

Wyki 

Projekt przewiduje budowę nowego 

obiektu Biblioteki Głównej w Krze-

szowicach o łącznej powierzchni 

820m2. Budowa biblioteki z zaple-

czem socjalnym, czytelnią prasy, czy-

telnią internetową, kącikiem dla naj-

młodszych i salą widowiskowo-ki-

nową stworzy możliwość organizacji 

różnorodnych imprez. Budynek bę-

dzie dostępny dla osób niepełno-

sprawnych. Wyposażenie biblioteki 

będzie dostosowane do grup wieko-

wych czytelników. Biblioteka będzie 

podejmowała działania promujące 

czytelnictwo w celu ciągłego zwięk-

szania liczby osób korzystających z 

biblioteki. Nowy budynek pozwoli na 

stworzenie przez bibliotekę oferty 

działań wykraczających poza trady-

cyjne funkcje biblioteki skierowa-

nych dla zróżnicowanych grup wie-

kowych.  

Krzeszowice,  

ul. Szkolna 

01.2017 – 

12.2020  

18 20 

Budynek hotelowy zawie-

rający pomieszczenia 

usług opieki zdrowotnej, 

gastronomii i sportu oraz 

infrastruktury 

Janusz Żbik 
Kontynuacja zagospodarowania ze-

społu obiektów Pałacu Zdrojowego 

Pałac Zdrojowy  

w Krzeszowicach 

08.2017-

02.2020 

19 21 

Poprawa potencjału spo-

łecznego i gospodarczego 

miasta Krzeszowice 

 

Joanna Sobula 

Pośrednictwo  

w obrocie nieru-

cho-mościami 

"Buy home" 

 

Wiodący obszar działalności ośrodka 

będzie stanowił kompleksowe pro-

jektowanie obiektów budowlanych i 

istniejących nieruchomości, w tym: 

sporządzanie projektów moderniza-

cji, adaptacji przebudowy istnieją-

cych zasobów nieruchomości, hal i 

budynków usługowych oraz innych. 

Uzupełniającym segmentem pracy 

realizowanych projektów będą dzia-

łania obejmujące badania i analizy 

środowiskowe, wykonywanie rapor-

tów i ocen oddziaływania obiektów i 

planowanych inwestycji na środowi-

sko. Celem prowadzonej działalności 

będzie również współpraca z szere-

giem towarzystw ubezpieczenio-

wych w zakresie oceny stanu tech-

nicznego obiektów budowlanych, 

ustalania ich wartości odtworzenio-

wej i rzeczywistej. Ośrodek ten bę-

dzie również współpracował z naj-

większymi krakowskimi uczelniami, 

m. in. Akademią Górniczo-Hutniczą, 

Politechniką Krakowską oraz Uni-

wersytetem Ekonomicznym.  

Osiedle Centrum 

 

2017 –2022 
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L.p. 
Nr 

fiszki 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

Podmiot realizu-

jący/ wniosko-

dawca 

Zakres realizowanych zadań 
Lokalizacja  

/adres  projektu 

Termin 

realizacji 

20 22 
Muzyka lekiem na 

wszystko 

Stowarzyszenie 

"Pokochajmy 

muzykę" 

Koncerty dla osób niepełnospraw-

nych. Spotkania z osobami niepełno-

sprawnymi. Zajęcia z muzykoterapii 

dla dzieci przebywających w domu 

dziecka. Koncerty dla dzieci przeby-

wających w domu dziecka.  

Budynek Państwo-

wej Szkoły Muzycz-

nej  

w Krzeszowicach 

04.2017-

06.2017 

21 23 

Rozbudowa Szkoły Pod-

stawowej w Krzeszowi-

cach 

Gmina Krzeszo-

wice 

Przedmiotem inwestycji jest rozbu-

dowa budynku szkoły o część dydak-

tyczną: 2 świetlice na parterze bu-

dynku, 11 nowych sal lekcyjnych, 

szatnia na parterze budynku oraz 

dobudowę sali do ćwiczeń rucho-

wych. 

Krzeszowice 
10.2017-

12.2019 

22 24 

Utworzenie interdyscypli-

narnego centrum dydak-

tyczno-konferencyjnego 

służącego zaspokajaniu 

potrzeb edukacyjnych 

szkoleniowych oraz spo-

łecznych i kulturalnych 

mieszkańców gminy i or-

ganizacji pozarządowych 

 

Krzeszowickie 

Towarzystwo 

Pszczelnicze 

"BARĆ" 

 

Projekt w założeniu łączyłby partner-

stwo prywatno-publiczne poprzez 

realizację tzw. projektów miękkich i 

twardych. Na mocy porozumienia 

Krzeszowickiego Towarzystwa 

Pszczelniczego "Barć", Towarzystwa 

Naukowego Branży Zoologicznej 

"Animalian" oraz podmiotu prywat-

nego dysponującego wskazaną nie-

ruchomością planowane jest stwo-

rzenia miejsca gdzie organizacje 

będą mogły prowadzić swoją działal-

ność statutową (spotkania, konfe-

rencje, zebrania oraz edukacja 

dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz 

realizować inne projekty wymaga-

jące posiadania odpowiedniego za-

plecza i przystosowanego lokalu.  

Projekt zakłada rozbudowę istnieją-

cego budynku z przystosowaniem go 

dla osób niepełnosprawnych oraz 

rewitalizację terenu. W stworzonym 

kompleksie powstać ma nowoczesna 

dwufunkcyjna sala dydaktyczno-ki-

nowa oraz jedna lub dwie małe sale 

z biurem waz zapleczem sanitarnym.  

Dodatkowym elementem jest także 

wyposażenie centrum w urządzenia 

umożliwiające prowadzenie zajęć, 

spotkań i konferencji. 

 

Działka numer 

1750/5  

w Krzeszowicach 

 

06.2017-

12.2022 

23 25 
Aktywność daje możli-

wość 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecz-

nej 

Aktywizacja społeczna i zawodowa 

osób zamieszkałych na terenie 

gminy Krzeszowice zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem spo-

łecznym. Utworzenie Klubu Integra-

cji Społecznej 

Obszar rewitalizacji 
06.2016-

31.05.2019 
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L.p. 
Nr 

fiszki 

Nazwa  

przedsięwzięcia 

Podmiot realizu-

jący/ wniosko-

dawca 

Zakres realizowanych zadań 
Lokalizacja  

/adres  projektu 

Termin 

realizacji 

24 26 

Zagospodarowanie prze-

strzeni publicznych terenu 

przy ul. Targowej w ob-

szarze między ul. 3 – 

Maja, Kościuszki, Daszyń-

skiego i Wyki w miejsco-

wości Krzeszowice 

Gmina  

Krzeszowice 

Przedmiotem inwestycji jest przebu-

dowa istniejącej ul. Targowej  

w Krzeszowicach w skład czego 

wchodzi wykonanie nawierzchni 

drogi osiedlowej, zjazdów i podjaz-

dów, miejsc parkingowych, oświetle-

nia, wykonanie chodnika, w tym 

chodnika z wypustkami, wykonanie 

ścieku prefabrykowanego, wykona-

nie kanalizacji deszczowej, zabezpie-

czenie sieci gazowej, wycinkę istnie-

jącej zieleni wraz z wykonaniem na-

sadzeń oraz montaż małej architek-

tury (kosze na śmieci, stojaki na ro-

wery, ławki parkowe) 

Krzeszowice, 

ul. Targowa 

01.2017 - 

12.2022 

25 27 

Poprawa warunków loka-

lowych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecz-

nej 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecz-

nej 

Przedmiotem inwestycji jest moder-

nizacja budynku: 

- dostosowanie przestrzeni publicz-

nej do potrzeb osób z niepełno-

sprawnością 

- dostosowanie do współczesnych 

norm budowlanych  

- zmiana istniejących obiektów pu-

blicznych 

- likwidacja barier architektonicz-

nych w budynku użyteczności pu-

blicznej  

- zmiana lokalu świadczenia usług 

społecznych dla mieszkańców 

- dostosowanie pomieszczeń do 

grup wiekowych : niemowlęta, 

dzieci, osoby stare, osoby niepełno-

sprawne 

Krzeszowice 

ul. Kościuszki 43 
2017-2020 

26 28 

Przeniesienie zabytkowej 

willi „Japonka” (w proce-

durze konserwatorskiej)  

na nową lokalizację 

Pałac Zdrojowy 

Krzeszowice 

Lidia Krzętowska-

Żbik 

Kontynuacja zagospodarowania ze-

społu obiektów Pałacu Zdrojowego 

oraz zgodnie z porozumieniem z Po-

wiatem Krakowskim przeniesienie 

do właściwej lokalizacji zabytkowego 

obiektu „Japonka” 

Krzeszowice 

ul. Kościuszki 1a 

08.2017 – 

08.2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie fiszek projektów, UWAGA! w numeracja projektów wynika z daty 

wpływu fiszki 
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Tabela 2. Spójność i komplementarność projektów oraz prognozowane efekty 

L.p. 
Cel 

PRGK 

Nr 

fiszki 
Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot realizujący/ 

wnioskodawca 

Prognozowane produkty 

i rezultaty 

Projekty komple-

mentarne 

1 2.1. 1 

Modernizacja cieplna bu-

dynków przy ul. Armii Kra-

jowej i ul. Targowej na te-

renie os. „Centrum”  

w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokator-

sko-Własnościowej "Przy-

jaźń" w Krzeszowicach 

Spółdzielnia Mieszka-

niowa Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przyjaźń" 

 w Krzeszowicach  

ul. Długa 18A  

32-065 Krzeszowice 

 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców OR, Zmniej-

szenie kosztów opłat za 

ogrzewanie, Wykonanie 

ocieplenie budynków,  

 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej; 

projekt Gminy nr 

17 

2 
5.3. 

2.2. 
2 

Modernizacja stanowisk 

na odpady wraz z monta-

żem koszy na psie od-

chody przy ul. Armii Krajo-

wej i Targowej na terenie 

os. „Centrum” w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej 

"Przyjaźń" w Krzeszowi-

cach 

Spółdzielnia Mieszka-

niowa Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przyjaźń" 

 w Krzeszowicach  

ul. Długa 18A  

32-065 Krzeszowice 

 

Poprawa jakości życia i 

warunków sanitarno-epi-

demiologicznych w OR, 

Zmodernizowanie stano-

wisk na odpady, montaż 

stanowisk koszy na psie 

odchody 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

3 
2.2. 

3.5. 
3 

Modernizacja placu zabaw 

przy ul. Armii Krajowej na 

terenie os. „Centrum” w 

zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokator-

sko-Własnościowej "Przy-

jaźń" w Krzeszowicach 

Spółdzielnia Mieszka-

niowa Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przyjaźń" 

w Krzeszowicach ul. 

Długa 18A 32-065 

Krzeszowice 

Rozwój i poprawa warun-

ków życia mieszkańców 

OR 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej; 

problemowa – 

projekty kiero-

wane do dzieci z 

OR 

4 

2.3. 

5.1. 

5.3. 

4 

Modernizacja stanowisk 

parkingowych przy ul. Ar-

mii Krajowej na terenie os. 

„Centrum” w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej 

"Przyjaźń" w Krzeszowi-

cach 

Spółdzielnia Mieszka-

niowa Lokatorsko-Wła-

snościowa "Przyjaźń" 

w Krzeszowicach ul. 

Długa 18A 32-065 

Krzeszowice 

 

Poprawa jakości życia i 

warunków sanitarno-epi-

demiologicznych  

 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

spółdzielni, pro-

blemowa – pro-

jekt Gminy nr  10 

5 

1.1. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

5 

„Cztery pory roku – kultu-

ralnie i sportowo” 

 

Centrum Kultury i 

Sportu w Krzeszowi-

cach 

 

Zwiększenie ilości wyda-

rzeń kulturalnych i spor-

towych w obszarze rewi-

talizacji. Zwiększona ilość 

uczestników (mieszkań-

ców Gminy) tych wyda-

rzeń, w tym szczególnie 

rodzin z dziećmi, senio-

rów. Poszerzenie grupy 

odbiorców oferty CKIS w 

Krzeszowicach. 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym 

nr:6,7, 8, 15 

6 

1.7. 

3.1. 

3.5. 

6 

Modernizacja dworca au-

tobusowego wraz z adap-

tacją pomieszczeń na po-

trzeby CKiS w Krzeszowi-

cach 

Gmina Krzeszowice 

Wsparcie obiektu, dosto-

sowanie obiektu do po-

trzeb osób z niepełno-

sprawnościami, miesz-

kańcy korzystający z wy-

remontowanej infrastruk-

tury  

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym nr:  

5, 7, 8, 15 
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L.p. 
Cel 

PRGK 

Nr 

fiszki 
Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot realizujący/ 

wnioskodawca 

Prognozowane produkty 

i rezultaty 

Projekty komple-

mentarne 

7 1.2. 7 

„Już pływam” - zagospo-

darowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

Gmina Krzeszowice 

dzieci ze szkół podstawo-

wych umiejące pływać, 

poprawa kondycji fizycz-

nej, korekcja wad po-

stawy, profilaktyka zdro-

wotna  

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym nr: 

5,6, 8, 15 

8 

1.1. 

1.2. 

1.7. 

3.2. 

8 

Aktywizacja sportowa i re-

kreacyjna mieszkańców 

obszaru objętego Progra-

mem Rewitalizacji Gminy 

Krzeszowice – utworzenie 

„Nordic Walking Park”  

 

Gmina Krzeszowice 

 

utworzenie tras do Nordic 

Walking, wzrost świado-

mości dziedzictwa kultu-

rowego i przyrodniczego 

mieszkańców obszaru 

partnerów projektu, 

wzrost liczby turystów od-

wiedzających tereny 

Gminy Krzeszowice, po-

prawa sprawności fizycz-

nej mieszkańców, po-

prawa ogólnego stanu 

zdrowia mieszkańców 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym nr: 

5,6,7,15 

9 
3.2. 

5.4. 
9 

Rewitalizacja terenów par-

kowych w centrum miasta 

 

Gmina Krzeszowice 

zabytki nieruchome ob-

jęte wsparciem, obiekty 

dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawno-

ściami, Wzrost oczekiwa-

nej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miej-

scach należących do dzie-

dzictwa kulturowego i na-

turalnego oraz stanowią-

cych atrakcje turystyczne, 

nowo utworzone miejsca 

pracy  

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym nr: 

8, 12, 14 

Międzyokresowa 

10 

2.3. 

3.5. 

5.1. 

5.2. 

1.8. 

 

10 

Budowa parkingu Parkuj i 

Jedź przy dworcu PKP w 

Krzeszowicach 

 

Gmina Krzeszowice 

obiekt „parkuj i jedź”, 

miejsca postojowe, miej-

sca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych, wę-

zeł przesiadkowy, obiekt 

„Bike&Ride", stanowiska 

postojowe w wybudowa-

nych obiektach, obiekt 

dostosowany do potrzeb 

osób z niepełnosprawno-

ściami 

Problemowa i 

przestrzenna 

(inne projekty in-

westycyjne 

Gminy, nr 4 oraz 

międzyokresowa 

11 

1.4. 

2.1. 

4.2. 

11 

Przebudowa, nadbudowa, 

rozbudowa budynku usłu-

gowo – mieszkalnego 

Barbara Gala,  

Bartosz Gala 

osoby opiekujące się 

dziećmi w wieku do lat 3 

objęte wsparciem w pro-

gramie, utworzone miej-

sca opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3  

Problemowa: 

projekty moder-

nizacji i przebu-

dowy budynków 

mieszkalnych,         

w tym nr 1, 17; 

projekty gospod. 

nr 20, 21, 28 

12 
1.7. 

3.2. 
12 

Zagospodarowanie działki 

przy ul. Ogrodowej w 

Krzeszowicach 

Gmina Krzeszowice 

obiekty objęte wspar-

ciem, obiekty dostoso-

wane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym nr: 

8, 12, 14 
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L.p. 
Cel 

PRGK 

Nr 

fiszki 
Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot realizujący/ 

wnioskodawca 

Prognozowane produkty 

i rezultaty 

Projekty komple-

mentarne 

13 

1.2. 

1.7. 

3.2. 

3.3. 

3.5. 

5.4. 

14 

Krzeszowicki Park Edukacji 

i Przyrody – Al. Solidarno-

ści / Plac F. Kulczyckiego w 

Krzeszowicach 

 

Gmina Krzeszowice 

Krzeszowicki Park Eduka-

cji i Przyrody, podobszary 

Krzeszowickiego Parku 

Edukacji i Przyrody, ławki 

dla użytkowników, ka-

mery monitoringu miej-

skiego, tablice edukacyjne 

i informacyjne, obiekt po-

stojowy dla rowerzystów, 

obiekt dostosowany do 

potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym nr: 

8, 12, 14 oraz nr 

24 

14 
3.1. 

1.7. 
15 

Modernizacja infrastruk-

tury sportowej w obszarze 

rewitalizacji 

Centrum Kultury i 

Sportu w Krzeszowi-

cach 

Zwiększenie liczby wejść 

na lodowisko w okresie 

funkcjonowania, Zwięk-

szenie ilości boisk ze 

sztuczną nawierzchnią, 

Zwiększenie liczby wejść 

na boisko ze sztuczną na-

wierzchnią, Wydłużenie 

bieżni lekkoatletycznej, 

Zwiększenie ilości skoczni 

w dal, Zwiększenie ilości 

rzutni, Wzrost ilość osób 

korzystających z obiektów 

lekkoatletycznych 

Przestrzenna i 

problemowa – 

inne projekty 

Gminy w tym nr: 

5, 6, 7, 8 

15 

1.1. 

1.3. 

1.5. 

3.1. 

4.3. 

16 
Krzeszowicki Dom Wspar-

cia i Rozwoju – DwR 

Stowarzyszenie Pro 

Psyche na Rzecz Zdro-

wia Psychicznego 

Przedsiębiorstwa uloko-

wane na zrewitalizowa-

nych obszarach, projekty 

wsparte przy pomocy in-

strumentów finansowych, 

wsparte w programie 

miejsca świadczenia usług 

społecznych, istniejących 

po zakończeniu projektu, 

Poszerzenie oferty infra-

strukturalnej dla osób 

starszych, Utworzenie no-

wych miejsc pracy, Po-

prawa warunków życia i 

zdrowia mieszkańców 

gminy  Aktywizacja zawo-

dowa społeczności lokal-

nej  

Problemowa i 

przestrzenna: 

projekt nr 6; pro-

jekty gospod.: nr 

20, 21, 28 

16 2.1. 17 

Remont budynków komu-

nalnych zarządzanych 

przez ZABK 

Zakład Administracji 

Budynków Komunal-

nych 

Remont 8 budynków ko-

munalnych w obszarze re-

witalizacji 

Problemowa: 

projekty Spół-

dzielni Mieszka-

niowej (w tym nr 

1;  

projekty Gminy 

dot. zasobów 

mieszkaniowych) 
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L.p. 
Cel 

PRGK 

Nr 

fiszki 
Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot realizujący/ 

wnioskodawca 

Prognozowane produkty 

i rezultaty 

Projekty komple-

mentarne 

17 
3.1. 

1.7. 
19 Budowa biblioteki głównej 

Miejsko-Gminna Bi-

blioteka Publiczna im. 

Kazimierza Wyki 

Aktywizacja społeczeń-

stwa gminy Krzeszowice, 

zwiększenie liczby czytel-

ników, nowa oferta skie-

rowana dla wszystkich 

grup użytkowników bi-

blioteki 

Przestrzenna  i 

problemowa: 

projekty nr 6, 23 

18 

4.2 

3.4. 

1.7. 

20 

Budynek hotelowy zawie-

rający pomieszczenia 

usług opieki zdrowotnej, 

gastronomii i sportu oraz 

infrastruktury 

Janusz Żbik 

Rozwój bazy hotelowo-

leczniczej oraz sportowo-

rekreacyjnej Krzeszowic. 

Polepszenie stanu zdro-

wia społeczeństwa. Roz-

winięcie działalności go-

spodarczej. Utworzenie 

dodatkowych miejsc 

pracy dla społeczności lo-

kalnej. 

Problemowa: 

projekty nr 16, 

21, 28 

19 
4.2. 

1.5. 
21 

Poprawa potencjału spo-

łecznego i gospodarczego 

miasta Krzeszowice 

 

Joanna Sobula Pośred-

nictwo w obrocie nie-

ruchomościami „Buy 

home" 

 

Podniesienie kwalifikacji 

zawodowych osób poszu-

kujących pracę, zatrud-

nienie osób bezrobot-

nych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, w tym 

również osób biernych za-

wodowo, zatrudnienie 

osób, które uzyskały nie-

zbędną wiedzę i kwalifika-

cje zawodowe 

Problemowa: 

projekty nr 16, 22 

20 1.7. 22 
„Muzyka lekiem na 

wszystko" 

Stowarzyszenie „Poko-

chajmy muzykę" 

Edukacja muzyczna i mu-

zykoterapia dla mieszkań-

ców obszaru rewitalizacji 

Problemowa: 

projekty nr 16, 25 

21 

1.2. 

3.1. 

3.5. 

23 
Rozbudowa Szkoły Podsta-

wowej w Krzeszowicach 
Gmina Krzeszowice 

Obiekty objęte wspar-

ciem, obiekty dostoso-

wane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Problemowa: 

projekty nr 7; 

przestrzenna: 

inne projekty 

Gminy obejmu-

jące moderniza-

cję budynków 

publicznych 

22 

 

 

3.1. 

1.1. 

1.3. 

1.6. 

1.8 

24 

Utworzenie interdyscypli-

narnego centrum dydak-

tyczno-konferencyjnego 

służącego zaspokajaniu 

potrzeb edukacyjnych 

szkoleniowych oraz spo-

łecznych i kulturalnych 

mieszkańców gminy i or-

ganizacji pozarządowych 

Krzeszowickie Towa-

rzystwo Pszczelnicze 

„BARĆ" 

 

Utworzenie centrum dy-

daktyczno-kinowego z 

pełnym wyposażeniem - 

planowana jest rozbu-

dowa budynku (łączna 

pow. Użytkowa przezna-

czona na cele społeczne 

to 160-180m2.), zatrud-

nienie bezrobotnych 

 

Przestrzenna i 

problemowa – 

projekty Gminy, 

w tym nr 8, 12, 

14 
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L.p. 
Cel 

PRGK 

Nr 

fiszki 
Nazwa przedsięwzięcia 

Podmiot realizujący/ 

wnioskodawca 

Prognozowane produkty 

i rezultaty 

Projekty komple-

mentarne 

23 
1.3. 

1.5. 
25 Aktywność daje możliwość 

Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej 

Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób zamiesz-

kałych na terenie gminy 

Krzeszowice zagrożonych 

ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym. Utwo-

rzenie Klubu Integracji 

Społecznej 

Problemowa: 

projekty nr 13, 

16,22 

24 

2.3. 

3.2. 

3.3. 

5.1. 

26 

Zagospodarowanie prze-

strzeni publicznych terenu 

przy ul. Targowej w obsza-

rze między ul. 3 – Maja, 

Kościuszki, Daszyńskiego i 

Wyki w miejscowości Krze-

szowice 

Gmina Krzeszowice 

 

Miejsca postojowe, miej-

sca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych 

 

Problemowa i 

przestrzenna: 

projekty nr 4 i 10, 

Międzyokresowa 

i źródeł finanso-

wania: Moderni-

zacja dworca au-

tobusowego w 

Krzeszowicach 

(budżet gminy 

2016). 

- Rewitalizacja 

centrum Krzeszo-

wic z przywróce-

niem funkcji ob-

sługi turystyki 

uzdrowiskowej i 

kulturowej – 

2010 r. (budżet 

gminy oraz środki 

MRPO 2007-

2014) 

- Mój rynek - re-

mont placu tar-

gowego w Krze-

szowicach – 2013 

r.(budżet gminy 

oraz środki 

PROW 2007-

2014) 

25 

3.1. 

1.3. 

1.5. 

27 

Poprawa warunków loka-

lowych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecz-

nej 

Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej 

Wsparte w programie 

miejsca świadczenia usług 

społecznych, obiekty ob-

jęte wsparciem, obiekty 

dostosowane do potrzeb 

osób z niepełnosprawno-

ściami 

Problemowa i 

przestrzenna: 

projekty nr 25, 

16, 19 

26 

4.2 

3.4. 

1.7. 

28 

Przeniesienie zabytkowej 

willi „Japonka” (w proce-

durze konserwatorskiej) 

na nową lokalizację 

Pałac Zdrojowy Krze-

szowice 

Lidia Krzętowska-Żbik 

Rozwój bazy leczniczej 

oraz sportowo-rekreacyj-

nej Krzeszowic 

Polepszenie stanu zdro-

wia społeczeństwa 

Utworzenie dodatkowych 

miejsc pracy poprzez roz-

winięcie działalności go-

spodarczej 

Problemowa: 20, 

21, przestrzenna: 

projekty nr 20, 26 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie fiszek projektów, UWAGA! w numeracja projektów wynika z daty 

wpływu fiszki 
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Tabela 1 Szacowana wartość projektów podstawowych, termin realizacji i potencjalne źródła ich 

finansowania 

L.p. 
Nr 

fiszki 
Nazwa  

przedsięwzięcia 
Podmiot realizujący/ 

projektodawca 
Szacowana 

wartość w zł 
Źródła 

finansowania 
Termin 

realizacji 

1 1 

Modernizacja cieplna 

budynków przy ul. Armii 

Krajowej i ul. Targowej na 

terenie os. „Centrum”  

w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej „Przyjaźń" 

w Krzeszowicach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-

Własnościowa "Przyjaźń" 

w Krzeszowicach  

ul. Długa 18A  

32-065 Krzeszowice 

1 705 000 
Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 

07.2017 – 

10.2020 

2 2 

Modernizacja stanowisk na 

odpady wraz z montażem 

koszy na psie odchody przy 

ul. Armii Krajowej i 

Targowej na terenie os. 

„Centrum” w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej 

„Przyjaźń" w Krzeszowicach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-

Własnościowa "Przyjaźń" 

w Krzeszowicach  

ul. Długa 18A  

32-065 Krzeszowice 

255 500 
Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 

02.2017 - 

11.2017 

3 3 

Modernizacja placu zabaw 

przy ul. Armii Krajowej na 

terenie os. „Centrum”  

w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej „Przyjaźń" 

w Krzeszowicach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-

Własnościowa "Przyjaźń" 

w Krzeszowicach  

ul. Długa 18A  

32-065 Krzeszowice 

64 000 Środki prywatne 
05.2017 – 

10.2018 

4 4 

Modernizacja stanowisk 

parkingowych przy  

ul. Armii Krajowej na 

terenie os. „Centrum”  

w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej „Przyjaźń" 

w Krzeszowicach 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Lokatorsko-

Własnościowa "Przyjaźń" 

w Krzeszowicach  

ul. Długa 18A  

32-065 Krzeszowice 

300 000 
Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 

07.2017 - 

10.2019 

5 5 
„Cztery pory roku – 

kulturalnie i sportowo” 

Centrum Kultury i Sportu 

w Krzeszowicach 
4 000 000 Budżet Gminy 

01. 2017- 

12. 2022 

6 6 

Modernizacja dworca 

autobusowego wraz  

z adaptacją pomieszczeń  

na potrzeby CKiS  

w Krzeszowicach 

Gmina Krzeszowice 300 000 
Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR 

01.2017 -

12.2019 

7 7 

„Już pływam” - 

zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży 

Gmina Krzeszowice 60 000 

Budżet Gminy,  

Budżet 

Województwa 

Małopolskiego  

01.2017 - 

12.2019 

8 8 

Aktywizacja sportowa  

i rekreacyjna mieszkańców 

obszaru objętego 

Programem Rewitalizacji 

Gminy Krzeszowice – 

utworzenie „NordicWalking 

Park”  

Gmina Krzeszowice 40 000 Budżet Gminy 
12.2016 – 

12.2020 

9 9 

Rewitalizacja terenów 

parkowych w centrum 

miasta 

Gmina Krzeszowice 1 614 380 

Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR, 

(ew. NFOŚIGW) 

10.2017-

12.2018 
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L.p. 
Nr 

fiszki 
Nazwa  

przedsięwzięcia 
Podmiot realizujący/ 

projektodawca 
Szacowana 

wartość w zł 
Źródła 

finansowania 
Termin 

realizacji 

10 10 

Budowa parkingu Parkuj  

i Jedź przy dworcu PKP  

w Krzeszowicach 

Gmina Krzeszowice 2 500 000 
Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR 

09.2017 -

12.2019 

11 11 

Przebudowa, nadbudowa, 

rozbudowa budynku 

usługowo – mieszkalnego 

Barbara Gala, Bartosz 

Gala 
700 000 

Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 
do 12.2018 

12 12 

Zagospodarowanie działki 

przy ul. Ogrodowej  

w Krzeszowicach 

Gmina Krzeszowice 500 000 Budżet Gminy 
10.2017 -

12.2018 

13 14 

Krzeszowicki Park Edukacji  

i Przyrody – Al. Solidarności 

/ Plac F. Kulczyckiego  

w Krzeszowicach 

Gmina Krzeszowice 200 000 Budżet Gminy  
03.2018 – 

12.2019 

14 15 

Modernizacja 

infrastruktury sportowej  

w obszarze rewitalizacji 

Centrum Kultury i Sportu 

w Krzeszowicach 

 

1 000 000 

Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR, 

środki publiczne 

krajowe 

01.2018 – 

12.2022 

15 16 
Krzeszowicki Dom Wsparcia 

i Rozwoju – DwR 

Stowarzyszenie Pro 

Psyche na Rzecz  

Zdrowia Psychicznego 

12 300 000 
Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 

2018- 

2019 

16 17 

Remont budynków 

komunalnych zarządzanych 

przez ZABK 

Zakład Administracji 

Budynków Komunalnych 
735 000 Budżet Gminy 

01.2017 - 

12.2022 

17 19 Budowa Biblioteki Głównej 

Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna  

im. Kazimierza Wyki 

2 782 000 

Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR, 

MKiDN 

01.2017 – 

12.2020 

18 20 

Budynek hotelowy 

zawierający pomieszczenia 

usług opieki zdrowotnej, 

gastronomii i sportu  

oraz infrastruktury 

Janusz Żbik 12 800 000 
Środki prywatne, 

 RPO WM/EFRR, 

08.2017-

02.2020 

19 21 

Poprawa potencjału 

społecznego i 

gospodarczego miasta 

Krzeszowice 

Joanna Sobula 

Pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami 

"Buyhome" 

1 000 000 
Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 

2017 –  

2022 

20 22 
"Muzyka lekiem na 

wszystko" 

Stowarzyszenie 

"Pokochajmy muzykę" 
10 000 

Środki prywatne,  

Budżet Gminy 

04.2017-

06.2017 

21 23 

Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej  

w Krzeszowicach 

Gmina Krzeszowice 5 800 000 
Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR 

10.2017-

12.2019 

22 24 

Utworzenie 

interdyscyplinarnego 

centrum dydaktyczno-

konferencyjnego służącego 

zaspokajaniu potrzeb 

edukacyjnych, 

szkoleniowych oraz 

społecznych i kulturalnych 

mieszkańców gminy  

i organizacji 

pozarządowych 

Krzeszowickie 

Towarzystwo 

Pszczelnicze "BARĆ" 

530 000 
Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 

06.2017-

12.2022 

23 25 Aktywność daje możliwość 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
899 346 

Budżet Gminy,  

RPO WM/EFS 

06.2016-

05.2019 
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L.p. 
Nr 

fiszki 
Nazwa  

przedsięwzięcia 
Podmiot realizujący/ 

projektodawca 
Szacowana 

wartość w zł 
Źródła 

finansowania 
Termin 

realizacji 

24 26 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych 

terenu przy ul. Targowej  

w obszarze między  

ul. 3 Maja, Kościuszki, 

Daszyńskiego i Wyki  

w miejscowości 

Krzeszowice 

Gmina Krzeszowice 600 000 
Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR 

01.2017 - 

12.2022 

25 27 

Poprawa warunków 

lokalowych Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
31 000 

Budżet Gminy,  

RPO WM/EFRR 

2017- 

2020 

26 28 

Przeniesienie zabytkowej 

willi „Japonka” (w 

procedurze 

konserwatorskiej)  

na nową lokalizację 

Pałac Zdrojowy 

Krzeszowice 

Lidia Krzętowska-Żbik 

2 200 000 
Środki prywatne,  

RPO WM/EFRR 

08.2017- 

08.2019 

 
Łączna szacunkowa wartość brutto projektów 

podstawowych lata 2015-2022 
52 926 226,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie fiszek projektów 
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Tabela 2 Indykatywne ramy finansowe Programu Rewitalizacji Gminy Krzeszowice 
 

L.p. Kategoria kosztów PRGK Źródło danych/ założenia Wartość brutto1 

1 
Szacunkowa wartość projektów 
podstawowych 

Fiszki projektowe 
/dane projektodawców  

    52 926 000 zł  

1a 
Szacunkowa wartość podstawowych 
projektów Gminy 

   21 062 000 zł  

1b w tym projektów inwestycyjnych    16 062 000 zł  

1c w tym projektów "miękkich"      4 999 000 zł  

3 
Szacunkowa wartość projektów 
uzupełniających 

Szacunek ekspercki – 3% wartości 
projektów z listy podstawowej (3% z 
1.) 

      1 588000 zł  

4 
Szacunkowe koszty zarządzania procesem 
rewitalizacji 

Szacunek ekspercki – 0,5% wartości 
gminnych projektów podstawowych  

          105 000 zł  

5 Łączna szacunkowa wartość PRGK 1+3+4     54 619000 zł  

6 
Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie 
na środki EFRR 

65% wartości projektów 
inwestycyjnych z listy podstawowych 
projektów  

46 418 000 zł 

7 
Szacunkowe maksymalne zapotrzebowanie 
na środki EFS 

85% wartości projektów społecznych 
z listy podstawowych projektów oraz 
50% wartości projektów 
uzupełniających 

     1 693 000 zł  

8 
Szacunkowe minimalne zapotrzebowanie 
na krajowe środki publiczne 

35% wartości publicznych projektów 
inwestycyjnych planowanych do 
wsparcia EFRR + 15% z wartości 
projektów społecznych planowanych 
do wsparcia z EFS + 100% wartości 
pozostałych projektów publicznych z 
listy + 50% wartości projektów 
uzupełniających+ koszty zarządzania  

   12 483 000 zł  

9 
Szacunkowe minimalne zapotrzebowanie 
na środki z Budżetu Gminy 

35% wartości gminnych projektów 
inwestycyjnych planowanych do 
wsparcia EFRR + 15% z wartości 
gminnych projektów społecznych 
planowanych do wsparcia z EFS + 
100% wartości pozostałych 
projektów Gminy z listy + 50% 
wartości projektów uzupełniających + 
koszty zarządzania  

   12 483 000 zł  

10 
Szacunkowe minimalne zapotrzebowanie 
na środki prywatne 

35% wartości projektów 
beneficjentów prywatnych, 
planowanych do wsparcia EFRR  
+ 100 % wartości pozostałych 
projektów prywatnych 

   11 201 000 zł  

Źródło: opracowanie własne na podstawie fiszek i szacunków eksperckich 

 

 

                                                           
1Wyniki zaokrąglono do pełnych tysięcy zł. 
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MIASTO I GMINA KRZESZOWICE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
granica obszaru zdegradowanego granica obszaru rewitalizacji

PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCHobr. Krzeszowice

obr. Czatkowice

obr. Miękinia

obr. Filipowice

obr. Wola Filipowska

obr. Tenczynek
obr. Nawojowa Góra

obr. Żbik

Zgodnie z art.15 ust.1 pkt. 14 ustawy o Rewitalizacji  mapę 
sporządzono z wykorzystaniem warstw mapy zasadniczej 
w zakresie niezbędnym do ustalenia przebiegu granic obszarów: 
zdegradowanego i rewitalizacji. Z uwagi na metodę wyznaczenia 
granicy wg przebiegu granic działek ewidencyjnych, przy zachowaniu 
niezbędnej czytelności w skali 1:5000  mapa skomponowana została 
z warstw: podstawowych: 211 - działka ewidencyjna, 219 - część 
granicy działki, oraz pomocniczych (dla celów informacyjnych): 216, 
218, 219, 312, 362, 420, 422, 423, 424,427, 451, 453, 849, 850.
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INTERWENCJE  FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

granice 
planów zagospodarowania przestrzennego

obowiązujących miejscowych

granice 
planu zagospodarowania przestrzennego

proponowanego miejscowego

granica ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej

OBSZARY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Obszar 

Obszar zieleni publicznej 

Obszary funkcji publicznych

Obszary o charakterze przedmiejskim

Obszar zabudowy mieszkalnej, blokowej

Obszar zabudowy mieszkalnej, socjalnej

śródmiejski

1

2

1

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 – 
ul. Kościuszki, od zachodu – rz. Krzeszówką, od południa – 
działką nr 1614 (tereny PKP), od wschodu – działkami 
nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP),

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice.
 

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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