UCHWAŁA NR XVIII/120/16
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia Aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości: Spytkowice, Bachowice, Ryczów,
Miejsce, Półwieś, Lipowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446)
Rada Gminy Spytkowice u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się Aktualizację:
1) Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice na lata 2008 - 2015, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/156/08 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Lipowa na lata 2008 - 2015, zaktualizowanego Uchwałą
Nr XL/302/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu
Odnowy Miejscowości Spytkowice na lata 2008 - 2015 oraz Uchwałą Nr IV/10/10 Rady Gminy Spytkowice
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice na
lata 2008 - 2015,
2) Planu Odnowy Miejscowości Bachowice na lata 2008 - 2015, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/156/08 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Lipowa na lata 2008 - 2015, zaktualizowanego Uchwałą
Nr XVII/120/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji
Planu Odnowy Miejscowości Bachowice na lata 2008 - 2015,
3) Planu Odnowy Miejscowości Ryczów na lata 2008 - 2015, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/156/08 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Lipowa na lata 2008 - 2015, zaktualizowanego Uchwałą
Nr VII/33/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu
Odnowy Miejscowości Ryczów na lata 2008 - 2015,
4) Planu Odnowy Miejscowości Miejsce na lata 2008 - 2015, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/156/08 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Lipowa na lata 2008 - 2015,
5) Planu Odnowy Miejscowości Półwieś na lata 2008 - 2015, zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/156/08 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Lipowa na lata 2008 - 2015, zaktualizowanego Uchwałą
Nr XLI/308/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji Planu
Odnowy Miejscowości Półwieś na lata 2008 - 2015,
6) Planu Odnowy Miejscowości Lipowa na lata 2008 - 2015 zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/156/08 Rady
Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości:
Spytkowice, Bachowice, Ryczów, Miejsce, Półwieś, Lipowa na lata 2008 - 2015.
§ 2.
Teksty jednolite Planów Odnowy Miejscowości uwzględniające aktualizację stanowią załączniki do niniejszej
uchwały:
- Załącznik Nr 1 – Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice na lata 2008 - 2022,
- Załącznik Nr 2 – Plan Odnowy Miejscowości Bachowice na lata 2008 - 2022,
- Załącznik Nr 3 – Plan Odnowy Miejscowości Ryczów na lata 2008 - 2022,
- Załącznik Nr 4 – Plan Odnowy Miejscowości Miejsce na lata 2008 - 2022,
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- Załącznik Nr 5 – Plan Odnowy Miejscowości Półwieś na lata 2008 - 2022,
- Załącznik Nr 6 – Plan Odnowy Miejscowości Lipowa na lata 2008 - 2022.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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1. Wstęp.
Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice to dokument, który określa strategię
działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008 – 2022. Podstawą opracowania planu
jest:
1. Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice na lata 2008 - 2015 przyjęty Uchwałą
Nr 1/08 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice z dnia 29 marca 2008 r.,
zaktualizowany Uchwałą Nr 3/10 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice
z dnia 17 kwietnia 2010 r. oraz Uchwałą Nr 4/10 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Spytkowice z dnia 13 listopada 2010 r.;
2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020;

3.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020;

4.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

5.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

6.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice zatwierdzony
uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004r.;

7.

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 –
2015 zatwierdzona uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia
28 lutego 2008r.;

8.

Plan

Rozwoju

Lokalnego

Gminy
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Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2005r.;
9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Spytkowice” - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska –
Zabrze 1999.
Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice wykonano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.). Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zapisami
zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Ustawie z dnia
20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje
bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego,
SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także
planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem
planowanych działań.
Plan Odnowy Miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia
standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć.
Planowane

przedsięwzięcia

zaktywizują

mieszkańców

do

działań

prospołecznych,

a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.
Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią zachowanie szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego.
Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Ryczów oraz instytucjom
i organizacjom funkcjonującym na jej terenie, jak również umożliwić pozyskiwanie środków
zewnętrznych dla jeszcze lepszego rozwoju wsi. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań
finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną
swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie
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kolejności ich realizacji w latach 2008-2022 w zależności od uruchomienia i dostępu do
funduszy Unii Europejskiej.

2. Charakterystyka miejscowości Spytkowice.
2.1. Położenie miejscowości.
Spytkowice są ośrodkiem gminnym, położonym w zachodniej części województwa
małopolskiego na terenie powiatu wadowickiego przy drodze krajowej 44 Gliwice – Kraków,
dzięki czemu mamy dogodne połączenia z pobliskimi miastami (Kraków, Skawina,
Oświęcim, Wadowice).
Wieś rozpostarta na wzgórzach wznoszących się od niziny nadwiślańskiej położona
częściowo w Dolinie Górnej Wisły oraz na Pogórzu Wielickim. Na obszarze Spytkowic
występuje najbardziej urozmaicony na terenie gminy obszar pod względem rzeźby i
krajobrazu. Obszar ten charakteryzuje się wyrównanymi szerokimi garbami oraz
pojedynczymi wzgórzami, które są rozcięte siecią wąskich, głębokich i nieckowatych dolin
deluwialnych. Spłaszczone wierzchowiny wododziałowe garbów schodzą stopniowo, a w
wielu miejscach gwałtownie, stromymi stokami do płaskich dolin (pagory, wąwozy).

Rys. nr.1. Położenie Spytkowic na mapie Polski.

Źródło: www. pl.wikipedia.org
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Rys. nr. 2. Mapa Gminy Spytkowice.

Źródło: Mapa Gminy Spytkowice – opracowanie własne.

2.2. Obszar i rodzaje gleb.
Spytkowice zajmują powierzchnię 2052,53 ha, co stanowi 41% ogólnej powierzchni
gminy. W Spytkowicach dominują gleby wysokiej wartości, które stanowią 68,5% gruntów
ornych, wieś charakteryzuje się długim okresem intensywnej wegetacji roślin, co sprzyja
rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Spytkowice odznaczają się dużymi walorami środowiska
fizyczno – geograficznego. Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców
mineralnych (pokłady węgla kamiennego oraz skały ilaste).
Gmina Spytkowice
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Tabela nr.1. Klasy bonitacyjne gleb Spytkowice.

KLASY BONITACYJNE GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne

1190,8

II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

40,1
389,2
386,8
275,9
95,9
2,9
-

Użytki zielone

236,9

II
III
IV
V
VI

3,1
109,2
81,9
35,3
7,5

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr. 2. Kompleksy rolniczej przydatności gleb.

KOMPLEKS ROLNICZEJ
PRZYDATNOŚCI GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne

1190,8

1 – pszenny bardzo dobry
2 – pszenny dobry
3 – pszenny wadliwy
4 – żytni bardzo dobry
5 – żytni dobry
6 – żytni słaby
8 – zbożowy-pastewny mocny
10 – pszenny podgórski
11 – zbożowy górski
14 – gleby orne przeznaczone pod
użytki zielone

60,0
608,5
47,4
38,8
162,2
197,0
60,3
16,6

Użytki zielone

236,9

1z – użytki zielone bardzo dobre i dobre
2z – użytki zielone średnie
3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe

0,8
221,6
14,5

Źródło: Opracowanie własne.
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2.3. Ludność.
Liczba mieszkańców miejscowości jest jednym z czynników rozwoju i potencjalnych
możliwości gospodarczych. Miejscowość Spytkowice /wg. stanu na 31.12.2015r./
zamieszkuje 4041 mieszkańców, co stanowi prawie 39% ludności zamieszkującej gminę
Spytkowice.

Liczba mieszkańców

Wykres nr. 1. Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Spytkowice.
4
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3
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1
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Źródło: Opracowanie własne.

Pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni jest największą miejscowością w
gminie. Spytkowice są miejscowością o charakterze wielofunkcyjnym, choć ciągle dla wielu
jej mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest

prowadzenie indywidualnych

gospodarstw rolnych. Pozostali mieszkańcy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach
funkcjonujących na terenie gminy oraz poza jej granicami. Obecnie w naszej miejscowości
utrzymanie daje w największym stopniu praca w sektorze prywatnym i państwowym, ale
również w mniejszym stopniu rolnictwo i własna działalność gospodarcza i usługowa.
Spytkowice słyną z dobrego chleba, na terenie wsi istnieje aż 5 piekarni. Oprócz małych
zakładów rzemieślniczych istnieją także jednostki prowadzące produkcje na szeroka skalę tj.
Wytwórnia Pasz i Koncentratów „De Heuse”, PPHU „SPEC – GAZ”, PHU „JANPA”, PPDM
„DROG – BUD”, wytwórnia napojów „SAHARA”, ubojnia drobiu „KO – BO” oraz ferma
drobiu.
Statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nie zawierają
rozbicia na poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy. Zawarta w nich liczba 240
osób bezrobotnych odnosi się do całej gminy. Ze względu jednak na jej rolniczy charakter,
znaczne rozdrobnienie agrarne gospodarstw, w których zatrudnienie znajdują nieraz całe
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rodziny nie jest to liczba odzwierciedlająca stan rzeczywisty. Statystki nie uwzględniają
bowiem np. „gospodyń domowych”. Bezrobotni z terenu gminy Spytkowice stanowią 4,7%
osób bezrobotnych w powiecie. Ponieważ mieszkańcy gminy stanowią 6,5% ludności
powiatu, można przyjąć, że obecnie problem bezrobocia na obszarze gminy nie jest większy
niż w całym powiecie.
Mieszkańcy naszej wsi są dobrze zorganizowani, wszelkie problemy są rozwiązywane
głównie w oparciu o wspólny dialog we współpracy z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.
Mieszkańcy maja możliwość do wspólnego spędzania czasu, choćby podczas Dożynek,
festynów, majówek i innych imprez kulturalnych.

3. Wykaz istniejących zasobów miejscowości
3.1. Rys historyczny.
SPYTKOWICE — (Spythkowycz — 1292, Spythcovycze, Spitcovycze — 1377,
Spithkowycze — 1470-80, Spithkowicze — 1581, XVII — XX wiek — Spytkowice). Liczba
mieszkańców — ok. 4 tys. Wieś leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej
dnem Wisłą i wzgórz Pogórza Wielickiego ok. 13,5 km na północny wschód od Wadowic i
ok. 40 km na zachód od Krakowa. Nazwa wsi pochodzi od popularnego w średniowieczu
słowiańskiego imienia Spic(y)mir — zdrobniale: Spytek, Spytko, czyli „wieś poddanych lub
potomków Spytka”.
Nie wiadomo kiedy powstała wieś, materiał archeologiczny wskazuje, że w XI i XII
wieku były w Spytkowicach jakieś osiedla ludzkie. Hipotetycznie istniała w Spytkowicach w
roku 1179 jakaś komora celna między dzielnicą śląską, a dzielnicą krakowską. Jedno jest
pewne, że w roku 1229 wieś już istniała i mogła tam być jakaś świątynia, gdyż tutaj zwołał
wiec Henryk Brodaty, na który miał przybyć Konrad Mazowiecki. Ten ostatni przybył, ale
podstępnie uwięził Henryka i jego dwór w trakcie mszy.
W roku 1304 książę opolski przenosi istniejącą już wieś na prawo niemieckie. Nie
wiadomo czy we wsi istniał już kościół, jeśli nie to przywilej lokacyjny musiał go we wsi
przewidywać.

Pierwsza wzmianka o nieznanym z imienia proboszczu spytkowickiego

kościoła pochodzi z roku 1322 kiedy to uposaża go książę oświęcimski Jan I Scholastyk, a
następna z roku 1326, kiedy to w Spisie Świętopietrza występuje Michael ze Spikowic
(Spytkowic). Kolejny proboszcz o imieniu Witkone występuje w spisie z roku 1335,
Natomiast pierwsza pewna wzmianka o kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
pochodzi z roku 1358, kiedy to oficjalnie wymieniono spytkowicką parafię w Spisie
Gmina Spytkowice
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Świętopietrza. Płacono z tej parafii 17 skojców i 7 denarów (1 skojec = 32 denary), czyli
mieszkało tu ok. 550 osób, nie licząc dzieci do 7 roku życia, ubogich i żebraków (nie płacili).
W roku 1358 w skład spytkowickiej parafii wchodziły następujące wioski: Spytkowice,
Bachowice (był tam kościół filialny), Lipowa, Łączany, Miejsce, Przewóz, Ryczów
i Smolice. Przez pewien czas w XIV wieku w Bachowicach była samodzielna parafia.
Spytkowice wspomina również Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80), pisze on
że we wsi jest drewniany kościół parafialny p.w. św. Katarzyny. Właścicielem wsi był książę
zatorski. We wsi w tym czasie oprócz folwarku były łany kmiece, role zagrodników oraz
karczma.
Niedługo potem, jeszcze przed śmiercią książęta zatorscy — bracia: Kazimierz
i Wacław wyzbyli się klucza dóbr spytkowickich. Odstąpili oni te dobra w roku 1488
Pawłowi Myszkowskiemu herbu Jastrzębiec z pobliskiego Przeciszowa, a ten z kolei odstąpił
część z nich w roku 1489 swojemu bratu — kasztelanowi sądeckiemu Piotrowi
Myszkowskiemu herbu Jastrzębiec. Tenże odkupił od sukcesorów brata pozostałe części
w roku 1492. Potomkowie Piotra Myszkowskiego władali tymi dobrami prawie przez 130 lat
bo do roku 1617.
Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś należy do
wojewody krakowskiego — Myszkowskiego. We wsi było 30 kmieci na półłankach,
9 zagrodników z rolą, 1 zarodnik bez pełnej roli, 2 komorników z bydłem, 2 komorników bez
bydła, 1 zagroda na czynszu, 3 rzemieślników, 1 rzeźnik, 2 przekupniów i karczma na 1 ½
półłanka. Ponadto we wsi był rozległy folwark.
W tym czasie kościół w Spytkowicach przemianowany został na zbór kalwiński przy
cichym przyzwoleniu biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego. W roku 1617 jakąś
część Spytkowic nabył biskup krakowski Marcin Szyszkowski (zm. w 1630 r.) usuwając
kalwinów i przeprowadzając rekoncyliację kościoła. Do roku 1630 powiększył dobra
Myszkowskich i przebudował zamek w Spytkowicach na okazałą rezydencję z ogrodem. Po
jego śmierci dobra odziedziczył jego brat Jan, a następnie bratanek — biskup warmiński
Mikołaj Szyszkowski (zm. w 1643 r.), który w roku 1633 rozpoczął budowę murowanego
kościoła w Spytkowicach. Budowę kościoła zakończono w roku 1683, kiedy to został
poświęcony przez biskupa pomocniczego krakowskiego Mikołaja Oborskiego, miało to
miejsce w trakcie przemarszu wojsk i dworu króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia.
W tym czasie klucz dóbr spytkowickich należał już do Łukasza Opalińskiego herbu Łodzia
(1612-1660). Po nim dobra odziedziczyła Zofia Izabela Opalińska (1642–83), która wniosła
te dobra w posagu Stanisławowi Herakliuszowi ks. Lubomirskiemu herbu Szreniawa (1630Gmina Spytkowice
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1702). Po nich w drodze kolejnych posagów przeszły te dobra do Czartoryskich, by na
początku XIX wieku ostatecznie trafić w ręce Potockich, którzy byli ostatnimi właścicielami
majątku spytkowickiego (w ramach dóbr zatorskich) przed II wojną światową.
W latach 80. XIX wieku wieś składała się z 364 domów i liczyła 1088 mieszkańców
(w tym: 37 Żydów). Majątek ziemski w Spytkowicach obejmował 728 mórg roli, 61 mórg
łąk, 77 morgi pastwisk i 79 mórg lasu. Chłopi w tym czasie gospodarowali na 1908 morgach
roli, 115 morgach łąk, 317 morgach pastwisk i 10 morgach lasu.
W roku 1887 w Spytkowicach powstało jedno z pierwszych na ziemiach polskich
kółko rolnicze.
Na przełomie XIX i XX wieku zamek spytkowicki przestał pełnić funkcję rezydencji
Augusta hr. Potockiego, który przebywał głównie w Zatorze. Działały natomiast: browar
i gorzelnia oraz inne przedsiębiorstwa spytkowickiego majątku. Po pożarze zamek popadł
w ruinę i dopiero po II wojnie światowej przystąpiono do systematycznej odbudowy. Obecnie
zamek w Spytkowicach, gruntownie wyremontowany w latach dziewięćdziesiątych, jest
siedzibą jednego z oddziałów Archiwum Państwowego w Krakowie.

3.2. Zabytki.
Zamek w Spytkowicach stanowiący wybitny przykład architektury i kompozycji
krajobrazowej o znaczeniu narodowym z zachowanymi detalami architektonicznymi
gotyckimi i wczesnobarokowymi, został wpisany do rejestru zabytków pod nr. A – 472.
Zamek zbudowany został w 1 połowie XVI wieku przez Wawrzyńca Myszkowskiego
w stylu gotycko-renesansowym. W barokową rezydencję przekształcił go biskup krakowski
Marcin Szyszkowski przed 1630 r.
W
z

1644

r.

zamkiem

Spytkowice
przeszły

wraz

w

ręce

Opalińskich z Bnina, którzy nie
dbali

o

rezydencję

tak,

że

w początkach XVIII w. znalazła się
w złym stanie. Wkrótce klucz
spytkowicki

przejęła

rodzina

Sieniawskich, a po nich drogą
koligacji rodzinnych, przeszedł na
własność Augustowej Czartoryskiej
i jej córki Izabeli Lubomirskiej. W 2. połowie XVIII w. tylko południowe skrzydło zamku
nadawało się do użytkowania, pozostałe były zrujnowane. Na początku XIX w. Spytkowice i
Gmina Spytkowice
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zamek znalazły się w posiadaniu Artura Potockiego. Potoccy posiadali zamek do 1945 r. W 1.
połowie XIX w. przeprowadzono w zamku prace zabezpieczające. Cennymi elementami są
zachowane detale gotyckiego zamku - nadproże bramy z herbem Jastrzębiec i ozdobną
inskrypcją z imieniem Wawrzyńca Myszkowskiego oraz fragment nadproża z laskowaniem
w typie portali wawelskich i fragmenty węgarów portalu z laskowaniem z 1. połowy XVI w.
Podczas wykopalisk w zamku odnaleziono też cenne fragmenty zbroi z XV w. Zamek
murowany, częściowo piętrowy, posiadał trzy skrzydła ujmujące prostokątny dziedziniec, z
kwadratową wieżą na narożniku południowo-wschodnim. Od frontu rozpościera się szeroka
fosa z kamiennym mostem. W latach 80. i 90. XX w. w zamku przeprowadzono gruntowne
prace remontowe i konserwatorskie, m.in. zrekonstruowano piętro w części zachodniej
skrzydła południowego, baszty południowe. Zamkowi przywrócono wczesnobarokowy
wygląd i układ przestrzenny. Po długotrwałym remoncie, od 1995 r. w zamku mieści się
Oddział Archiwum Państwowego w Krakowie. Po północnej stronie zamku znajdował się w
XVII wieku park zamkowy towarzyszący rezydencji biskupiej, który był wielokrotnie
przekształcany, rekomponowany i w 2 połowie XX wieku zajmował powierzchnię około 6 ha.
Za parkiem rozciągały się stawy, których zarysy przetrwały do czasów obecnych.
Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny wzniesiony w 1 poł. XVIIw. stanowiący
cenny przykład barokowej architektury sakralnej oraz z uwagi na wartości artystyczne,
zabytkowe, historyczne i kulturalne został wraz z najbliższym otoczeniem, murowanym
ogrodzeniem i drzewostanem wpisany do rejestru zabytków pod nr. rej. A – 292.
Parafia w Spytkowicach erygowana była w 1325
roku. Miejscowy kościół był wzmiankowany już
w latach 1325 - 1327. Obecny wczesnobarokowy,
murowany, zbudowano w latach 1633 - 1670.
Budowę świątyni rozpoczął w 1633 roku biskup
warmiński Mikołaj Szyszkowski, a ukończył
w 1670 r. podskarbi poznański Łukasz Opaliński.
Świątynia

konsekrowana

była

14

września

1683 roku przez biskupa sufragana krakowskiego
Mikołaja Oborskiego. Kościół został wzniesiony
na miejscu poprzedniej drewnianej świątyni.
Wieża dobudowana została do kościoła w roku
1664. Kaplica Matki Boskiej Różańcowej od
Gmina Spytkowice
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północy powstała 1668r. Kruchty od północy i zachodu dobudowane zostały w 1895 r.,
wieżyczkę na sygnaturkę umieszczono na dachu około 1700 r. W XVI wieku Wawrzyniec
Myszkowski zamienił na zbór kalwiński.
Kościół

charakteryzuje

się

masywną

rozczłonkowaną

bryłą,

jednonawowy,

o wydłużonej prostokątnej nawie głównej i węższym, zamkniętym półkolistą absydą
prezbiterium. Przy prezbiterium od północy usytuowana jest kaplica Matki Boskiej
Różańcowej, od południa zakrystia i skarbczyk. Przy nawie od północy prostokątna kruchta.
Następna kruchta jest przy nawie od frontu. W narożniku południowo zachodnim usytuowana
jest prostokątna wieża. Pomiędzy wieżą a nawą od wschodu umieszczono schody prowadzące
na chór i wieżę. Nawa główna nakryta jest dachem dwuspadowym, w kalenicy wieżyczka na
sygnaturkę, prezbiterium nakryte dachem kopulastym niższym od dachu nawy. Dachy są
niskie i średnie w proporcji do wysokości ścian. Wieża nie przewyższa korpusu kościoła i jest
zwieńczona hełmem cebulastym, wspartym na ośmiobocznym bębnie. Hełm zakończony
wieloboczną latarnią z krzyżem.
Ołtarz

główny

wczesnobarokowy,

wykonany w 1645 r. przez Jerzego Cymermana,
stolarza krakowskiego z obrazem męczeństwa św.
Katarzyny, przywiezionym w 1646 roku z Rzymu.
Tabernakulum bogato zdobione wczesnobarokowe,
ze zwieńczeniem późno barokowym. Prawy ołtarz
późnobarokowy

z

obrazem

Matki

Boskiej

z dzieciątkiem z 1752r. zwanej Matką Boską
Spytkowicką i obrazem św. Józefa malowanym
w 1753r. przez Józefa Kopacińskiego, malarza
krakowskiego. Ołtarz boczny lewy przy ścianie
tęczowej z obrazami Chrystusa ukrzyżowanego
i św. Antoniego Padewskiego, późnobarokowy
z

1754

roku,

wykonany

przez

Michała

Dobkowskiego, stolarza i snycerza krakowskiego. Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej
Różańcowej wczesnobarokowy, ambona późnobarokowa z 1700r. Chrzcielnica marmurowa
barokowa, około połowy XVIIw. Krzyż ołtarzowy późnobarokowy. Prospekt organowy
z 1687 roku, snycerka uzupełniająca z II połowy XVIII wieku.

Gmina Spytkowice
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Stanowiska archeologiczne. Na terenie Spytkowic znajduje się 46 stanowisk
archologicznych, z których 5 najcenniejszych z epoki neolitu i epoki kamienia zostały
wpisane do rejestru zabytków.

3.3. Zasoby i walory przyrodnicze.
Gmina Spytkowice w swej północnej części położona jest w makroregionie Kotlina
Oświęcimska, natomiast jej pozostały teren leży na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Takie
położenie sprawia, że na granicy z rzeką Wisłą teren gminy jest płaski z licznymi wodami
stojącymi, utworzonymi przez stare koryto rzeki i stawy hodowlane o powierzchni 300 ha, zaś
w kierunku południowym ukształtowanie terenu zmienia się w pagórkowate z licznymi
wąwozami, zagajnikami oraz lasami o powierzchni 518 ha. Urozmaicone położenie
i różnorodność ukształtowania terenu stanowią o bogactwie szaty roślinnej i świata
zwierzęcego na terenie gminy.
Flora Spytkowic liczy kilkaset gatunków, w tym 8 gatunków roślin objętych ochroną
ścisłą, 6 gatunków objętych ochroną częściową i 14 gatunków roślin rzadkich. Należą do nich
m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grążel żółty, grzybieńczyk wodny, kruszczyk
szerokolistny, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko. Ciekawym
miejscem pod względem przyrodniczym są lasy. Ten niezwykle urokliwy pagórkowaty teren
porośnięty kwaśną buczyną niżową, nadają im parkowy charakter. Tereny te zasiedla wiele
gatunków fauny jak: sarna, lis, zając, kuna leśna, jeż, wiewiórka, kret i licznie gnieżdżące się
ptaki wśród których znajdziemy: jastrzębia, myszołowa, sowy kilka gatunków dzięciołów,
sójkę, kosa, kukułkę, ziębę
Park zamkowy w Spytkowicach (resztki parku) stanowi fragment założenia ogrodowego
wokół zamku w kształcie litery „U" w Spytkowicach. Obszar ten dzisiaj jest bardzo
zaniedbany. W wyniku prac modernizacyjnych zamek został odbudowany, fragment
terenu ogrodzony. Z pozostałych obiektów i urządzeń ogrodowych zachowały się
resztki starego sadu, wyschnięte stawy hodowlane i zabudowania ceramiczne nieczynnego
browaru pochodzącego z około polowy XIX wieku. Powierzchnia zespołu wynosiła
około 10 ha. Współcześnie obszar ten wynosi około 6 ha.
Drzewostan parkowy pomimo, że został przetrzebiony zachował się we wschodniej
części parku w formie zwartej oraz w kilku innych miejscach w for mie
pojedynczych skupisk, pojedynczych drzew lub w układzie szpalerowym (ul. Starowiślna).
Zachowany fragment parku grupuje wiele cennych drzewa mianowicie:
Gmina Spytkowice
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1. Buk pospolity (Fagas sylvatica)
2. Dąb szypułkowy (Quercus rober)
3. Grab pospolity (Carpinus betulus)
4. Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
5. Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum)
6. Klon zwyczajny (Acer platanoides)
7. Klon czerwony (Acer rubrum)
8. Lipa drobnolistna Llilia cordata)
9. Olsza czarna (Alnus glutinosa)
10. Olsza szara (Aloes in)
11. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
12. Topola czarna (Populus nigra)
13. Wiąz pospolity (Ulmus laevis)
14. Wierzba biała (Salix alba)
15. Wierzba iwa (Salix caprea)
16. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
17. Żywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
Na uwagę zasługują, z przyrodniczego punktu
widzenia stare drzewa w tym głównie rosnące na wale 11 lip drobnolistnych, które należy
objąć ochroną pomnikową. Na pograniczu parku zamkowego i łąki rośnie grupa 4 drzew,
w tym 3 lipy drobnolistne (Tilia cordata) o obwodach 410, 412 i 475 cm i 1 dąb szypułkowy
(Quercus robur) o obwodzie 430 cm – uznana za pomnik przyrody w 1948 r.
Bardzo atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy, myśliwych i ornitologów jest starorzecze
Wisły i kompleks stawów rybnych z otuliną zieleni. Cały ten pas, porośnięty krzewami
i zaroślami wodnymi to wylęgarnia ptactwa w liczbie gatunków rzadko już spotykanych.
Gnieżdżą się tutaj kormorany, bociany białe i czarne, gęgawy, perkozy dwuczuby i zauszniki
oraz ślepowrony, które są ptasim symbolem tych terenów. Duża linia brzegowa “Wiśliska”
jest bogato ukształtowana, porośnięta krzewami, a w wodach żyją licznie prawie wszystkie
gatunki ryb słodkowodnych, wśród których znajdujemy: szczupaka, okonia, lina, leszcza,
a przede wszystkim karpia, który jest “królem” tutejszych wód.
W związku z występowaniem na terenie gminy Spytkowice licznych stawów rybnych
i zbiorników wodnych rozpoczęto wraz z gminami Zator, Przeciszów, Osiek Polanka Wielka
i Brzeźnica realizację projektu pn. „Dolina Karpia”.Celem ogólnym projektu jest stworzenie
warunków wypromowania terenu, zapewnienie spójnego rozwoju i stworzenie nowych miejsc
pracy.Projekt realizowany jest poprzez stworzenie kompleksowej i spójnej oferty turystycznej
opartej na naturalnych zasobach środowiska, poprawę i rozwój infrastruktury technicznej,
lokalny rozwój turystyki i wypromowanie produktu regionalnego jakim jest przede wszystkim
“Karp” oraz inne gatunki ryb hodowane w kompleksie spytkowickich stawów
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4. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.
4.1. Infrastruktura techniczna.
4.1.1. Wodociągi i kanalizacja.
Sołectwo Spytkowice posiada wodociąg grupowy, a stopień zwodociągowania
miejscowości wynosi ok. 98%. Zaopatrywanie w wodę odbywa się z własnych ujęć wody
podziemnej, które współpracują ze zbiornikami wyrównawczymi.
Na terenie miejscowości Spytkowice znajduje się oczyszczalnia mechaniczno –
biologiczna typu „ECOLO – CHIEF” o max. przepustowości 300m3/d. Ścieki surowe
doprowadzane są do oczyszczalni grawitacyjnie za pomocą kolektora o łącznej długości 27,6
km, a po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Wisły poprzez układ istniejących rowów
melioracyjnych. Sieć kanalizacji sanitarnej obsługuje około 2400 osób.

4.1.2. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami na terenie miejscowości Spytkowice odbywa się w oparciu
o Program Ochrony Środowiska i Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na
zlecenie Gminy Spytkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach.
Wójt Gminy Spytkowice prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Spytkowice, do którego zostało wpisanych 10 przedsiębiorców.
Spytkowice posiadają zorganizowany wywóz odpadów, które są segregowane na
plastik, metal, papier i szkło.
4.1.3. Sieć gazowa.
W miejscowości Spytkowice dobrze rozwinięta jest sieć gazownicza. Przez teren
miejscowości przebiega gazociąg wysokoprężny. Sieć średnioprężna pokrywa cały obszar
miejscowości i pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do odbioru gazu ziemnego.
4.1.4. Sieć elektroenergetyczna.
Energia doprowadzana jest liniami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, umieszczonych w poszczególnych częściach miejscowości,
a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje
transformatorowe i sieć pokrywają jednolicie obszar sołectwa Spytkowice. Urządzenia i sieci
posiadają rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom a zaopatrzenie w energię
Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

16
Strona 17

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice na lata 2008 - 2022
elektryczną na tych terenach nie stanowi problemu co może mieć decydujące znaczenie dla
rozwoju miejscowości.
Na terenie miejscowości sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz uzupełniane są punkty świetlne w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników dróg

4.1.5. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
W dzisiejszym świecie

istotną rolę odgrywa szybki przepływ

informacji

i komunikowanie się z otoczeniem. Stan usług pocztowo - telekomunikacyjnych
w miejscowości Spytkowice można ocenić jako dobry. Telekomunikacja jest ważnym
czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu rankingów atrakcyjności inwestycyjnej.
Miejscowość stelefonizowana jest w wysokim stopniu. Oprócz tradycyjnej łączności
prowadzonej za pomocą kabli teletechnicznych funkcjonuje także na jej terenie łączność za
pomocą fal radiowych. Telefonia komórkowa obejmuje swym zasięgiem teren całej
miejscowości. Poprzez sieć telekomunikacyjną mieszkańcy gminy mają w duże części
możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu.
Na terenie miejscowości funkcjonuje jeden urząd pocztowy, który obsługuje
miejscowości Spytkowice, Bachowice, Miejsce i Lipowa.
4.1.6. Ciepłownictwo.
Na obszarze Spytkowic nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów
użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości. Zaopatrzenie w ciepło
odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe w starszych budynkach, a w nowszych
budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym czynnikiem grzewczym jest
węgiel, jego pochodne i gaz ziemny. Sporadycznie występują instalacje centralnego
ogrzewania oparte na oleju opałowym, gazie propan-butan lub wykorzystujące odnawialne
źródła energii w postaci kolektorów słonecznych
4.1.7. Sieć drogowa i stan techniczny dróg.
Przez teren miejscowości przebiega droga krajowa nr 44 z Krakowa przez Skawinę,
Spytkowice do Oświęcimia i Gliwic oraz trzy drogi powiatowe:
04 – 203 (1769K) Spytkowice – Witanowice,
04 – 201 (1773K) Spytkowice – Miejsce,
Gmina Spytkowice
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04 – 202 (1774K) Poręba Żegoty – Spytkowice.
Na obszarze sołectwa znajduje się sieć dróg gminnych, z czego znaczna większość posiada
nawierzchnię ulepszoną bitumiczną ale występują drogi z nawierzchnią żwirową i gruntową.
Stan techniczny części dróg jest jednak niezadowalający i wymaga modernizacji, remontu
i napraw.

4.2. Infrastruktura społeczna.
4.2.1. Oświata.
Na terenie Spytkowic znajduje się :
- Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr H. Sucharskiego w Spytkowicach
- Szkoła Podstawowa Nr2 w Spytkowicach
W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi przedszkole, które rozpoczęło swoją
działalność w lutym 2004 roku. Wcześniej na terenie miejscowości nie funkcjonowało żadne
Przedszkole. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym funkcjonuje stołówka szkolna, która jest w
stanie wyżywić wszystkich uczniów. Również są świetlice szkolne i sale komputerowe, które
zapewniają uczniom spędzenie wolnego czasu pod nadzorem nauczyciela i pedagoga. Zespół
Szkolno - Przedszkolny posiada własne zaplecze sportowe w postaci hali gimnastycznych
i boiska przyszkolnego, natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2 posiada tylko boisko sportowe
o nawierzchni asfaltowej, którego stan techniczny kwalifikuje go do remontu.

4.2.2. Kultura.
Główną instytucją kulturotwórczą w gminie i miejscowości jest Gminny Ośrodek
Kultury. Instytucji tej nadano funkcję organizatora kultury i propagatora sportu, którą
prowadzi na terenie Spytkowic w oparciu o świetlice wiejską oraz sale widowiskową
znajdującą się w Wiejskim Domu Kultury. Podstawowym celem działalności Gminnego
Ośrodka Kultury jest gromadzenie jak największej ilości osób, które chcą się zajmować
działalnością kulturalną i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa
w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury pełni także rolę koordynatora działań i incjatyw innych
organizacji działających na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, artystycznych
i wypoczynkowych naszej społeczności. W trakcie całego roku współpracuje z Kołem
Gospodyń Wiejskich oraz miejscowymi twórcami ludowymi i przedstawicielami naszej
społeczności. Do kalendarza cyklicznych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury

weszły m. in.: Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki. Jednak
Gmina Spytkowice
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całoroczna oferta obejmuje znacznie szerszą działalność m.in.: wystawy, konkursy, turnieje,
imprezy związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieżyw okresie ferii
zimowych i wakacji letnich. Gminny Ośrodek Kultury dąży do tego aby stał się miejscem
spotkań dzieci, młodzieży, osób starszych jak i całych rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również zajęcia aerobiku, indywidualnej nauki gry
na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne, nauki języków obcych oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania dla dzieci w różnych grupach wiekowych.

4.2.3. Biblioteka Publiczna.
Działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb
edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców prowadzi Gminna
Biblioteka Publiczna w Spytkowicach. Biblioteka zorganizowana jest w sposób zapewniający
mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Osiągają najwyższe
w powiecie wadowickim wskaźniki: społecznego zasięgu oraz liczby woluminów na 100
mieszkańców
Działalność bibliotek publicznych koncentruje się na:
gromadzeniu,

opracowaniu,

przechowywaniu,

ochronie

i

konserwacji

oraz

udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej
i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, zbiory audiowizualne
i multimedialne, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form
działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania
autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy
wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe oraz
imprezy cykliczne – „Lato, czyli wakacje w bibliotece” i „Ferie zimowe z książką”),
rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
rozwijaniu

działalności

informacyjno-dokumentacyjnej

środowiska

lokalnego

(gromadzenie informacji dotyczących Gminy Spytkowice, wydarzeń historycznych
i życia społecznego mieszkańców),
zapewnieniu taniego, łatwego i powszechnego dostępu do bieżącej informacji
(wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu),
komputeryzacji procesów bibliotecznych (opracowanie: baz katalogowych o zbiorach
bibliotek, bibliografii lokalnej oraz automatyzacji usług),
prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne
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księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, bibliografii, komputerowych baz
danych; zakres świadczonych usług to m.in.:
informacja

ze

wszystkich

dziedzin

wiedzy

(bezpośrednia

na

miejscu

i telefoniczna),
wyszukiwanie informacji w Internecie za pomocą popularnych portali
i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
praca z różnorodnymi programami komputerowymi (np. Word, Power Point,
Excel).

4.2.4. Sport.
Na terenie miejscowości działa klub sportowy: LKS „ASTRA” Spytkowice.
Zasadniczym celem klubu w ramach prowadzonych zajęć sportowych przy współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
prowadzenie zajęć treningowych, poprawa sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności
sportowych oraz odciągnięcie od negatywnych zjawisk, jakim jest alkoholizm i narkomania
w naszym społeczeństwie. Klub sportowy organizuje i bierze udział w różnego rodzaju
zawodach i turniejach. Są to między innym: turnieje młodzieży i dzieci szkół gimnazjalnych i
szkół podstawowych, turnieje okazjonalne (np. Dzień Dziecka, Mikołajki na sportowo),
turniej gmin „Doliny Karpia”, turnieje piłki halowej.
Działalność w sferze sportu i rekreacji rozwijana jest również na terenie sołectwa przez:
Zespół Szkolno -Przedszkolny im mjr H. Sucharskiego oraz Szkołę Podstawową Nr 2
i Szkolny Klub Sportowy.
Infrastruktura sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i LKS „Orzeł” Ryczów na
chwilę obecną jest w dobrym stanie i wystarczająca do prowadzonej działalności,
a wyremontowane zaplecze w zaspakaja potrzeby klubu. W celu poprawy funkcjonowania
obiektu planuje się wykonanie remontu ogrodzenia, dojść i dojazdów oraz budowę trybun
i wiat dla zawodników rezerwowych. Realizacja tych zadań wpłynie na poprawę warunków
funkcjonowania i stworzy odpowiednią bazę przy wykorzystaniu, której mieszkańcy,
zawodnicy miejscowego klubu będą mogli podnosić swoje umiejętności sportowe.
Infrastruktura sportowa w postaci boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 jest
daleko niewystarczająca do prowadzonej działalności. W celu poprawy tego stanu
zaplanowano remont istniejącego boiska i wykonanie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną
nawierzchnią, które stworzy poprawi funkcjonowania i stworzy odpowiednie zaplecze
sportowe.
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4.2.5. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa zadania z zakresu ochrony zdrowia realizuje Samodzielny
Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną
ludności. Obszar działania Zakładu swym rejonem zapobiegawczo – leczniczym obejmuje
teren administracyjny miejscowości Spytkowice oraz Miejsce i Lipowa. Siedzibą Zakładu jest
budynek Ośrodka Zdrowia w Spytkowicach. W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą: Poradnie
Ogólne, Poradnie Stomatologiczne, a także Poradnia dla Dzieci, Poradnia dla Kobiet, Gabinet
USG i Gabinet Rehabilitacji. W Poradni Ogólnej wykonywane są badania diagnostyczne,
posiada one również aparaty do wykonywania EKG, badania poziomu cukru. Poradnia
Stomatologiczne wyposażona jest w nowoczesny unit stomatologiczny i we wszystkich
szkołach na terenie obszaru działania realizują program fluoryzacji dzieci, zaś Poradnia dla
Dzieci obejmuje ich stałą opieką w ramach medycyny szkolnej. Poradnia dla Kobiet
wykonuje bezpłatne badania cytologiczne, jako realizację programu profilaktycznego
wczesnego wykrywania schorzeń u kobiet. Natomiast Gabinet Rehabilitacji cieszy się dużym
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Gminy, ale także okolicznych miejscowości, stałą
zaś opieką obejmuje dzieci ze schorzeniami ruchu.
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5. Ocena mocnych i słabych stron wsi – Analiza SWOT.
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
Położenie, zwarta zabudowa o wysokim
standardzie
Droga krajowa DK 44
Dobra organizacja wewnętrzna
mieszkańców
Dobre warunki pod rozwój rolnictwa
Media: wodociąg, gaz, telefon)
Duża świadomość ekologiczna u
młodzieży
Prężnie działające organizacje
Stawy rybne, starorzecze Wisły
Malownicze położenie
Budowa kanalizacji
Siedziba gminy
Tereny pod budownictwo, zakłady pracy i
gospodarkę rolną
Zbiorniki wody słodkiej
Zabytki: zamek i kościół

Brak kanalizacji na większej części
miejscowości (tylko 25% powierzchni
miejscowości posiada kanalizację)
Słabe wykorzystanie walorów
turystycznych
Zanieczyszczone środowisko
Niezagospodarowane grunty
Brak parkingów
Słaba infrastruktura drogowa
Niedostateczne połączenie PKP i PKS
Brak regulacji potoku Spytkowickiego
Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed
powodzią
Brak dobrej jakości mostu na potoku
Spytkowickim w ciągu drogi powiatowej
ul. Pagory.
Brak chodników dla pieszych na
niektórych odcinkach dróg powiatowych i
drogi krajowej
Niedostateczna oferta spędzania wolnego
czasu dla młodzieży
Migracja ludzi wykształconych
Brak bazy wypoczynkowej
Bezrobocie
Nasilające się patologie społeczne
Słaba promocja gminy
Poszukiwanie różnych atrakcji przez
mieszkańców poza wsią
Słabo rozwinięta działalność kulturalna
ZAGROŻENIA

SZANSE
Możliwość skorzystania ze środków
funduszy unijnych
Stworzenie ofert i możliwości do rozwoju
młodych ludzi
Stworzenie ośrodka wypoczynkowego
(„Zamek”)
Rozwój hodowli karpia
„Dolina Karpia”
Przebieg „Wiślanej Trasy Rowerowej”
przez miejscowość
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6. WIZJA ODNOWY I ROZWOJU WSI:
„SPYTKOWICE – WIEŚ ESTETYCZNA, ROZWIJAJĄCA SIĘ DBAJĄC O SPECYFIKĘ REGIONU,
W KTÓREJ BEZ PRZESZKÓD MOŻNA ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA”
PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny t.j
agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki i
rekreacji.

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
edukacji, kultury, sportu, rekreacji i infrastruktury

Rewitalizacja potoków i cieków wodnych.

Remont i termomodernizacja budynków szkoły

Rekultywacja gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy
ekologiczne

Budowa sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego przy Szkole
Podstawowej nr 2 Spytkowice Przewóz

Zadrzewienie terenu za oczyszczalnią

Zwiększenie ilości sal komputerowych i pomocy naukowych

Utworzenie częściowego rezerwatu ”Spytkowice”

Remont i modernizacja budynku biblioteki wraz z modernizacją
wyposażenia i utworzeniem systemu sieciowego do udostępniania
zbiorów

Nasadzanie drzew, tworzenie „zielonych płuc” wsi

Utworzenie placów zabaw i rekreacji

Tworzenie warunków do powstawania rolnictwa ekologicznego i
gospodarstw agroturystycznych

Budowa basenu krytego

Zagospodarowanie stawów rybnych, stworzenie bazy rekreacyjnej

Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Wisła – Zamek wraz z
wykonanie i urządzenie ogrodu sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu
włoskiego, zaplecza gastronomiczno – technicznego oraz parkingów i
miejsc postojowych

Ochrona zabytków (np.: odpowiednie utrzymanie kapliczek
przydrożnych, remont obiektów obok zamku)

Wyznaczenie nowych ścieżek rowerowych
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny t.j
agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki i
rekreacji.

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
edukacji, kultury, sportu, rekreacji i infrastruktury

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w
ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w
Gminie Spytkowice

Tworzenie zespołów folklorystycznych

Remont i wyposażenie zaplecza socjalno – sportowego Pawilonu
Sportowego w Spytkowicach

Ochrona istniejących stanowisk archeologicznych

Wyposażenie w sprzęt multimedialny świetlicy i biblioteki

Kultywowanie obrzędów i tradycji

Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej

Zalesianie nieużytków

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do sieci
internetowej

Wykorzystanie źródeł geotermalnych i odnawialnych źródeł energii

Budowa i remont chodników dla pieszych przy ul. Zamkowej, ul. Jana
Pawła II w kierunku Zatora, ul. Wadowicka i ul. Wiślana.

Tworzenie deptaków spacerowych

Remont drogi krajowej na odcinku Zator – Brzeźnica i dróg
powiatowych oraz oznakowanie dróg i skrzyżowań

Promocja miejscowości

Wyznaczenie przejść dla pieszych i budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach i przejściach

Promocja „Doliny Karpia”

Budowa parkingów w miejscach użyteczności publicznej

Wyznaczenie terenów pod budowę domków rekreacyjnych

Remont i modernizacja istniejących dróg gminnych i chodników oraz
budowa nowych dróg i chodników dla pieszych.

Zwolnienia podatkowe dla osób zatrudniających więcej pracowników

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

Oznakowanie ścieżek rowerowych i „Wiślanej Trasy Rowerowej”
oraz stworzenie lokalnych atrakcji i ścieżek rowerowych
przyciągających turystów

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny t.j
agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki i
rekreacji.

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
edukacji, kultury, sportu, rekreacji i infrastruktury

Stworzenie na rzece Wiśle trasy turystycznej tzw. „Wodna trasa
turystyczna Doliny Karpia” łączącej Brzeźnicę – Łączany –
Spytkowice - Alwernię

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont wraz z ociepleniem
kompleksu budynków użyteczności publicznej przy ul. Zamkowej 12
pełniących funkcje administracyjno – biurową i społeczno kulturalną
(budynek Urzędu Gminy, Poczty i Wiejskiego Domu Kultury)

Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części
oraz remont boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego przy Zespole
pomieszczeń budynku Domu Strażaka
Szkolno - Przedszkolnym i Remont i modernizacja boiska przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w celu wykonania ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią
Wytyczenie i oznakowanie szlaków kajakowych

Wykonanie rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne przy ul. Krakowskiej w Spytkowicach.

Utrzymanie przeprawy wodnej przez Wisłę jako atrakcji turystycznej
w perspektywie

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej tj. ul. Pagory

Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci

Remont i modernizacja chodników dla pieszych na ul. Bożego Ciała,
Świętego Jana i Świętej Katarzyny w Spytkowicach.

Zagospodarowanie terenu Kanału Małopolskiego

Remont i modernizacja budynku biblioteki wraz z modernizacją
wyposażenia i utworzeniem systemu sieciowego do udostępniania
zbiorów w celu stworzenia Centrum Biblioteczno – Kulturalnego

Rewitalizacja starorzeczy Miejsce, Oko i Krajskie

Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej od ul. Nowej do ul.
Lipowej ( nowe osiedle) oraz na ul. Konwaliowej, Św. Jana, Jeziornej,
Gwarnej, Krótkiej, Myto, Torowej, Leszczynowej, Kolejowej, Pogodnej
Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Pogodnej oraz od ul. Nowej
do ul. Lipowej ( nowe osiedle)
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny t.j
agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki i
rekreacji.

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
edukacji, kultury, sportu, rekreacji i infrastruktury
Wykonanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górki II
etap, ul. Św. Bartłomieja, ul. Na Stawach, ul. Św. Jana oraz od ul.
Nowej do ul. Lipowej ( nowe osiedle)
Regulacja potoku Spytkowickiego w celu zmniejszenia zagrożenia
powodziowego
Budowa placów zabaw w przysiółkach Kępki i Górki
Remont dróg rolniczych
Remont kapliczek na terenie miejscowości
Budowa parkingu przy cmentarzu i przy przystankach kolejowych
Remont budynku na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Wodnych
Budowa nowej siedziby Gminy (budynek Urzędu Gminy)
Budowa ośrodka opieki hospicyjnej i ośrodka opieki nad ludźmi
starszymi
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7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia
dokumentu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ich obiektywnym potrzebom
oraz mając na uwadze czynniki warunkujące możliwość przyszłego rozwoju, odnowy
i rewitalizacji miejscowości Spytkowice, przystąpiono do opracowania głównych
dokumentów planistyczne jakimi są Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy
Spytkowice, Gminny Program Rewitalizacji oraz Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości.
Realizacja zamierzeń zawartych w tychże dokumentach, wymaga podjęcia starań dla
pozyskania dodatkowych środków budżetowych, na realizację poszczególnych inwestycji.
Przygotowana na potrzeby niniejszego dokumentu inwentaryzacja zasobów oraz analiza
SWOT wskazała nie tylko podstawowe problemy i zagrożenia, ale również kierunki
przyszłego, pożądanego rozwoju miejscowości Ryczów. Wśród najważniejszych zadań
należy wskazać rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej, jako zadanie istotne nie tylko
dla sołectwa, ale również dla całej gminy. Jest to inwestycja, która ze względu na wysoki
koszt realizacji winna być finansowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w latach 2016 – 2022. Mając to na uwadze, w opisie planowanych
zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia aktualizacji dokumentu, tj. od 2016 roku główną
inwestycją w planie finansowym zarówno sołectwa jak i gminy będzie zadanie pn.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice”.
Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju wymaga inwestowania nie tylko
w obszary, które są niedoinwestowane. Nie można zapomnieć o wspieraniu dziedzin
stosunkowo dobrze rozwiniętych takich jak: stan wyszkolenia i wyposażenia OSP, bogatych
tradycji kulturalnych oraz aktywnej działalności organizacji społecznych.
W obrębie dziedzin wsparcia określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 oraz na lata 2014 – 2020 rozpatruje się wdrożenie dwudziestu dwóch
głównych założeń:
1.

Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnych
placów zabaw przy ul. Wiślanej i Szkolnej.

2.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w ramach
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice.

3.

Przebudowa,

rozbudowa,

nadbudowa

oraz

docieplenie

kompleksu

budynków

użyteczności publicznej wraz z budową instalacji wentylacji mechaniczno
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grawitacyjnej i klimatyzacji, przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji:
elektrycznej, C.O., wodno – kanalizacyjnej i gazowej przy ul. Zamkowej 12.
4.

Przebudowa, budowa zadaszenia i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń
istniejącego budynku Domu Strażaka w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 14.

5.

Remont i modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu w Spytkowicach przy
ul. Bożego Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzyny.

6.

Remont budynku szkoły podstawowej Nr 2 położonej w Spytkowicach przy ul.
Wiślanej 53.

7.

Remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach przy ul.
Szkolnej 14.

8.

Remont i modernizacja budynku biblioteki wraz z modernizacją wyposażenia
i utworzeniem systemu sieciowego do udostępniania zbiorów w celu stworzenia Centrum
Biblioteczno – Kulturalnego.

9.

Remont i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w celu wykonania
ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

10. Remont boiska o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Spytkowicach.
11. Remont i wyposażenie zaplecza socjalno – sportowego Pawilonu Sportowego
w Spytkowicach.
12. Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Wisła – Zamek wraz z wykonanie
i urządzenie ogrodu sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu włoskiego, zaplecza
gastronomiczno – technicznego oraz parkingów i miejsc postojowych.
13. Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Bożego Ciała, Szkolna, Św. Katarzyny,
Nadrzeczna, Sadowa, Spadzista, Sosienki, Konwaliowa, Pogodna, Pagory) wraz
z modernizacją oświetlenia ulicznego.
14. Budowa placu zabaw na Kępkach i w Spytkowicach Górnych.
15. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
16. Remont kapliczek na terenie miejscowości.
17. Budowa parkingu przy cmentarzu i przy przystankach kolejowych.
18. Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci.
19. Remont i przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Wodnych.
20. Rewitalizacja starorzeczy Oko, Miejsce i Krajskie.
21. Ogrodzenie działki na terenie Zakładu Usług Komunalnych.
22. Budowa ośrodka opieki hospicyjnej i ośrodka opieki nad ludźmi starszymi.
Gmina Spytkowice
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Mając na uwadze konieczność ustalenia hierarchii potrzeb, za sprawę
priorytetową uznaje się: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Spytkowicew ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice”, „Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i wyposażenie ogólnodostępnych placów zabaw przy ul. Wiślanej i Szkolnej”,
„Przebudowę,

rozbudowę,

nadbudowę oraz docieplenie

kompleksu

budynków

użyteczności publicznej wraz z budową instalacji wentylacji mechaniczno

–

grawitacyjnej i klimatyzacji, przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji:
elektrycznej, C.O., wodno – kanalizacyjnej i gazowej przy ul. Zamkowej 12”,
„Przebudowę, budowę zadaszenia i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń
istniejącego budynku Domu Strażaka w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 14”, „Remont
i modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu w Spytkowicach przy ul. Bożego Ciała,
Świętego Jana i Świętej Katarzyny”, „Remont budynku szkoły podstawowej Nr 2
położonej w Spytkowicach przy ul. Wiślanej 53”, „Remont budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Spytkowicach przy ul. Szkolnej 14”,„Remont i modernizacja
budynku biblioteki wraz z modernizacją wyposażenia i utworzeniem systemu sieciowego
do udostępniania zbiorów w celu stworzenia Centrum Biblioteczno – Kulturalnego”,
„Remont i wyposażenie zaplecza socjalno – sportowego Pawilonu Sportowego
w Spytkowicach”, „Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Bożego Ciała, Szkolna,
Św. Katarzyny, Nadrzeczna, Sadowa, Spadzista, Sosienki, Konwaliowa, Pogodna,
Pagory) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego”, „Budowa parkingu przy
cmentarzu i przy przystankach kolejowych”, „Rekultywacja nieczynnego wysypiska
śmieci”, „Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych”, „Remont kapliczek na
terenie miejscowości’ oraz „Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Wisła –
Zamek wraz z wykonanie i urządzenie ogrodu sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu
włoskiego, zaplecza gastronomiczno – technicznego oraz parkingów i miejsc
postojowych”.

7.1. Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie
ogólnodostępnych placów zabaw przy ul. Wiślanej i Szkolnej.
7.1.1 Uzasadnienie planowanych działań.
Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym
człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Brak aktywności ruchowej
Gmina Spytkowice
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w szczególności w młodym wieku niesie za sobą konsekwencje w latach późniejszych.
Współcześnie wiele zainteresowań i zabaw dzieci powoduje, iż coraz więcej czasu spędzają
one w pomieszczeniach, co w rezultacie wpływa na spadek poziomu ich aktywności
ruchowej. Czynnikiem mogącym zmienić tą sytuację jest budowa dwóch placów zabaw (przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach)
przeznaczonych nie tylko dla dzieci, ale także dla całych rodzin. Stworzony projekt przy
poparciu mieszkańców oraz władz gminy uwzględnił:
- potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców;
- zróżnicowanie ukształtowania otoczenia;
- warunki klimatyczne jak zwiększone występowanie nasłonecznienia, wiatru, czy deszczu;
- warunki dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia, czy hałasu;
- bezpieczeństwo i funkcje urządzeń.
7.1.2. Opis zadania – Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i
wyposażenie ogólnodostępnych placów zabaw przy ul. Wiślanej i Szkolnej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach przy ul. Szkolnej.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działek 738/15 i 738/72 położonych
w Spytkowicach na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działek 738/15 i 738/72
położonych w Spytkowicach, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice i stanowi własność
Gminy Spytkowice, pozostaje natomiast w użytkowaniu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Spytkowicach.
Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym:
dwóch huśtawek wahadłowych dla dwóch osób,
dwóch huśtawek wagowych,
trzech huśtawek na sprężynach,
sześciokątnego zestawu zabawowego z drabinkami pionowymi,
piaskownicy,
karuzeli,
zestawu zabawowego z drabinką poziomą, przeplotnią z lin, ścianka alpinistyczną,
zjeżdżalnią i domkiem,
równoważni,
Gmina Spytkowice
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ławek i koszy na śmieci,
a także wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni
trawiastej wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 200,0m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 128,14m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie istniejącego budynku
dydaktycznego. Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane od strony drogi
gminnej z ciągu pieszego prowadzącego do budynku dydaktycznego. Plac zabaw obejmuje
powierzchnię 200,0m2. W związku z funkcjonowaniem w tej placówce oświatowej
przedszkola przedmiotowy plac zabaw będzie wykorzystywany również przez dzieci
uczęszczające do niego podczas zajęć. Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem
wolnych dodatkowych przestrzeni dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków
i miejsca dla dorosłych towarzyszących dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami
wyposażenia placu zabaw są ławki oraz kosze na odpady. Na terenie placu zabaw nie
projektuje się zieleni urządzonej. Działka nie jest zadrzewiona ani też zakrzewiona
w związku, z czym nie jest wymagana wycinka drzew w ramach prowadzonej inwestycji.
Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników projektuje się ogrodzenie
strefy rekreacyjnej ogrodzeniem panelowym.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach przy ul. Wiślanej.
Przedmiotem

inwestycji

jest

zagospodarowanie

części

działki

4885/22

położonej

w Spytkowicach na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działki 4885/22 położonej
w Spytkowicach, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice i stanowiącej własność Gminy
Spytkowice, pozostającej natomiast w użytkowaniu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
w Spytkowicach.
Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym:
dwóch huśtawek wahadłowych dla dwóch osób,
dwóch huśtawek wagowych,
trzech huśtawek na sprężynach,
Gmina Spytkowice
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sześciokątnego zestawu zabawowego z drabinkami pionowymi,
piaskownicy,
karuzeli,
równoważni,
ławek i koszy na śmieci,
a także wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni
trawiastej wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 200,0m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 128,14m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie istniejącego budynku dydaktycznego.
Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane od strony drogi powiatowej z ciągu
pieszego prowadzącego do budynku dydaktycznego. Plac zabaw obejmuje powierzchnię
200,0m2. W związku z funkcjonowaniem w tej placówce oświatowej oddziału zerowego plac
zabaw będzie wykorzystywany również przez dzieci uczęszczające do niego podczas zajęć.
Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem wolnych dodatkowych przestrzeni dla
zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków i miejsca dla dorosłych towarzyszących
dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami wyposażenia placu zabaw są ławki oraz
kosze na odpady. Na terenie placu zabaw nie projektuje się zieleni urządzonej. Działka nie
jest zadrzewiona ani też zakrzewiona w związku, z czym nie jest wymagana wycinka drzew
w ramach prowadzonej inwestycji. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników projektuje się ogrodzenie strefy rekreacyjnej ogrodzeniem panelowym.
7.1.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Rodzaj kosztu

Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Spytkowicach
2.
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Spytkowicach.
SUMA
1.

Gmina Spytkowice
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7.1.4 Źródło finansowania
Lp

1.

Zadanie

Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnych
placów zabaw

2008 r.

2009 r.

2010 r.

-

-

98 766,32

Środki własne
Oczekiwana
gminy
wartość
(PLN)
refundacji (PLN)
60 717,00
(75% kosztów
100 000,00
kwalifikowalnych)

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pn.
„Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę siedmiu ogólnodostępnych placów
zabaw w miejscowościach: Spytkowice, Ryczów, Półwiś, Miejsce i Lipowa na terenie Gminy
Spytkowice”.

7.1.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie i
podpisaniu umowy o dofinansowanie w dniu 2 grudnia 2009r.. W dniu 4 grudnia 2009r.
został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadana, a 9 lutego
2010r. podpisano umowę z wykonawcą. Planowane do realizacji place zabaw wykonane
zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Etap I (Budowa i wyposażenie placu zabaw przy
ZSP w Spytkowicach)
Etap II (Budowa i wyposażenie placu zabaw
przy SP nr 2 w Spytkowicach)

Czas trwania
15 kwiecień – 15 maj 2010r.
15 kwiecień – 15 maj 2010r.

7.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w ramach
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie
Spytkowice.

7.2.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest wykonanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie sołectwa Spytkowice. Na terenie miejscowości nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej.
Gmina Spytkowice wybudowała w latach 2001 – 2004 oraz 2013 - 2014 na terenie
Gmina Spytkowice
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miejscowości Spytkowice oczyszczalnie ścieków o przepustowości 300m3/d z siecią
kanalizacji sanitarnej
oczyszczalnię ścieków

o łącznej długości 27,6km oraz na terenie miejscowości Bachowice
o przepustowości 34m3 /d z siecią kanalizacyjną o długości 3,4km.

Wykonane inwestycje obsługują tylko 2600 osób z rzeczywistych 10309 mieszkańców
gminy, co stanowi 25,2% mieszkańców gminy. Stosunek sieci kanalizacyjnej do
wodociągowej wynosi 36,3%. Niski wskaźnik oraz fakt, że na pozostałym terenie gminy
ścieki odprowadzane są do osadników ścieków, skąd na skutek nieszczelności infiltrują do
gleby wskazują na duże zagrożenie dla czystości wód i gleby. W celu poprawy tego stanu
oraz ochrony wody pitnej została opracowana koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Spytkowice. Objęciem zbiorowym systemem odprowadzania ścieków wsi
miejsce wynika z faktu, że leży ona w zlewni rzek Wisły i Skawy oraz w starorzeczu rzeki
Wisły i obszarze sieci Natura 2000. realizacja przedsięwzięcia wpłynie również znacząco na
likwidację barier w rozwoju gospodarczym gminy.
Na terenie Gminy Spytkowice jest bardzo mało zakładów pracy, gdyż podstawowym
problemem w ich lokowaniu mimo posiadanych na ten cel terenów jest brak kanalizacji
sanitarnej. Gmina posiada bogate zasoby czystej ekologicznie wody pitnej, której wszystkie
parametry fizyczno - chemiczne i mikrobiologiczne spełniają normy jednak są one
w niedostatecznym stopniu wykorzystywane. Poprawa stanu środowiska naturalnego i jego
dostosowanie do wymogów zarówno prawa polskiego jak i Unii Europejskiej byłaby także
niewątpliwie ważnym czynnikiem dla rozwoju turystyki oraz bazy wypoczynkowej dla
położonych w sąsiedztwie terenów przemysłowych Śląska i Małopolski. Realizacja projektu
jest również zasadna ze względu na ochronę istniejącego ujęcia wody pitnej, które znajduje
się w odległości około 1 km od planowanego włączenia projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do istniejącej sieci sanitarnej. Ujęcie wody pitnej oddalone jest o około 2 km od
istniejącej oczyszczalni ścieków i miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych do rowu
odprowadzającego je do rzeki Wisły. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się też
do poprawy jakości i zmniejszenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych, które obecnie są
zanieczyszczane ściekami pochodzącymi z centrum miejscowości, które odprowadzane są
bezpośrednio do potoku Spytkowickiego lub przenikają do gleby i przedostają się do wód
gruntowych

i powierzchniowych wraz

z

opadami

deszczu.

Kolejnym

aspektem

przemawiającym za realizacją projektu jest fakt, że jego realizacja planowana jest w centrum
miejscowości Spytkowice, a zarazem w centrum gminy, na obszarze, który w 100% jest
zwodociągowany.

Gmina Spytkowice
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Realizacja projektu jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego,
Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Wadowickiego, Strategią Rozwoju
Społeczno - Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 - 2015, a zwłaszcza z celem
strategicznym nr III – Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego, jak również z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Programem Ochrony Środowiska
oraz Planem Gospodarki Odpadami Gminy Spytkowice.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014 – 2020.
Projekt mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane
będzie na projekty w zakresie m. in. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.
7.2.2. Opis zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice
w ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie
Spytkowice”.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Spytkowice położonej
w Gminie Spytkowice, na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach
realizacji projektu w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie wykonanie kolektora
grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm z rur PCV oraz około kolektora
tłocznego o średnicy 90mm oraz budowa pompowni wraz z przyłączem elektrycznym. Po
wykonaniu inwestycji zostanie również odtworzona uszkodzona podczas jej realizacji
infrastruktura techniczna (np. drogi) oraz wykonana inwentaryzacja powykonawcza w celu
oddania obiektu do użytkowania. Będzie to ostatni etap rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej, po wykonaniu którego cały teren miejscowości znajdujący się w obszarze
aglomeracji zostanie skanalizowany.
7.2.3. Zestawienie kosztów.
Lp.
1.

Rodzaj kosztu

Wartość brutto (PLN)

Opracowanie dokumentacji projektowej, analiz,
studium wykonalności, przygotowania do realizacji
inwestycji

500 000,00

Gmina Spytkowice
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Roboty inwestycyjne związane z budową sieci
kanalizacji sanitarnej
3.
Nadzór inwestorski i autorski, dokumentacja
powykonawcza
SUMA
2.

12 500 000,00
300 000,00
13 300 000,00

7.2.4 Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki
własne gminy
(PLN)

1.

Opracowanie
dokumentacji projektowej

500 000

-

-

500 000,00

-

6 500 000

2.

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
(ok.70% kosztów
kwalifikowanych)

350 000,00

Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Spytkowice
w ramach kompleksowego
rozwiązania gospodarki
wodno – ściekowej w
Gminie Spytkowice.

9 000 000,00
6 300 000 12 800 000,00 (ok.70% kosztów
kwalifikowanych)

7.2.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowana
do realizacji rozbudowa sieci wykonana zostanie wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Roboty przygotowawcze (dokumentacja
projektowa, analizy, studium wykonalności)
Roboty inwestycyjne związane z budową sieci
kanalizacji sanitarnej

Czas trwania
III kw. 2016 – IV kw. 2017

II kw. 2018– IV kw. 2019

7.3. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz docieplenie kompleksu budynków
użyteczności publicznej wraz z budową instalacji wentylacji mechaniczno –
grawitacyjnej i klimatyzacji, przebudową i rozbudową wewnętrznych
instalacji: elektrycznej, C.O., wodno – kanalizacyjnej i gazowej przy
ul. Zamkowej 12.
7.3.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku
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użyteczności publicznej pełniącego funkcję biurową i społeczno – kulturalną. Podstawowym
celem realizacji projektu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Cel ten zostanie
osiągnięty poprzez społeczno – kulturalnych poprzez przeprowadzenie I etapu remontu
budynku wielofunkcyjnego, w którym znajduje się Wiejski Dom Kultury, świetlica wiejska
oraz pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach. Pomieszczenia te
wykorzystywane są przez Gminny Ośrodek Kultury do prowadzenia swojej działalności,
Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach oraz miejscowe społeczeństwo do
organizowania spotkań i imprez okolicznościowych. Gminny Ośrodek Kultury na Sali
widowiskowej organizuje zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania i imprezy
kulturalne dla najmłodszych mieszkańców gminy w celu zagospodarowania ich czasu
wolnego

i

przygotowania

ciekawej

ofert

kulturalnej.

Ponadto

pomieszczenia

te

wykorzystywane są do promocji lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw oraz
w celu kultywowania tradycji poprzez organizowanie imprez ukazujących miejscowe
zwyczaje i obrzędy („Tradycja Wielkanocna”, Tradycja Bożonarodzeniowa”). Ponadto
pomieszczenia świetlicy wiejskiej wykorzystywane są przez działający na terenie
miejscowości Związek Emerytów i Rencistów, gdzie organizują swoje cotygodniowe
spotkania i przygotowują się do występów, którymi promują Gminę Spytkowice i Dolinę
Karpia.
7.3.2. Opis zadania – Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz docieplenie kompleksu
budynków użyteczności publicznej wraz z budową instalacji wentylacji
mechaniczno – grawitacyjnej i klimatyzacji, przebudową i rozbudową
wewnętrznych instalacji: elektrycznej, C.O., wodno – kanalizacyjnej i gazowej
przy ul. Zamkowej 12.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 76/8, 76/9, 77/1, 77/2, 76/7
położonych w Spytkowicach, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
i prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach realizacji projektu planowana jest
przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz docieplenie kompleksu budynków użyteczności
publicznej wraz z budową instalacji wentylacji mechaniczno – grawitacyjnej i klimatyzacji,
przebudową

i rozbudową wewnętrznych instalacji:

elektrycznej,

C.O.,

wodno

–

kanalizacyjnej i gazowej.
Podstawowe parametry techniczne:
pow. zabudowy: 915,48m2,
pow. użytkowa: 1720,74m2,
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kubatura: 9001,09m3,
wysokość budynku: 12,57m,
7.3.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne i
remontowe oraz remont wewnętrznych instalacji
SUMA

89 060,00
3 796 211,00
3 885 271,00

7.3.4 Źródło finansowania

Lp

Zadanie

Opracowanie
1. dokumentacji
projektowej
Roboty
ogólnobudowlane,
2. termomodernizacyjne i
instalacyjne

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013r.

2014r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

89 060

-

-

-

-

89 060

-

-

622 000

974 211

3 796 211

870 000,00
(75% kosztów
kwalifikowanych)

1 200 000 1 000 000

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

7.3.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowany
do realizacji remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Zamkowej 12 w Spytkowicach
wykonany zostanie wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne

Czas trwania
II kw. 2009 – I kw. 2010
II kw. 2010 – IV kw. 2014

Zadanie zostało częściowo zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013.
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7.4. Przebudowa, budowa zadaszenia i zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń istniejącego budynku Domu Strażaka w Spytkowicach przy
ul. Zamkowej 14.
7.4.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku Domu
Strażaka w Spytkowicach oraz wyodrębnienie strefy bojowej użytkowanej tylko przez
Ochotniczą Straż Pożarną od pozostałej części budynku. Dodatkowo planowana jest
przebudowa niektórych pomieszczeń i ich zmiana sposobu użytkowania w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania i odpowiedniego stanu technicznego obiektu.
7.4.2. Opis zadania – Remont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Spytkowicach przy ul. Szkolnej 14.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 76/5, 76/6, 76/7, 76/3,
51/3, 52/3, 4937 położonych w Spytkowicach, na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej i prawomocnego pozwolenia na budowę. Projektuje się przebudowę istniejącego
budynku Domu Strażaka, która polegać będzie na wyburzeniu ścianek działowych i budowie
nowych, wyburzeniu otworów drzwiowych, powiększeniu drzwi garażowych, wykonaniu
wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wod – kan i c.o. Planowana jest również budowa
zadaszenia usytuowanego od strony północnej budynku. W ramach inwestycji dokonana
zostanie również zmiana sposobu użytkowania kuchni zlokalizowanej na parterze na
pomieszczenie biurowe oraz przeznaczenie części istniejącej Sali spotkań na zaplecze dla tej
sali.
Podstawowe parametry techniczne:
pow. zabudowy: 251,60m2,
pow. użytkowa: 422,73m2,
kubatura: 2136,00m3,
wysokość budynku: 8,90m,
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7.4.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne i
remontowe oraz remont wewnętrznych instalacji
SUMA

20 130,00
290 000,00
310 130,00

7.4.4 Źródło finansowania
Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

Lp

Zadanie

2009 r.

2010 r.

2011 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

1.

Opracowanie dokumentacji
projektowej

20 130,00

-

-

20 130,00

-

2.

Roboty ogólnobudowlane i
instalacyjne

-

-

290 000,00

290 000,00

160 000,00
(75% kosztów
kwalifikowanych)

7.4.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowany
do realizacji remont budynku Domu Strażaka w Spytkowicach wykonany zostanie wg.
następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne

III kw. 2009 – IV kw. 2009
II kw. 2011 – IV kw. 2011

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

7.5. Remont i modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu w Spytkowicach
przy ul. Bożego Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzyny.
7.5.1 Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja istniejącego chodnika dla pieszych
zlokalizowanych przy drogach gminnych znajdujących się w pobliżu Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Spytkowicach. Istniejący chodnik jest w złym stanie technicznym, co
Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

40
Strona 41

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice na lata 2008 - 2022
w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z niego i dodatkowo pogarsza bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Ponadto chodniki te wykorzystywane są przez dzieci i młodzież
uczęszczające do tutejszej placówki oświatowej, więc ich dobry stan techniczny znacząco
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
7.5.2. Opis zadania – Remont i modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu
w Spytkowicach przy ul. Bożego Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzyny.
Planowana inwestycja realizowana będzie na przy drogach gminnych ul. Bożego
Ciała, Świętego Jana i Świętej Katarzyny w Spytkowicach, na podstawie opracowanej
dokumentacji i zgłoszenie robót. W ramach realizacji zadania zostanie rozebrany istniejący
chodnik o nawierzchni z płyt betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami, a w jego miejsce
powstanie nowy chodnik o pow. 515,30m2, długości 362m i szerokości 1 ÷ 1,5m.
Nawierzchnia projektowanego chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej
w kolorze szarym gr. 6cm i gr.8cm na wjazdach do posesji.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców sołectwa
Spytkowice oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, które
znajdują się w pobliżu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
7.5.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej na
realizację inwestycji
2.
Roboty budowlane i drogowe
SUMA

10 000,00
150 000,00
160 000,00

7.5.4 Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

1.

Opracowanie
dokumentacji projektowej

10 000,00

-

-

10 000,00

-

150 000,00

-

-

150 000,00

92 000,00
(75% kosztów
kwalifikowalnych)

2.

Roboty budowlane i
drogowe
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7.5.5 Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Uwzględniając planowany termin naboru wniosków
planowane rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi III kwartale 2010 roku, natomiast
zakończenie planowane jest na IV kwartał 2010 roku.
Lp.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej na
I kwartał 2010– II kwartał 2010
realizację zadania
2.
Roboty budowlane i drogowe
III kwartał 2010 – IV kwartał 2010
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
1.

7.6. Remont budynku szkoły podstawowej Nr 2 położonej w Spytkowicach przy
ul. Wiślanej 53.
7.6.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Istniejący budynek szkoły podstawowej jest w złym stanie technicznym i konieczne
jest przeprowadzenie kompleksowego remontu. W celu zabezpieczenia budynku przed dalszą
degradacją został wykonany remont pokrycia dachowego. Przeprowadzenie dalszych prac
remontowych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku i zapewnienia
odpowiedniego stanu technicznego obiektu.
7.6.2. Opis zadania – Remont budynku szkoły podstawowej Nr 2 w Spytkowicach przy
ul. Wiślanej 53.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 4885/22 położonej
w Spytkowicach, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i prawomocnego
pozwolenia na budowę. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kompleksowego remontu
budynku szkoły. Budynek jest częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem
wielospadowym. Zakres prac remontowych obejmuje: remont i modernizację istniejących
instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymianie

podłóg i posadzek, wymianie okładzin

ściennych, ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją i ścian zewnętrznych, wykonanie
nowych tynków zewnętrznych, wymianę okładzin na schodach zewnętrznych wraz
z wymianą balustrad, malowanie pomieszczeń oraz wymianę armatury i osprzętu.
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Podstawowe parametry techniczne:
pow. zabudowy: 410,28m2,
kubatura: 1940m3,
wysokość budynku: 7,76m,
szerokość budynku: 18,93m,
długość budynku: 24,84m.
7.6.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne i
remontowe oraz remont wewnętrznych instalacji
SUMA

50 000,00
1 000 000,00
1 050 000,00

7.6.4 Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

-

-

50 000,00

1.

Opracowanie dokumentacji
projektowej

50 000,00

2.

Roboty ogólnobudowlane,
termomodernizacyjne i
remontowe oraz remont
wewnętrznych instalacji

-

300 000,00 700 000,00

1 000 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
30 000,00
(60% kosztów
kwalifikowanych)
600 000,00
(60% kosztów
kwalifikowanych)

7.6.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowany
do realizacji remont budynku szkoły podstawowej wykonany zostanie wg. następującego
harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne
i remontowe
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7.7. Remont budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach przy
ul. Szkolnej 14.
7.7.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Istniejąca „stara” część budynku szkolnego jest w złym stanie technicznym. Jego
pokrycie dachowe jest zniszczone i wymaga natychmiastowej wymiany. Dodatkowo ze
względu na przemakanie pokrycia dachowego zniszczeniu uległy elementy konstrukcyjne
więźby dachowej. Zaplanowano również wymianę istniejącego stropu drewnianego nad
salami lekcyjnymi na ostatniej kondygnacji na strop gęstożebrowy. Remont jest niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania budynku i zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego
obiektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku
oświatowego, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie oferty
edukacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont i termomodernizację budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, w którym mieszczą się: przedszkole, szkoła podstawowa
i gimnazjum. Ponadto pomieszczenia te wykorzystywane są do promocji lokalnej twórczości
poprzez organizowanie wystaw oraz w celu kultywowania tradycji poprzez organizowanie
imprez ukazujących miejscowe zwyczaje i obrzędy.
7.7.2. Opis zadania – Remont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Spytkowicach przy ul. Szkolnej 14.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 738/15 położonej
w Spytkowicach, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i prawomocnego
pozwolenia na budowę. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku szkoły.
Budynek jest podpiwniczony, trzy kondygnacyjny z dachem wielospadowym. Zakres prac
remontowych obejmuje remont: pokrycia dachowego, więźby dachowej, rynien i rur
spustowych, wymianę istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymianę części
stropu nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i ścian
zewnętrznych oraz remont polegający na przemurowaniu istniejących kominów.
Podstawowe parametry techniczne:
pow. zabudowy: 592,00m2,
pow. użytkowa: 1314,67m2,
kubatura: 6000m3,
wysokość budynku: 14,90m,
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szerokość budynku: 13,70m,
długość budynku: 50,28m.
7.7.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne i
remontowe oraz remont wewnętrznych instalacji
SUMA

50 000,00
8 500 000,00
8 550 000,00

7.7.4 Źródło finansowania
Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

Lp

Zadanie

2015 r.

2017 r.

2018 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

1.

Opracowanie
dokumentacji projektowej

50 000,00

-

-

50 000,00

-

2.

Roboty ogólnobudowlane,
termomodernizacyjne i
remontowe

8 500 000,00

1 500 000,00
(60%kosztów
kwalifikowalnych
projektu)

-

4 500 000,00 4 000 000,00

7.7.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
w ramach MRPO na lata 2014 - 2020. Uwzględniając termin naboru wniosków i ich oceny
w 2016 roku planowane rozpoczęcie projektu nastąpi II kwartale 2017 roku, natomiast
zakończenie planowane jest na IV kwartał 2019 roku.
Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne
i remontowe

III kw. 2014 – IV kw. 2015
II kw. 2017 – IV kw. 2018
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7.8. Remont i modernizacja budynku biblioteki wraz z modernizacją
wyposażenia i utworzeniem systemu sieciowego do udostępniania zbiorów
w celu stworzenia Centrum Biblioteczno – Kulturalnego.
7.8.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Sprostanie postawionym zadaniom instytucji, jaka jest Biblioteka wymaga wykonania
remontu istniejącej biblioteki, która oprócz funkcji bibliotecznych spełniać będzie funkcje
kulturalne. Obiekt powinien pełnić także rolę centrum informacyjnego, dostępnego dla
wszystkich. Oprócz książek, każdy mógłby znaleźć niezbędne informacje dostępne na
różnych nośnikach i w różnej postaci. W zmodernizowanym budynku należy przewidzieć
pomieszczenia na spotkania autorskie i imprezy czytelniczo – kulturalne.
7.8.2. Opis zadania – Remont i modernizacja budynku biblioteki wraz z modernizacją
wyposażenia i utworzeniem systemu sieciowego do udostępniania zbiorów w celu
stworzenia Centrum Biblioteczno – Kulturalnego.
Planowana

inwestycja realizowana

będzie

na działce nr 420/1

położonej

w Spytkowicach, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Istniejący budynek
jest piętrowy wolnostojący nie podpiwniczony z dachem dwuspadowym. Wysokość budynku
wynosi h=8,70m.
W ramach remontu i modernizacji budynku Biblioteki Publicznej zostaną wykonane
następujące prace:
1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropu.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na pcv.
3. Wymiana pokrycia dachowego.
4. Wykonanie obróbek blacharskich.
5. Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych /parapety zewnętrzne z blachy
aluminiowej, wewnętrzne z tworzywa pcv/.
6. Rozbiórka i wykonanie ścianek działowych w celu dostosowania pomieszczeń do
potrzeb Centrum Biblioteczno – Kulturalnego.
7. Wykonanie posadzek i remont stropów.
8. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.
9. Remont wewnętrznych instalacji.
10. Malowanie pomieszczeń i wymiana okładzin ściennych.
Nieodłączną częścią składową projektu będzie zakup wyposażenia w postaci sprzętu
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komputerowego i multimedialnego oraz umeblowania w zakresie niezbędnym do właściwego
funkcjonowania obiektu.
7.8.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane, termomodernizacyjne i
remontowe oraz remont wewnętrznych instalacji
3.
Zakup wyposażenia komputerowego i
multimedialnego oraz umeblowanie i wyposażenie
obiektu
SUMA

35 000,00
500 000,00
60 000,00

595 000,00

7.8.4 Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2011 r.

2012 r.

2013 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

1.

Opracowanie dokumentacji
projektowej

35 000,00

-

-

35 000,00

2.

3.

Roboty ogólnobudowlane,
termomodernizacyjne i
remontowe oraz remont
wewnętrznych instalacji
Zakup wyposażenia
komputerowego i
multimedialnego oraz
umeblowanie i
wyposażenie obiektu

-

-

300 000,00 200 000,00

-

60 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
21 500,00
(75% kosztów
kwalifikowanych)

500 000,00

307 077,00
(75% kosztów
kwalifikowanych)

60 000,00

-

7.8.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej
i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowane do realizacji place zabaw wykonane
zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.

Etap
Czas trwania
Roboty ogólnobudowlane i remontowe oraz
I kw. 2011 – IV kw. 2011
remont wewnętrznych instalacji
2.
Zakup wyposażenia komputerowego i
II kw. 2012 – III kw. 2013
multimedialnego oraz umeblowanie i
wyposażenie obiektu
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
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7.9. Remont i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w celu
wykonania

ogólnodostępnego

wielofunkcyjnego

boiska

ze

sztuczną

nawierzchnią
7.9.1 Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne na zdrenowanej
podbudowie dynamicznej. Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas własnością Gminy
Spytkowice, a korzystać z niego uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 jak również cała
społeczność lokalna. Nowe, lepsze warunki wpłyną bowiem na możliwość prowadzenia
działalności sportowo – wychowawczej i rozwój fizyczny mieszkańców, poprzez stworzenie
warunków do aktywnego wypoczynku oraz przyczynią się do aktywizacji i integracji
mieszkańców. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.9.2. Opis zadania – Remont i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2
w celu wykonania ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną
nawierzchnią.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 4885/22 położonej
w Spytkowicach, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach realizacji
zadania zostanie rozebrane istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej, a w jego miejsce
powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44,0 x 22,0m. Nawierzchnia boiska
poliuretanowa wykonana zostanie na zdrenowanej podbudowie dynamicznej. Boisko zostanie
ogrodzone ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej powlekanej o wysokości 6m
i wyposażone w niezbędny sprzęt. Dodatkowo planuje się wybudowanie czterech słupów
oświetleniowych doświetlających jednocześnie boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.
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7.9.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej na
realizację inwestycji
2. Rozbiórka istniejącego boiska o nawierzchni
asfaltowej
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem
wyposażenia
4. Wykonanie ogrodzenia boiska
5. Komunikacja (chodniki)
6. Mała architektura i sprzęt sportowy
SUMA

30 000,00
20 000,00
250 000,00
40 000,00
11 000,00
20 000,00
371 000,00

7.9.4 Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

1.

Opracowanie
dokumentacji projektowej

30 000,00

-

-

30 000,00

18 400,00
(75% kosztów
kwalifikowalnych)

-

341 000,00

-

341 000,00

255 000,00
(75% kosztów
kwalifikowalnych)

2.

Remont i modernizacja
boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w celu
wykonania
ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska
ze sztuczną nawierzchnią

Oczekiwana
wartość
refundacji (PLN)

7.9.5 Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania.
Uwzględniając planowany termin naboru wniosków oraz potrzebę opracowania pełnej
dokumentacji projektowej planowane rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi II kwartale 2017
roku, natomiast zakończenie planowane jest na IV kwartał 2017 roku.
Lp.
1.

2.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej na
realizację zadania
Remont i modernizacja boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w celu wykonania
ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska ze
sztuczną nawierzchnią

III kwartał 2016– IV kwartał 2016
II kwartał 2017 – IV kwartał 2017
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7.10. Remont boiska o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Spytkowicach.
7.10.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonany kompleks sportowy w skład którego wejdzie:
boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnia trzy torowa oraz
skocznia do skoku w dal. Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas własnością Gminy
Spytkowice, a korzystać z niego uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jak również
cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze warunki wpłyną bowiem na możliwość prowadzenia
działalności sportowo – wychowawczej i rozwój fizyczny mieszkańców, poprzez stworzenie
warunków do aktywnego wypoczynku oraz przyczynią się do aktywizacji i integracji
mieszkańców. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

7.10.2. Opis zadania – Remont boiska o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Spytkowicach.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach zajmowanych przez Zespół
Szkolno - Przedszkolny położonych w Spytkowicach, na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane:
-

demontaż istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej,

-

boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m ( pole gry 28 x 57 m) wyposażone
w niezbędny sprzęt, ogrodzone do wysokości 4m wraz z piłkochwytami o wysokości
6m, nawierzchnia boiska wykonana na zdrenowanej podbudowie dynamicznej,
z trawą syntetyczną w kolorze zielonym o wysokości 5cm;

-

boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach
18 x 32m, wyposażone w niezbędny sprzęt, ogrodzone do wysokości 4m,
nawierzchnia

boiska

poliuretanowa wykonana na zdrenowanej podbudowie
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dynamicznej;
-

kort do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57 x 18,29m wyposażone w niezbędny
sprzęt, ogrodzony do wysokości 4m, nawierzchnia poliuretanowa wykonana na
zdrenowanej podbudowie dynamicznej;

-

bieżnia trzy torowa wraz z przejściem do skoku w dal o wymiarach 82,15 x 4,26m;

-

sześć słupów oświetleniowych oświetlających boiska i plac zabaw;

-

dojścia z kostki brukowej oraz elementy małej architektury.
Ze względu na fakt realizacji obiektu na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

obiekt będzie mógł być wykorzystywany przez dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.
Znacznej poprawie ulegnie również wizerunek wsi i organizacji działających na jej trenie.
W obecnej sytuacji na terenie miejscowości Spytkowice nie ma obiektu, który mógłby
zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie potrzeb społecznych oraz rekreacyjno –
sportowych.
Nieodłączną częścią składową projektu będzie zakup wyposażenia w postaci sprzętu
sportowego w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania obiektu.
7.10.3. Zestawienie kosztów
Wartość brutto (PLN)
40 000,00
185 000,00
45 000,00
225 000,00
95 000,00
72 000,00
45 000,00
36 000,00
50 000,00
30 000,00
871 000,00

Lp. Rodzaj kosztu
1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Roboty rozbiórkowe i ziemne
3. Odwodnienie i drenaż
4. Budowa boiska do piłki nożnej
5. Budowa kortu tenisowego
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego
7. Bieżnia
8. Sprzęt sportowy i mała architektura
9. Chodniki i dojścia
10. Oświetlenie
SUMA
7.10.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Środki własne
gminy (PLN)

1.

Remont boiska o
nawierzchni trawiastej
przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w
Spytkowicach

40 000,00

831 000,00

-

871 000,00
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7.10.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania.
Uwzględniając planowany termin naboru wniosków oraz potrzebę opracowania pełnej
dokumentacji projektowej planowane rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi II kwartale 2017
roku, natomiast zakończenie planowane jest na IV kwartał 2017 roku.
Lp.
1.

2.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej na
realizację zadania
Remont boiska o nawierzchni trawiastej przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Spytkowicach

III kwartał 2016– IV kwartał 2016
II kwartał 2017 – IV kwartał 2017

7.11. Remont i wyposażenie zaplecza socjalno – sportowego Pawilonu Sportowego
w Spytkowicach.
7.11.1 Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i wyposażenie zaplecza socjalno – sportowego
Pawilonu Sportowego w sołectwie Spytkowice. Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas
własnością Gminy Spytkowice, a korzystać z niego będzie LKS „Astra” Spytkowice jak
również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze warunki wpłyną bowiem na możliwość
prowadzenia działalności sportowo - wychowawczej, nie jak to było do tej pory wyłącznie w
dziedzinie piłki nożnej, ale za sprawą zakupionego wyposażenia w innych dyscyplinach
sportowych.
Zgłaszany do dofinansowania projekt realizowany będzie w II etapach. Pierwszy etap
związany jest z prowadzeniem prac remontowo – budowlanych w istniejącym budynku,
natomiast drugi etap dotyczy wyposażenia obiektu w sprzęt sportowy. Ze względu na bliskość
remontowanej infrastruktury z boiskiem sportowym, będzie on wykorzystywany przy okazji
organizowanych imprez społeczno – kulturalnych (m.in. Dożynki Gminne, Majówka, Dzień
Dziecka). Znacznej poprawie ulegnie również wizerunek wsi i organizacji działających na jej
trenie. W dalszej perspektywie, w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych
do budżetu gminy pożądane byłoby, przy wykorzystaniu terenu za boiskiem sportowym,
utworzyć Centrum Rekreacyjno – Kulturalne.
W obecnej sytuacji na terenie miejscowości Spytkowice nie ma budynku, który
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mógłby zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie potrzeb społecznych oraz rekreacyjno –
sportowych. Istniejący budynek, pod kilkoma względami jest niewystarczający, a wręcz nie
nadający się do dalszego użytkowania:
jest to budynek powstały w latach osiemdziesiątych XX wieku. Upływ czasu, brak
należytego użytkowania przez poprzednich właścicieli doprowadził do jego znacznej
degradacji;
brak

jest

możliwości

zapewnienia

odpowiednich

warunków

higienicznych,

zdrowotnych oraz estetycznych;
brak jest możliwości organizacji jakichkolwiek dodatkowych założeń sportowych oraz
wychowawczych;
stan w jakim się znajduje źle wpływa na wizerunek nie tylko miejscowości oraz gminy;
nie odpowiada przepisom szczególnym jakie nałożone są na kluby sportowe.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt
mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane będzie na
projekty w zakresie m. in. budowy oraz wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne
oraz rekreacyjno – sportowe.
7.11.2. Opis zadania – Remont i wyposażenie zaplecza socjalno – sportowego Pawilonu
Sportowego w Spytkowicach.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działce nr 547/4 położonej
w Spytkowicach, na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Istniejący budynek jest
piętrowy wolnostojący nie podpiwniczony z dachem wielospadowym. Wysokość budynku
wynosi h=10,70m.
Podstawowe parametry techniczne budynku:
powierzchnia zabudowy:

246,40m2

powierzchnia użytkowa:

492,80m2

kubatura:

2340,80m3

W ramach remontu Pawilonu Sportowego zostaną wykonane następujące prace:
1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropu.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na pcv.
3. Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę termozgrzewalną.
4. Wykonanie obróbek blacharskich.
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5. Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych /parapety zewnętrzne z blachy
aluminiowej, wewnętrzne z tworzywa pcv/.
6. Wykonanie posadzek na balkonach i tarasach z płytek mrozoodpornych.
7. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.
8. Remont wewnętrznych instalacji.
9. Malowanie pomieszczeń i wymiana okładzin ściennych.
Nieodłączną częścią składową projektu będzie zakup wyposażenia w postaci sprzętu
sportowego oraz umeblowania w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania
obiektu.
7.11.3 Zestawienie kosztów
ETAP I – PRACE OGÓLNO – BUDOWLANE I REMONTOWE
Rodzaj kosztu
Termomodernizacja ścian zewnętrznych.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na
pcv.
Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na papę
termozgrzewalną.
Wykonanie obróbek blacharskich.

Wartość brutto (PLN)
100 000,00
55 000,00

10 000,00

7.

Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
/parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, wewnętrzne z
tworzywa pcv/.
Wykonanie posadzek na balkonach i tarasach z płytek
mrozoodpornych.
Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.

8.

Remont wewnętrznych instalacji.

35 000,00

9.

Malowanie pomieszczeń i wymiana okładzin ściennych.

20 000,00

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

18 000,00
6 000,00

25 000,00
15 000,00

SUMA

284 000,00

ETAP II – ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Rodzaj sprzętu

Lp.

1.

Atlas

2.

Ławeczka treningowa

3.

Ławka treningowa

Symbol /
nazewnictwo
oferenta
MASTER
SPORT MEGA
FITNESS
VARIOFIT KETTLER 741600
530 YORK
FITNESS
BESTSELLER

Wymiary /
parametry

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

Cena
jednostkowa
Liczba
(brutto
sztuk
PLN)

Wartość
(brutto
PLN)

-

1

6 950

6 950

-

1

849

849

-

1

489

489
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4.

Ławka treningowa

5.
6.
7.

Ławka treningowa
Gryf krótki
Gryf lekko łamany

8.

Gryf prosty

9.

Rower treningowy

10.

Ciężarki - talerze

11.

Ciężarki - talerze

12.

Ciężarki - talerze

13.

Ciężarki - talerze

14.

Stojak

15.
16.

Szafa do świetlicy
Krzesła do świetlicy

17.
18.
19.
20.

Stoły do świetlicy
Ławka szatniowa
Regały do magazynu
sprzętu sportowego
Szafa ubraniowa

23.
24.
25.

Biurka szafkowe
Biurko
Krzesła - dla sędziów

26.

Szafa kartotekowa

HERKULES I
BH FITNESS
J 10
MASTERSPORT
Hektor
Hektor
Średnica 26 mm
Długość 170 cm,
Hektor
średnica 26 mm
ERGOMETR
KETTLER
7681-000
Średnica 26 mm,
odlew żeliwny z
Hektor - 10 kg
opaską gumową
Średnica 26 mm,
odlew żeliwny z
Hektor - 2,5 kg
opaską gumową
Średnica 26 mm,
odlew żeliwny z
Hektor - 20 kg
opaską gumową
Średnica 26 mm,
odlew żeliwny z
Hektor - 5 kg
opaską gumową
Stojak na gryfy i
ciężarki
HEKTOR
Szafa metalowa 1
- 96019-001
1800x1190x500
ISO Black
Konferencyjne
Stół biurowy
51102-1,2
1200x800
195086
420x1560x400
Półkowy 088114
SU 300 - 002
1800x600x480
Biurko
"szafkowe"
110x55x75
"Nemo"
120x60x75
"Daniel 2"
1321 x szer. 470
Trial
x gł. 622 mm

1

1 690

1690

1
4
2

355
45
155

355
180
310

2

135

270

1

2 799

2 799

10

79

790

10

24

240

6

138

828

6

41

246

2

640

1 280

1
120

1 288,32
71,98

1 288,32
8 637,60

24
13

611,22
431,68

14 669,28
5 612,06

2
14

533,14
508,74

1 066,28
7 122,36

3
3
6

210,00
232,00
171

630,00
696,00
1 026

1

1 300

1 300

SUMA

59 323,90

7.11.4 Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

2013 r.

2014 r.

Remont i
wyposażenie zaplecza
socjalno –
150 000,00 194 000,00
sportowego Pawilonu
Sportowego w
Spytkowicach.

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

2015 r.

Środki własne
gminy (PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

-

344 000,00

240 800,00
co stanowi 70%
wartości projektu
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7.11.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Uwzględniając planowany termin naboru wniosków
w II kwartale 2008 roku planowane rozpoczęcie projektu nastąpi II kwartale 2009 roku,
natomiast zakończenie planowane jest na IV kwartał 2009 roku.
Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Etap I – Prace ogólno – budowlane i
remontowe
Etap II – Zakup i montaż wyposażenia

II kwartał 2013 – III kwartał 2014
III kwartał 2014 – IV kwartał 2014

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

7.12. Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Wisła – Zamek wraz
z wykonanie i urządzenie ogrodu sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu
włoskiego, zaplecza gastronomiczno – technicznego oraz parkingów
i miejsc postojowych.
7.12.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Teren

za

spytkowickim

zamkiem

jest

terenem

niezagospodarowanym

i nieuporządkowanym. Obszar ten stanowił w dawnych czasach ogród zamkowy, który był
obszarem zagospodarowanym i urządzonym, gdzie znajdowały się ogrody, stawy rybne,
sadzawki oraz park z alejkami. Na terenie tym znajduje się wiele drzew pomnikowych.
7.12.2. Opis zadania – Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Wisła – Zamek
wraz z wykonanie i urządzenie ogrodu sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu
włoskiego, zaplecza gastronomiczno – technicznego oraz parkingów i miejsc
postojowych.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego
wraz z wykonanie i urządzenie ogrodu sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu włoskiego,
zaplecza gastronomiczno – technicznego oraz parkingów i miejsc postojowych. Realizacja
tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom
możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym. Ponadto głównym
celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Spytkowice poprzez

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony
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zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecną gmina posiada opracowane trzy warianty koncepcji programowo
przestrzennych zagospodarowania i urządzenia terenu. Kolejnym etapem prac jest
opracowanie dokumentacji projektowej na cały zakres prac lub jego poszczególnych etapów
oraz

ich

realizacja,

co

jest

uzależnione

od

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

możliwości

finansowych

gminy.
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7.12.3. Zestawienie kosztów
Rodzaj kosztu

Wartość brutto (PLN)

Opracowanie dokumentacji projektowej
Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Wisła –
Zamek wraz z wykonanie i urządzenie ogrodu
sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu włoskiego,
zaplecza gastronomiczno – technicznego oraz parkingów
i miejsc postojowych.

500 000,00
6 500 000,00

Lp.
1.
2.

SUMA

7 000000,00

7.12.4 Źródło finansowania
Lp

Zadanie

1.

Opracowanie dokumentacji
projektowej

2.

Budowa Ośrodka Sportowo –
Rekreacyjnego Wisła –
Zamek wraz z wykonanie i
urządzenie ogrodu
sportowego, ogrodu
wodnego, ogrodu włoskiego,
zaplecza gastronomiczno –
technicznego oraz parkingów
i miejsc postojowych.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021r.

2022r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

500 000

-

-

-

-

500 000

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
375 000,00
(75% kosztów
kwalifikowanych)

4 875 000,00
-

2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

6 500 000

(75% kosztów
kwalifikowanych)

7.12.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowany
do realizacji remont budynku szkoły podstawowej wykonany zostanie wg. następującego
harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Wisła –
Zamek wraz z wykonanie i urządzenie ogrodu
sportowego, ogrodu wodnego, ogrodu włoskiego,
zaplecza gastronomiczno – technicznego oraz
parkingów i miejsc postojowych.

Gmina Spytkowice
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Czas trwania
I kw. 2018 – IV kw. 2018
II kw. 2019 – IV kw. 2022
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7.13. Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Bożego Ciała, Szkolna,
Św. Katarzyny, Nadrzeczna, Sadowa, Spadzista, Sosienki, Konwaliowa,
Pogodna, Pagory) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.
7.13.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i modernizacji dróg gminnych (ul. Bożego Ciała,
Szkolna, Św. Katarzyny, Nadrzeczna, Sadowa, Spadzista, Sosienki, Konwaliowa, Pogodna,
Pagory) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji przyczyni się do
poprawy jakości życia na obszarze sołectwa Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych oraz przyczyni się do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.13.2. Opis zadania – Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Bożego Ciała,
Szkolna, Św. Katarzyny, Nadrzeczna, Sadowa, Spadzista, Sosienki, Konwaliowa,
Pogodna, Pagory) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.
Planowana inwestycja polega na wykonaniu remontów i modernizacji dróg gminnych
tj. ul. Bożego Ciała, Szkolnej, Św. Katarzyny, Nadrzecznej, Sadowej, Spadzistej, Sosienki,
Konwaliowej, Pogodnej i Pagory wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego. Realizacja
inwestycji wymaga opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych. Remont
i modernizacja dróg jest zasadna ze względu na znaczącą poprawę komunikacyjną
miejscowości oraz ze względu na fakt, że drogi te łączą się z drogami wyższej kategorii oraz
prowadzą do infrastruktury publicznej. Zmodernizowane w ramach realizacji inwestycji drogi
będą służyły nie tylko mieszkańcom ale również turystą, a zwłaszcza rowerzystą, gdyż na
części z tych dróg zostały wyznaczone trasy rowerowe, a ponadto mogą one stanowić
połączenie istniejących i projektowanych tras rowerowych na terenie gminy Spytkowice.
7.13.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
2.
Remont nawierzchni dróg gminnych
SUMA
Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

Wartość brutto (PLN)
200 000,00
3 500 000,00
3 700 000,00
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7.13.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

1 000 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

3 700 000,00

2017 r.

Remont i modernizacja dróg
gminnych (ul. Bożego Ciała,
Szkolna, Św. Katarzyny,
Nadrzeczna, Sadowa,
200 000,00
Spadzista, Sosienki,
Konwaliowa, Pogodna,
Pagory) wraz z modernizacją
oświetlenia ulicznego

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

(ok. 60%)
2 220 000,00

7.13.5. Harmonogram realizacji.
Planowany do realizacji remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Bożego Ciała, Szkolna,
Św. Katarzyny, Nadrzeczna, Sadowa, Spadzista, Sosienki, Konwaliowa, Pogodna, Pagory)
wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego nastąpi wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i modernizacja dróg gminnych

Czas trwania
I kw. 2017 – IV kw. 2017
II kw. 2018 – III kw. 2020

7.14. Budowa placu zabaw na Kępkach i w Spytkowicach Górnych.
7.14.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową placów
zabaw i montażem terenowych urządzeń rekreacyjnych. Realizacja tego projektu przyczyni
się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia
wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz poznanie przez młodsze pokolenie zasad ruchu
drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie kompleksowo zagospodarowane tereny
w pobliżu dużych skupisk domków jednorodzinnych oraz zostaną stworzone warunki do
aktywizacji i integracji mieszkańców. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa
jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest
to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Spytkowice
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7.14.2. Opis zadania – Budowa placu zabaw na Kępkach i w Spytkowicach Górnych.
W ramach realizacji operacji zaplanowano zagospodarowanie terenu w bezpośrednim
sąsiedztwie dużych skupisk domków jednorodzinnych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. W ramach realizacji zadania powstaną tereny rekreacyjne
wyposażony w urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Ponadto w ramach realizacji inwestycji
zaplanowano zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojść oraz nasadzenie zieleni.
7.14.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Przygotowanie dokumentacji projektowej
Budowa placu zabaw na Kępkach i w Spytkowicach
Górnych
SUMA

50 000,00
300 000,00
350 000,00

7.14.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

2020 r.

2021 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

150 000,00

150 000,00

350 000,00

2019 r.

Budowa placu zabaw na Kępkach
50 000,00
i w Spytkowicach Górnych

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
(ok. 60%)
210 000,00

7.14.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Planowana do realizacji budowa placu zabaw na Kępkach i w Spytkowicach Górnych
zostanie wykonana wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Budowa placu zabaw na Kępkach i w
Spytkowicach Górnych

Czas trwania
II kw. 2019 – IV kw. 2019
II kw. 2020 – III kw. 2021

7.15. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
Przedmiotem realizacji projektu jest wyznaczenie i budowa nowych szlaków
turystycznych oraz modernizacja istniejących szlaków turystycznych. W ramach realizacji
inwestycji zaplanowano modernizacje istniejących szlaków turystycznych oraz wyznaczenie
Gmina Spytkowice
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nowych tras rowerowych stanowiących łączniki między szlakami Doliny Karpia a Wiślaną
Trasą Rowerową i Velo Skawą. Ponadto w ramach realizacji tras rowerowych przewidziano
utworzenie punktów widokowych. Orientacyjna długość tras rowerowych powstałych
w ramach realizacji projektu to około 15km. Trasy będą przebiegać po istniejących drogach
gminnych i rolniczych, które w ramach realizacji projektu zostaną zmodernizowane
i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Ponadto dzięki realizacji projektu
zostaną stworzone warunki do promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz
stworzy jej mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie
rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.16. Remont kapliczek na terenie miejscowości.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie remontu zabytkowych i najbardziej
atrakcyjnych pod względem artystycznym i historycznym kapliczek na terenie miejscowości.
W ramach realizacji zadania zaplanowano kompleksowy remont wszystkich zabytkowych
kapliczek na terenie miejscowości, które zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
Realizacja tego projektu przyczyni się zachowania najpiękniejszych przykładów
architektury sakralnej, które często są świadectwem lokalnej historii i wiążą się z życiem
naszych przodków. Ponadto inwestycja przyczyni się do „Poprawy jakości życia na obszarze
sołectwa Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Gmina Spytkowice
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2020 na podstawie
opracowywanych

programów

prac

konserwatorskich.

Dokładny

kosztorys

zadania

i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót

7.17. Budowa parkingu przy cmentarzu i przy przystankach kolejowych.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie placów postojowych w centrum
miejscowości przy cmentarzu komunalnym oraz budowa parkingów przy przystankach
kolejowych w Spytkowicach i Spytkowicach Kępkach. Realizacja tego projektu przyczyni się
do rozwoju miejscowości oraz stworzy warunki do poprawy funkcjonowania obiektów
publicznych zlokalizowanych w centrum miejscowości oraz wpłynie na poprawę układu
komunikacyjnego miejscowości. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości
życia na obszarze sołectwa Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to
cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zgłaszany do dofinansowania projekt realizowany będzie w II etapach. Pierwszy etap
polegał będzie na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia
na budowę, a w II etapie zaplanowano wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją
projektu. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegną warunki użytkowania obiektów
infrastruktury publicznej. Ponadto znacznej poprawie ulegnie również wizerunek wsi
i obsługa komunikacyjna poprzez wykorzystanie jako środka komunikacji połączeń
kolejowych.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 – 2019 na podstawie
opracowywanych dokumentów. Dokładny kosztorys zadania i harmonogram realizacji
zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej i opracowaniu kosztorysu robót.
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7.18. Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie rekultywacji terenu nieczynnego
wysypiska śmieci, zlokalizowanego w pobliżu drogi krajowej i w odległości ok. 2km od ujęć
wody pitnej. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz przyczyni
się do ochrony przyrody i ochrony wód gruntowych. Ponadto głównym celem inwestycji jest
„Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zgłaszany do dofinansowania projekt realizowany będzie w II etapach. Pierwszy etap
polegał będzie na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia
na przeprowadzenie rekultywacji wysypiska śmieci a w II etapie zaplanowano wykonanie
prac rekultywacyjnych. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie wizerunek wsi
i bezpieczeństwo ekologiczne.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 – 2019 na podstawie
opracowywanych dokumentów. Dokładny kosztorys zadania i harmonogram realizacji
zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej i opracowaniu kosztorysu robót.

7.19. Remont i przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Zakładu Usług
Wodnych.
7.19.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania Gminnego Zakładu Usług
Wodnych, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poprawa jakości świadczonych
usług. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i zmianę
sposobu użytkowania istniejącego budynku nieczynnej stacji uzdatniania wody.
7.19.2. Opis zadania – Remont i przebudowa budynku na potrzeby Gminnego Zakładu
Usług Wodnych.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 958/24, 966/22 położonych
w Spytkowicach, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i prawomocnego
pozwolenia na budowę. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy, przebudowy,
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nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stacji uzdatniania wody.
Zakres prac obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy budynku wraz z wymianą
wewnętrznych instalacji i zagospodarowanie terenu.
Podstawowe parametry techniczne:
pow. zabudowy: 204,00m2,
pow. użytkowa: 119,41m2,
kubatura: 920,00m3,
wysokość budynku: 6,75m,
7.19.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Remont i przebudowa budynku na potrzeby
Gminnego Zakładu Usług Wodnych
2.
Zagospodarowanie terenu
SUMA

600 000,00
50 000,00
650 000,00

7.19.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

1.

Remont i przebudowa
budynku na potrzeby
Gminnego Zakładu Usług
Wodnych

300 000,00

300 000,00

-

600 000,00

2.

Zagospodarowanie terenu

-

50 000,00

-

50 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
390 000,00
(60%kosztów
kwalifikowalnych
projektu)

7.19.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
i wyłonieniu wykonawcy robót. Uwzględniając termin naboru wniosków i ich oceny w 2016
roku planowane rozpoczęcie projektu nastąpi II kwartale 2017 roku, natomiast zakończenie
planowane jest na IV kwartał 2018 roku.
Lp.

Etap

Czas trwania

1.

Remont i przebudowa budynku na potrzeby
Gminnego Zakładu Usług Wodnych

2.

Zagospodarowanie terenu

II kw. 2017 – IV kw. 2018
II kw. 2018 – IV kw. 2018
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7.20. Rewitalizacja starorzeczy Oko, Miejsce i Krajskie.
Przedmiotem realizacji projektu jest rewitalizacja starorzeczy rzeki Wisły i stworzenie
warunków aktywnego wypoczynku i rekreacji w atrakcyjnych przyrodniczo terenach.
W ramach realizacji inwestycji zaplanowano uporządkowanie brzegów, montaż terenowych
urządzeń rekreacyjnych oraz wyznaczenie ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych. Ponadto
w ramach realizacji inwestycji przewidziano utworzenie punktów widokowych.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Ponadto dzięki realizacji projektu
zostaną stworzone warunki do promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz
stworzy jej mieszkańcom i turystom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu
w gronie rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na
obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy
z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2022. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.21. Ogrodzenie działki na terenie Zakładu Usług Komunalnych.
Przedmiotem realizacji projektu jest
Usług

Komunalnych

w

Spytkowicach

i zagospodarowaniem terenu.
ogrodzenia

z

siatki

ogrodzenie działki na terenie bazy Zakładu
za

stodołami

wraz

z

uporządkowaniem

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano wykonanie

stalowej

powlekanej,

bram

wjazdowych

oraz

uprzątnięcie

i zagospodarowanie terenu.
Celem realizacji projektu jest poprawa wizerunku miejscowości oraz poprawa
warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania sportu gdyż w bezpośrednim
sąsiedztwie terenu przebiegają ścieżki rowerowe i trasa Nordic Walking. Realizacja tego
projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz przyczyni się do poprawy jakości życia
na obszarze sołectwa Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych.
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Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 – 2018. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.22. Budowa ośrodka opieki hospicyjnej i ośrodka opieki nad ludźmi starszymi.
Przedmiotem realizacji projektu jest budowa ośrodka opieki hospicyjnej i ośrodka
opieki nad ludźmi starszymi. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano powstanie
obiektów, w których będą mogły przebywać pod fachowa opieką osoby starsze, niedołężne
i schorowane. Realizacja tego typu inwestycji przy coraz bardziej starzejącym się
społeczeństwie i braku dostępu na terenach wiejskich do wykwalifikowanych osób mogących
pomagać przy opiece nad osobami starszymi i przewlekle chorymi jest w pełni uzasadniona.
Celem realizacji projektu jest stworzenie odpowiednich warunków do przebywania
i opieki nad osobami starszymi, niedołężnymi i schorowanymi. Ponadto inwestycja przyczyni
się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2022. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia
kontaktów

potrzeb

mieszkańców,

społecznych,

ze

względu

sprzyjających
na

położenie

nawiązywaniu
oraz

cechy

funkcjonalno–przestrzenne.
W miejscowości Spytkowice można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszary te zaznaczono na mapie
i zdjęciach satelitarnych.
Pierwszy obszar położony w centrum miejscowości Spytkowice obejmuje obszar około
8,5ha. Na obszarze tym zlokalizowane są: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Kościół Parafialny, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Bank, Ochotnicza Straż Pożarna, Wiejski Dom
Kultury oraz ogólnodostępny plac zabaw, wybudowany przy dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar ten ze względu na swoje położenie oraz koncentrację
dużej liczby instytucji, obiektów kulturalnych, religijnych i rekreacyjnych w znaczący sposób
wpływa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyja nawiązywaniu kontaktów
społecznych i odgrywa duże znaczenie w codziennym życiu. Teren placu zabaw jest
miejscem spędzania czasu wolnego przez całe rodziny, a niezabudowane, rolnicze tereny
biegnące w kierunku spytkowickich stawów, to miejsce częstych spacerów i odpoczynku na
świeżym powietrzu.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze aż jedenastu
zadań, z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości
i poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost
atrakcyjności tego miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic.
Ponadto wpłynie również na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego
celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycje na tym obszarze podniosą
walory kulturalne i rekreacyjne miejscowości Spytkowice, jak również pozwolą zintegrować
się społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić funkcjonalność już
istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców
oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w centrum Spytkowic

Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w centrum Spytkowic
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Drugim szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców miejscowości Spytkowice
jest teren wokół zabytkowego spytkowickiego zamku, miejsce częstych spacerów i obiekt
sportowy należący do Gminy Spytkowice, a użytkowany przez Ludowy Klub Sportowy
„Victoria” Spytkowice, gdzie trenują i rozgrywają mecze zawodnicy sekcji piłki nożnej w
grupie seniorów, juniorów i trampkarzy. Na tym obiekcie oprócz piłki nożnej można
uprawiać inne dyscypliny, takie jak: siatkówka, koszykówka, jogging. Malownicze położenie
obiektu w pobliżu zamku, z pięknie uwidocznionym krajobrazem sprawia, że jest to
wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu. Z tego powodu organizowane są tutaj
różnego rodzaju imprezy plenerowe, takie jak: festyny rodzinne, biesiady, dożynki. Tak więc,
stadion i tereny w pobliżu zamku stanowią centrum rekreacyjno-sportowe w Spytkowicach.
Na obiekcie odbywają się nie tylko rozgrywki sportowe, ale też imprezy rozrywkowe,
docenione przez mieszkańców gminy Spytkowice, którzy wspólnie potrafili się bawić do
późnego wieczora. Ponadto w okolicy zabytkowego zamku przy sprzyjającej aurze można
spotkać spacerujące całe rodziny, spędzające czas wolny na łonie natury i podziwianiu
pięknych krajobrazów.
Obiekt sportowy posiada nowoczesne zaplecze sportowo – rekreacyjne oraz miejsca
noclegowe, dzięki czemu stworzone są dogodne warunki do uprawiania sportu i wypoczynku
w pobliżu zamku. Mankamentem obszaru są niezagospodarowane tereny dawnych ogrodów
zamkowych, które wpływają negatywnie na wygląd zabytku i pogarszają wizerunek
miejscowości.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze czterech
zadań, z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości
i poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost
atrakcyjności tego miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic.
Ponadto wpłynie również na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego
celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Inwestycje na tym obszarze podniosą walory
kulturalne, rekreacyjne i estetyczne miejscowości Spytkowice, jak również pozwolą
zintegrować się społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić funkcjonalność
już istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców
oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości.
Trzeba jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż tereny te maja duże znaczenie dla lokalnej
społeczności. Zarówno dla zaspokajania własnych zainteresowań, jak również w celu
nawiązywania kontaktów z grupami społecznymi z poza wioski. Poprzez realizację
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planowanych na tym terenie zadań podniosą się walory rekreacyjne miejscowości Spytkowice
oraz poprawie ulegnie stan infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców oraz
zwiększy się atrakcyjność miejscowości.

Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego i zamku
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Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego i zamku
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9. Podsumowanie.
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

koniecznym

i

niezbędnym

w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia i pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych dla realizowanych projektów, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Cele działania „Odnowa i rozwój wsi.” to przede wszystkim:
podniesienie standardu życia i pracy na wsi
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
wzrost atrakcyjności turystycznej
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Właśnie te cele miały na uwadze osoby przystępując do pracy nad Planem Odnowy
Miejscowości Spytkowice. Działanie przewiduje wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych,
na które będzie składany wniosek. Działanie ma na celu mobilizację lokalnych środowisk
wiejskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju regionu i poprawy warunków
i jakości życia na wsi. Realizacja projektów zawartych w dokumencie przyniesie także efekt
w postaci poczucia współodpowiedzialności lokalnej społeczności za przyszły rozwój
naszego mikroregionu.
Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice został przygotowywany przy udziale
przedstawiciela gminy, ale z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Koncentruje się
przede wszystkim na przedsięwzięciach lokalnych, których realizacja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców oraz do stworzenie warunków dla rozwoju turystyki
i przedsiębiorczości na terenie miejscowości jak i całej gminy. W odróżnieniu od strategii
rozwoju gminy, która skupia się raczej na infrastrukturze i gospodarce, Plan Odnowy
Miejscowości podejmuje zagadnienia bardziej społeczne i kulturowe, oprócz więc poprawy
warunków materialnych wpływa też na zaspokojenie potrzeb duchowych i społecznych
człowieka oraz budzi poczucie współodpowiedzialności za sytuację w regionie. Wieś
powinna się rozwijać, ale nie powinna zatracać swoich wartości i stylu życia. W procesie
dostosowania do wymogów współczesności powinna być sobą i rozwijać ten wielki potencjał
jakim dysponuje. Obecnie wieś ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną ma
utrudnione zadanie w procesie odnowy i rewitalizacji obszaru, jednak nawet przy
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ograniczonych zasobach materialnych dzięki współpracy mieszkańców z władzami
lokalnymi, powoli, systematycznie można doprowadzić do trwałej poprawy poziomu życia na
wsi.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Spytkowice spoczywać będzie na Sołtysie
Wsi, Radzie Sołeckiej i Lokalnej Grupie Działania, która została wyprana spośród
mieszkańców

w celu ich reprezentowania i dążenia do rozwoju naszej miejscowości.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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1. Wstęp.
Plan Odnowy Miejscowości Bachowice to dokument, który określa strategię
działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008 – 2022. Podstawą opracowania planu
jest:
1. Plan Odnowy Miejscowości Bachowice na lata 2008 - 2015 przyjęty Uchwałą
Nr 2/08 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice z dnia 6 kwietnia 2008 r.,
zaktualizowany Uchwałą Nr 1/11 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice
z dnia 11 grudnia 2011 r.;
2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020;

3.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020;

4.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

5.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

6.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice zatwierdzony
uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004r.;

7.

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 –
2015 zatwierdzona uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia
28 lutego 2008r.;

8.

Plan

Rozwoju

Lokalnego

Gminy

Spytkowice

zatwierdzony

uchwałą

Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2005r.;
9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Spytkowice” - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska –
Gmina Spytkowice
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Zabrze 1999.
Plan Odnowy Miejscowości Bachowice wykonano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.). Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zapisami
zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Ustawie z dnia
20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje
bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego,
SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także
planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem
planowanych działań.
Plan Odnowy Miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia
standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć.
Planowane

przedsięwzięcia

zaktywizują

mieszkańców

do

działań

prospołecznych,

a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.
Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią zachowanie szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego.
Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Bachowice oraz instytucjom
i organizacjom funkcjonującym na jej terenie, jak również umożliwić pozyskiwanie środków
zewnętrznych dla jeszcze lepszego rozwoju wsi. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań
finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną
swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie
kolejności ich realizacji w latach 2008-2022 w zależności od uruchomienia i dostępu do
funduszy Unii Europejskiej.
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2. Charakterystyka miejscowości Bachowice.
2.1. Położenie miejscowości.
Bachowice to miejscowość w województwie małopolskim w północnej części powiatu
wadowickiego, na terenie gminy Spytkowice. Wieś położona jest w podkarpackiej Kotlinie
Oświęcimskiej, na najbardziej wysuniętej na wschód jej części – Wysoczyźnie Spytkowickiej.
Od południa wysoczyzna ta graniczy z fragmentem Pogórza Wielickiego – Płaskowyżem
Draboża. Od strony północno – zachodniej Wysoczyzna Spytkowicka opada stromym
progiem do szerokiej w tym miejscu Doliny Wisły, a na zachód – do Doliny Skawy. Dzięki
temu z okolicznych wzniesień rozciągają się dalekie widoki na Stawy Spytkowickie,
położone w rozległym obniżeniu, a za nimi – na jurajskie wzgórza Garbu Tenczyńskiego oraz
na falujące w kierunku Oświęcimia wzgórza Wysoczyzny Osieckiej. Płaszczyzny
Wysoczyzny Spytkowickiej rozcięte są licznymi wąwozami, jarami i źródłowymi dolinami
strumieni, spływającymi we wszystkich kierunkach, co powoduj, że krajobraz jest bardzo
malowniczy. Przez środek wysoczyzny z południa na północ biegnie wąska i głęboka dolina
Potoku Spytkowickiego (Bachówki), potoku, który w opisach wsi z XIX wieku nazywany jest
powszechnie Lipową. Wierzchowinowe obrzeża doliny pokrywają trzy duże kompleksy
leśne. Od wschodu jest to las Bachowiec (około 180ha), który odgranicza Bachowice od
Ryczowa i Zygodowic, od zachodu Las Na Górkach (około 100ha) – od Laskowej, od
południa Las Woźnicki (około 20ha) – od Woźnik.
Rys. nr.1. Położenie Bachowic na mapie Polski.

Źródło: www. pl.wikipedia.org
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Rys. nr. 2. Mapa Gminy Spytkowice.

Źródło: Mapa Gminy Spytkowice – opracowanie własne.

2.2. Obszar i rodzaje gleb.
Bachowice zajmują powierzchnię 1368,42ha, co stanowi 27% ogólnej powierzchni
gminy. W Bachowicch dominują gleby wysokiej wartości, które stanowią 60,3% gruntów
ornych, wieś charakteryzuje się długim okresem intensywnej wegetacji roślin, co sprzyja
rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Bachowice odznaczają się dużymi walorami środowiska
fizyczno – geograficznego. Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców
mineralnych (pokłady węgla kamiennego oraz skały ilaste).
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Tabela nr.1. Klasy bonitacyjne gleb Bachowic.

KLASY BONITACYJNE GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne

825,4

II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

10,8
152,5
321,9
263,4
72,5
4,0
0,3

Użytki zielone

78,9

II
III
IV
V
VI

9,9
53,3
15,6
-

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr. 2. Kompleksy rolniczej przydatności gleb.

KOMPLEKS ROLNICZEJ
PRZYDATNOŚCI GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne

825,4

1 – pszenny bardzo dobry
2 – pszenny dobry
3 – pszenny wadliwy
4 – żytni bardzo dobry
5 – żytni dobry
6 – żytni słaby
8 – zbożowy-pastewny mocny
10 – pszenny podgórski
11 – zbożowy górski
14 – gleby orne przeznaczone pod
użytki zielone

3,7
153,6
546,6
119,9
1,6

Użytki zielone

78,9

1z – użytki zielone bardzo dobre i dobre
2z – użytki zielone średnie
3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe

62,2
16,7

Źródło: Opracowanie własne.
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2.3. Ludność.
Liczba mieszkańców miejscowości jest jednym z czynników rozwoju i potencjalnych
możliwości gospodarczych. Miejscowość Bachowice /wg. stanu na 31.12.2015r./ zamieszkuje
2323 mieszkańców, co stanowi ponad 22% ludności zamieszkującej gminę Spytkowice.

Liczba mieszkańców

Wykres nr. 1. Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Spytkowice.
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

4041

250
000
750
500
250
000
750
500
250
000
750
500
250
000
750
500
250
0

2655

2323

680

529
81

Spytkowice

Ryczów

Bachowice

Miejsce

Pólwieś

Lipowa

Nazwa miejscowości

Źródło: Opracowanie własne.

Pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni należą do jednej z trzech największych
miejscowości w gminie. Bachowice są miejscowością o charakterze wielofunkcyjnym, choć
ciągle dla wielu jej mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest prowadzenie
indywidualnych

gospodarstw

rolnych.

Pozostali

mieszkańcy

znajdują

zatrudnienie

w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie gminy oraz poza jej granicami. Obecnie
w naszej miejscowości utrzymanie daje w największym stopniu praca w sektorze prywatnym
i państwowym, ale również w mniejszym stopniu rolnictwo i własna działalność gospodarcza
i usługowa. Bachowice słyną z krawiectwa, na terenie wsi istnieje aż 6 zakładów krawieckich.
Oprócz małych zakładów rzemieślniczych istnieją także jednostki prowadzące produkcje na
szeroka skalę tj. P.P.H.U. „ADRIANNO-DAMIANII”, P.P.H.U. „PULS”, F.P.H.U. „Jaśmin”,
F.H. „BUDPOL”, P.P.H.U. „ASTRA”, Hurtownia Tkanin „FLAŁ TEX”, Zakład Handlowy
Kulig Stanisław oraz przedsiębiorca w branży rolniczej „Usługi rolnicze i wynajem sprzętu” –
Kurdziel Tadeusz.
Statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nie zawierają
rozbicia na poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy. Zawarta w nich liczba 240
osób bezrobotnych odnosi się do całej gminy. Ze względu jednak na jej rolniczy charakter,
Gmina Spytkowice
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znaczne rozdrobnienie agrarne gospodarstw, w których zatrudnienie znajdują nieraz całe
rodziny nie jest to liczba odzwierciedlająca stan rzeczywisty. Statystki nie uwzględniają
bowiem np. „gospodyń domowych”. Bezrobotni z terenu gminy Spytkowice stanowią 4,7%
osób bezrobotnych w powiecie. Ponieważ mieszkańcy gminy stanowią 6,5% ludności
powiatu, można przyjąć, że obecnie problem bezrobocia na obszarze gminy nie jest większy
niż w całym powiecie.
Mieszkańcy naszej wsi są dobrze zorganizowani, wszelkie problemy są rozwiązywane
głównie w oparciu o wspólny dialog we współpracy z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.
Mieszkańcy maja możliwość do wspólnego spędzania czasu, choćby podczas Dożynek,
festynów, majówek i innych imprez kulturalnych.

3. Wykaz istniejących zasobów miejscowości
3.1. Rys historyczny.
BACHOWICE — (Bachovicz — 1302, Bachouicze — 1396, Bachowicze— 1470-80,
Bachowice — 1581). Liczba mieszkańców — ok. 2250. Wieś leży na pograniczu Kotliny
Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz Pogórza Beskidzkiego.
Pierwsza wzmianka o Bachowicach pochodzi z roku 1297, kiedy to książę cieszyński
Mieszko zezwolił mieszkańcom wsi odnowić zamulone wylewem Wisły jezioro (staw)
i prowadzić gospodarstwo rybne.
W roku 1304 książę oświęcimski nadał cystersom jakiś las między Bachowicami,
Spytkowicami i Zajączkowicami. W latach 1325–42 wieś należała do parafii w Woźnikach.
W roku 1350 w Bachowicach funkcjonował kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja.
Na początku XV wieku przemianowany został na filialny kościoła w Spytkowicach.
Bachowice wspomina również Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80), pisze on
że wieś należy do parafii p.w. św. Katarzyny w Spytkowicach. Właścicielem wsi był książę
zatorski. We wsi w tym czasie były łany kmiece, role zagrodników oraz karczma.
W roku 1488 książęta zatorscy sprzedali Pawłowi Myszkowskiemu herbu Jastrzębiec
z pobliskiego Przeciszowa, Bachowice, a ten odstąpił część wsi w roku 1489 swojemu bratu
—kasztelanowi sądeckiemu Piotrowi Myszkowskiemu herbu Jastrzębiec. Za cichym
przyzwoleniem

biskupa

krakowskiego

Piotra

Myszkowskiego

kościół

bachowicki

przemianowany został na zbór kalwiński.
Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że Bachowice są wioską
parafialną (filialną) i należą do Myszkowskich. We wsi był dwór i folwark na 1 łanie oraz
12 łanów kmiecych, 10 zagrodników z rolą, 10 zagrodników bez roli, 10 komorników bez
Gmina Spytkowice
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bydła i 4 rzemieślników.
W latach 1592-1604 ponownie wzmiankowany jest jakiś kościółek (kaplica) p.w. św.
Bartłomieja.
Dzieje wsi Bachowice są tożsame z dziejami innych dóbr klucza spytkowickiego, i tak
na przełomie XVII i XVIII wieku wieś przechodziła w różne ręce. Władali nią zarówno
Opalińscy, jak i Lubomirscy oraz Czartoryscy, by ostatecznie trafić w ręce Potockich, którzy
byli ostatnimi właścicielami majątku spytkowickiego (w ramach dóbr zatorskich) przed
II wojną światową.
W latach 80. XIX wieku liczyła 1092 mieszkańców. Majątek ziemski wchodził
w skład dóbr zatorskich, których właścicielem był August hrabia Potocki

3.2. Zabytki.
Miejscowości Bachowice na swoim terenie posiada jeden obiekt zabytkowy wpisany.
do rejestru zabytków. Jest to stanowisko archeologiczne na którym zachowały się
pozostałości osady średniowiecznej. Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków
22 maja 1992 roku pod numerem A-683/92. Ponadto na terenie miejscowości znajduje
kilkanaście

obiektów,

które

zostały

wpisane do ewidencji zabytków. Jednym
z

najcenniejszych

jest

kaplica

św. Bartłomieja, która zbudowana została
na placu po starym kościele parafialnym,
a który został wystawiony na licytacje
i rozebrany. Jest to obiekt murowany,
w którym umieszczono wyposażenie
z dawnego kościoła
Cennym

zabytkiem

kultury

sakralnej na tym terenie jest Kamienny
Krzyż Pokutny. Tkwi osadzony w ziemi,
przy drodze na Kaniów i liczy przeszło
400 lat. Z krzyżem związana jest legenda
o zbójniku Stefanie, który grasował w
Bachowickim lesie o czym wspomniano w
książce pt. „Bachowice Dawniej a Dziś”:
”Powtarzali dawni mieszkańcy wsi, że
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zbójcy ukryci w lesie napadli księdza gdy jechał do chorego, zabili go i pochowali przy
drodze wiodącej na Kaniów. Na grobie wyrósł krzyż kamienny ...”
Innymi ciekawymi obiektami znajdującymi się na terenie miejscowości są:
-

kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, murowany z cegły ,
poświęcony 2.02.1929r.

-

plebania murowana, zbudowana około 1920r

-

budynek parafialny sióstr Serafitek, murowany, otynkowany, wybudowany ok. 1920r.

-

kapliczka przy ul. Ks. Gołby i ul. Górki (Balonkowa rola), murowana, otynkowana
z zatartymi śladami jej powstania, prawdopodobnie z końca XIXw.

-

krzyż przydrożny drewniany z 1937r

-

grupa ukrzyżowanie, wapień z 1863r, przy ul. Stefczyka

-

figura Matki Boskiej z piaskowca, przy ul. Ks. Gołby

-

figura Matki Boskiej z piaskowca, przy ul. Ks. Gołby (fundacji A. Bałys)

-

krzyż pokutny kamienny z końca XIXw. przy ul. Kaniów

-

krzyż przydrożny z 1864r przy ul. Ks. Gołby, na granicy gminy

-

drewniany budynek dawnej szkoły rzemieślniczej, pochodzący z przełomu XIX i XX
wieku.

-

cmentarz parafialny rzymsko – katolicki, założony w I ćwierćwieczu XX wieku, na
którym znajdują się trzy groby o znaczeniu historycznym : Józefa Przystała z 1921r,
Antoniego Zbigniewicza z 1929r.i Piotra Sieprawskiego, którego epitafium pochodzi
również z 1929r.

-

spichlerz drewniany z 1912 roku obok budynku przy ul. Ks. Gołby 121
/Bachowice140/

-

trzy domy murowane z początku XX wieku

-

cztery domy drewniano – murowane z początku XX wieku

-

pięć domów drewnianych z końca XIX i początku XX wieku

-

dziewięć stanowisk archeologicznych.

3.3. Zasoby i walory przyrodnicze.
Gmina Spytkowice w swej północnej części położona jest w makroregionie Kotlina
Oświęcimska, natomiast jej pozostały teren leży na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Takie
położenie sprawia, że na granicy z rzeką Wisłą teren gminy jest płaski z licznymi wodami
stojącymi, utworzonymi przez stare koryto rzeki i stawy hodowlane o powierzchni 300 ha, zaś
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Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

11
Strona 12

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Bachowice na lata 2008 - 2022
w kierunku południowym ukształtowanie terenu zmienia się w pagórkowate z licznymi
wąwozami, zagajnikami oraz lasami o powierzchni 518 ha. Urozmaicone położenie
i różnorodność ukształtowania terenu stanowią o bogactwie szaty roślinnej i świata
zwierzęcego na terenie gminy.
Flora Gminy Spytkowice liczy kilkaset gatunków, w tym 8 gatunków roślin objętych
ochroną ścisłą, 6 gatunków objętych ochroną częściową i 14 gatunków roślin rzadkich.
Należą do nich m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grążel żółty, grzybieńczyk
wodny, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, wawrzynek
wilczełyko. Ciekawym miejscem pod względem przyrodniczym są lasy. Jest to pagórkowaty
teren porośnięty kwaśną buczyną niżową, która nadaje im parkowy charakter. Tereny te
zasiedla wiele gatunków fauny jak: sarna, lis, zając, kuna leśna, jeż, wiewiórka, kret i licznie
gnieżdżące się ptaki wśród których znajdziemy: jastrzębia, myszołowa, sowy kilka gatunków
dzięciołów, sójkę, kosa, kukułkę, ziębę.
Bardzo atrakcyjnym miejscem pod
względem

przyrodniczym

są

Górki

Bachowskie. To niezwykle urokliwy,
silnie

pagórkowaty

teren

porośnięty

kwaśną buczyną niżową, nadającą mu
parkowy charakter. Liczne wzniesienia
Pogórza

Wilamowickiego,

przecinają

głębokie dolinki o stromych i głęboko
wciętych dnach. Zostały one wyrzeźbione
w miękkim, podatnym na erozję podłożu plastycznym przez wody potoków. Dnem
większości z nich nadal płynie woda. W niektórych dolinkach, głównie u ich wylotu, spotkać
można obfite stanowiska skrzypu olbrzymiego. W buczynie porastającej Górki, w zwartym
i niemal równikowym drzewostanie dominuje buk zwyczajny – drzewo o charakterystycznej
srebrzystoszarej, gładkiej korze i prostym
pniu. Liście buka – duże i eliptyczne
skutecznie ograniczają dostęp promieni
słonecznych do dna lasu. Silne zacienienie
i zakwaszenie gleby sprawia, że roślinność
runa jest bardzo uboga lub miejscami brak
jej zupełnie, a dno lasu pokrywa tylko
warstwa

opadłych

liści
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Nieliczne gatunki roślin, które możemy tutaj spotkać to przede wszystkim małe byliny jak:
konwalijka dwulistna – pospolita roślina o trujących, czerwonych jagodach oraz szczawik
zajęczy zwany również zajęczą kapustą, o liściach podobnych do liści koniczyny. W runie
lasu sporadycznie występują również objęte ochroną częściową, a są to: bluszcz pospolity –
pnącze o zimozielonych liściach i kopytnik pospolity – o błyszczących, nerkowatych liściach.
W związku z występowaniem na terenie gminy Spytkowice licznych stawów rybnych
i zbiorników wodnych rozpoczęto wraz z gminami Zator, Przeciszów, Osiek Polanka Wielka
i Brzeźnica realizację projektu pn. „Dolina Karpia”.Celem ogólnym projektu jest stworzenie
warunków wypromowania terenu, zapewnienie spójnego rozwoju i stworzenie nowych miejsc
pracy.Projekt realizowany jest poprzez stworzenie kompleksowej i spójnej oferty turystycznej
opartej na naturalnych zasobach środowiska, poprawę i rozwój infrastruktury technicznej,
lokalny rozwój turystyki i wypromowanie produktu regionalnego jakim jest przede wszystkim
“Karp” oraz inne gatunki ryb hodowane w kompleksie spytkowickich stawów.
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4. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.
4.1. Infrastruktura techniczna.
4.1.1. Wodociągi i kanalizacja.
Sołectwo Bachowice posiada wodociąg grupowy, a stopień zwodociągowania
miejscowości wynosi ok. 98%. Zaopatrywanie w wodę odbywa się z własnych ujęć wody
podziemnej, które współpracują ze zbiornikami wyrównawczymi.
Na terenie miejscowości Bachowic znajduje się oczyszczalnia biologiczna o max.
przepustowości 34,0m3/d. Ścieki surowe doprowadzane są do oczyszczalni grawitacyjnie za
pomocą kolektora o łącznej długości 3,0 km, a po oczyszczeniu odprowadzane są do potoku
Spytkowickiego, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Sieć kanalizacji sanitarnej obsługuje
50 budynków, w tym obiekty użyteczności publicznej.
4.1.2. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami na terenie miejscowości Bachowice odbywa się w oparciu
o Program Ochrony Środowiska i Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na
zlecenie Gminy Spytkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach.
Wójt Gminy Spytkowice prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Spytkowice, do którego zostało wpisanych 10 przedsiębiorców.
Ryczów posiada zorganizowany wywóz odpadów, które są segregowane na plastik,
metal, papier i szkło.
4.1.3. Sieć gazowa.
W miejscowości Bachowice dobrze rozwinięta jest sieć gazownicza. Przez teren
miejscowości przebiega gazociąg wysokoprężny. Sieć średnioprężna pokrywa cały obszar
miejscowości i pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do odbioru gazu ziemnego.
4.1.4. Sieć elektroenergetyczna.
Energia doprowadzana jest liniami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, umieszczonych w poszczególnych częściach miejscowości,
a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje
transformatorowe i sieć pokrywają jednolicie obszar sołectwa Bachowice. Urządzenia i sieci
posiadają rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom a zaopatrzenie w energię
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elektryczną na tych terenach nie stanowi problemu co może mieć decydujące znaczenie dla
rozwoju miejscowości.
Na terenie miejscowości sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz uzupełniane są punkty świetlne w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników dróg.
4.1.5. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
W dzisiejszym świecie

istotną rolę odgrywa szybki przepływ

informacji

i komunikowanie się z otoczeniem. Stan usług pocztowo - telekomunikacyjnych
w miejscowości Bachowicach można ocenić jako dobry. Telekomunikacja jest ważnym
czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu rankingów atrakcyjności inwestycyjnej.
Miejscowość stelefonizowana jest w wysokim stopniu. Oprócz tradycyjnej łączności
prowadzonej za pomocą kabli teletechnicznych funkcjonuje także na jej terenie łączność za
pomocą fal radiowych. Telefonia komórkowa obejmuje swym zasięgiem teren całej
miejscowości. Poprzez sieć telekomunikacyjną mieszkańcy gminy mają w duże części
możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu.
Na terenie miejscowości nie funkcjonuje urząd pocztowy. Teren miejscowości
obsługiwany jest przez urząd pocztowy, który znajduje się w Spytkowicach
4.1.6. Ciepłownictwo.
Na obszarze Bachowic nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów
użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości. Zaopatrzenie w ciepło
odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe w starszych budynkach, a w nowszych
budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym czynnikiem grzewczym jest
węgiel, jego pochodne i gaz ziemny. Sporadycznie występują instalacje centralnego
ogrzewania oparte na oleju opałowym, gazie propan-butan lub wykorzystujące odnawialne
źródła energii w postaci kolektorów słonecznych
4.1.7. Sieć drogowa i stan techniczny dróg.
Przez teren miejscowości przebiega droga powiatowa 04 – 203 (1773K) Spytkowice –
Witanowice oraz sieć dróg gminnych o długości około 10km, z czego znaczna większość
posiada nawierzchnię ulepszoną bitumiczną ale występują drogi z nawierzchnią żwirową
i gruntową. Stan techniczny części dróg jest jednak niezadowalający i wymaga modernizacji,
remontu i napraw.
Gmina Spytkowice
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4.2. Infrastruktura społeczna.
4.2.1. Oświata.
Na terenie Spytkowic znajduje się Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Ks. Gołby
w Bachowicach. W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi przedszkole, które
rozpoczęło swoją działalność w lutym 2004 roku. Wcześniej na terenie miejscowości nie
funkcjonowało żadne Przedszkole. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym funkcjonuje
stołówka szkolna, która jest w stanie wyżywić wszystkich uczniów. Również są świetlice
szkolne i sale komputerowe, które zapewniają uczniom spędzenie wolnego czasu pod
nadzorem nauczyciela i pedagoga. Zespół Szkolno - Przedszkolny posiada własne zaplecze
sportowe w postaci hali sportowej z zapleczem sanitarno technicznym o wymiarach areny
sportowej 18,0x36,0m oraz znajdującego się w pobliżu kompleksu sportowego Orlik 2012.

4.2.2. Kultura.
Główną instytucją kulturotwórczą w gminie i miejscowości jest Gminny Ośrodek
Kultury. Instytucji tej nadano funkcję organizatora kultury i propagatora sportu, którą
prowadzi na terenie Bachowic w oparciu o świetlice wiejską oraz sale widowiskową
znajdującą się w Domu Strażaka.

Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka

Kultury jest gromadzenie jak największej ilości osób, które chcą się zajmować działalnością
kulturalną i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Gminny
Ośrodek Kultury pełni także rolę koordynatora działań i incjatyw innych organizacji
działających na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, artystycznych i wypoczynkowych
naszej społeczności. W trakcie całego roku współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz
miejscowymi twórcami ludowymi i przedstawicielami naszej społeczności. Do kalendarza
cyklicznych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury weszły m. in.:
Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki. Jednak całoroczna oferta obejmuje
znacznie szerszą działalność m.in.: wystawy, konkursy, turnieje, imprezy związane
z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieżyw okresie ferii zimowych i wakacji
letnich. Gminny Ośrodek Kultury dąży do tego aby stał się miejscem spotkań dzieci,
młodzieży, osób starszych jak i całych rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również zajęcia aerobiku, indywidualnej nauki gry
na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne, nauki języków obcych oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania dla dzieci w różnych grupach wiekowych.
Na terenie miejscowości działa Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, zgodnie z tym co
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powiedział ich patron: „Czasy pokażą wam, co jest do zrobienia”, dostrzega problemy
swojego lokalnego środowiska. Organizowało m.in. bezpłatne, finansowane z UE, kursy dla
bezrobotnych z terenu całej Gminy Spytkowice. Prowadzi również świetlice integracyjną dla
dzieci i młodzieży. Bardzo dobrze układa się współpraca z jednostkami stowarzyszenia
w kraju i zagranicą.

4.2.3. Biblioteka Publiczna.
Działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb
edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców prowadzi Gminna
Biblioteka Publiczna w Spytkowicach poprzez swoją filię w Bachowicach. Biblioteka
zorganizowana jest w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów
bibliotecznych i informacji. Osiągają najwyższe w powiecie wadowickim wskaźniki:
społecznego zasięgu oraz liczby woluminów na 100 mieszkańców.
Działalność bibliotek publicznych koncentruje się na:
gromadzeniu,

opracowaniu,

przechowywaniu,

ochronie

i

konserwacji

oraz

udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej
i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, zbiory audiowizualne
i multimedialne, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form
działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania
autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy
wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe oraz
imprezy cykliczne – „Lato, czyli wakacje w bibliotece” i „Ferie zimowe z książką”),
rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
rozwijaniu

działalności

informacyjno-dokumentacyjnej

środowiska

lokalnego

(gromadzenie informacji dotyczących Gminy Spytkowice, wydarzeń historycznych
i życia społecznego mieszkańców),
zapewnieniu taniego, łatwego i powszechnego dostępu do bieżącej informacji
(wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu),
komputeryzacji procesów bibliotecznych (opracowanie: baz katalogowych o zbiorach
bibliotek, bibliografii lokalnej oraz automatyzacji usług),
prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne
księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, bibliografii, komputerowych baz
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danych; zakres świadczonych usług to m.in.:
informacja

ze

wszystkich

dziedzin

wiedzy

(bezpośrednia

na

miejscu

i telefoniczna),
wyszukiwanie informacji w Internecie za pomocą popularnych portali
i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
praca z różnorodnymi programami komputerowymi (np. Word, Power Point,
Excel).

4.2.4. Sport.
Na terenie miejscowości działa klub sportowy: LKS „Borowik” Bachowice, który
prowadzi drużyny we wszystkich kategoriach wiekowych. Zasadniczym celem klubu
w ramach prowadzonych zajęć sportowych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych,
poprawa sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności sportowych oraz odciągnięcie od
negatywnych zjawisk, jakim jest alkoholizm i narkomania w naszym społeczeństwie. Klub
sportowy organizuje i bierze udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach. Są to między
innym: turnieje młodzieży i dzieci szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych, turnieje
okazjonalne (np. Dzień Dziecka, Mikołajki na sportowo), turniej gmin „Doliny Karpia”,
turnieje piłki halowej.
Działalność w sferze sportu i rekreacji rozwijana jest również na terenie sołectwa przez
Zespół Szkolno -Przedszkolny im. Ks. Gołby, który posiada nowoczesną halę sportową i jest
zarządcą kompleksu boisk Orlik 2012.
Infrastrukturę sportową istniejącą na terenie miejscowości Bachowice można uznać za
wystarczającą do prowadzonej działalności. Jednak w celu poprawy warunków do uprawiania
sportu

i

aktywności

fizycznej

zaplanowano

przeprowadzenie

prac

remontowych

i modernizacyjnych na kompleksie boisk wielofunkcyjnych oraz stadionie Ludowego Klubu
Sportowego.
4.2.5. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa zadania z zakresu ochrony zdrowia

realizuje Samodzielny

Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną
ludności. W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą: Poradnie Ogólne, Poradnie Stomatologiczne,
a także Poradnia dla Dzieci. W Poradni Ogólnej wykonywane są badania diagnostyczne,
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posiada one również aparaty do wykonywania EKG, badania poziomu cukru. Poradnia
Stomatologiczne wyposażona jest w nowoczesny unit stomatologiczny i we wszystkich
szkołach na terenie obszaru działania realizują program fluoryzacji dzieci, zaś Poradnia dla
Dzieci obejmuje ich stałą opieką w ramach medycyny szkolnej.
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5. Ocena mocnych i słabych stron wsi – Analiza SWOT.
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
Położenie, zwarta zabudowa o wysokim
standardzie
Dobra organizacja wewnętrzna
mieszkańców

Brak kanalizacji na większej części
miejscowości (tylko około 150
mieszkańców miejscowości posiada dostęp
do kanalizacji)

Dobre warunki pod rozwój rolnictwa, w
tym również ekologicznego

Słabe wykorzystanie walorów
turystycznych

Media: wodociąg, gaz, telefon)

Zanieczyszczone środowisko

Duża świadomość ekologiczna u
młodzieży

Niezagospodarowane grunty

Prężnie działające organizacje

Słaba infrastruktura drogowa

Malownicze położenie

Niedostateczne połączenie w komunikacji
zbiorowej (brak bezpośredniego
połączenia z Krakowem i Oświęcimiem)

Budowa kanalizacji
Tereny pod budownictwo, zakłady pracy i
gospodarkę rolną
Duże walory przyrodnicze
Dobre warunki pod rozwój agroturystyki
Czyste środowisko

Brak parkingów

Brak regulacji potoku Spytkowickiego
Brak chodników dla pieszych na
niektórych odcinkach dróg
Niedostateczna oferta spędzania wolnego
czasu dla młodzieży
Migracja ludzi wykształconych
Brak bazy wypoczynkowej
Bezrobocie
Nasilające się patologie społeczne
Poszukiwanie różnych atrakcji przez
mieszkańców poza wsią
ZAGROŻENIA

SZANSE
Możliwość skorzystania ze środków
funduszy unijnych
Stworzenie ofert i możliwości do rozwoju
młodych ludzi
Budowa kompleksu boisk ze sztuczną
nawierzchnią
Rozwój projektu „Dolina Karpia”
Przebieg tras rowerowych i ścieżki
przyrodniczej
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6. WIZJA ODNOWY I ROZWOJU WSI:
„BACHOWICE – WIEŚ ESTETYCZNA, ROZWIJAJĄCA SIĘ DBAJĄC O SPECYFIKĘ REGIONU,
W KTÓREJ BEZ PRZESZKÓD MOŻNA ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA”

PRIORYTET 1
Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny
t.j. agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki
i rekreacji..

PRIORYTET 2
Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Rewitalizacja potoków i cieków wodnych.

Remont i termomodernizacja budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego

Rekultywacja gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy
ekologiczne

Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk ze sztuczną
nawierzchnią oraz boisk do piłki nożnej i wielofunkcyjnych w tym
również ze sztuczną nawierzchnią.

Zadrzewienie terenu za oczyszczalnią

Zwiększenie ilości sal komputerowych i pomocy naukowych

Utworzenie częściowego rezerwatu na bazie kompleksu „Bór”

Wykończenie i wyposażenie Pawilonu Sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Kontynuacja akcji nasadzeń drzew, tworzenie „zielonych płuc” wsi Utworzenie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę placu
zabaw.
Tworzenie warunków do powstawania rolnictwa ekologicznego i
gospodarstw agroturystycznych

Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi.

Ochrona zabytków (np.: odpowiednie utrzymanie kapliczek
przydrożnych, remont budynku dawnej szkoły rolniczej, remont
kaplicy św. Bartłomieja)

Wyznaczenie nowych ścieżek rowerowych i edukacyjnych oraz
oznakowanie istniejących
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PRIORYTET 1
Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny
t.j. agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki
i rekreacji..

PRIORYTET 2
Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Bachowicee w ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki
wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice

Tworzenie zespołów folklorystycznych

Wyposażenie w sprzęt multimedialny świetlicy i biblioteki

Ochrona istniejących stanowisk archeologicznych

Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej

Kultywowanie obrzędów i tradycji

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do sieci
internetowej

Zalesianie nieużytków

Budowa i remont chodników dla pieszych przy ul. Ks. Gołby i ul.
Stefczyka

Wykorzystanie źródeł geotermalnych

Remont drogi powiatowej oraz oznakowanie dróg i skrzyżowań

Tworzenie deptaków spacerowych

Wyznaczenie przejść dla pieszych i budowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniach i przejściach

Promocja miejscowości

Budowa parkingów w miejscach użyteczności publicznej oraz
remont istniejących.

Promocja „Doliny Karpia”

Modernizacja istniejących i budowa nowych dróg gminnych

Wyznaczenie terenów pod budowę domków rekreacyjnych

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

Zwolnienia podatkowe dla osób zatrudniających więcej
pracowników

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej
Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku Domu Strażaka
w Bachowicach
Remont i modernizacja budynku byłej „Ochronki” (siedziby
Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga) wraz z zagospodarowaniem
terenu
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PRIORYTET 1
Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny
t.j. agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki
i rekreacji..

PRIORYTET 2
Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury
Regulacja potoku Spytkowickiego („Bachówki”) w celu
zmniejszenia zagrożenia powodziowego
Wprowadzenie programu wymiany kotłów c.o. w budynkach
indywidualnych na ekologiczne
Remont i modernizacja dróg rolniczych
Remont kompleksu boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012
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7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia
dokumentu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ich obiektywnym potrzebom
oraz mając na uwadze czynniki warunkujące możliwość przyszłego rozwoju, odnowy
i rewitalizacji miejscowości Bachowice, przystąpiono do opracowania głównych
dokumentów planistyczne jakimi są Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy
Spytkowice, Gminny Program Rewitalizacji oraz Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości.
Realizacja zamierzeń zawartych w tychże dokumentach, wymaga podjęcia starań dla
pozyskania dodatkowych środków budżetowych, na realizację poszczególnych inwestycji.
Przygotowana na potrzeby niniejszego dokumentu inwentaryzacja zasobów oraz analiza
SWOT wskazała nie tylko podstawowe problemy i zagrożenia, ale również kierunki
przyszłego, pożądanego rozwoju miejscowości Bachowice. Wśród najważniejszych zadań
należy wskazać rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej, jako zadanie istotne nie tylko
dla sołectwa, ale również dla całej gminy. Jest to inwestycja, która ze względu na wysoki
koszt realizacji winna być finansowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w latach 2016 – 2022. Mając to na uwadze, w opisie planowanych
zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia aktualizacji dokumentu, tj. od 2016 roku główną
inwestycją w planie finansowym zarówno sołectwa jak i gminy będzie zadanie pn.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice”.
Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju wymaga inwestowania nie tylko
w obszary, które są niedoinwestowane. Nie można zapomnieć o wspieraniu dziedzin
stosunkowo dobrze rozwiniętych takich jak: stan wyszkolenia i wyposażenia OSP, bogatych
tradycji kulturalnych oraz aktywnej działalności organizacji społecznych.
W obrębie dziedzin wsparcia określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 oraz na lata 2014 – 2020 rozpatruje się wdrożenie szesnastu głównych
założeń:
1.

Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym
i placem zabaw w miejscowości Bachowice na terenie Gminy Spytkowice.

2.

Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnego
placu zabaw przy ul. Ks. Gołby.

3.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bachowice w ramach
realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie
Gmina Spytkowice
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Spytkowice.
4.

Przebudowa i remont Domu Strażaka w celu poprawy jakości zaplecza kulturalnego
miejscowości wraz z zagospodarowaniem terenu.

5.

Remont, przebudowa i odbudowa budynku dawnej Szkoły Rolniczej wraz z adaptacją
pomieszczeń na regionalną izbę pamięci i zagospodarowaniem terenu.

6.

Remont budynku „Ochronki” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu
poprawy jakości zaplecza społeczno - kulturalnego miejscowości.

7.

Modernizacja kompleksu sportowego LKS „Borowik” Bachowice w celu rozwoju bazy
sportowo – rekreacyjnej miejscowości.

8.

Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi poprzez zagospodarowanie terenu
wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz remont i modernizację placów
postojowych w centrum miejscowości.

9.

Remont zabytkowych przydrożnych kapliczek na terenie miejscowości.

10. Rozbudowa Domu Strażaka w celu poprawy jakości zaplecza kulturalnego miejscowości.
11. Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Kaniów – do zbiornika wody i przez las,
droga do ujęcia wody, ul. Herbowa, Rzemieślnicza, Dębowa, Dębowa Boczna), budowa
nowej drogi wzdłuż potoku Bachówka, wykonanie drogi łączącej ul. Na Wzgórzach z ul.
Wróblówki w Spytkowicach wraz modernizacja oświetlenia ulicznego.
12. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
13. Remont kompleksu sportowego Orlika 2012 w celu poprawy zaplecza sportowego
miejscowości.
14. Remont kaplicy św. Bartłomieja wraz z modernizacją drogi dojazdowej.
15. Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz
z rozbudową obiektu.
16. Zagospodarowanie brzegu rzeki Bachówka przy ul. Na Wzgórzach.
Mając na uwadze konieczność ustalenia hierarchii potrzeb, za sprawę priorytetową
uznaje się „Budowę kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno –
szatniowym i placem zabaw w miejscowości Bachowice na terenie Gminy Spytkowice”,
„Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnego
placu zabaw przy ul. Ks. Gołby”, „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Bachowice w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki
wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice”, „Przebudowę i remont Domu Strażaka
w celu poprawy jakości zaplecza kulturalnego miejscowości wraz z zagospodarowaniem
Gmina Spytkowice
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terenu”, „Remont, przebudowę i odbudowę budynku dawnej Szkoły Rolniczej wraz
z adaptacją pomieszczeń na regionalną izbę pamięci i zagospodarowaniem terenu”,
„Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz
z rozbudową obiektu”, „Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Kaniów – do
zbiornika wody i przez las, droga do ujęcia wody, ul. Herbowa, Rzemieślnicza, Dębowa,
Dębowa Boczna), budowa nowej drogi wzdłuż potoku Bachówka, wykonanie drogi
łączącej ul. Na Wzgórzach z ul. Wróblówki w Spytkowicach wraz modernizacją
oświetlenia ulicznego” oraz „Remont kaplicy św. Bartłomieja wraz z modernizacją drogi
dojazdowej”.

7.1.Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno –
szatniowym i placem zabaw w miejscowości Bachowice na terenie Gminy
Spytkowice.
7.1.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz
boisko wielofunkcyjne, budynku sanitarno – szatniowego, placu zabaw i oświetlenia terenu.
Nowe, lepsze warunki wpłyną na możliwość prowadzenia działalności sportowo –
wychowawczej i rozwój fizyczny mieszkańców, dzięki możliwości uprawiania różnych gier
zespołowych. Obiekt po wybudowaniu będzie własności Gminy Spytkowice. Głównym
celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Bachowice poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Odnowa i rozwój
wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt mieści się również
w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie
m. in. budowy oraz wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne oraz rekreacyjno –
sportowe. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z programu „Moje boisko, Orlik
2012”.
7.1.2. Opis zadania – Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno
– szatniowym i placem zabaw w miejscowości Bachowice na terenie Gminy
Spytkowice.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 704/7, 704/9, 708/30, 708/32,
708/34, 3016/6, 3016/9, 3093/13 położonych w Bachowicach, na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budowę. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane:
Gmina Spytkowice
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-

boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m ( pole gry 28 x 57 m) wyposażone w
niezbędny sprzęt, ogrodzone do wysokości 4m wraz z piłkochwytami o wysokości
5m, nawierzchnia boiska wykonana na zdrenowanej podbudowie dynamicznej
z trawą syntetyczną w kolorze zielonym o wysokości 5cm

-

boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach
18 x 32m, wyposażone w niezbędny sprzęt, ogrodzone do wysokości 4m,
nawierzchnia boiska wykonana na zdrenowanej podbudowie dynamicznej, z trawą
syntetyczną w kolorze czerwonym o wysokości 1,5cm.

-

budynek sanitarno – szatniowy o pow. około 60m2, zaprojektowany w technologii
prefabrykowanej i montowany na placu budowy

-

plac zabaw

-

sześć słupów oświetleniowych oświetlających boiska i plac zabaw.
Zgłaszany do dofinansowania projekt realizowany będzie w II etapach. Pierwszy etap

związany jest z prowadzeniem prac budowlanych, natomiast drugi etap dotyczy wyposażenia
obiektu w sprzęt sportowy. Ze względu na bliskość Zespołu Szkolno – Przedszkolnego obiekt
będzie mógł być wykorzystywany przez dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych. Znacznej
poprawie ulegnie również wizerunek wsi i organizacji działających na jej trenie. W obecnej
sytuacji na terenie miejscowości Bachowice nie ma obiektu, który mógłby zaspokajać
potrzeby mieszkańców w zakresie potrzeb społecznych oraz rekreacyjno – sportowych.
Nieodłączną częścią składową projektu będzie zakup wyposażenia w postaci sprzętu
sportowego oraz umeblowania w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania
obiektu.
7.1.3. Zestawienie kosztów
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj kosztu
Dokumentacja projektowa
Roboty przygotowawcze
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią
wraz z montażem wyposażenia
4.
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem
wyposażenia
5.
Budynek szatniowo - sanitarny
6.
Ogrodzenie terenu i boisk
7.
Oświetlenie boiska
8.
Chodniki, dojścia i zagospodarowanie terenu
9.
Urządzenie placu zabaw
10. Wyposażenie w sprzęt sportowy
SUMA
Gmina Spytkowice
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35 000,00
92 000,00
385 000,00
190 000,00
65 000,00
125 000,00
55 000,00
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7.1.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Środki własne
gminy (PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

-

35 000,00

-

35 000,00

-

1.

Dokumentacja
projektowa

2.

Budowę kompleksu
boisk sportowych wraz
z budynkiem sanitarno
– szatniowym i placem
zabaw

-

3.

Wyposażenie w sprzęt
sportowy

-

666 000,00

832 000,00 283 000,00

-

15 000,00

1 115 000,00

co stanowi 60%
wartości projektu
(Program „Moje
boisko – Orlik
2012”)

15 000,00

-

7.1.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło po złożeniu wniosków o dofinansowanie
i podpisaniu umów. Ze względu na fakt, iż przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie
w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” jego realizacja rozpoczęła się w czerwcu
2009r., a ostateczne zakończenie realizacji nastąpiło w I połowie 2010r. Działania
inwestycyjne zostały poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej w II kwartale
2009r.
Lp.
1.
2.

3.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej
Budowę kompleksu boisk sportowych wraz z
budynkiem sanitarno – szatniowym i placem
zabaw
Wyposażenie obiektu

II kwartał 2009r. – III kwartał 2009r.
II kwartał 2009r. – II kwartał 2010r.
II kwartał 2010r.

7.2. Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie
ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Ks. Gołby.
7.2.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym
człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Brak aktywności ruchowej
w szczególności w młodym wieku niesie za sobą konsekwencje w latach późniejszych.
Gmina Spytkowice
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Współcześnie wiele zainteresowań i zabaw dzieci powoduje, iż coraz więcej czasu spędzają
one w pomieszczeniach, co w rezultacie wpływa na spadek poziomu ich aktywności
ruchowej. Czynnikiem mogącym zmienić tą sytuację jest budowa placu zabaw (przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Bachowicach) przeznaczonych nie tylko dla dzieci, ale także dla
całych rodzin. Stworzony projekt przy poparciu mieszkańców oraz władz gminy uwzględnił:
- potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców;
- zróżnicowanie ukształtowania otoczenia;
- warunki klimatyczne jak zwiększone występowanie nasłonecznienia, wiatru, czy deszczu;
- warunki dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia, czy hałasu;
- bezpieczeństwo i funkcje urządzeń.
7.2.2. Opis zadania – Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i

wyposażenie ogólnodostępnych

placu

zabaw przy

Zespole Szkolno

–

Przedszkolnym ul. Ks. Gołby.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działek 778/1, 781/1 i 4416/7
położonych w Bachowicach na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działek 778/1,
781/1 i 4416/7 położonych w Bachowicach, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice i stanowi
własność Gminy Spytkowice, pozostaje natomiast w użytkowaniu Dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Bachowicach.
Zakres inwestycji obejmuje remont i budowę ogrodzenia, niwelację terenu oraz dostawę
i montaż urządzeń zabawowych w tym:
dwóch huśtawek wahadłowych dla dwóch osób,
jednej huśtawki wagowej,
dwóch huśtawek na sprężynach,
sześciokątnego zestawu zabawowego z drabinkami pionowymi,
piaskownicy,
karuzeli,
zestawu zabawowego z drabinką poziomą, przeplotnią z lin, ścianka alpinistyczną,
zjeżdżalnią i domkiem,
równoważni,
ławek i koszy na śmieci,
a także wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni trawiastej
Gmina Spytkowice
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wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 283,50m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 211,74m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie obok istniejącego budynku
dydaktycznego. Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane od strony drogi
powiatowej z ciągu pieszego prowadzącego do budynku dydaktycznego. Plac zabaw
obejmuje powierzchnię 283,5m2. W związku z funkcjonowaniem w tej placówce oświatowej
przedszkola przedmiotowy plac zabaw będzie wykorzystywany również przez dzieci
uczęszczające do niego podczas zajęć. Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem
wolnych dodatkowych przestrzeni dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków
i miejsca dla dorosłych towarzyszących dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami
wyposażenia placu zabaw są ławki oraz kosze na odpady. Na terenie placu zabaw projektuje
się utworzenie zieleni urządzonej i izolacyjnej. Działka nie jest zadrzewiona ani też
zakrzewiona w związku, z czym nie jest wymagana wycinka drzew w ramach prowadzonej
inwestycji. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników projektuje się
remont istniejącego ogrodzenia i budowę nowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników strefy rekreacyjnej.

7.2.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość brutto (PLN)

1.

Ogrodzenie strefy rekreacyjnej

50 000,00

2.

Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw
wraz z zagospodarowanie terenu

150 000,00

SUMA

200 000,00

Gmina Spytkowice
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7.2.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

1.

Ogrodzenie strefy
rekreacyjnej

2.

Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnego placu
zabaw wraz z
zagospodarowaniem terenu

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

2010 r.

2011 r.

2015 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

-

50 000,00

-

50 000,00

-

150 000,00

(80% kosztów
kwalifikowalnych)

100 000,00
-

-

150 000,00

7.2.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w IV kwartale 2011r. po podpisaniu umowy
z wykonawcą na remont i budowę ogrodzenia terenu. Realizacja II etapu inwestycji
związanego z budową i zagospodarowaniem strefy rekreacyjnej nastąpiła w II kwartale 2015r.
Prace związane z powstaniem strefy rekreacyjnej zostaną wykonane według następującego
harmonogramu:
Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Ogrodzenie strefy rekreacyjnej
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw

IV kwarta 2011r.
II kwartał 2015r – III kwartał 2015r.

7.3. Przebudowa i remont Domu Strażaka w celu poprawy jakości zaplecza
kulturalnego miejscowości wraz z zagospodarowaniem terenu.
7.2.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku Domu
Strażaka, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie oferty kulturalnej.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remontu budynku Domu Strażaka, w którym mieści się:
świetlica wiejska, sala widowiskowa, siedziba Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej
oraz pomieszczenia wykorzystywane przez Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczą Straż
Pożarną do prowadzenia swojej działalności. Gminny Ośrodek Kultury na Sali widowiskowej
organizuje zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania i imprezy kulturalne dla
najmłodszych mieszkańców gminy w celu zagospodarowania ich czasu wolnego
i przygotowania ciekawej ofert kulturalnej. Ponadto pomieszczenia te wykorzystywane są do
Gmina Spytkowice
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promocji lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw oraz w celu kultywowania
tradycji poprzez organizowanie imprez ukazujących miejscowe zwyczaje i obrzędy
(„Tradycja Wielkanocna”, „Tradycja Bożonarodzeniowa”) oraz miejscowe społeczeństwo do
organizowania spotkań i imprez okolicznościowych.
Obiekt po rozbudowie, przebudowie i remoncie nie zmieni formy własności,
a korzystać z niego będą dotychczasowi użytkownicy jak również cała społeczność lokalna.
Nowe, lepsze warunki wpłyną na poszerzenie oferty kulturalnej, jak również wpłyną na
poprawę estetyki wsi.
7.3.2. Opis zadania – Przebudowa i remont Domu Strażaka w celu poprawy jakości
zaplecza kulturalnego miejscowości wraz z zagospodarowaniem terenu.
Istniejący budynek Domu Strażaka przewidziany do przebudowy i remontu
zlokalizowany jest na działkach nr ew. 936/2, 936/1 i 940 w Bachowicach. Jest to obiekt
wolnostojący, częściowo podpiwniczony i przykryty stropodachem. Budynek wyposażony
jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodociągowo – kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania i odgromową. Istniejący budynek jest w złym stanie technicznym, a usytuowanie
i wielkość pomieszczeń w nim zlokalizowanych nie pozawala na prowadzenie działalności
społeczno – kulturalnej w przyzwoitych warunkach. W celu zapewnienia optymalnych
warunków zaplanowanie wykonanie w budynku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie
następujących prac:
1.

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

2.

Wymiana pokrycia dachowego oraz nadbudowę nowej konstrukcji dachowej.

3.

Wymiana rynien dachowych i rur spustowych oraz obróbek blacharskich i parapetów.

4.

Termomodernizacja ścian zewnętrznych części budynku niepodlegającej rozbudowie
wraz z wykonaniem tynku mineralnego i cokolika z tynku mozaikowego.

5.

Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych z terakoty mrozoodpornej.

6.

Wymiana balustrad i poręczy.

7.

Remont kominów.

8.

Wymiana instalacji odgromowej.

9.

Remont i modernizacja wewnętrznych instalacji.

10.

Malowanie pomieszczeń i remont posadzek w pomieszczeniach.

11.

Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojść i dojazdów, miejsc postojowych
oraz urządzenie zieleni wokół obiektu.
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12.

Zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

7.3.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

40 000,00

Roboty budowlane związane z przebudową, remontem i
termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku Domu
Strażaka
Zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, miejsca
postojowe, urządzenie zieleni)

2.
3.

450 000,00
100 000,00

SUMA

590 000,00

7.3.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

40 000,00

-

-

50 000,00

1.

Opracowanie dokumentacji
projektowej

2.

Roboty budowlane związane z
przebudową, remontem i
termomodernizacją ścian
zewnętrznych budynku Domu
Strażaka

-

3.

Zagospodarowanie terenu

-

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

250 000,00

250 000,00 200 000,00

450 000,00

(80% kosztów
kwalifikowalnych
z PROW 20072013 oraz dotacja
z programu
„Małopolskie
Remizy”)

60 000,00
-

100 000,00

100 000,00

(80% kosztów
kwalifikowanych)

7.3.5. Harmonogram realizacji
Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy obejmował będzie
wykonanie dokumentacji projektowej, a drugi roboty budowlane związane z, przebudową
i remontem budynku Domu Strażaka oraz zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie realizacji
I etapu nastąpi w II kwartale 2012. po wybraniu wykonawcy i podpisaniu umowy na
opracowanie dokumentacji projektowej . Realizacja II etapu inwestycji rozpocznie się
w II kwartale 2013r., po podpisaniu umowy z wykonawcą prac, a ich zakończenie planowane
jest na III kwartał 2014r. Realizacja zadania związanego z rozbudową, przebudową
i remontem Domu Strażaka w celu poprawy jakości zaplecza kulturalnego miejscowości wraz
z zagospodarowaniem terenu nastąpi według następującego harmonogramu:
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Lp.
1.
2.
3.

Etap

Czas trwania
II kwartał 2012r. – IV kwarta 2012r.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty budowlane związane z rozbudową,
przebudową, remontem i termomodernizacją ścian
zewnętrznych budynku Domu Strażaka
Zagospodarowanie terenu

II kwartał 2013r – III kwartał 2014r.
II kwartał 2014r – III kwartał 2014r.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bachowice

7.4.

w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
7.4.1 Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest wykonanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
sołectwa

Bachowice.

Na

terenie

miejscowości

istnieje

oczyszczalnia

ścieków

o przepustowości 34m3/d z siecią kanalizacyjną o długości 3,0km, która obsługuje tylko około
50 budynków, w tym obiekty użyteczności publicznej. Gmina Spytkowice wybudowała
w latach 2001 – 2004 oraz 2013 - 2014 na terenie miejscowości Spytkowice oczyszczalnie
ścieków o przepustowości 300m3/d z siecią kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 27,6km
oraz na terenie miejscowości Bachowice oczyszczalnię ścieków o przepustowości 34m3/d
z siecią kanalizacyjną o długości 3,4km. Wykonane inwestycje obsługują tylko 2600 osób
z rzeczywistych 10309 mieszkańców gminy, co stanowi 25,2% mieszkańców gminy.
Stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 36,3%. Niski wskaźnik oraz fakt, że
na pozostałym terenie gminy ścieki odprowadzane są do osadników ścieków, skąd na skutek
nieszczelności infiltrują do gleby wskazują na duże zagrożenie dla czystości wód i gleby.
W celu poprawy tego stanu oraz ochrony wody pitnej została opracowana koncepcja
rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice. Objęciem zbiorowym
systemem odprowadzania ścieków wsi miejsce wynika z faktu, że leży ona w zlewni rzek
Wisły i Skawy oraz w starorzeczu rzeki Wisły i obszarze sieci Natura 2000. realizacja
przedsięwzięcia wpłynie również znacząco na likwidację barier w rozwoju gospodarczym
gminy.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
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Bachowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014 – 2020.
Projekt mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane
będzie na projekty w zakresie m. in. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

7.4.2. Opis zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Bachowice w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Bachowice położonej
w Gminie Spytkowice, na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach
realizacji projektu w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej.
Następnie zostanie wybudowana nowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości dostosowanej
do projektowanego zrzutu ścieków, a kolejnym etapem będzie wykonanie 20,5 km kolektora
grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 - 315mm z rur PCV oraz około 4,5km
kolektora tłocznego o średnicy 90mm oraz pompowni ścieków wraz z przyłączami
elektrycznymi.

7.4.3. Zestawienie kosztów
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj kosztu
Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.
Roboty budowlane związane z budowa oczyszczalni
ścieków
Nadzór inwestorski

SUMA

750 000,00
12 500 000,00
3 500 000,00
500 000,00

17 250 000,00
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7.4.4 Źródło finansowania
Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

Lp

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

1.

Opracowanie dokumentacji
projektowej

750 000,00

-

-

750 000,00

(70% kosztów
kwalifikowanych)

2.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie
miejscowości Bachowice

-

5 000 000,00

7 500 000,00

12 500 000,00

(70% kosztów
kwalifikowanych)

3.

Budowa oczyszczalni
ścieków

-

2 500 000,00

1 000 000,00

3 500 000,00

(70% kosztów
kwalifikowanych)

4.

Nadzór inwestorski

235 000,00

265 000,00

500 000,00

(70% kosztów
kwalifikowanych)

525 000,00

8 75000,00

2 450 000,00

350 000,00

7.4.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków zostanie wykonana
wg. następującego harmonogramu.
Lp.

Etap

Czas trwania

1.
2.

Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z budową oczyszczalni
ścieków
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.
Nadzór inwestorski

II kwartał 2016r. – IV kwartał 2017r.

3.
4.

II kwartał 2018r. – III kwartał 2019r.
II kwartał 2018r. – IV kwartał 2019r.
II kwartał 2018r. – IV kwartał 2019r.

7.5. Remont budynku „Ochronki” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
w celu poprawy jakości zaplecza społeczno - kulturalnego miejscowości.
7.5.1 Uzasadnienie projektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku byłej
„Ochronki”, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie oferty
społeczno - kulturalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remontu budynku „Ochronki”
Gmina Spytkowice
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w którym mieści się: świetlica, sala spotkań oraz siedziba Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga.
W budynku organizowane są zajęcia oraz spotkania i imprezy kulturalne dla najmłodszych
mieszkańców w celu zagospodarowania ich czasu wolnego i przygotowania ciekawej ofert
kulturalnej. Ponadto pomieszczenia te wykorzystywane są do promocji lokalnej twórczości
poprzez organizowanie wystaw oraz w celu kultywowania tradycji poprzez organizowanie
imprez ukazujących miejscowe zwyczaje i obrzędy oraz przez miejscowe społeczeństwo do
organizowania spotkań i imprez okolicznościowych.
Obiekt po remoncie nie zmieni formy własności, a korzystać z niego będą
dotychczasowi użytkownicy jak również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze warunki
wpłyną na poszerzenie oferty kulturalnej, jak również wpłyną na poprawę estetyki wsi
7.5.2. Opis zadania – Remont budynku „Ochronki” wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu w celu poprawy jakości zaplecza społeczno - kulturalnego
miejscowości.
Planowany do remontu budynek dawnej „Ochronki” znajduje się na działkach nr
ew. 351/2, 4733 w Bachowicach. Jest to obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony.
Wysokość budynku wynosi h=8,50m. Wymiary budynku w rzucie poziomym
14,00 x 24,00m. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną siłowooświetleniową, gazową gazu ziemnego, wodociągowo - kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania i instalację odgromową.
Planowane do realizacji zadania obejmuje:
1. Remont budynku wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych z terakoty mrozoodpornej
4. Wymiana balustrad i poręczy.
5. Remont kortu tenisowego z mączki ceglanej wraz z wykonaniem nawierzchni
syntetycznej i oświetlenia kortu.
6. Remont ogrodzenia.
7. Zagospodarowanie terenu (dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, zieleń, odwodnienie
terenu).
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7.5.3. Zestawienie kosztów

Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

30 000,00

2.

Remont budynku wraz z termomodernizacją ścian
zewnętrznych

150 000,00

3.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

30 000,00

4.

Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych oraz wymiana
balustrad i poręczy

25 000,00

5.

Remont kortu tenisowego wraz z wykonaniem oświetlenia

100 000,00

6.

Remont ogrodzenia

30 000,00

7.

Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem odwodnienia
terenu

100 000,00

SUMA

465 000,00

7.5.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2020 r.

2021 r.

2022 r.

Środki własne
gminy (PLN)

1.

Opracowanie
dokumentacji projektowej

30 000,00

-

-

30 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
130 000,00

2.

Remont budynku
„Ochronki”

3.

Remont kortu tenisowego
wraz z wykonaniem
oświetlenia i remontem
ogrodzenia

4.

Zagospodarowanie terenu
wraz z wykonaniem
odwodnienia terenu

-

205 000,00

-

205 000,00

co stanowi 80%
kosztów
kwalifikowalnych
projektu

85 000,00
-

-

130 000,00

130 000,00

co stanowi 80%
kosztów
kwalifikowalnych
projektu

65 000,00
-

-

100 000,00

100 000,00

co stanowi 80%
kosztów
kwalifikowalnych
projektu

7.5.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowany do realizacji
remont i modernizacja boiska trawiastego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nastąpi wg.
następującego harmonogramu.
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Lp.

Etap

Czas trwania

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

II kwartał 2020r. – IV kwartał 2020r.

2.

Remont budynku „Ochronki”

II kwartał 2021r. – IV kwartał 2021r.

Remont kortu tenisowego wraz z wykonaniem
oświetlenia i remontem ogrodzenia
Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem
odwodnienia terenu

II kwartał 2022r. – III kwartał 2022r.

3.
4.

II kwartał 2022r. – III kwartał 2022r.

7.6. Remont, przebudowa i odbudowa budynku dawnej Szkoły Rolniczej wraz
z adaptacją pomieszczeń na regionalną izbę pamięci i zagospodarowaniem
terenu.
7.6.1 Uzasadnienie projektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,
poszerzenie oferty społeczno – kulturalnej oraz ochrona dziedzictwa historycznego
i kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez

remont, przebudowę i odbudowę

zniszczonej części budynku dawnej Szkoły Rolniczej Małopolskiego Towarzystwa
Rolniczego oraz adaptację istniejących i odbudowanych pomieszczeń na izbę regionalną.
W wyremontowanym obiekcie, po zakończeniu realizacji inwestycji planowane jest
stworzenie izby regionalnej o tematyce związanej z działalnością publicystyczną, oświatową,
gospodarczą, społeczną, charytatywną ks. Franciszka Gołby oraz ojca Rudolfa Warzechy,
historii szkolnictwa na terenie miejscowości i historii samej miejscowości.
Obiekt po remoncie nie zmieni formy własności, a korzystać z niego będą cała
społeczność lokalna. Uruchomienie takiego obiektu wpłynie na poszerzenie oferty społeczno
– kulturalnej oraz pozwoli na zachowanie cennego obiektu dla przyszłych pokoleń.
7.6.2. Opis zadania – Remont, przebudowa i odbudowa
Rolniczej

wraz

z

adaptacją

pomieszczeń

na

budynku dawnej Szkoły
regionalną

izbę

pamięci

i zagospodarowaniem terenu.
Planowany do remontu budynek zlokalizowany jest na działkach o nr ew. 1704/1,
4589, 1706/1, 1705/1, 1711/1 i 1712. Istniejący budynek jest wolnostojącym obiektem
konstrukcji drewnianej, częściowo podpiwniczonym. Budynek znajduje się w złym stanie
technicznym. Obiekt jest zaniedbany i zniszczony, a część budynku została rozebrana.
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Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną i wodociągowo kanalizacyjną.
W ramach realizacji operacji zaplanowano:
1.

Remont, przebudowę i odbudowę budynku wraz z jego adaptacją na regionalną izbę
pamięci.

2.

Zakup o montaż wyposażenia.

3.

Zagospodarowanie i odwodnienie terenu wraz z wykonaniem miejsc postojowych i dróg
dojazdowych.

7.6.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

50 000,00

2.

Remont, przebudowa i odbudowa budynku wraz z jego
adaptacją na regionalną izbę pamięci

250 000,00

3.

Wyposażenie obiektu

30 000,00

4.

Zagospodarowanie i odwodnienie terenu wraz z wykonaniem
miejsc postojowych i dróg dojazdowych

150 000,00

SUMA

480 000,00

7.6.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Środki własne
gminy (PLN)

1.

Opracowanie
dokumentacji projektowej

30 000,00

-

-

30 000,00

2.

Remont, przebudowa i
odbudowa budynku wraz
z jego adaptacją na
regionalną izbę pamięci

-

250 000,00

-

250 000,00

3.

Wyposażenie obiektu

-

-

30 000,00

30 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
160 000,00
co stanowi 80%
kosztów
kwalifikowalnych
projektu
19 500,00
co stanowi 80%
kosztów
kwalifikowalnych
projektu

97 500,00
4.

Zagospodarowanie i
odwodnienie terenu

-

-

150 000,00
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7.6.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy
na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace budowlane związane z remontem,
przebudową

i

odbudową

budynku

oraz

adaptacją

na

regionalną

izbę

pamięci

i zagospodarowaniem terenu rozpoczną się po podpisaniu umowy dofinansowania w ramach
PROW na lata 2007 – 2015. Uwzględniając termin naboru wniosków i ich oceny w 2013 roku
planowane rozpoczęcie projektu nastąpi II kwartale 2014 roku, natomiast zakończenie
planowane jest na II kwartał 2015 roku.
Lp.

Etap

Czas trwania

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

II kwartał 2013r. – IV kwartał 2013r.

2.

Remont, przebudowa i odbudowa budynku wraz
z jego adaptacją na regionalną izbę pamięci

II kwartał 2014r. – IV kwartał 2014r.

3.

Wyposażenie obiektu

I kwartał 2015r. – II kwartał 2015r.

4.

Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem
odwodnienia terenu

I kwartał 2015r. – II kwartał 2015r.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

7.7. Modernizacja kompleksu sportowego LKS „Borowik” Bachowice w celu
rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej miejscowości.
7.7.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest modernizacja kompleksu sportowego poprzez remont drogi
dojazdowej, budowę miejsc postojowych, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu, regulację
potoku oraz wykonanie trybun przy boisku piłkarskim. Nowe, lepsze warunki wpłyną na
możliwość prowadzenia działalności sportowo – wychowawczej i rozwój fizyczny
mieszkańców, dzięki możliwości uprawiania różnych gier zespołowych w bezpiecznym
miejscu. Obiekt po modernizacji będzie własnością Gminy Spytkowice. Głównym celem
inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Bachowice poprzez zaspokojenie
potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Gmina Spytkowice
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7.7.2. Opis zadania – Modernizacja kompleksu sportowego LKS „Borowik” Bachowice
w celu rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej miejscowości.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 2001/39, 2007/42, 2001/43,
2001/55, 2001/38, 2001/46, 2001/40 położonych w Bachowicach,

na podstawie

prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach realizacji zaplanowano:
-

remont istniejącej drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej,

-

budowę miejsc postojowych, dla osób korzystających z kompleksu,

-

zagospodarowanie terenu wraz z regulacją potoku obok boiska,

-

ogrodzenie terenu,

-

wykonanie trybun przy boisku piłkarskim.
Zgłaszany do dofinansowania projekt realizowany będzie w II etapach. Pierwszy etap

polegał będzie na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia
na budowę, a w II etapie zaplanowano wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją
projektu. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegną warunki użytkowania obiektu i będzie
mógł być bezpiecznie wykorzystywany przez dzieci i młodzież. Znacznej poprawie ulegnie
również wizerunek wsi i organizacji działających na jej trenie.
7.7.3. Zestawienie kosztów
Wartość brutto (PLN)
30 000,00
60 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
40 000,00
330 000,00

Lp. Rodzaj kosztu
1.
Dokumentacja projektowa
2.
Remont istniejącej drogi dojazdowej
3.
Budowa miejsc postojowych
4.
Ogrodzenie terenu
5.
Zagospodarowanie terenu
6.
Wykonanie trybun
SUMA
7.7.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Środki własne
gminy (PLN)

1.

Dokumentacja projektowa

30 000,00

-

-

30 000,00

2.

Modernizacja kompleksu
sportowego LKS
„Borowik” Bachowice w
celu rozwoju bazy
sportowo – rekreacyjnej
miejscowości

-

150 000,00

150 000,00

Gmina Spytkowice
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300 000,00
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wartość
refundacji (PLN)
18 000,00
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7.7.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej
oraz złożeniu wniosków o dofinansowanie i podpisaniu umowy. Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji zaplanowano na 2018r.,
a realizację robót budowlanych związanych z modernizacja kompleksu sportowego LKS
„Borowik” Bachowice przewidziano w lata 2019 - 2020.
Lp.

Etap

Czas trwania

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

II kwartał 2018r. – IV kwartał 2018r.

2.

Modernizacja kompleksu sportowego LKS
„Borowik” Bachowice w celu rozwoju bazy
sportowo – rekreacyjnej miejscowości

II kwartał 2019r. – III kwartał 2020r.

7.8. Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi poprzez zagospodarowanie
terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz remont
i modernizację placów postojowych w centrum miejscowości.
7.8.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie Odnowy centrum wsi Bachowice
i stworzenie jej wizytówki poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego oraz remont placów postojowych w centrum miejscowości.
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy warunki do
poprawy funkcjonowania obiektów publicznych zlokalizowanych w centrum miejscowości.
Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Bachowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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7.8.2. Opis zadania – Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi poprzez
zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz
remont i modernizację placów postojowych w centrum miejscowości.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 4558, 827/2, 828, 781/3, 784/4,
784/3, 4669, 877/2, 877/1 położonych w Bachowicach, na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. W ramach realizacji zaplanowano:
-

zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (dojścia
dojazdy, place postojowe, odwodnienie, zieleń),

-

remont istniejącego placu postojowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
(wymiana nawierzchni, odwodnienie),

-

remont istniejącego placu postojowego przy kościele (wymiana nawierzchni,
odwodnienie).

Zgłaszany do dofinansowania projekt realizowany będzie w II etapach. Pierwszy etap
polegał będzie na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia
na budowę, a w II etapie zaplanowano wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją
projektu. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegną warunki użytkowania budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego, ośrodka zdrowia oraz kościoła. Ponadto znacznej poprawie
ulegnie również wizerunek wsi i organizacji działających na jej trenie.
7.8.3. Zestawienie kosztów
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj kosztu
Dokumentacja projektowa
Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP
Remont placu postojowego przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym
4.
Remont placu postojowego przy kościele
SUMA

Wartość brutto (PLN)
50 000,00
220 000,00
180 000,00
100 000,00
550 000,00

7.8.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

1.

Dokumentacja
projektowa

2.

Zagospodarowanie
terenu wokół budynku
ZSP w Bachowicach

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Środki własne
gminy (PLN)

50 000,00

-

-

50 000,00

-

220 000,00

-

220 000,00
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3.

4.

Remont placu
postojowego przy
Zespole Szkolno –
Przedszkolnym
Remont placu
postojowego przy
kościele

180 000,00

-

-

-

-

100 000,00

180 000,00

100 000,00

108 000,00
(60% kosztów
kwalifikowalnych)
60 000,00
(60% kosztów
kwalifikowalnych)

7.8.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po opracowaniu dokumentacji projektowej
oraz złożeniu wniosków o dofinansowanie i podpisaniu umowy. Pracowanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji zaplanowano na 2013r., a
realizację robót budowlanych związanych z centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi
przewidziano w latach 2014 – 2015.
Lp.

Etap

Czas trwania

1.
2.
3.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP
Remont placu postojowego przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym
Remont placu postojowego przy kościele

II kwartał 2016r. – IV kwartał 2016r.
II kwartał 2017r. – IV kwartał 2017r.

4.

III kwartał 2016r.
III kwartał 2018r.

7.9. Remont zabytkowych przydrożnych kapliczek na terenie miejscowości.
Przedmiotem projektu jest remont istniejących na terenie miejscowości czterech
kapliczek zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej w celu przywrócenia ich dawnej
świetności, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz podniesienia walorów estetycznych
miejscowości.
W ramach realizacji zadania planowany jest:
-

remont istniejących zabytkowych kapliczek na terenie miejscowości,

-

przestawienie kapliczki przy ul. Stefczyka bezpośrednio sąsiadującą z droga
powiatową,

-

zagospodarowanie terenu wokół kapliczek.

Realizacja tego projektu przyczyni się do zachowania cennych zabytkowych kapliczek
przydrożnych, wpłynie na rozwój miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom możliwość
wyeksponowania dokonań poprzednich pokoleń. Ponadto inwestycja przyczyni się do
„Poprawy jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
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obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 – 2022. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowych
i opracowaniu kosztorysów robót.

7.10. Rozbudowa Domu Strażaka w celu poprawy jakości zaplecza kulturalnego
miejscowości.
7.10.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku Domu
Strażaka, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie oferty kulturalnej.
Cel ten zostanie osiągnięty rozbudowę budynku Domu Strażaka, w którym mieści się:
świetlica wiejska, sala widowiskowa, siedziba Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej
oraz pomieszczenia wykorzystywane przez Gminny Ośrodek Kultury i Ochotniczą Straż
Pożarną do prowadzenia swojej działalności. Gminny Ośrodek Kultury na Sali widowiskowej
organizuje zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży oraz spotkania i imprezy kulturalne dla
najmłodszych mieszkańców gminy w celu zagospodarowania ich czasu wolnego
i przygotowania ciekawej ofert kulturalnej. Ponadto pomieszczenia te wykorzystywane są do
promocji lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw oraz w celu kultywowania
tradycji poprzez organizowanie imprez ukazujących miejscowe zwyczaje i obrzędy
(„Tradycja Wielkanocna”, „Tradycja Bożonarodzeniowa”) oraz miejscowe społeczeństwo do
organizowania spotkań i imprez okolicznościowych.
Obiekt po rozbudowie nie zmieni formy własności, a korzystać z niego będą
dotychczasowi użytkownicy jak również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze warunki
wpłyną na poszerzenie oferty kulturalnej, jak również wpłyną na poprawę estetyki wsi.
7.10.2. Opis zadania – Rozbudowa Domu Strażaka w celu poprawy jakości zaplecza
kulturalnego miejscowości.
Istniejący budynek Domu Strażaka przewidziany do rozbudowy zlokalizowany jest na
działkach nr ew. 936/2, 936/1 i 940 w Bachowicach. Jest to obiekt wolnostojący, częściowo
podpiwniczony i przykryty stropodachem. Budynek wyposażony jest w następujące
Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

46
Strona 47

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Bachowice na lata 2008 - 2022
instalacje: elektryczną, gazową, wodociągowo – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania
i odgromową. W celu zapewnienia optymalnych warunków funkcjonowania obiektu
zaplanowanie jego rozbudowę o garaż dla OSP w poziomie piwnic i powiększenie sali
widowiskowej w poziomie parteru.
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz do poprawy
jakości życia na obszarze sołectwa Bachowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
oraz przyczyni się do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planowany do realizacji projekt mieści się również
w działaniach dotyczących rewitalizacji miejscowości.
7.10.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej

40 000,00

2.

Rozbudowa Domu Strażaka w celu poprawy jakości
zaplecza kulturalnego miejscowości.

300 000,00

SUMA

340 000,00

7.10.4. Źródło finansowania
Lp

Zadanie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1.

Opracowanie
dokumentacji projektowej

40 000,00

-

-

2.

Roboty budowlane
związane z rozbudową,
przebudową, remontem i
termomodernizacją ścian
zewnętrznych budynku
Domu Strażaka

-

Środki własne
Oczekiwana
gminy
wartość
(PLN)
refundacji (PLN)
24 000,00
(60% kosztów
40 000,00
kwalifikowalnych)

180 000,00
150 000,00 150 000,00

300 000,00

(60% kosztów
kwalifikowalnych)

7.10.5. Harmonogram realizacji
Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy obejmował będzie
wykonanie dokumentacji projektowej, a drugi roboty budowlane związane z rozbudową,
budynku Domu Strażaka. Rozpoczęcie realizacji I etapu nastąpi w II kwartale 2017r. po
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wybraniu wykonawcy i podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
Realizacja II etapu inwestycji rozpocznie się w II kwartale 2018r., po podpisaniu umowy
z wykonawcą prac, a ich zakończenie planowane jest na III kwartał 2019r. Realizacja zadania
związanego z rozbudową Domu Strażaka w celu poprawy jakości zaplecza kulturalnego
miejscowości nastąpi według następującego harmonogramu:
Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty budowlane związane z rozbudową, 8
budynku Domu Strażaka

II kwartał 2017r. – IV kwarta 2017r.
II kwartał 2018r – III kwartał 2019r.

7.11. Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Kaniów – do zbiornika wody
i przez las, droga do ujęcia wody, ul. Herbowa, Rzemieślnicza, Dębowa,
Dębowa Boczna), budowa nowej drogi wzdłuż potoku Bachówka, wykonanie
drogi łączącej ul. Na Wzgórzach z ul. Wróblówki w Spytkowicach oraz
modernizacja oświetlenia ulicznego.
7.11.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i modernizacji dróg gminnych (ul. Kaniów – do
zbiornika wody i przez las, droga do ujęcia wody, ul. Herbowa, Rzemieślnicza, Dębowa,
Dębowa Boczna), budowa nowej drogi wzdłuż potoku Bachówka, wykonanie drogi łączącej
ul. Na Wzgórzach z ul. Wróblówki w Spytkowicach oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.
Realizacja nowych dróg w sposób znaczący poprawi układ komunikacyjny miejscowości oraz
przestworzy warunki do jej rozwoju. Ponadto wykonanie łącznika pomiędzy ul. Na
Wzgórzach z ul. Wróblówki w Spytkowicach przyczyni się do skrócenia przejazdu pomiędzy
miejscowościami i ułatwi dojazd mieszkańcom obu sołectw. Inwestycja przyczyni się do
poprawy jakości życia na obszarze sołectwa Bachowice poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych oraz przyczyni się do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.11.2. Opis zadania – Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Kaniów – do
zbiornika wody i przez las, droga do ujęcia wody, ul. Herbowa, Rzemieślnicza,
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Dębowa, Dębowa Boczna), budowa nowej drogi wzdłuż potoku Bachówka,
wykonanie drogi łączącej ul. Na Wzgórzach z ul. Wróblówki w Spytkowicach oraz
modernizacja oświetlenia ulicznego.
Planowana inwestycja polega na wykonaniu remontów i modernizacji dróg gminnych
oraz budowie nowej drogi wzdłuż potoku Bachówka i wykonaniu drogi łączącej ul. Na
Wzgórzach z ul. Wróblówki w Spytkowicach oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.
Realizacja inwestycji wymaga opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych.
Remont i modernizacja dróg jest zasadna ze względu na znaczącą poprawę komunikacyjną
miejscowości oraz ze względu na fakt, że drogi te łączą się z drogami wyższej kategorii oraz
prowadzą do infrastruktury publicznej. Zmodernizowane w ramach realizacji inwestycji drogi
będą służyły nie tylko mieszkańcom ale również turystą, a zwłaszcza rowerzystą, gdyż na
części z tych dróg zostały wyznaczone trasy rowerowe, a ponadto mogą one stanowić
połączenie istniejących i projektowanych tras rowerowych na terenie gminy Spytkowice.
7.11.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
2.
Remont nawierzchni dróg gminnych
SUMA

200 000,00
3 500 000,00
3 700 000,00

7.11.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

1.

Remont i modernizacja dróg
gminnych (ul. Kaniów – do
zbiornika wody i przez las,
droga do ujęcia wody, ul.
Herbowa, Rzemieślnicza,
Dębowa, Dębowa Boczna),
budowa nowej drogi wzdłuż
potoku Bachówka,
wykonanie drogi łączącej ul.
Na Wzgórzach z ul.
Wróblówki w Spytkowicach
oraz modernizacja
oświetlenia ulicznego

200 000,00

100 000,00

1 200 000,00

1 300 000,00

3 700 000,00
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7.11.5. Harmonogram realizacji.
Planowany do realizacji remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Kaniów – do zbiornika
wody i przez las, droga do ujęcia wody, ul. Herbowa, Rzemieślnicza, Dębowa, Dębowa
Boczna), budowa nowej drogi wzdłuż potoku Bachówka, wykonanie drogi łączącej ul. Na
Wzgórzach z ul. Wróblówki w Spytkowicach oraz modernizacja oświetlenia ulicznego
nastąpi wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i modernizacja dróg gminnych

Czas trwania
I kw. 2017 – IV kw. 2017
II kw. 2018 – III kw. 2020

7.12. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
Przedmiotem realizacji projektu jest wyznaczenie i budowa nowych szlaków
turystycznych oraz modernizacja istniejących szlaków turystycznych. W ramach realizacji
inwestycji zaplanowano modernizacje istniejących szlaków turystycznych oraz wyznaczenie
nowych tras rowerowych stanowiących łączniki między szlakami Doliny Karpia a Wiślaną
Trasą Rowerową i Velo Skawą oraz wyznaczenie tras Nirdic Walking. Orientacyjna długość
tras rowerowych powstałych w ramach realizacji projektu to około 11km a tras Nordic
Walkin około 15 km. Trasy będą przebiegać po istniejących drogach gminnych, leśnych
i rolniczych, które w ramach realizacji projektu zostaną zmodernizowane i oznakowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Ponadto dzięki realizacji projektu
zostaną stworzone warunki do promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz
stworzy jej mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie
rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Bachowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
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wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.13. Remont kompleksu sportowego Orlika 2012 w celu poprawy zaplecza
sportowego miejscowości.
Przedmiotem realizacji projektu jest remont kompleksu sportowego Orlika 2012
w celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości. W ramach realizacji inwestycji
zaplanowano kompleksowy remont budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, nawierzchni
boiska ze sztuczną trawą wraz z podbudową, remont dojść i dojazdów oraz wykonanie miejsc
postojowych i nasadzenie zieleni .
Celem realizacji projektu jest poprawa infrastruktury do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Realizacja tego projektu przyczyni
się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania
wolnego czasu w gronie rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa
jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest
to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 – 2018. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.14. Remont kaplicy św. Bartłomieja wraz z modernizacją drogi dojazdowej.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie remontu zabytkowej kaplicy św.
Bartłomieja wraz z modernizacją drogi dojazdowej. W ramach realizacji zadania
zaplanowano kompleksowy remont budynku w celu przywrócenia jego pierwotnej formy oraz
modernizację drogi dojazdowej wraz z remontem istniejącego przepustu.
Realizacja tego projektu przyczyni się zachowania zabytkowego obiektu architektury
sakralnej, który jest świadectwem lokalnej historii i wiąże się z życiem naszych przodków.
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Ponadto inwestycja przyczyni się do „Poprawy jakości życia na obszarze sołectwa Bachowice
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2020 na podstawie
opracowywanej dokumentacji projektowej i program prac konserwatorskich. Dokładny
kosztorys zadania i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji
projektowej i opracowaniu kosztorysu robót.

7.15. Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
wraz z rozbudową obiektu.
7.5.1. Uzasadnienie projektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku,
poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie oferty edukacyjnej. Cel ten
zostanie osiągnięty poprzez remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego wraz z rozbudową obiektu, w którym mieszczą się: przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum. Ponadto pomieszczenia te wykorzystywane są do promocji
lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw oraz w celu kultywowania tradycji
poprzez organizowanie imprez ukazujących miejscowe zwyczaje i obrzędy.
Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas własnością Gminy Spytkowice, a korzystać
z niego będą dotychczasowi użytkownicy jak również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze
warunki wpłyną na poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej, jak również wpłyną na
poprawę estetyki wsi.
7.15.2. Opis zadania – Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego wraz z rozbudową obiektu.
Planowany do remontu budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jest obiektem
wolnostojący, częściowo podpiwniczony ze stropodachem. Budynek jest wyposażony w
następujące instalacje: elektryczną siłowo-oświetleniową, gazową gazu ziemnego,
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wodociągowo - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i instalację odgromową.
Planowane do realizacji zadania to:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na membranę dachową.
3. Wymiana rynien dachowych i rur spustowych.
4. Wymiana obróbek blacharskich i parapetów.
5. Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku mineralnego i
cokoliku z tynku mozaikowego.
6. Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych, balkonach z terakoty
mrozoodpornej
7. Wymiana balustrad i poręczy
8. Remont kominów.
9. Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.
10. Rozbudowa obiektu o pomieszczenia sanitarne.
7.15.3. Zestawienie kosztów
Lp.
1.
2.

Rodzaj kosztu
Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego wraz z rozbudową obiektu
SUMA

Wartość brutto (PLN)
45 000,00
3 000 000,00
3 045 000,00

7.15.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

1.

Remont i
termomodernizacja budynku
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego wraz z
rozbudową obiektu

2015 r.

45 000,00

2017 r.

2018 r.

Środki
własne
gminy (PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

1 200 000,00
(60%kosztów
2 000 000,00 1 000 000,00 3 045 000,00
kwalifikowalnych
projektu)

7.15.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
w ramach MRPO na lata 2014 - 2020. Uwzględniając termin naboru wniosków i ich oceny
w 2016 roku planowane rozpoczęcie projektu nastąpi II kwartale 2017 roku, natomiast
zakończenie planowane jest na IV kwartał 2018 roku.
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Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i termomodernizacja budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z
rozbudową obiektu

III kwartał 2014 – III kwartał 2015
II kwartał 2017 – IV kwartał 2018

7.16. Zagospodarowanie brzegu rzeki Bachówka przy ul. Na Wzgórzach.
Przedmiotem realizacji projektu jest zagospodarowanie terenu pomiędzy potokiem
Bachówka, a ul. Na Wzgórzach. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano regulację
potoku i zabezpieczenie jego brzegów, budowę dróg dojazdowych, uporządkowanie linii
brzegowej oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.
Celem realizacji projektu jest poprawa infrastruktury technicznej, zabezpieczenia
powodziowego oraz stworzenia warunków do rozwoju miejscowości. Inwestycja przyczyni
się do poprawy jakości życia na obszarze sołectwa Bachowice poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych oraz przyczyni się do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2017 – 2022. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia
kontaktów

potrzeb

mieszkańców,

społecznych,

ze

względu

sprzyjających
na

położenie

nawiązywaniu
oraz

cechy

funkcjonalno – przestrzenne.
W miejscowości Bachowice można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszary te zaznaczono na mapie
i zdjęciach satelitarnych.
Pierwszy obszar położony w centrum miejscowości Bachowice obejmuje obszar około
5,5ha. Na obszarze tym zlokalizowane są: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole,
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kościół Parafialny, Biblioteka, Świetlica Wiejska,
Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Strażaka oraz kompleks boisk sportowych z placem zabaw
zrealizowany w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Obszar ten ze względu na
swoje położenie oraz koncentrację dużej liczby instytucji, obiektów kulturalnych, religijnych i
rekreacyjnych w znaczący sposób wpływa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyja
nawiązywaniu kontaktów społecznych i odgrywa duże znaczenie w codziennym życiu. Teren
kompleksu boisk sportowych i placu zabaw jest miejscem spędzania czasu wolnego przez
całe rodziny, a niezabudowane, rolnicze tereny, to miejsce częstych spacerów i odpoczynku
na świeżym powietrzu.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze aż sześciu
zadań, z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości
i poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost
atrakcyjności tego miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolicy.
Ponadto wpłynie również na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego
celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycje na tym obszarze podniosą
walory kulturalne, rekreacyjne i estetyczne miejscowości Bachowice, jak również pozwolą
zintegrować się społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić warunki
funkcjonowania już istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i
integracji społeczności lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości
życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Bachowice
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Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Ryczów

Drugim szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców miejscowości Bachowice
jest obszar o powierzchni 2,3ha wokół obiektu sportowego należącego do Gminy Spytkowice,
a użytkowany przez Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Bachowice, gdzie trenują i
rozgrywają mecze zawodnicy sekcji piłki nożnej w grupie seniorów, juniorów i trampkarzy.
Na tym obiekcie oprócz piłki nożnej można uprawiać inne dyscypliny, takie jak: siatkówka,
jogging. Malownicze położenie obiektu z pięknie uwidocznionym krajobrazem sprawia, że
jest to wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu. Z tego powodu organizowane są tutaj
różnego rodzaju imprezy plenerowe, takie jak: festyny rodzinne, biesiady, dożynki. Tak więc,
stadion i tereny w jego pobliżu stanowią centrum rekreacyjno - sportowe miejscowości
Bachowice. Na obiekcie odbywają się nie tylko rozgrywki sportowe, ale też imprezy
rozrywkowe, docenione przez mieszkańców gminy Spytkowice, którzy wspólnie potrafili się
bawić do późnego wieczora. Ponadto w okolicy przy sprzyjającej aurze można spotkać
spacerujące całe rodziny, spędzające czas wolny na łonie natury i podziwianiu pięknych
krajobrazów.
Istniejący na obiekcie pawilon sportowy jest obiektem nowym, w dobrym stanie
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technicznym i posiada odpowiednie zaplecze sanitarno – techniczne. Mankamentem obiektu
sportowego jest brak odpowiedniego zagospodarowania terenu, miejsc postojowych i drogi
dojazdowej, trybun sportowych oraz ogrodzenia terenu. Wymienione powyżej problemy,
uniemożliwiają w pełni wykorzystanie obiektu, a brak ogrodzenia wpływa również
negatywnie na bezpieczeństwo na obiekcie. Reasumując, odpowiednie zagospodarowanie
terenu przy boisku sportowym i jego ogrodzenie wpłynie na poprawę funkcjonalności tego
obiektów oraz na bezpieczeństwo osób na nim przebywających.

Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego
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Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego

Trzeba jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż tereny te maja duże znaczenie dla lokalnej
społeczności. Zarówno dla zaspokajania własnych zainteresowań, jak również w celu
nawiązywania kontaktów z grupami społecznymi z poza wioski. Poprzez realizację
planowanych na tych terenach zadań podniosą się walory rekreacyjne miejscowości
Bachowice oraz poprawie ulegnie stan infrastruktury sportowej, społeczno – kulturalnej
i jakości życia mieszkańców oraz zwiększy się atrakcyjność miejscowości.
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9. Podsumowanie.
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

koniecznym

i

niezbędnym

w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia i pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych dla realizowanych projektów, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Cele działania „Odnowa i rozwój wsi.” to przede wszystkim:
podniesienie standardu życia i pracy na wsi
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
wzrost atrakcyjności turystycznej
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Właśnie te cele miały na uwadze osoby przystępując do pracy nad Planem Odnowy
Miejscowości Bachowice. Działanie przewiduje wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, na
które będzie składany wniosek. Działanie ma na celu mobilizację lokalnych środowisk
wiejskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju regionu i poprawy warunków
i jakości życia na wsi. Realizacja projektów zawartych w dokumencie przyniesie także efekt
w postaci poczucia współodpowiedzialności lokalnej społeczności za przyszły rozwój
naszego mikroregionu.
Plan Odnowy Miejscowości Bachowice został przygotowywany przy udziale
przedstawiciela gminy, ale z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Koncentruje się
przede wszystkim na przedsięwzięciach lokalnych, których realizacja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców oraz do stworzenie warunków dla rozwoju turystyki
i przedsiębiorczości na terenie miejscowości jak i całej gminy. W odróżnieniu od strategii
rozwoju gminy, która skupia się raczej na infrastrukturze i gospodarce, Plan Odnowy
Miejscowości podejmuje zagadnienia bardziej społeczne i kulturowe, oprócz więc poprawy
warunków materialnych wpływa też na zaspokojenie potrzeb duchowych i społecznych
człowieka oraz budzi poczucie współodpowiedzialności za sytuację w regionie. Wieś
powinna się rozwijać, ale nie powinna zatracać swoich wartości i stylu życia. W procesie
dostosowania do wymogów współczesności powinna być sobą i rozwijać ten wielki potencjał
jakim dysponuje. Obecnie wieś ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną ma
utrudnione zadanie w procesie odnowy i rewitalizacji obszaru, jednak nawet przy
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ograniczonych zasobach materialnych dzięki współpracy mieszkańców z władzami
lokalnymi, powoli, systematycznie można doprowadzić do trwałej poprawy poziomu życia na
wsi.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Bachowice spoczywać będzie na Sołtysie
Wsi, Radzie Sołeckiej i Lokalnej Grupie Działania, która została wyprana spośród
mieszkańców w celu ich reprezentowania i dążenia do rozwoju naszej miejscowości.

Przewodniczący Rady
mgr. inż. Jerzy Piórowski
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1. Wstęp.
Plan Odnowy Miejscowości Ryczów to dokument, który określa strategię działań
w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008 – 2022. Podstawą opracowania planu jest:
1. Plan Odnowy Miejscowości Ryczów na lata 2008 - 2015 przyjęty Uchwałą
Nr 1/08 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów z dnia 27 kwietnia 2008 r.,
zaktualizowany Uchwałą Nr 3/11 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów z dnia
6 marca 2011 r.;
2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020;

3.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020;

4.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

5.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

6.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice zatwierdzony
uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004r.;

7.

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 –
2015 zatwierdzona uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia
28 lutego 2008r.;

8.

Plan

Rozwoju

Lokalnego

Gminy

Spytkowice

zatwierdzony

uchwałą

Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2005r.;
9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Spytkowice” - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska –
Zabrze 1999.
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Plan Odnowy Miejscowości Ryczów wykonano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.). Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zapisami
zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Ustawie z dnia
20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje
bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego,
SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także
planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem
planowanych działań.
Plan Odnowy Miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia
standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć.
Planowane

przedsięwzięcia

zaktywizują

mieszkańców

do

działań

prospołecznych,

a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.
Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią zachowanie szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego.
Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Ryczów oraz instytucjom
i organizacjom funkcjonującym na jej terenie, jak również umożliwić pozyskiwanie środków
zewnętrznych dla jeszcze lepszego rozwoju wsi. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań
finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną
swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie
kolejności ich realizacji w latach 2008-2022 w zależności od uruchomienia i dostępu do
funduszy Unii Europejskiej.
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2. Charakterystyka miejscowości Ryczów.
2.1. Położenie miejscowości.
Wieś Ryczów

to

miejscowość w północno – zachodniej

części województwa

małopolskiego w północnej części powiatu wadowickiego. Przez wieś prowadzi droga
krajowa nr 44 Gliwice Kraków, droga powiatowa nr 04 – 206 Tłuczań – Ryczów - Łączany,
ponad 10 km dróg gminnych oraz linia kolejowa Kraków Płaszów – Oświęcim.
Ze względu na geograficzny podział regionalny Ryczów znajduje się w obrębie dwóch
jednostek fizycznogeograficznych. Część południowa Ryczowa leży w obrębie mezoregionu
Pogórza Wielickiego, rozciągającego się od Doliny Skawy na zachodzie po Dolinę Raby na
wschodzie

i

stanowiącego

północny

kraniec

podprowincji

fizycznogeograficznej

Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Północna część wsi połażona jest w Dolinie Wisły, na jej
prawym brzegu. Makroregion ten nosi nazwę Bramy Krakowskiej i wchodzi w skład
podprowincji

Podkarpacie

Północne.

Właśnie

tu

Karpaty Polskie

leżą

najbliżej

mezozoicznych skał Wyżyny Małopolskiej. Odległość pomiędzy Ryczowem (fliszowe
pogórze) a osadowymi skałami wieku jurajskiego leżącym na prawym brzegu Wisły, wynosi
niespełna 3 km, jest to więc najwęższe miejsce doliny Wisły pomiędzy Karpatami a Wyżyną,
stad nazwa Brama Krakowska.

Rys. nr.1. Położenie Ryczowa na mapie Polski.

Źródło: www. pl.wikipedia.org
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Rys. nr. 2. Mapa Gminy Spytkowice.

Źródło: Mapa Gminy Spytkowice – opracowanie własne.

2.2. Obszar i rodzaje gleb.
Ryczów zajmuje powierzchnię 934,40 ha, co stanowi 18,7% ogólnej powierzchni
gminy. W Ryczowie dominują gleby wysokiej wartości, które stanowią 68,5% gruntów
ornych, których ogólna powierzchnia to 654,20ha. Wieś charakteryzuje się długim okresem
intensywnej wegetacji roślin, co sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Ryczów
odznacza się dużymi walorami środowiska fizyczno – geograficznego.
Właśnie położenie Ryczowa w obszarze przejściowym ma olbrzymi wpływ na budowę
geologiczną. Południowa część wsi położona jest na utworach fliszowych i mioceńskich,
głównie są to lessy neopleistoceńskie, część północna to głownie mady rzeczne. Z budową
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geologiczną związane jest występowanie surowców mineralnych, głównie kruszywa
naturalne. Na terenie Ryczowa występują duże złoża piasku, żwiru i pospółki. W Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice, na terenie przysiółka Chałupki w
Ryczowie, istnieją tereny przeznaczone do wydobycia tych surowców.
Gleby w południowej części Ryczowa to głownie gleby płowe pylasto - ilaste, a także
gleby brunatne. Północną część zajmują gleby aluwialne – żyzne, ale trudno przepuszczalne,
głównie szare mady o składzie mechanicznym utworów gliniasto – pylastych i gliniasto –
ilastych. Klasy bonitacyjne i kompleksy rolniczej przydatności gleb Ryczowa przedstawiają
tabele nr.1 i nr.2. Lasy wsi Ryczów zajmują powierzchnię 22,65 ha, co stanowi 2,4% obszaru
wsi.
Klimat w Ryczowie, warunkowany również specyficznym położeniem na granicy
dwóch jednostek fizycznogeograficznych, jest różny w południowej i północnej części terenu.
Różnice pomiędzy regionami wywołane są bliskością Wisły i zbiornika wodnego na stopniu
wodnym Łączany. Przy dolinie Wisły częstsze i dłuższe są zamglenia, występują także
inwersje temperatury, polegające na tym, że w pogórskich częściach wsi jest wyższa
temperatura niż w obrębie doliny. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5 –
8°C a okres wegetacji trwa od 210 do 220 dni.
Tabela nr.1. Klasy bonitacyjne gleb Ryczowa.

KLASY BONITACYJNE GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne

654,2

II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI

5,8
38,5
56,2
367,0
172,9
13,8
-

Użytki zielone

131,5

II
III
IV
V
VI

64,7
65,1
1,7
-

Źródło: Opracowanie własne.
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Tabela nr. 2. Kompleksy rolniczej przydatności gleb.

KOMPLEKS ROLNICZEJ
PRZYDATNOŚCI GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne

654,2

1 – pszenny bardzo dobry
2 – pszenny dobry
3 – pszenny wadliwy
4 – żytni bardzo dobry
5 – żytni dobry
6 – żytni słaby
8 – zbożowy-pastewny mocny
10 – pszenny podgórski
11 – zbożowy górski
14 – gleby orne przeznaczone pod
użytki zielone

126,6
2,0
257,0
194,3
66,1
8,2

Użytki zielone

131,5

1z – użytki zielone bardzo dobre i dobre
2z – użytki zielone średnie
3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe

103,6
27,9

Źródło: Opracowanie własne.

2.3. Ludność.
Liczba mieszkańców miejscowości jest jednym z czynników rozwoju i potencjalnych
możliwości gospodarczych. Miejscowość Ryczów /wg. stanu na 31.12.2015r./ zamieszkuje
2655 mieszkańców, co stanowi prawie 26% ludności zamieszkującej gminę Spytkowice.

Liczba mieszkańców

Wykres nr. 1. Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Spytkowice.
4
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Źródło: Opracowanie własne.
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Pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni należy do jednej z trzech największych
miejscowości w gminie. Ryczów jest miejscowością o charakterze wielofunkcyjnym, choć
ciągle dla wielu jej mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest prowadzenie
indywidualnych gospodarstw rolnych. Pozostali mieszkańcy znajdują zatrudnienie w
przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie gminy oraz poza jej granicami. Obecnie w
naszej miejscowości utrzymanie daje w największym stopniu praca w sektorze prywatnym i
państwowym, ale również w mniejszym stopniu rolnictwo i własna działalność gospodarcza i
usługowa. Oprócz małych zakładów rzemieślniczych istnieją także jednostki prowadzące
działalność na szeroką skalę tj Skład Materiałów Budowlanych „Cem – Bud”,
Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Inżynieryjnych, P.P.H.U GACPOL, Firma Usługowo –
Handlowo – Produkcyjna „TRANSKOP”, Stacja Paliw – Krystyna Kaczkoś, Jacek Wołoch,
Firma Usług Transportowo – Budowlanych – Andrzej Szcząber, Usługi Handlowo –
Sprzętowo – Transportowe – Tadeusz Bryła.
Statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nie zawierają
rozbicia na poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy. Zawarta w nich liczba 240
osób bezrobotnych odnosi się do całej gminy. Ze względu jednak na jej rolniczy charakter,
znaczne rozdrobnienie agrarne gospodarstw, w których zatrudnienie znajdują nieraz całe
rodziny nie jest to liczba odzwierciedlająca stan rzeczywisty. Statystki nie uwzględniają
bowiem np. „gospodyń domowych”. Bezrobotni z terenu gminy Spytkowice stanowią 4,7%
osób bezrobotnych w powiecie. Ponieważ mieszkańcy gminy stanowią 6,5% ludności
powiatu, można przyjąć, że obecnie problem bezrobocia na obszarze gminy nie jest większy
niż w całym powiecie.
Mieszkańcy naszej wsi są dobrze zorganizowani, wszelkie problemy są rozwiązywane
głównie w oparciu o wspólny dialog we współpracy z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.
Mieszkańcy maja możliwość do wspólnego spędzania czasu, choćby podczas Dożynek,
festynów, majówek i innych imprez kulturalnych.

3. Wykaz istniejących zasobów miejscowości
3.1. Rys historyczny.
RYCZÓW — (Ricow, Riczow – 1283-86, Ryszczów – 1428, Ryczow— 1470-80,
1581). Nazwa wsi jest nazwa dzierżawczą, czyli taką która określała w czasie jego powstania
przynależność danej osady do człowieka, którego imię tkwi w jej. Pień tej nazwy tworzy
nazwa osobowa rodzaju męskiego – Rycz (Ricz). W celu utworzenia nazwy miejscowej od
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nazwy osobowej dodany został formant dzierżawczy – ów.
Wieś leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz
Pogórza Wielickiego.
W roku 1284 roku książę opolski Przemysław zapisał Cystersom z Mogiły 16 łanów
frankońskich w lesie koło Łączan, w zamian za 6 łanów ziemi uprawnej w Spytkowicach, na
których to terenach została założona wieś Ryczów.
Pierwsza wzmianka o istniejącej wsi Ryczowie pochodzi z roku 1297, kiedy to książę
cieszyński Mieszko zezwolił mieszkańcom wsi odnowić zamulone wylewem Wisły jezioro
(staw) i prowadzić gospodarstwo rybne. Na przełomie XIII i XIV wieku wieś Ryczów
przeniesiona została przez księcia cieszyńskiego Mieszka na prawo niemieckie. Przy okazji
zmieniono lokalizację wsi. Odtąd „stary” Ryczów zaczęto nazywać Zajączkowicami
(Sayansche), które po raz ostatni spotykamy w źródłach z 1 połowy XVI wieku.
Współczesnym „śladem” po Zajączkowicach jest przysiółek Ryczowa o nazwie Miasteczko.
Początków Ryczowa należy szukać w XIII wieku. W 1284r. Przemysław, Książe
opolski i pan na Oświęcimiu, nadał konwentowi cystersów z Mogiły pod Krakowem 16
łanów gruntu leśnego położonego blisko Łączan. Nadanie to stanowiło nagrodę dla cystersów
za jakieś zasługi oraz rekompensatę za odstąpienie księciu 6 łanów zagospodarowanej już
wcześniej przez nich ziemi w sąsiednich Spytkowicach. Z kolei w 1302r. Mieszko, Książe
cieszyński i pan na Oświęcimiu, określił położenie tego lasu między Łączanami a
"Sayansche" (Zajączkowicami) i między Bachowicami a Spytkowicami. W 1304r. Książe ów
zezwolił zakonnikom skolonizować ten teren na prawie niemieckim oraz nadał im prawo
immunitetowe i sądowe. Osadnicy w Ryczowie pochodzili zapewne z podkrakowskich dóbr
klasztornych. Wieś została szybko skolonizowana, ponieważ w 1329r. była już dobrze
zagospodarowana i po raz pierwszy użyto dla niej nazwy Ryczów. Kilkakrotnie jeszcze
później wymieniana wieś Zajączkowice jako położona nad Wisłą, zanikła w XVI w. Leżała w
pobliżu dzisiejszych Kępek (przysiółka Spytkowic) w okolicy obecnego Miasteczka
(przysiółka Ryczowa), które - według miejscowej tradycji - uchodzi za "starą wieś". Jest
zatem bardzo prawdopodobne, że te "zagospodarowane 6 łanów w Spytkowicach" ze
wzmianki z 1204r. to owe Zajączkowice, które zostały później dołączone do nowej wsi
Ryczów, a następnie nazwane Miasteczkiem.
W latach 1323 i 1324 pierwszy opat polskiego pochodzenia, Stefan z Krakowa,
zakupił dwie sąsiednie wsie: Zygodowice (od Hankona z Prandocina i rycerza Floriana) oraz
Woźniki (od Mikołaja Bychxko). W odróżnieniu jednak od Ryczowa nad tymi nowymi
nabytkami prawo zwierzchnie nadal sprawował książę, w tym również uzyskiwał z nich
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dochody, które oddawał w zastaw prywatnym osobom za pożyczane mu pieniądze. Ponieważ
konwent nie uznawał zastawów księcia Jana I Scholastyka i sam ściągał należności, książe
zezwalał dłużnikom na dokonywanie najazdów na Zygodowice i pustoszenie ich na poczet
nie zwracanych przez siebie długów. W 1345r. biskup krakowski Jan Grotowi rzucił na
księcia klątwę, w wyniku której ten na kilka lat zwolnił obie wsie z ciężarów. Nie dotrzymał
jednak obietnic i znów zaczęły się nękające zajazdy na dobra cysterskie. W 1359r. cystersi w
drodze ugody zobowiązali się wypłacać księciu pewne sumy, w zamian za okresowe
uwalnianie Zygodowice i Woźnik od ciężarów książęcych. Po podziale księstwa
Oświęcimskiego i wydzieleniu osobnego księstwa Zatorskiego dla księcia Wacława, spór
odżył na nowo, ale już w latach 1448 - 1449 został zażegnany nową ugodą, w której książę
ostatecznie uznał Ryczów, Zygodowice i Woźniki za bezsporną własność klasztoru a ten
wykupił od księcia wszystkie prawa do Zygodowic i Woźnik.
Od 1324r. Ryczów stał się głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym
klucza dóbr, składającego się początkowo z trzech, a od 1450r. już czterech wsi; w tym
bowiem roku opat Tomasz od Mikołaja Staszowskiego zakupił jeszcze Półwieś. We
wszystkich tych wsiach cystersi założyli folwarki. Najczęściej jednak nie prowadzili
bezpośrednio gospodarki rolnej, lecz folwarki wypuszczali w dzierżawę. W Zygodowicach
w 1575r. i w tym okresie w Półwsi wykupili sołtystwa i przyłączyli do swoich dóbr.
W Ryczowie już pod koniec XIV w. istniał duży folwark, który specjalizował się w hodowli
bydła. Wkrótce rozbudowano też dwór, w którym w drugiej połowie XV w. chętnie i stale
przebywał opat Marcin Matyspasek. W XVI wieku cystersi posiadali w Ryczowie jeden
folwark, dwie karczmy, jeden młyn i cztery stawy. We wsi mieszkało wówczas osiemnastu
kmieci, trzynastu zagrodników i szesnastu chałupników. Pod koniec XVI w. opatami
zostawały osoby mianowane przez króla, w miejsce wybieranych dotychczas przez
zakonników, często byli to ludzie świeccy. Zwani byli opatami komendataryjnymi. Klucz
ryczowski został oddany na osobiste uposażenie tych opatów, a ci dowolnie w nich
gospodarzyli, wypuszczali w dzierżawę na własny rachunek lub przekazywali krewnym
i znajomym, a także różnym osobom, jako nagrodę za oddawane usługi. W 1672r. udało się
konwentowi odebrać od opata sam Ryczów, ale już w 1738r. ponownie cały klucz znalazł się
w rękach opatów komendataryjnych.
Po pierwszym rozbiorze w 1772r. ziemia zatorska znalazła się w granicach Austrii.
Zagarnięte ziemie polskie Austria nazwała „Królestwem Galicji i Lodomerii z Księstwami
Oświęcimskim i Zatorskim”. W dziesięć lat po pierwszym rozbiorze Polski w 1782r. rząd
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austriacki dokonał sekwestracji cysterskiego klucza ryczowskiego na rzecz funduszu
religijnego. W dniu 1 września1790r. klucz ów przeszedł jednak na własność familii
Dzieduszyckich herbu Sas. Stało się to w następujący sposób. Hrabia (tytuł ten uzyskał
w 1775r.) Tadeusz Dzieduszycki na wschodnich kresach Polski posiadał między innymi
obszerne klucze dóbr Kossów i Rachin, w których znajdowały się liczne warzelnie soli.
T. Dzieduszycki zmarł w 1777r dziewięcioro dzieci, z których większość była małoletnia.
Opiekę nad nimi sprawował i całością dóbr zarządzał najstarszy brat, Walerian. Tymczasem
w 1786r. władze austriackie przejęły administrację dóbr Kossów i Rachin na podstawie
patentu cesarskiego z 1773r., który uznawał produkcję soli jako regale czyli wyłączne prawo
cesarskie. Dzieduszyccy otrzymali rekompensatę w dobrach kameralnych i funduszu
religijnego, rozproszonych w różnych miejscach Galicji. Wśród nich był klucz ryczowski,
który przekazano na własność Dzieduszyckich w 1790r. pod zarząd Waleriana. Dopiero po
1812r. rodzinny sąd polubowny dokonał wszystkich dóbr między rodzeństwo. Klucz
ryczowski otrzymała Justyna, żona hrabiego Ksawerego Działyńskiego. W spadku po matce,
w 1844r. dostał się on córce Paulinie Dzieduszyckiej, która wyszła wcześniej za mąż za
swego wuja (brata matki) i dlatego utrzymała nazwisko panieńskie.
W 1855r. Paulina Dzieduszycka sprzedała cały majątek Tytusowi i Sewerynie
Drohojewskim herbu Korczak. Seweryna była córką Wojciecha Brandysa właściciela
obszernych dóbr w Brodach i okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej a klucz ryczowski miał
stanowić wiano od ojca. Wiosna Ludów przyniosła zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie.
Reforma ta objęła wszystkich chłopów i choć oddała im uprawianą przez nich ziemię na
własność, to nie przeprowadziła odpowiedniego podziału użytkowanych wspólnie (przez
dwór i wieś) lasów oraz pastwisk, które zostały przeważnie w rękach dziedziców. Folwark
posiadał znaczną przewagę ekonomiczna nad gospodarstwem, zajmował więc na wsi
dominująca rolę. W Ryczowie znajdował się on nadal w rękach Tytusa Drohojewskiego.
3 maja 1860r. zmarła jego żona, Seweryna. Na cześć i ku pamięci żony, Tytus Drohojewski
w 1861 r. ufundował kaplice na ryczowskim cmentarzu. W roku następnym, dnia 15 maja,
dziedzic z Ryczowa założył fundamenty pod pałac, który wymurował i wykończył w ciągu
1864 r. Nowy pałac poświęcił 4 stycznia 1865 roku ks. Jan Michalski, proboszcz ze
Spytkowic. Wkrótce Tytus Drohojewski wymurował niedaleko pałacu stajnię na konie. Przy
nowym pałacu założono również park, który stanowi ciekawą enklawę zieleni urządzonej.
W drugiej połowie XIX wieku na terenie Galicji rozpoczęto wprowadzać pewne
zmiany administracyjne. Od 1855 roku Wadowice zyskały rangę miasta obwodowego,
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a w 1867 roku z terenów obwodu wadowickiego utworzono cztery powiaty: wadowicki
(w którym znalazł się Ryczów), bielski, żywiecki i myślenicki. Sprawami związanymi
z życiem wiejskim zajmował się urząd gromadzki na czele z wójtem. Gromady Ryczów
i Półwieś jako patron sprawowały opiekę nad kościołem i wspólnym kosztem wystawiły
budynek szkolny w Ryczowie, zapewniając jednocześnie utrzymanie miejscowemu
nauczycielowi. Po wspomnianych reformach Ryczów stał się gmina z wybieranym wójtem
i kilkuosobową Rada Gminną, a ludność mogła mieć większy wpływ na swoje sprawy.
W roku 1880 Ryczów liczył 249 domów oraz 1350 mieszkańców.
W 1883r. po śmierci Tytusa majątek przejmuje jego córka Józefa żona barona
Mieczysława Błażowskiego, który zmarł w rok później. Józefa Błażowska wraz z trojgiem
dzieci zamieszkiwała w Ryczowie, a inne folwarki wydzierżawiała. Folwark zygodowicki
sprzedała przed I wojną światową dotychczasowemu dzierżawcy Franciszkowi Kubarkowi,
a większość majątku ziemskiego - miejscowym chłopom. Rozparcelowany został również
folwark w Woźnikach. W 1884 roku zostało założone przez nauczyciela, Józefa Bandoła,
kółko rolnicze, a w 1889 roku z jego inicjatywy powstała w Ryczowie jedna z pierwszych na
Ziemi Wadowickiej wiejskich bibliotek.
Okres międzywojenny nie przyniósł większych zmian w Ryczowie. Dwór coraz
bardziej chylił się ku upadkowi. Już wcześniej Józefa Błażkowska oddała rządy synowi
Mieczysławowi, chorowitemu i potrzebującemu opieki. Ten zaś zlecił kierowanie majątkiem
rządcy i służbie. Brak dozoru sprzyjał kradzieżom. Wkrótce baron zmarł w dość młodym
wieku. Majątek barona Błażkowskiego w Półwsi został w 1921 roku częściowo
rozparcelowany wśród miejscowych rolników, zaś resztę w 1928roku rozparcelował Bank
Rolny w Krakowie. W 1936r. Pałac w Ryczowie wraz z majątkiem oraz folwark Kulawskie
o powierzchni około 150ha został zakupiony przez generała Zygmunta Piaseckiego
Po wybuchu II wojny światowej, 5 września 1939 roku, Ryczów zajęły wojska
niemieckie. Z rozkazu Hitlera w dniu 26 października 1939 roku utworzona została Generalna
Gubernia, w skład której weszła część powiatu wadowickiego na wschód od rzeki Skawy.
Reszta została wcielona do III Rzeszy. Granica Generalnej Guberni, w której znalazł się
Ryczów, przebiegała miedzy Spytkowicami a Ryczowem i dalej szła na wschód od linii
kolejowej Spytkowice – Alwernia w kierunku Trzebini. Na szosie Skawina – Zator pod
Ryczowem znajdowały się budynki niemieckiego urzędu celnego. Życie ludności
w Generalnej Guberni nie było łatwiejsze niż na innych ziemiach Polski. Prześladowania
Gmina Spytkowice
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okupantów nie ominęły również mieszkańców Ryczowa. Wielu z nich zginęło z rąk,
a niektórych wywieziono do obozów. Ludzi, który zginęli z rąk okupanta upamiętnia tablica
umieszczona na kaplicy cmentarnej. Mimo, że w Ryczowie nie działały silniejsze oddziały
partyzanckie, nie można pominąć faktu, iż miejscowość ta była wykorzystywana jako punkt
przerzutowy więźniów z obozu Auschwitz do Krakowa. Wśród działaczy ruchu oporu, którzy
nieśli pomoc więźniom wspomnianego obozu zagłady, kilku zginęło w Ryczowie w dniu
24 czerwca 1944 roku podczas walk ze wzmocnionymi strażami żandarmerii granicznej. Dla
uczczenia i upamiętnienia ludzi, którzy stracili życie, chcąc ratować innych, obok stacji
kolejowej w Ryczowie został umieszczony skromny obelisk.
Okupacja niemiecka zakończyła się 25 styczni, kiedy to Ryczów został zajęty
przez żołnierzy Armii Czerwonej. Ustępujące wojska hitlerowski zniszczyły doszczętnie
stację PKP w Ryczowie. Już w pierwszych dniach po wycofaniu sie Niemców zorganizowano
gminę zbiorową, początkowo z siedzibą w Spytkowicach (1 miesiąc), później w Ryczowie.
W 1946r. majątek generała Piaseckiego, będącego całą wojnę w niewoli niemieckiej, został
rozparcelowany na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944r.
Po wypędzeniu pani Piaseckiej wraz z dziećmi, pałac stał się łupem oswobodzicieli.
W 1991r. dwór z parkiem zwrócono córce generała Zygmunta Piaseckiego, Zofii Tarabuła.

3.2. Zabytki.
Dwór murowany w Ryczowie, został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia
20.08.1987r. pod numerem rejestru A – 424/87. Obiekt zbudowany został około 1870r.
w stylu pseudoromańskim w otoczeniu
zadrzewienia parkowego. Dwór na rzucie
prostokąta,

częściowo

podpiwniczony,

dwukondygnacyjny. Narożnik północno –
zachodni

ukształtowany

sześciobocznej

w

wieżyczki.

formie
Dachy

dwuspadowe, podkreślone profilowanym
gzymsem oraz fryzem arkadowym. Okna
zwieńczono półkoliście. Obiekt stanowi
przykład unikalnej architektury dworskiej XIX wieku. Założenia dworskie obejmują również
przebudowane zabudowania gospodarcze. Strefa ochrony konserwatorskiej rozciąga się na
parcele 1289/2 i 1289/5, stanowiące własność prywatną Zofii Piaseckiej – Tarabuły.
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Park dworski w Ryczowie, został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia
20.08.1987r. pod numerem rejestru A – 509/87.

Park dworski założony został około

1865 roku na planie zbliżonym do prostokąta. Układ parku wielownętrzowy pozostający
w zasadzie nadal w granicach pierwotnego założenia. Wpis obejmuje całość parku wraz
z drzewostanem wysokim i niskim, układem komunikacyjnym w powiązaniu z dworem. Park
w Ryczowie stanowi bardzo ważny element w krajobrazie wsi. Obiekt pod względem
przyrodniczym stanowi rzadką enklawę urządzonej zieleni, reprezentowanej przez
kilkadziesiąt starych drzew w wieku 100 – 150 lat . Walory parku zostały opisane w pkt. 3.3.
Miejscowości Ryczów posiada również na swoim terenie kilkanaście obiektów, które
zostały wpisane do ewidencji zabytków. Znajdują się wśród nich między innym:
kapliczka na łąkach nad Wisłą – Ryczów Chałupki,
kościół parafialny z 1954r.,
kaplica cmentarna, neogotyk, ok. 1870r.,
budynek dawnej plebanii, wzniesiony ok. poł. XIXw.,
figura Matki Boskiej na posesji prywatnej, kamienna z ogrodzeniem żeliwnym
z początek XX wieku, przy ul. Jana Pawła II,
figura św. Jana Nepomucena, kamienna z 1866r, przy ul. Spokojnej,
budynek dawnej szkoły, murowany, otynkowany przy ul. Jana Pawła II,
cmentarz parafialny i komunalny w Ryczowie, założony w II połowie
XIX wieku, na którym istnieje 12 grobów historycznych i ludzi zasłużonych,
w tym dwa najstarsze, pochodzące z 1883r. - ks. Jana Biedrończyka i Ignacego
Gierka.
Ponadto na terenie miejscowości znajduje się szesnaście domów z końca XIX i początku
XX wieku wpisanych do ewidencji zabytków oraz siedem stanowisk archeologicznych, na
których znajdują się ślady osad i osadnictwa.

3.3. Zasoby i walory przyrodnicze.
Gmina Spytkowice w swej północnej części położona jest w makroregionie Kotlina
Oświęcimska, natomiast jej pozostały teren leży na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Takie
położenie sprawia, że na granicy z rzeką Wisłą teren gminy jest płaski z licznymi wodami
stojącymi, utworzonymi przez stare koryto rzeki i stawy hodowlane o powierzchni 300 ha, zaś
w kierunku południowym ukształtowanie terenu zmienia się w pagórkowate z licznymi
Gmina Spytkowice
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wąwozami, zagajnikami oraz lasami o powierzchni 518 ha. Urozmaicone położenie
i różnorodność ukształtowania terenu stanowią o bogactwie szaty roślinnej i świata
zwierzęcego na terenie gminy.
Flora Spytkowic liczy kilkaset gatunków, w tym 8 gatunków roślin objętych ochroną
ścisłą, 6 gatunków objętych ochroną częściową i 14 gatunków roślin rzadkich. Należą do nich
m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grążel żółty, grzybieńczyk wodny, kruszczyk
szerokolistny, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko. Ciekawym
miejscem pod względem przyrodniczym są lasy. Ten niezwykle urokliwy pagórkowaty teren
porośnięty kwaśną buczyną niżową, nadają im parkowy charakter. Tereny te zasiedla wiele
gatunków fauny jak: sarna, lis, zając, kuna leśna, jeż, wiewiórka, kret i licznie gnieżdżące się
ptaki wśród których znajdziemy: jastrzębia, myszołowa, sowy kilka gatunków dzięciołów,
sójkę, kosa, kukułkę, ziębę

Park dworski w Ryczowie
Park dworski w Ryczowie założony został około 1865 roku. Powierzchnia parku
krajobrazowego wynosi 3,5 ha. Zarys
parku zbliżony jest do prostokąta.
Murowany dwór z II polowy XIX
wieku

położony

jest

na

skraju

południowej części parku i zwrócony
frontem na północny wschód.
Układ

komunikacyjny

jest

promienisty z wyraźną dominacją
dzikich

ścieżek.

ogrodzony,

do

Park
niedawna

jest

nie

ogólnie

dostępny. Aktualnie park stanowi własność Zofii Piaseckiej-Tarabuły, która prowadzi prace
renowacyjne dworu i cennego starodrzewu, celem przywrócenia dawnego układu
komunikacyjnego zaniedbanego założenia. Pomimo występowania licznych nalotów
i nowych (20-30 letnich) nasadzeń, park pod względem przyrodniczym i ekologicznym
stanowi interesującą enklawę zieleni urządzonej, reprezentowanej przez kilkadziesiąt starych
drzew w wieku 100-250 lat. Drzewostan parkowy złożony jest w przeważającej mierze
z jesionów wyniosłych, dębów szypułkowych i lip drobnolistnych.
Charakterystyczną cechą starodrzewu jest występowanie kilku rzadkich gatunków
(egzotycznych) takich jak: tulipanowiec amerykański, platan klonolistny, magnolia
Gmina Spytkowice
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drzewiasta i cisy pospolite. Wykonana we wrześniu 1998 r. ocena walorów parku wykazała,
że rośnie w nim 51 okazałych drzew, w tym następujące cenne przyrodniczo egzemplarze
o charakterze pomnikowym i semipomnikowym.
1. Tulipanowiec amerykański (Liliodendron tulipifera) – obwód pnia 442 cm
2. Tulipanowiec amerykański (Liliodendron tulipifera) – obwód pnia 201 cm
3. Tulipanowiec amerykański (Liliodendron tulipifera) – obwód pnia 233 cm
4. Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata) – obwód pnia 148 cm
5. Platan klonolistny (Platanus x acerifolia) – obwód pnia 367 cm
6. Klon zwyczajny (Acer platanoides) – obwód pnia 398 cm
7. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód pnia 510 cm
8. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód pnia 480 cm
9. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód pnia 366 cm
10. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obwód pnia 310 cm
11. Dąb szypułkowy (Quercus robur) – obwód pnia 430 cm
12. Dąb szypułkowy (Quercus robur) – obwód pnia 425 cm
13. Dąb szypułkowy (Quercus robur) – obwód pnia 380 cm
14. Dąb szypułkowy (Quercus robur) – obwód pnia 312 cm
15. Dąb szypułkowy (Quercus robur) – obwód pnia 297 cm
16. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) – obwód pnia 252 + 136 cm
17. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) – obwód pnia 365 cm
18. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) – obwód pnia 249 cm
Warstwę krzewów tworzy m.in.: azalia pontyjska, rdest sachaliński i bez czarny. Park
wymaga rewaloryzacji, przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych starych drzew
(usunięcie posuszu, konserwacja dziupli), usunięcia nalotu drzew dominujących, głównie
klona zwyczajnego i robinii akacjowej.
Ochrona konserwatorska parku ustanowiona została w latach 1935 i 1949
zarządzeniami: KZ KB S- I 1-46-kr/3 5 z dnia. 21.03.1935 r. i LKS- 1 -3 -18/46 z 1946 r.
Pomimo zwrotu własności powinna, być utrzymana celem zabezpieczenia parku przed dalszą
dewastacją. W roku 1987 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków park został
wpisany do rejestru zabytków pod nr A – 509/87.
Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że w obrębie miejscowości Ryczów występują
nasypujące pomniki przyrody:
1. Tulipanowiec amerykański (Liliodendron tulipifera) w wieku około 200 lat, objęty
ochroną w 1985 r., rosnący w parku pałacowym, stanowiącym własność Zofii PiaseckiejGmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

17
Strona 18

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Ryczów na lata 2008 - 2022
Tarabuły. Ten wspaniały okaz jest prawdopodobnie największym tulipanowcem w Polsce
Jego obwód wynosi 442 cm, rozłożystość korony wynosi 14x18 m, a wysokość –25 m.
Odznacza się dobrym stanem zdrowotnym oraz dorodną koroną z 1 konarem odciętym
i pozostawioną niezabezpieczoną blizną mechaniczna.
2. Platan klonolistny (Platanus x acerifolia) w wieku około 200 lat, o obwodzie 345 cm
i wysokości 20 m, rosnący w parku pałacowym stanowiącym w1asnok Zofii PiaseckiejTarabuly. Ochroną został objęty w 1985 r. Stan zdrowotny drzewa jest bardzo dobry.
3. Klon zwyczajny (Acer platanoides) w wieku około 200 lat, o obwodzie 270 cm,
wysokości 25 m – objęty ochroną został w 1993 r. Rośnie w parku pałacowym
w Ryczowie. Stan zdrowotny drzewa jest bardzo dobry.
4. Klon zwyczajny (Acer platanoides) w wieku około 250 lat, o obwodzie 385 cm,
wysokości 25 m – został objęty ochroną w 1993 r. Pomnik stanowi okazałe drzewo
w dobrym stanie zdrowotnym, rosnące w parku pałacowym w Ryczowie.
5. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) w wieku około 200 lat, o obwodzie 350 cm – rośnie
w parku pałacowym w Ryczowie. Drzewo zostało objęte ochroną w 1993 r.
6. Dąb szypułkowy (Quercus robur) w wieku około 200 lat, o obwodzie 420 cm i wysokości
25 m, w dobrej kondycji zdrowotnej, rośnie w parku pałacowym w Ryczowie.
7. Grupa 3 lip drobnolistnych (Tilia cordata) w wieku 150-200 lat, o obwodach 310, 366
i 480 cm oraz wysokości 24 m występuje w parku pałacowym w Ryczowie. Grupa została
objęta ochroną w 1993 r.
8. Grupa 8 dębów szypułkowych (Quercus robur) w wieku 150-200 lat, o obwodach 301425
cm i wysokościach 20-24 cm, występuje na terenie OSP Ryczów i częściowo na gruncie
prywatnym. Grupa została objęta ochroną w 1993 r. Stan zdrowotny drzew jest średni.
Występuje posusz gałęziowy, odłamane konary i gałęzie, uszkodzenia mechaniczne oraz
drobne wypróchnienia.
Bardzo atrakcyjnym miejscem na
terenie naszej wsi jest rzeka Wisła.
Zbliżając się

do

niej przed nami

rozciąga się malowniczy krajobraz. Oto
Wisła – „królowa polskich rzek”, a tuż za
nią

wzniesienie,

które

stanowi

południowo – zachodnią krawędź Jury
Krakowsko – Częstochowskiej, czyli
Rudniański
Gmina Spytkowice
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charakterystycznymi skałami wapiennymi budującymi całą Wyżynę Krakowsko –
Częstochowską.
Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce. Jej długość to 1047km. Przepływa centralnie
przez cały kraj: z południa na północ. Jej źródła znajdują się na stokach Baraniej Góry. Na
obszarze Beskidu Śląskiego Wisła ma charakter potoku górskiego o szybkim przepływie
wody. W kotlinie Oświęcimskiej zaczyna nabierać charakteru rzeki nizinnej – woda płynie
spokojniej. Jakość wody w Wiśle w ostatnich latach poprawiła się radykalnie. Rzeka staje się
dużym ekosystemem mającym dla rozwoju przyrody nieocenione znaczenie. W Wiśle żyją
44 gatunki ryb. Dzikie zarośnięte wiślane łęgi są w chwili obecnej najbogatszym w gatunki
zwierząt i roślin środowiskiem leśnym w Europie. Nieuregulowana Wisła staje się cennym
w skali naszego kontynentu naturalnym środowiskiem lęgowym ptactwa śródlądowego. Wisłą
stanowi unikalny w Europie korytarz ekologiczny.
W związku z występowaniem na terenie gminy Spytkowice licznych stawów rybnych
i zbiorników wodnych rozpoczęto wraz z gminami Zator, Przeciszów, Osiek Polanka Wielka
i Brzeźnica realizację projektu pn. „Dolina Karpia”.Celem ogólnym projektu jest stworzenie
warunków wypromowania terenu, zapewnienie spójnego rozwoju i stworzenie nowych miejsc
pracy.Projekt realizowany jest poprzez stworzenie kompleksowej i spójnej oferty turystycznej
opartej na naturalnych zasobach środowiska, poprawę i rozwój infrastruktury technicznej,
lokalny rozwój turystyki i wypromowanie produktu regionalnego jakim jest przede wszystkim
“Karp” oraz inne gatunki ryb hodowane w kompleksie spytkowickich stawów.
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4. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.
4.1. Infrastruktura techniczna.
4.1.1. Wodociągi i kanalizacja.
Sołectwo Ryczów posiada wodociąg grupowy, a stopień zwodociągowania
miejscowości wynosi ok. 98%. Zaopatrywanie w wodę odbywa się z własnych ujęć wody
podziemnej, które współpracują ze zbiornikami wyrównawczymi.
Na terenie miejscowości brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Wyjątkiem są
nieliczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych.

4.1.2. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami na terenie miejscowości Ryczów odbywa się w oparciu
o Program Ochrony Środowiska i Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na
zlecenie Gminy Spytkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach.
Wójt Gminy Spytkowice prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Spytkowice, do którego zostało wpisanych 10 przedsiębiorców.
Ryczów posiada zorganizowany wywóz odpadów, które są segregowane na plastik,
metal, papier i szkło.
4.1.3. Sieć gazowa.
W miejscowości Ryczów dobrze rozwinięta jest sieć gazownicza. Przez teren
miejscowości przebiega gazociąg wysokoprężny. Sieć średnioprężna pokrywa cały obszar
miejscowości i pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do odbioru gazu ziemnego.
4.1.4. Sieć elektroenergetyczna.
Energia doprowadzana jest liniami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, umieszczonych w poszczególnych częściach miejscowości,
a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje
transformatorowe i sieć pokrywają jednolicie obszar sołectwa Ryczów. Urządzenia i sieci
posiadają rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom a zaopatrzenie w energię
elektryczną na tych terenach nie stanowi problemu co może mieć decydujące znaczenie dla
rozwoju miejscowości.
Na terenie miejscowości sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia
Gmina Spytkowice
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ulicznego oraz uzupełniane są punkty świetlne w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników dróg.

4.1.5. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
W dzisiejszym świecie

istotną rolę odgrywa szybki przepływ

informacji

i komunikowanie się z otoczeniem. Stan usług pocztowo - telekomunikacyjnych
w miejscowości Ryczów można ocenić jako dobry. Telekomunikacja jest ważnym
czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu rankingów atrakcyjności inwestycyjnej.
Miejscowość stelefonizowana jest w wysokim stopniu. Oprócz tradycyjnej łączności
prowadzonej za pomocą kabli teletechnicznych funkcjonuje także na jej terenie łączność za
pomocą fal radiowych. Telefonia komórkowa obejmuje swym zasięgiem teren całej
miejscowości. Poprzez sieć telekomunikacyjną mieszkańcy gminy mają w duże części
możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu.
Na terenie miejscowości nie funkcjonuje urząd pocztowy. Teren miejscowości
obsługiwany jest przez urząd pocztowy, który znajduje się w Spytkowicach.
4.1.6. Ciepłownictwo.
Na obszarze Ryczowa nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów
użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości. Zaopatrzenie w ciepło
odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe w starszych budynkach, a w nowszych
budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym czynnikiem grzewczym jest
węgiel, jego pochodne i gaz ziemny. Sporadycznie występują instalacje centralnego
ogrzewania oparte na oleju opałowym, gazie propan-butan lub wykorzystujące odnawialne
źródła energii w postaci kolektorów słonecznych
4.1.7. Sieć drogowa i stan techniczny dróg.
Przez teren miejscowości przebiega droga krajowa nr 44 z Krakowa przez Skawinę,
Spytkowice do Oświęcimia i Gliwic oraz droga powiatowa 04 – 206 (1772K) Tłuczań –
Łączany na długości 4,35km. Na obszarze sołectwa znajduje się sieć dróg gminnych o ponad
10 km długości, z czego znaczna większość posiada nawierzchnię ulepszoną bitumiczną ale
występują drogi z nawierzchnią żwirową i gruntową. Stan techniczny części dróg jest jednak
niezadowalający i wymaga modernizacji, remontu i napraw.
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4.2. Infrastruktura społeczna.
4.2.1. Oświata.
Na terenie Ryczowa znajduje się :
- Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie
- punkt filialny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie - Chałupkach
W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wchodzi przedszkole, które rozpoczęło swoją
działalność w lutym 2004 roku. Wcześniej na terenie miejscowości nie funkcjonowało żadne
Przedszkole. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym funkcjonuje stołówka szkolna, która jest
w stanie wyżywić wszystkich uczniów. Również są świetlice szkolne i sale komputerowe,
które zapewniają uczniom spędzenie wolnego czasu pod nadzorem nauczyciela i pedagoga.
Zespół Szkolno - Przedszkolny posiada własne zaplecze sportowe w postaci boiska
przyszkolnego trawiastego i hali sportowej z zapleczem sanitarno technicznym o wymiarach
areny sportowej 18,0x36,0m.

4.2.2. Kultura.
Główną instytucją kulturotwórczą w gminie i miejscowości jest Gminny Ośrodek
Kultury. Instytucji tej nadano funkcję organizatora kultury i propagatora sportu, którą
prowadzi na terenie Ryczowa w oparciu o świetlice wiejską oraz sale widowiskową
znajdującą się w Wiejskim Domu Kultury. Podstawowym celem działalności Gminnego
Ośrodka Kultury jest gromadzenie jak największej ilości osób, które chcą się zajmować
działalnością kulturalną i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa
w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury pełni także rolę koordynatora działań i incjatyw innych
organizacji działających na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, artystycznych
i wypoczynkowych naszej społeczności. W trakcie całego roku współpracuje z Kołem
Gospodyń Wiejskich oraz miejscowymi twórcami ludowymi i przedstawicielami naszej
społeczności. Do kalendarza cyklicznych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury

weszły m. in.: Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki. Jednak

całoroczna oferta obejmuje znacznie szerszą działalność m.in.: wystawy, konkursy, turnieje,
imprezy związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieżyw okresie ferii
zimowych i wakacji letnich. Gminny Ośrodek Kultury dąży do tego aby stał się miejscem
spotkań dzieci, młodzieży, osób starszych jak i całych rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również zajęcia aerobiku, indywidualnej nauki gry
na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne, nauki języków obcych oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania dla dzieci w różnych grupach wiekowych.
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4.2.3. Biblioteka Publiczna.
Działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb
edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców prowadzi Gminna
Biblioteka Publiczna w Spytkowicach poprzez swoją filię w Ryczowie. Biblioteka
zorganizowana jest w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów
bibliotecznych i informacji. Osiągają najwyższe w powiecie wadowickim wskaźniki:
społecznego zasięgu oraz liczby woluminów na 100 mieszkańców.
Działalność bibliotek publicznych koncentruje się na:
gromadzeniu,

opracowaniu,

przechowywaniu,

ochronie

i

konserwacji

oraz

udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej
i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, zbiory audiowizualne
i multimedialne, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form
działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania
autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy
wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe oraz
imprezy cykliczne – „Lato, czyli wakacje w bibliotece” i „Ferie zimowe z książką”),
rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
rozwijaniu

działalności

informacyjno-dokumentacyjnej

środowiska

lokalnego

(gromadzenie informacji dotyczących Gminy Spytkowice, wydarzeń historycznych
i życia społecznego mieszkańców),
zapewnieniu taniego, łatwego i powszechnego dostępu do bieżącej informacji
(wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu),
komputeryzacji procesów bibliotecznych (opracowanie: baz katalogowych o zbiorach
bibliotek, bibliografii lokalnej oraz automatyzacji usług),
prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne
księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, bibliografii, komputerowych baz
danych; zakres świadczonych usług to m.in.:
informacja

ze

wszystkich

dziedzin

wiedzy

(bezpośrednia

na

miejscu

i telefoniczna),
wyszukiwanie informacji w Internecie za pomocą popularnych portali
i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
praca z różnorodnymi programami komputerowymi (np. Word, Power Point,
Excel).
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4.2.4. Sport.
Na terenie miejscowości działa klub sportowy: LKS „Orzeł” Ryczów. Zasadniczym
celem klubu w ramach prowadzonych zajęć sportowych przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie
zajęć treningowych, poprawa sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności sportowych
oraz odciągnięcie od negatywnych zjawisk, jakim jest alkoholizm i narkomania w naszym
społeczeństwie. Klub sportowy organizuje i bierze udział w różnego rodzaju zawodach i
turniejach. Są to między innym: turnieje młodzieży i dzieci szkół gimnazjalnych i szkół
podstawowych, turnieje okazjonalne (np. Dzień Dziecka, Mikołajki na sportowo), turniej
gmin „Doliny Karpia”, turnieje piłki halowej.
Działalność w sferze sportu i rekreacji rozwijana jest również na terenie sołectwa przez:
Zespół Szkolno -Przedszkolny im Tadeusza Kościuszki oraz Szkolny Klub Sportowy.
Infrastruktura sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i LKS „Orzeł” Ryczów na
chwilę obecną jest w dobrym stanie i wystarczająca do prowadzonej działalności,
a wyremontowane zaplecze w zaspakaja potrzeby klubu. W celu poprawy funkcjonowania
obiektu planuje się wykonanie remontu ogrodzenia, dojść i dojazdów oraz budowę trybun i
wiat dla zawodników rezerwowych. Realizacja tych zadań wpłynie na poprawę warunków
funkcjonowania i stworzy odpowiednią bazę

przy wykorzystaniu, której mieszkańcy,

zawodnicy miejscowego klubu będą mogli podnosić swoje umiejętności sportowe.
4.2.5. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa zadania z zakresu ochrony zdrowia realizuje Samodzielny
Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną
ludności. Obszar działania Zakładu swym rejonem zapobiegawczo – leczniczym obejmuje
teren administracyjny miejscowości Ryczów oraz Półwieś. Siedzibą Zakładu jest budynek
Ośrodka Zdrowia w Ryczowie. W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą: Poradnie Ogólne,
Poradnie Stomatologiczne, a także Poradnia dla Dzieci. W Poradni Ogólnej wykonywane są
badania diagnostyczne, posiada one również aparaty do wykonywania EKG, badania poziomu
cukru. Poradnia Stomatologiczne wyposażona jest w nowoczesny unit stomatologiczny i we
wszystkich szkołach na terenie obszaru działania realizują program fluoryzacji dzieci, zaś
Poradnia dla Dzieci obejmuje ich stałą opieką w ramach medycyny szkolnej.
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5. Ocena mocnych i słabych stron wsi – Analiza SWOT.
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
Położenie, zwarta zabudowa o wysokim
standardzie
Droga krajowa DK 44

Brak kanalizacji
Słabe wykorzystanie walorów
turystycznych

Dobra organizacja wewnętrzna
mieszkańców

Zanieczyszczone środowisko

Dobre warunki pod rozwój rolnictwa

Brak parkingów

Media: (wodociąg, gaz, telefon)

Słaba infrastruktura drogowa

Duża świadomość ekologiczna u
młodzieży

Niedostateczne połączenie PKP i PKS

Niezagospodarowane grunty

Nieużytki

Prężnie działające organizacje
Liczne zespoły muzyczne

Brak chodników dla pieszych na
niektórych odcinkach dróg powiatowych i
drogi krajowej

Żywe tradycje

Brak regulacji potoku Wilgoszcz

Malownicze położenie

Brak zabezpieczenia przed powodzią

Punkty widokowe

Niedostateczna oferta spędzania wolnego
czasu dla młodzieży

Orkiestra dęta

Tereny pod budownictwo, zakłady pracy i
gospodarkę rolną

Migracja ludzi wykształconych

Zbiorniki wody słodkiej

Brak bazy wypoczynkowej

Warunki do rozwoju agroturystyki i
rekreacji

Bezrobocie

Zabytki: dwór wraz z parkiem

Poszukiwanie różnych atrakcji przez
mieszkańców poza wsią

Podstawowa baza edukacyjna

Nasilające się patologie społeczne

Słabo rozwinięta działalność kulturalna
ZAGROŻENIA

SZANSE
Możliwość skorzystania ze środków
funduszy unijnych
Stworzenie ofert i możliwości do rozwoju
młodych ludzi
Rozwój hodowli karpia

Brak finansów na realizację zadań
Nieudane próby zdobycia
dofinansowania
Migracja młodzieży do miast
Zanieczyszczenie wód gruntowych
ściekami

„Dolina Karpia”
Przebieg „Wiślanej Trasy Rowerowej”
przez miejscowość

Bezrobocie
Zagrożenie powodziowe
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6. WIZJA ODNOWY I ROZWOJU WSI:
„CHCEMY ABY NASZA WIEŚ BYŁA ESTETYCZNA, PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW,
ROZWIJAJACA SIĘ ZACHOWUJĄC DZIEDZICTWO KULTUROWE”
PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Rozwój wsi, zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
edukacji, kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego
Rewitalizacja potoków i cieków wodnych.

Remont i termomodernizacja budynków szkolnych tj. budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego i punktu filialnego na Chałupkach

Rekultywacja gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy
ekologiczne

Rozszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz tworzenie kół
zainteresowań

Zadrzewienie terenu za oczyszczalnią

Zwiększenie ilości sal komputerowych i pomocy naukowych

Utworzenie częściowego rezerwatu przyrody ”Bachowiec” i
„Burzynek”

Remont i modernizacja pomieszczeń biblioteki wraz z modernizacją
wyposażenia i utworzeniem systemu sieciowego do udostępniania
zbiorów

Nasadzanie drzew, tworzenie „zielonych płuc” wsi

Utworzenie placów zabaw i stref rekreacji

Tworzenie warunków do powstawania rolnictwa ekologicznego i
gospodarstw agroturystycznych

Remont, termomodernizacja przedszkola wraz z ogrodzeniem i za
gospodarowaniem terenu wokół budynku

Zagospodarowanie zbiorników wodnych, stworzenie bazy
rekreacyjnej

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do sieci
internetowej

Ochrona zabytków (np.: odpowiednie utrzymanie kapliczek
przydrożnych, remont obiektów obok pałacu)

Wyznaczenie nowych ścieżek rowerowych i szlaków pieszych oraz
remont istniejących
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Rozwój wsi, zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
edukacji, kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego
Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryczów w ramach
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie
Spytkowice

Tworzenie zespołów folklorystycznych

Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego LKS „Orzeł” w
celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości

Ochrona istniejących stanowisk archeologicznych

Wyposażenie w sprzęt multimedialny świetlicy i biblioteki

Kultywowanie obrzędów i tradycji

Remont, modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej

Zalesianie nieużytków

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do sieci
internetowej

Wykorzystanie źródeł geotermalnych

Budowa i remont chodników dla pieszych przy drogach powiatowych

Tworzenie deptaków spacerowych

Remont drogi krajowej na odcinku Zator – Brzeźnica i dróg
powiatowych oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej i
powiatowej koło kościoła

Promocja miejscowości

Wyznaczenie przejść dla pieszych i budowa sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach i przejściach

Promocja „Doliny Karpia”

Budowa parkingów w miejscach użyteczności publicznej

Wyznaczenie terenów pod budowę domków rekreacyjnych

Remont i modernizacja istniejących i budowa nowych dróg gminnych
oraz modernizacja dróg rolniczych

Zwolnienia podatkowe dla osób zatrudniających więcej pracowników

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

Oznakowanie „Wiślanej Trasy Rowerowej” i stworzenie lokalnych
atrakcji i ścieżek rowerowych przyciągających turystów.

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Rozwój wsi, zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
edukacji, kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego
Stworzenie na rzece Wiśle trasy turystycznej tzw. „Wodna trasa
turystyczna Doliny Karpia” łączącej Brzeźnicę – Łączany –
Spytkowice - Alwernię

Remont i termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie w
celu poprawy jakości zaplecza kulturalnego miejscowości wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boisk ze sztuczną
nawierzchnią oraz boisk do piłki nożnej

Remont zabytkowego dworu wraz rewitalizacja zabytkowego parku i
zagospodarowaniem terenu przyległego

Wytyczenie i oznakowanie szlaków kajakowych

Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi poprzez remont i
modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z ich
otoczeniem

Remont i oznakowanie istniejących ścieżek rowerowych oraz
wyznaczenie i budowa nowych

Uruchomienie miejsca spotkań dla seniorów i stworzenie oferty
zagospodarowania czasu dla osób z różnych grup wiekowych

Modernizacja Centrum Wsi. Powstanie „Wizytówki Wsi”

Rozbudowa i renowacja ogrodzenia cmentarza oraz budowa Domu
Pogrzebowego na cmentarzu.

Remont zabytkowej kaplicy na cmentarzu

Regulacja potoku Wilgoszcz w celu zmniejszenia zagrożenia
powodziowego
Remont mostu na ul. Jana III Sobieskiego i wykonanie kładki dla
pieszych
Budowa miasteczka ruchu drogowego
Zagospodarowanie terenu wokół cmentarza, remont parkingu i
ogrodzenia
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7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia
dokumentu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ich obiektywnym potrzebom
oraz mając na uwadze czynniki warunkujące możliwość przyszłego rozwoju, odnowy
i rewitalizacji miejscowości Ryczów, przystąpiono do opracowania głównych dokumentów
planistyczne jakimi są Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice,
Gminny Program Rewitalizacji oraz Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości. Realizacja
zamierzeń zawartych w tychże dokumentach, wymaga podjęcia starań dla pozyskania
dodatkowych środków budżetowych, na realizację poszczególnych inwestycji. Przygotowana
na potrzeby niniejszego dokumentu inwentaryzacja zasobów oraz analiza SWOT wskazała
nie tylko podstawowe problemy i zagrożenia, ale również kierunki przyszłego, pożądanego
rozwoju miejscowości Ryczów. Wśród najważniejszych zadań należy wskazać rozwiązanie
problemów gospodarki ściekowej, jako zadanie istotne nie tylko dla sołectwa, ale również dla
całej gminy. Jest to inwestycja, która ze względu na wysoki koszt realizacji winna być
finansowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w latach 2016 – 2022. Mając to na uwadze, w opisie planowanych zadań w perspektywie 7 lat
od dnia przyjęcia aktualizacji dokumentu, tj. od 2016 roku główną inwestycją w planie
finansowym zarówno sołectwa jak i gminy będzie zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice”.
Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju wymaga inwestowania nie tylko
w obszary, które są niedoinwestowane. Nie można zapomnieć o wspieraniu dziedzin
stosunkowo dobrze rozwiniętych takich jak: stan wyszkolenia i wyposażenia OSP, bogatych
tradycji kulturalnych oraz aktywnej działalności organizacji społecznych.
W obrębie dziedzin wsparcia określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 oraz na lata 2014 – 2020 rozpatruje się wdrożenie piętnastu głównych
założeń:
1.

Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnych
placów zabaw przy ul. Parkowej, Starowiejskiej i Wiejskiej.

2.

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie w celu poprawy jakości zaplecza
kulturalnego miejscowości.

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryczów w ramach realizacji
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice.
Gmina Spytkowice
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4.

Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego LKS „Orzeł” Ryczów w celu
poprawy zaplecza sportowego miejscowości.

5.

Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz budynku
punktu filialnego w Ryczowie – Chałupkach w celu poprawy bazy edukacyjnej
miejscowości.

6.

Remont i modernizacja boiska trawiastego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

7.

Remont zabytkowego dworu w celu rozwoju infrastruktury kulturalnej i poprawy stanu
technicznego obiektu oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.

8.

Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Spokojna, Stadionowo, Szkolna, Sportowa,
Dębowa, Nadwiślańska, Jutrzenki, Parkowa, Brzegowa, Okrężna, Wiejska, Sadowa,
Słoneczna, Ks. Kani, Wspólna) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.

9.

Poprawa zaplecza sportowego miejscowości poprzez budowę trybun, boksów dla
zawodników rezerwowych oraz remont ogrodzenia boiska sportowego LKS Orzeł.

10. Zagospodarowanie terenu łąki przy ul. Tęczowej i Słonecznej poprzez budowę
miasteczka rowerowego i terenu rekreacyjnego.
11. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
12. Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi poprzez remont i modernizację
budynków użyteczności publicznej wraz z ich otoczeniem.
13. Remont kapliczek na terenie miejscowości.
14. Przebudowa kładki na potoku Półwiejskim w ciągu ul. Jana III Sobieskiego.
15. Remont sali widowiskowej i zaplecza Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie.
Mając na uwadze konieczność ustalenia hierarchii potrzeb, za sprawę
priorytetową uznaje się: „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryczów
w ramach realizacji kompleksowego rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice”, „Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i wyposażenie ogólnodostępnych placów zabaw przy ul. Parkowej, Starowiejskiej
i Wiejskiej”, „Remont Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie w celu poprawy jakości
zaplecza kulturalnego miejscowości”, „Remont i termomodernizacja Pawilonu
Sportowego LKS „Orzeł” Ryczów w celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości”,
„Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz
budynku punktu filialnego w Ryczowie – Chałupkach w celu poprawy bazy edukacyjnej
miejscowości”, „Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Spokojna, Stadionowo,
Szkolna, Sportowa, Dębowa, Nadwiślańska, Jutrzenki, Parkowa, Brzegowa, Okrężna,
Gmina Spytkowice
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Wiejska, Sadowa, Słoneczna, Ks. Kani, Wspólna) wraz z modernizacją oświetlenia
ulicznego”, „Poprawa zaplecza sportowego miejscowości poprzez budowę trybun,
boksów dla zawodników rezerwowych oraz remont ogrodzenia boiska sportowego
LKS

Orzeł”,

„Remont

kapliczek

na

terenie

miejscowości”,

„Wyznaczenie

i modernizacja szlaków turystycznych” oraz „Odnowa centrum wsi i stworzenie
wizytówki wsi poprzez remont i modernizację budynków użyteczności publicznej wraz
z ich otoczeniem i zagospodarowaniem terenu”.

7.1. Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie
ogólnodostępnych placów zabaw przy ul. Parkowej, Starowiejskiej i Wiejskiej.
7.1.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym
człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Brak aktywności ruchowej
w szczególności w młodym wieku niesie za sobą konsekwencje w latach późniejszych.
Współcześnie wiele zainteresowań i zabaw dzieci powoduje, iż coraz więcej czasu spędzają
one w pomieszczeniach, co w rezultacie wpływa na spadek poziomu ich aktywności
ruchowej. Czynnikiem mogącym zmienić tą sytuację jest budowa Trzech placów zabaw
przeznaczonych nie tylko dla dzieci, ale także dla całych rodzin. Stworzony projekt przy
poparciu mieszkańców oraz władz gminy uwzględnił:
- potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców;
- zróżnicowanie ukształtowania otoczenia;
- warunki klimatyczne jak zwiększone występowanie nasłonecznienia, wiatru, czy deszczu;
- warunki dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia, czy hałasu;
- bezpieczeństwo i funkcje urządzeń.
7.1.2. Opis zadania – Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i
wyposażenie ogólnodostępnych placów zabaw przy ul. Parkowej, Starowiejskiej i
Wiejskiej.
Plac zabaw przy przedszkolu w Ryczowie ul. Parkowa.
Przedmiotem

inwestycji

jest

zagospodarowanie

części

działki

1287/5

położonej

w Spytkowicach na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działek 1287/5
Gmina Spytkowice
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położonych w Spytkowicach, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice i stanowi własność
Gminy Spytkowice, pozostaje natomiast w użytkowaniu Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ryczowie.
Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym:
huśtawki wahadłowej dla dwóch osób,
huśtawki wagowej,
dwóch huśtawek na sprężynach,
piaskownicy,
karuzeli,
równoważni,
ławek i koszy na śmieci,
wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni trawiastej
wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.

Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 200,0m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 128,14m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie istniejącego budynku dydaktycznego.
Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane od strony drogi gminnej z ciągu
pieszego prowadzącego do budynku dydaktycznego. Plac zabaw obejmuje powierzchnię
200,0m2. W związku z funkcjonowaniem w tej placówce oświatowej przedszkola
przedmiotowy plac zabaw będzie wykorzystywany również przez dzieci uczęszczające do
niego podczas zajęć. Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem wolnych
dodatkowych przestrzeni dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków i miejsca dla
dorosłych towarzyszących dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami wyposażenia
placu zabaw są ławki oraz kosze na odpady. Na terenie placu zabaw nie projektuje się zieleni
urządzonej. Działka nie jest zadrzewiona ani też zakrzewiona w związku z czym nie jest
wymagana wycinka drzew w ramach prowadzonej inwestycji. Dodatkowo w celu
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników projektuje się ogrodzenie strefy rekreacyjnej
ogrodzeniem panelowym.

Plac zabaw w Ryczowie przy ul. Starowiejskiej.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działek 849 i 850 położonych
Gmina Spytkowice
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w Ryczowie na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działek 849 i 850 położonych
w Ryczowie, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice.
Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym:
dwóch huśtawek wahadłowych dla dwóch osób,
jednej huśtawki wagowej,
dwóch huśtawek na sprężynach,
sześciokątnego zestawu zabawowego z drabinkami pionowymi,
piaskownicy,
karuzeli,
zestawu zabawowego z drabinką poziomą, przeplotnią z lin, ścianka alpinistyczną,
zjeżdżalnią i domkiem,
równoważni,
ławek i koszy na śmieci,
wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni trawiastej
wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 283,50m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 211,74m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie gdzie obecnie znajduje się plac zabaw,
a którego stan techniczny jest fatalny. Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane
od strony drogi gminnej. Plac zabaw obejmuje powierzchnię 283,5m2. Urządzenia zostały
rozmieszczone z pozostawieniem wolnych dodatkowych przestrzeni dla zapewnienia
swobodnego dojazdu dla wózków i miejsca dla dorosłych towarzyszących dzieciom
w zabawie. Dodatkowymi elementami wyposażenia placu zabaw są ławki oraz kosze na
odpady. Na terenie placu zabaw nie projektuje się zieleni urządzonej. Działka nie jest
zadrzewiona ani też zakrzewiona w związku z czym nie jest wymagana wycinka drzew
w ramach prowadzonej inwestycji. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników projektuje się ogrodzenie strefy rekreacyjnej ogrodzeniem panelowym
Plac zabaw w Ryczowie przy ul. Wiejskiej.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działek 185/10, 185/12, 185/13
położonych w Ryczowie na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działek 185/10,
185/12, 185/13 położonych w Ryczowie, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice i stanowiącej
Gmina Spytkowice
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własność Gminy Spytkowice.
Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym:
dwóch huśtawek wahadłowych dla dwóch osób,
dwóch huśtawek wagowych,
trzech huśtawek na sprężynach,
sześciokątnego zestawu zabawowego z drabinkami pionowymi,
piaskownicy,
karuzeli,
równoważni,
ławek i koszy na śmieci,
wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni trawiastej
wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 200,00m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 128,14m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie należącym do gminy Spytkowice. Na
teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane od strony drogi gminnej. Plac zabaw
obejmuje powierzchnię 200,0m2. Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem
wolnych dodatkowych przestrzeni dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków
i miejsca dla dorosłych towarzyszących dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami
wyposażenia placu zabaw są ławki oraz kosze na odpady. Na terenie placu zabaw nie
projektuje się zieleni urządzonej. Działka nie jest zadrzewiona ani też zakrzewiona w związku
z czym nie jest wymagana wycinka drzew w ramach prowadzonej inwestycji. Dodatkowo
w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników projektuje się ogrodzenie strefy
rekreacyjnej ogrodzeniem panelowym.
7.1.3. Zestawienie kosztów
Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj kosztu
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw
przy Przedszkolu w Ryczowie
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw
ul. Starowiejskiej w Ryczowie
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw
przy ul. Wiejskiej w Ryczowie

SUMA

Wartość brutto (PLN)
94 580,67
114 180,67
94 580,67

303 342,01
Gmina Spytkowice
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7.1.4. Źródło finansowania

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

1.

Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnych placów
zabaw przy ul. Parkowej i
Starowiejskiej

-

210 000,00

-

210 000,00

2

Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnego placu zabaw
przy ul. Wiejskiej

-

-

95 000,00

95 000,00

Lp

Zadanie

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
129 000,00
(75% kosztów
kwalifikowanych
projektu)
58 000,00
(75% kosztów
kwalifikowanych
projektu)

7.1.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji place
zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.
3.

Etap
Etap I (Budowa i wyposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu w Ryczowie)
Etap II (Budowa i wyposażenie placu zabaw
przy ul. Starowiejskiej)
Etap III (Budowa i wyposażenie placu zabaw
przy ul. Wiejskiej)

Czas trwania
III kw. 2009 – III kw. 2009
III kw. 2009 – IV kw. 2009
II kw. 2010 – II kw. 2010

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

7.2. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie w celu poprawy jakości
zaplecza kulturalnego miejscowości.
7.2.1 Uzasadnienie projektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku
Wiejskiego Domu Kultury, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie
oferty kulturalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remontu budynku Wiejski Dom
Kultury, w którym mieści się: biblioteka, świetlica wiejska, sala widowiskowa, siedziba
Gminnej Orkiestry Dętej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz pomieszczenia wykorzystywane
przez Gminny Ośrodek Kultury i ochotniczą Straż Pożarną do prowadzenia swojej
działalności. Gminny Ośrodek Kultury na Sali widowiskowej organizuje zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży oraz spotkania i imprezy kulturalne dla najmłodszych mieszkańców gminy
Gmina Spytkowice
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w celu zagospodarowania ich czasu wolnego i przygotowania ciekawej ofert kulturalnej.
Ponadto pomieszczenia te wykorzystywane są do promocji lokalnej twórczości poprzez
organizowanie wystaw oraz w celu kultywowania tradycji poprzez organizowanie imprez
ukazujących miejscowe zwyczaje

i obrzędy („Tradycja

Wielkanocna”,

„Tradycja

Bożonarodzeniowa”) oraz miejscowe społeczeństwo do organizowania spotkań i imprez
okolicznościowych.
Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas własnością Gminy Spytkowice, a korzystać
z niego będą dotychczasowi użytkownicy jak również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze
warunki wpłyną na poszerzenie oferty kulturalnej, jak również wpłyną na poprawę estetyki
wsi.
7.2.2. Opis zadania – Remont Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie w celu poprawy
jakości zaplecza kulturalnego miejscowości.
Planowany do remontu Wiejski Dom Kultury znajduje się na działce nr ew. 1291/28
w Ryczowie. Jest to obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony ze stropodachem.
Wysokość budynku wynosi h=10,50m. Wymiary budynku w rzucie poziomym
15,60 x 44,45m. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną siłowooświetleniową, gazową gazu ziemnego, wodociągowo - kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania i instalację odgromową.
Planowane do realizacji zadania to:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na membranę dachową.
3. Wymiana rynien dachowych i rur spustowych.
4. Wymiana obróbek blacharskich i parapetów.
5. Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku mineralnego i
cokoliku z tynku mozaikowego.
6. Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych, balkonach z terakoty mrozoodpornej
7. Wymiana balustrad i poręczy
8. Remont kominów.
9. Wymiana instalacji odgromowej.
7.2.3. Zestawienie kosztów
Lp.
1.
2.

Rodzaj kosztu
Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Gmina Spytkowice
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3.

Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na
membranę dachową
4.
Wymiana obróbek blacharskich i parapetów.
5.
Wymiana rynien dachowych i rur spustowych
6.
Termomodernizacja ścian i wykonanie tynków
7.
Wykonanie posadzek na balkonach i tarasach z płytek
mrozoodpornych.
8.
Remont kominów – roboty murowe.
9.
Wymiana instalacji odgromowej
SUMA

86 000,00
6 000,00
4 000,00
275 000,00
24 000,00
18 000,00
9 000,00
592 000,00

7.2.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2009 r.

1.

Remont Wiejskiego
Domu Kultury w
Ryczowie w celu poprawy
jakości zaplecza
kulturalnego
miejscowości

2010 r.

-

-

2011 r.

592 000,00

Środki własne
gminy (PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

360 000,00

360 000,00
co stanowi 75%
kosztów
kwalifikowalnych
projektu

7.2.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
w ramach PROW na lata 2007 – 2015. Uwzględniając termin naboru wniosków i ich oceny
w 2011 roku planowane rozpoczęcie projektu nastąpi II kwartale 2011 roku, natomiast
zakończenie planowane jest na IV kwartał 2011 roku.
Lp.
1.

Etap

Czas trwania

Prace ogólno – budowlane i remontowe

II kwartał 2011 – IV kwartał 2011

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

7.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ryczów
w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
7.3.1 Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest wykonanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
sołectwa Ryczów. Na terenie miejscowości nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina
Gmina Spytkowice
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Spytkowice wybudowała w latach 2001 – 2004 oraz 2013 - 2014 na terenie miejscowości
Spytkowice oczyszczalnie ścieków o przepustowości 300m3/d z siecią kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 27,6km oraz na terenie miejscowości Bachowice oczyszczalnię ścieków
o przepustowości 34m3/d z siecią kanalizacyjną o długości 3,4km. Wykonane inwestycje
obsługują tylko 2600 osób z rzeczywistych 10309 mieszkańców gminy, co stanowi 25,2%
mieszkańców gminy. Stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 36,3%. Niski
wskaźnik oraz fakt, że na pozostałym terenie gminy ścieki odprowadzane są do osadników
ścieków, skąd na skutek nieszczelności infiltrują do gleby wskazują na duże zagrożenie dla
czystości wód i gleby. W celu poprawy tego stanu oraz ochrony wody pitnej została
opracowana koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice.
Objęciem zbiorowym systemem odprowadzania ścieków wsi miejsce wynika z faktu, że leży
ona w zlewni rzek Wisły i Skawy oraz w starorzeczu rzeki Wisły i obszarze sieci Natura
2000. realizacja przedsięwzięcia wpłynie również znacząco na likwidację barier w rozwoju
gospodarczym gminy.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Półwieś poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014 – 2020.
Projekt mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane
będzie na projekty w zakresie m. in. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

7.3.2. Opis zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Ryczów w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Ryczów położonej w Gminie
Spytkowice, na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach realizacji
projektu w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie wykonanie 14,5 km kolektora
grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm z rur PCV oraz około 2,0km
kolektora tłocznego o średnicy 90mm oraz budowa czterech pompowni wraz z przyłączem
elektrycznym.

Gmina Spytkowice
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7.3.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.
3.
Nadzór inwestorski
SUMA

350 000,00
9 800 000,00
350 000,00
10 500 000,00

7.3.4 Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie
miejscowości Ryczów w
ramach realizacji
kompleksowego
rozwiązania gospodarki
wodno – ściekowej w
Gminie Spytkowice

2017 r.

2018 r.

2019 r.

350 000,00 5 000 000,00 5 150 000,00

Środki własne
gminy
(PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

10 500 000,00

7 350 000,00
(70% kosztów
kwalifikowanych)

7.3.5 Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji
budowa sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.

Czas trwania
III kw. 2016 – IV kw. 2017
II kw. 2018 – III kw. 2019

7.4. Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego LKS „Orzeł” Ryczów
w celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości.
7.4.1 Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego
w sołectwie Ryczów. Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas własnością Gminy
Spytkowice, a korzystać z niego będzie LKS „Orzeł” Ryczów jak również cała społeczność
lokalna. Nowe, lepsze warunki wpłyną bowiem na możliwość prowadzenia działalności
sportowo - wychowawczej, nie jak to było do tej pory wyłącznie w dziedzinie piłki nożnej,
Gmina Spytkowice
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ale dodatkowo stworzy warunki do uprawiania innych dyscyplin sportowych.
Zgłaszany do dofinansowania projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Pierwszy
etap polega na przeprowadzeniu prac remontowo – budowlanych w istniejącym budynku,
a w ramach realizacji drugiego etapu zostanie zakupione wyposażenie niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania obiektu. Ze względu na bliskość remontowanej infrastruktury
z boiskiem sportowym, będzie on wykorzystywany przy okazji organizowanych imprez
społeczno – kulturalnych (m.in. Dożynki Gminne, Majówka, Dzień Dziecka). Dzięki
remontowi obiektu znacznej poprawie ulegnie również wizerunek wsi i organizacji
działających na jej trenie.
W obecnej sytuacji na terenie miejscowości Ryczów nie ma budynku, który mógłby
zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie potrzeb społecznych oraz rekreacyjno –
sportowych. Istniejący budynek, pod kilkoma względami jest niewystarczający, a wręcz nie
nadający się do dalszego użytkowania:
jest to budynek powstały w latach siedemdziesiątych XX wieku. Upływ czasu, brak
należytego użytkowania przez poprzednich właścicieli doprowadził do jego znacznej
degradacji;
brak

jest

możliwości

zapewnienia

odpowiednich

warunków

higienicznych,

zdrowotnych oraz estetycznych;
brak jest możliwości organizacji jakichkolwiek dodatkowych założeń sportowych oraz
wychowawczych;
stan w jakim się znajduje źle wpływa na wizerunek nie tylko miejscowości oraz gminy;
nie odpowiada przepisom szczególnym jakie nałożone są na kluby sportowe.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Spytkowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt
mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane będzie na
projekty w zakresie m. in. budowy oraz wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne
oraz rekreacyjno – sportowe.
7.4.2. Opis zadania – Remont i termomodernizacja Pawilonu Sportowego LKS „Orzeł”
Ryczów w celu poprawy zaplecza sportowego miejscowości.
Planowany do remontu Pawilon Sportowy LKS „ORZEŁ” znajduje się na działce nr ew.
988 w Ryczowie. Jest to obiekt wolnostojący parterowy, częściowo podpiwniczony ze
stropodachem. Wysokość budynku wynosi h=6,70m. Wymiary budynku w rzucie
Gmina Spytkowice
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poziomym 21,00 x 21,40m.
Podstawowe parametry techniczne:
powierzchnia zabudowy:

412,00m2

powierzchnia użytkowa:

336,56m2
1645,40m3

kubatura:

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną siłowo-oświetleniową,
gazową gazu ziemnego, wodociągowo-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Planowane do realizacji zadania to:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych /parapety zewnętrzne z blachy
aluminiowej, wewnętrzne z tworzywa pcv/.
3. Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na membranę dachową.
4. Wymiana rynien dachowych i rur spustowych.
5. Wymiana obróbek blacharskich.
6. Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku mineralnego i
cokoliku z tynku mozaikowego.
7. Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych z terakoty mrozoodpornej
8. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.
9. Remont wewnętrznych instalacji.
10. Malowanie pomieszczeń i wymiana okładzin ściennych.
Nieodłączną częścią składową projektu będzie zakup wyposażenia w postaci sprzętu w
zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania obiektu.
7.4.3. Zestawienie kosztów
ETAP I – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I REMONTOWE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Rodzaj kosztu
Termomodernizacja ścian zewnętrznych.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na
pcv.
Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na
membrame dachową
Wymiana obróbek blacharskich.
Wymiana rynien dachowych i rur spustowych
Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
/parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej, wewnętrzne z
tworzywa pcv/.
Wykonanie posadzek na balkonach i tarasach z płytek
mrozoodpornych.
Gmina Spytkowice
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8.
Wymiana instalacji odgromowej
8.
Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej.
9.
Remont wewnętrznych instalacji.
10. Wymiana posadzek w pomieszczeniach.
11. Malowanie pomieszczeń i wymiana okładzin ściennych.
SUMA

5 000,00
10 000,00
80 000,00
30 000,00
25 000,00
345 000,00

ETAP II – ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liczba
sztuk
1
100
20
12
2
14
3
6
1

Rodzaj sprzętu
Szafa do świetlicy
Krzesła do świetlicy
Stoły do świetlicy
Ławka szatniowa
Regały do magazynu sprzętu sportowego
Szafka ubraniowa
Biurko
Krzesła - dla sędziów
Szafa kartotekowa
SUMA

Wartość (brutto PLN)
1 400,00
7 000,00
3 600,00
3 000,00
1 500,00
7 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
27 000,00

7.4.4. Źródło finansowania

Lp

1.

2.

Zadanie
Remont i
termomodernizacja
Pawilonu Sportowego
LKS „Orzeł” – roboty
ogólnobudowlane i
remontowe
Remont i
termomodernizacja
Pawilonu Sportowego
LKS „Orzeł” – zakup
wyposażenia

2010 r.

2011 r.

-

2012 r.

345 000,00

-

27 000,00

-

-

Środki własne
gminy (PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

345 000,00

210 000,00
(75% kosztów
kwalifikowanych
projektu)

27 000,00

16 450,00
(75% kosztów
kwalifikowanych
projektu)

7.4.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
w ramach PROW na lata 2007 – 2015. Uwzględniając planowany termin naboru wniosków
w II kwartale 2011 roku planowane rozpoczęcie projektu nastąpi III kwartale 2011 roku,
natomiast zakończenie planowane jest na IV kwartał 2011 roku.

Gmina Spytkowice
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Lp.

Etap

Czas trwania

Etap I – Roboty ogólnobudowlane i
III kwartał 2011 – IV kwartał 2011
remontowe
2.
Etap II – Zakup i montaż wyposażenia
IV kwartał 2011 – IV kwartał 2011
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
1.

7.5. Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
oraz budynku punktu filialnego w Ryczowie – Chałupkach w celu poprawy
bazy edukacyjnej miejscowości.
7.5.1. Uzasadnienie projektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejących budynków
edukacyjnych, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie oferty
edukacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez remont i termomodernizację budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz budynku punktu filialnego w Ryczowie –
Chałupkach, w których mieszczą się: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Ponadto
pomieszczenia te wykorzystywane są do promocji lokalnej twórczości poprzez organizowanie
wystaw oraz w celu kultywowania tradycji poprzez organizowanie imprez ukazujących
miejscowe zwyczaje i obrzędy.
Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas własnością Gminy Spytkowice, a korzystać
z niego będą dotychczasowi użytkownicy jak również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze
warunki wpłyną na poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej, jak również wpłyną na
poprawę estetyki wsi.
7.5.2. Opis zadania – Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego oraz budynku punktu filialnego w Ryczowie – Chałupkach w celu
poprawy bazy edukacyjnej miejscowości.
Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Szkolnej w Ryczowie
Planowany do remontu budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego znajduje się na
działce nr ew. 1290 w Ryczowie. Jest to obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony
ze stropodachem. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną siłowooświetleniową, gazową gazu ziemnego, wodociągowo - kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania i instalację odgromową.
Gmina Spytkowice
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Planowane do realizacji zadania to:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Wymiana pokrycia dachowego z papy asfaltowej na membranę dachową.
3. Wymiana rynien dachowych i rur spustowych.
4. Wymiana obróbek blacharskich i parapetów.
5. Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku mineralnego i
cokoliku z tynku mozaikowego.
6. Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych, balkonach z terakoty
mrozoodpornej
7. Wymiana balustrad i poręczy
8. Remont kominów.
9. Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Punk filialny Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Długiej w Ryczowie –
Chałupkach.
Planowany do remontu budynek punktu filialnego ZSP w Ryczowie znajduje się na
działce nr ew. 140 położonej w Ryczowie. Jest to obiekt wolnostojący, częściowo
podpiwniczony z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej. Budynek jest
wyposażony w następujące instalacje: elektryczną siłowo-oświetleniową, gazową gazu
ziemnego, wodociągowo - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i instalację odgromową.
Planowane do realizacji zadania to:
1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Termomodernizacja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku mineralnego i
cokoliku z tynku mozaikowego.
3. Wykonanie posadzek na schodach zewnętrznych z terakoty mrozoodpornej
4. Wymiana balustrad i poręczy
5. Remont kominów.
6. Wymiana instalacji odgromowej.
7.5.3. Zestawienie kosztów
Lp.
1.

Rodzaj kosztu
Remont i termomodernizacja Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Ryczowie
2.
Remont i termomodernizacja punktu filialnego w
Ryczowie - Chałupkach
SUMA
Gmina Spytkowice
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7.5.4. Źródło finansowania

Lp

1.

2.

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Remont i
termomodernizacja Zespołu
3 000 000,00 3 000 000,00
Szkolno – Przedszkolnego w
Ryczowie
Remont i
termomodernizacja punktu
250 000,00
filialnego w Ryczowie Chałupkach

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
1 500 000,00
(60%kosztów
6 000 000,00
kwalifikowalnych
projektu)
100 000,00
(60%kosztów
250 000,00
kwalifikowalnych
projektu)

Środki
własne
gminy (PLN)

7.5.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy dofinansowania
w ramach MRPO na lata 2014 - 2020. Uwzględniając termin naboru wniosków i ich oceny
w 2016 roku planowane rozpoczęcie projektu nastąpi II kwartale 2017 roku, natomiast
zakończenie planowane jest na IV kwartał 2019 roku.
Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Remont i termomodernizacja Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie
Remont i termomodernizacja punktu
filialnego w Ryczowie - Chałupkach

II kwartał 2017 – IV kwartał 2018
II kwartał 2019 – IV kwartał 2019

7.6. Remont i modernizacja boiska trawiastego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym.
7.6.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej.
W ramach realizacji zadania zostanie wykonane remont nawierzchni boiska wraz
z wykonaniem drenażu i podbudowy boiska, remont bieżni. Obiekt po remoncie będzie jak
dotychczas własnością Gminy Spytkowice, a korzystać z niego będą uczniowie Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego jak również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze warunki
wpłyną bowiem na możliwość prowadzenia działalności sportowo – wychowawczej i rozwój
fizyczny mieszkańców, poprzez stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku oraz
przyczynią się do aktywizacji i integracji mieszkańców. Ponadto głównym celem inwestycji
jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb
Gmina Spytkowice
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społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.6.2. Opis zadania – Remont i modernizacja boiska trawiastego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działce 1287/7 położonej w Ryczowie
przy ul. Parkowej, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach realizacji
zadania przeprowadzony zostanie remont nawierzchni trawiastej boiska i podbudowy boiska
oraz remont bieżni i wykonanie nawierzchni z tartanu. Ponadto w ramach realizacji projektu
zaplanowano wykonanie drenażu i odwodnienia terenu. Boisko zostanie ogrodzone
ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4m i wyposażone w
niezbędny sprzęt.
7.6.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1. Prace ziemne związane odwodnieniem terenu
2. Remont nawierzchni i podbudowy boiska
3. Remont bieżni
4. Wykonanie ogrodzenia boiska
5. Wyposażenie
SUMA

200 000,00
250 000,00
200 000,00
30 000,00
20 000,00
700 000,00

7.6.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2018 r.

1.

Remont i modernizacja boiska
trawiastego przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym

-

2019 r.

2020 r.

500 000,00 200 000,00

Środki
własne
gminy
(PLN)
700 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
420 000,00
(60% kosztów
kwalifikowalnych
zadania)

7.6.5 Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowany do realizacji
remont i modernizacja boiska trawiastego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nastąpi wg.
następującego harmonogramu.
Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

46
Strona 47

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Ryczów na lata 2008 - 2022
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Etap
Prace ziemne związane odwodnieniem terenu
Remont nawierzchni i podbudowy boiska
Remont bieżni
Wykonanie ogrodzenia boiska
Wyposażenie

Czas trwania
II kw. 2019 – II kw. 2019
II kw. 2019 – IV kw. 2019
II kw. 2020 – IV kw. 2020
II kw. 2019 – IV kw. 2019
II kw. 2019 – IV kw. 2019

7.7. Remont zabytkowego dworu w celu rozwoju infrastruktury kulturalnej
i poprawy stanu technicznego obiektu oraz zachowania dziedzictwa
kulturowego.
7.7.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont zabytkowego dworu oraz rewitalizacja otoczenia i
zabytkowego parku. Obiekt zbudowany został około 1870r. w stylu pseudoromańskim w
otoczeniu zadrzewienia parkowego. Dwór zbudowany jest na rzucie prostokąta, częściowo
podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty układem dachów dwuspadowych. Obiekt
stanowi przykład unikalnej architektury dworskiej XIXw. W chwili obecnej obiekt znajduje
się w złym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu.
Park dworski został założony około 1865r. na planie zbliżonym do prostokąta. Układ
parku wielownętrzowy pozostający nadal w granicach pierwotnego założenia. Obiekt pod
względem przyrodniczym stanowi rzadką enklawę zieleni urządzonej. W chwili obecnej park
jest zaniedbany i wymaga przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i porządkowych.
7.7.2. Opis zadania – Remont zabytkowego dworu w celu rozwoju infrastruktury
kulturalnej i poprawy stanu technicznego obiektu oraz zachowania dziedzictwa
kulturowego.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach 1289/2, 1289/5 położonych w
Ryczowie przy ul. Szkolnej i Oświęcimskiej, na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie remont istniejącego
budynku zabytkowego dworu w celu przywrócenia jego dawnej świetności, udostępnienia go
dla lokalnej społeczności oraz zachowania dla kolejnych pokoleń. Również w celu
podniesienia walorów estetycznych oraz przywrócenia świetności parku dworskiego
planowane jest przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych polegających na wycince samosiejek,
drzew zniszczonych i uszkodzonych oraz wyeksponowanie drzew pomnikowych i cennych
Gmina Spytkowice
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przyrodniczo. Ponadto zaplanowano prac porządkowych oraz odtworzenie zniszczonych
alejek i ścieżek parkowych. W ramach realizacji zadania zaplanowano:
1. Osuszenie ścian budynku
2. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
3. Naprawa dachu budynku wraz z wymianą rynien dachowych i rur spustowych oraz
obróbek blacharskich
4. Wykonanie drenażu i odwodnienia
5. Remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
6. Uzupełnienie tynków zewnętrznych i renowacja elewacji
7. Rewitalizacja otoczenia dworu i zabytkowego parku
7.7.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

Osuszanie ścian budynku
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
Naprawa dachu budynku wraz z wymianą rynien
dachowych i rur spustowych oraz obróbek
blacharskich
4. Wykonanie drenażu i odwodnienia
5. Remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
6. Uzupełnienie tynków zewnętrznych i renowacja
elewacji
7. Rewitalizacja otoczenia dworu i zabytkowego parku
SUMA
1.
2.
3.

200 000,00
150 000,00
350 000,00

100 000,00
200 000,00
250 000,00
350 000,00
1 600 000,00

7.7.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

1.

Remont
zabytkowego pałacu
w celu rozwoju
infrastruktury
kulturalnej i
poprawy stanu
technicznego
obiektu oraz
zachowania
dziedzictwa
kulturowego

2015r.

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

2020r.

Środki
własne
(PLN)

150000,00 100000,00 350000,00 350000,00 350000,00 300000,00 1600000,00

Gmina Spytkowice
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Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

1 120 000,00
(70% kosztów
kwalifikowalnych
zadania)
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7.7.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowany do realizacji remont
zabytkowego pałacu wraz z rewitalizacją otoczenia pałacu i zabytkowego parku wykonany
zostanie wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etap
Osuszenie ścian budynku

Czas trwania
II kw. 2015 – IV kw. 2016

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
Naprawa dachu budynku wraz z wymianą rynien
dachowych i rur spustowych oraz obróbek
blacharskich
Wykonanie drenażu i odwodnienia

III kw. 2016 – IV kw. 2017

Remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Uzupełnienie tynków zewnętrznych i renowacja
elewacji
Rewitalizacja otoczenia pałacu i zabytkowego
parku

II kw. 2015 – II kw. 2017

II kw. 2018 – IV kw. 2018
III kw. 2017 – IV kw. 2017

II kw. 2019 – IV kw. 2019
I kw. 2020 – IV kw. 2020

7.8. Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Spokojna, Stadionowo, Szkolna,
Sportowa, Dębowa, Nadwiślańska, Jutrzenki, Parkowa, Brzegowa, Okrężna,
Wiejska, Sadowa, Słoneczna, Ks. Kani, Wspólna) wraz z modernizacją
oświetlenia ulicznego.
7.8.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i modernizacji dróg gminnych (ul. Spokojna,
Stadionowo, Szkolna, Sportowa, Dębowa, Nadwiślańska, Jutrzenki, Parkowa, Brzegowa,
Okrężna, Wiejska, Sadowa, Słoneczna, Ks. Kani, Wspólna) wraz z modernizacją oświetlenia
ulicznego. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarze sołectwa
Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz przyczyni się do rozwoju
miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem działania „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Spytkowice
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7.8.2. Opis zadania – Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Spokojna, Stadionowo,
Szkolna, Sportowa, Dębowa, Nadwiślańska, Jutrzenki, Parkowa, Brzegowa,
Okrężna, Wiejska, Sadowa, Słoneczna, Ks. Kani, Wspólna) wraz z modernizacją
oświetlenia ulicznego.
Planowana inwestycja polega na wykonaniu remontów i modernizacji dróg gminnych
tj. ul. Spokojnej, Stadionowej, Szkolnej, Sportowej, Dębowej, Nadwiślańskiej, Jutrzenki,
Parkowej, Brzegowej, Okrężnej, Wiejskiej, Sadowej, Słonecznej, Ks. Kani i Wspólnej wraz
z modernizacją oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji wymaga opracowania
kompleksowych dokumentacji projektowych. Remont i modernizacja dróg jest zasadna ze
względu na znaczącą poprawę komunikacyjną miejscowości oraz ze względu na fakt, że drogi
te łączą się z drogami wyższej kategorii oraz prowadzą do infrastruktury publicznej.
Zmodernizowane w ramach realizacji inwestycji drogi będą służyły nie tylko mieszkańcom
ale również turystą, a zwłaszcza rowerzystą, gdyż na części z tych dróg zostały wyznaczone
trasy rowerowe, a ponadto mogą one stanowić połączenie istniejących i projektowanych tras
rowerowych na terenie gminy Spytkowice.
7.8.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
2.
Remont nawierzchni dróg gminnych
SUMA

200 000,00
2 500 000,00
2 700 000,00

7.8.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

1.

Remont i modernizacja dróg
gminnych (ul. Spokojnej,
Stadionowej, Szkolnej,
Sportowej, Dębowej,
Nadwiślańskiej, Jutrzenki,
Parkowej, Brzegowej,
Okrężnej, Wiejskiej,
Sadowej, Słonecznej, Ks.
Kani i Wspólnej) wraz z
modernizacją oświetlenia
ulicznego

200 000,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 700 000,00

Gmina Spytkowice
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wartość
refundacji
(PLN)

(ok. 60%)
1 600 000,00
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7.8.5. Harmonogram realizacji.
Planowany do realizacji Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Spokojna, Stadionowo,
Szkolna, Sportowa, Dębowa, Nadwiślańska, Jutrzenki, Parkowa, Brzegowa, Okrężna,
Wiejska, Sadowa, Słoneczna, Ks. Kani, Wspólna) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego
nastąpi wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i modernizacja dróg gminnych

Czas trwania
I kw. 2017 – IV kw. 2017
II kw. 2018 – III kw. 2020

7.9. Poprawa zaplecza sportowego miejscowości poprzez budowę trybun, boksów
dla zawodników rezerwowych oraz remont ogrodzenia boiska sportowego
LKS Orzeł.
7.9.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest budowa trybun dla widzów, boksów dla zawodników
rezerwowych oraz remont ogrodzenie boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów.
Obiekt po wykonanych pracach będzie jak dotychczas własnością Gminy Spytkowice,
a korzystać z niego będzie LKS „Orzeł” Ryczów jak również cała społeczność lokalna.
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz poprawy warunków
uprawiania sportu na terenie miejscowości. Ponadto inwestycja przyczyni się do aktywizacji
mieszkańców, ich integracji, a ponadto zostaną stworzone odpowiednie warunki do
aktywnego wypoczynku. Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Infrastruktura powstała w ramach realizacji inwestycji oraz boisko sportowe, będą on
wykorzystywany przy okazji organizowanych imprez społeczno – kulturalnych (m.in.
Dożynki Gminne, Majówka, Dzień Dziecka). Dzięki realizacji zadania znacznej poprawie
ulegnie również wizerunek wsi i organizacji działających na jej trenie.
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7.9.2. Opis zadania – Poprawa zaplecza sportowego miejscowości poprzez budowę
trybun, boksów dla zawodników rezerwowych oraz remont ogrodzenia boiska
sportowego LKS Orzeł.
W ramach realizacji operacji zaplanowano na działce o nr ew. 988 w miejscowości
Ryczów budowę trybun o konstrukcji stalowej, częściowo zadaszonych o pojemności widzów
około 400 osób oraz boksów dla zawodników rezerwowych. Ponadto zostanie wykonany
remont ogrodzenia boiska sportowego z siatki stalowej powlekanej wraz z wykonaniem
piłkochwytów z siatki polipropylenowej o wysokości 6m i długości około 36m.
7.9.3. Zestawienie kosztów
ETAP I – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I REMONTOWE
Lp. Rodzaj kosztu
1.
Dokumentacja projektowa
2.
Budowa trybun
3.
Budowa boksów dla zawodników rezerwowych
4.
Remont ogrodzenia
5.
Montaż piłkochwytów
SUMA

Wartość brutto (PLN)
15 000,00
400 000,00
35 000,00
50 000,00
30 000,00
530 000,00

7.9.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2016 r.

1.

Poprawa zaplecza
sportowego miejscowości
poprzez budowę trybun,
boksów dla zawodników
rezerwowych oraz remont
ogrodzenia boiska
sportowego LKS Orzeł

2017 r.

2018 r.

Środki własne
gminy (PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
318 000,00

15 000,00

300 000,00

215 000,00

530 000,00

(ok. 60% kosztów
kwalifikowanych
projektu)

7.9.5. Harmonogram realizacji projektu
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Planowana do realizacji budowa trybun, boksów dla zawodników rezerwowych oraz remont
ogrodzenia boiska sportowego LKS Orzeł wraz z montażem piłkochwytów zostanie
wykonana wg. następującego harmonogramu.
Lp.

Etap

Czas trwania
Gmina Spytkowice
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1.
2.
3.
4.
5.

Opracowanie dokumentacji projektowej
Budowa trybun
Budowa boksów dla zawodników
rezerwowych
Remont ogrodzenia
Montaż piłkochwytów

III kw.2015 – III kw. 2016
II kw.2017 – III kw. 2018
III kw.2017 – III kw. 2017
III kw.2017 – III kw. 2018
III kw.2018 – IV kw. 2018

7.10. Zagospodarowanie terenu łąki przy ul. Tęczowej i Słonecznej poprzez
budowę miasteczka rowerowego i terenu rekreacyjnego.
7.10.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu łąki przy ul. Tęczowej
i Słonecznej poprzez budowę miasteczka rowerowego i terenu rekreacyjnego. Realizacja tego
projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom możliwość
aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz poznanie przez młodsze
pokolenie zasad ruchu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji zostanie kompleksowo
zagospodarowany teren w pobliżu największego osiedla domków jednorodzinnych oraz
zostaną stworzone warunki do aktywizacji i integracji mieszkańców. Ponadto głównym celem
inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie
potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.10.2. Opis zadania – zagospodarowanie terenu łąki przy ul. Tęczowej i Słonecznej
poprzez budowę miasteczka rowerowego i terenu rekreacyjnego.
W ramach realizacji operacji zaplanowano zagospodarowanie terenu w bezpośrednim
sąsiedztwie osiedla domków jednorodzinnych i pobliżu stadionu LKS Orzeł na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach realizacji zadania powstanie miasteczko
ruchu drogowego oraz teren rekreacyjny wyposażony w urządzenia zabawowe i rekreacyjne.
Ponadto w ramach realizacji inwestycji zaplanowano zagospodarowanie terenu poprzez
wykonanie dojść oraz nasadzenie zieleni.
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7.10.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Przygotowanie dokumentacji projektowej
Zagospodarowanie terenu łąki przy ul. Tęczowej i
Słonecznej poprzez budowę miasteczka
rowerowego i terenu rekreacyjnego
SUMA

50 000,00
350 000,00

400 000,00

7.10.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie
Zagospodarowanie terenu łąki
przy ul. Tęczowej i Słonecznej
poprzez budowę miasteczka
rowerowego i terenu
rekreacyjnego

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

50 000,00

200 000,00

150 000,00

400 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
(ok. 60%)
240 000,00

7.10.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Planowana do realizacji zagospodarowanie terenu łąki przy ul. Tęczowej i Słonecznej
poprzez budowę miasteczka rowerowego i terenu rekreacyjnego zostanie wykonana wg.
następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Zagospodarowanie terenu łąki przy ul.
Tęczowej i Słonecznej poprzez budowę
miasteczka rowerowego i terenu
rekreacyjnego

Czas trwania
II kw. 2019 – IV kw. 2019
II kw. 2020 – III kw. 2021

7.11. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
Przedmiotem realizacji projektu jest wyznaczenie i budowa nowych szlaków
turystycznych oraz modernizacja istniejących szlaków turystycznych. W ramach realizacji
inwestycji zaplanowano modernizacje istniejących szlaków turystycznych oraz wyznaczenie
nowych tras rowerowych stanowiących łączniki między szlakami Doliny Karpia a Wiślaną
Trasą Rowerową i Velo Skawą. Ponadto w ramach realizacji tras rowerowych przewidziano
utworzenie punktów widokowych. Orientacyjna długość tras rowerowych powstałych
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w ramach realizacji projektu to około 10km. Trasy będą przebiegać po istniejących drogach
gminnych i rolniczych, które w ramach realizacji projektu zostaną zmodernizowane
i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Ponadto dzięki realizacji projektu
zostaną stworzone warunki do promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz
stworzy jej mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie
rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.12. Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi poprzez remont i
modernizację budynków użyteczności publicznej wraz z ich otoczeniem.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie Odnowy centrum wsi Ryczów
i stworzenie jej wizytówki poprzez remont i modernizację budynków użyteczności publicznej
wraz z ich otoczeniem. W ramach realizacji zadania planowany jest:
-

remont i termomodernizacja budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu,

-

zagospodarowanie terenu w pobliżu Wiejskiego Domu Kultury na cele rekreacyjne,

-

remont placu postojowego i drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno Przedszkolnego,

-

remont i termomodernizacja budynku „Stopek” wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu i stworzeniem obszaru rekreacyjno – wypoczynkowego,

-

remont ogrodzenia cmentarza, zagospodarowanie terenu przy Domu Pogrzebowym
i remont parkingów,
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej
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mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym. Ponadto
głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Odnowa i rozwój
wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt mieści się również w zakresie działania,
gdzie określono, że wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie m.in. budowy oraz
wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne oraz rekreacyjno – sportowe. Planowany
do realizacji projekt mieści się również w działaniach dotyczących rewitalizacji
miejscowości. W ramach realizacji projektu w latach 2014 – 2015 wykonano
zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości wokół tzw. „Stopek”, gdzie powstało
Centrum rekreacyjno-sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu za kwotę 2 850 000zł, przy
dofinansowaniu kwotą 566 085,53zł z PO RYBY 2007-2013. Pozostały zakres projektu
planowany do realizacji na chwilę obecną jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można
podać jego wartości. Dalsza realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. Dokładny
kosztorys zadania i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji
projektowej i opracowaniu kosztorysu robót.

7.13. Remont kapliczek na terenie miejscowości.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie remontu zabytkowych i najbardziej
atrakcyjnych pod względem artystycznym i historycznym kapliczek na terenie miejscowości.
W ramach realizacji zadania zaplanowano kompleksowy remont wszystkich zabytkowych
kapliczek na terenie miejscowości, które zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków.
Realizacja tego projektu przyczyni się zachowania najpiękniejszych przykładów
architektury sakralnej, które często są świadectwem lokalnej historii i wiążą się z życiem
naszych przodków. Ponadto inwestycja przyczyni się do „Poprawy jakości życia na obszarze
sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
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wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2020 na podstawie
opracowywanych

programów

prac

konserwatorskich.

Dokładny

kosztorys

zadania

i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.14. Przebudowa kładki na potoku Półwiejskim w ciągu ul. Jana III Sobieskiego.
Przedmiotem realizacji projektu jest przebudowa istniejącego przepustu w ciągu
ul. Jana III Sobieskiego i wykonanie kładki dla pieszych stanowiącej przedłużenie
istniejących chodników dla pieszych.
Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz do
poprawy jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych oraz przyczyni się do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020 na podstawie kompleksowej
dokumentacji projektowej. Dokładny kosztorys zadania i harmonogram realizacji zostanie
podany po wykonaniu dokumentacji projektowej i opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

7.15. Remont sali widowiskowej i zaplecza Wiejskiego Domu Kultury
w Ryczowie.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń
Wiejskiego Domu Kultury. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano wymianę
wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę
posadzek i okładzin ściennych, malowanie pomieszczeń i wymianę osprzętu i armatury.
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz do poprawy
jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz
przyczyni się do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planowany do realizacji projekt mieści się również
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w działaniach dotyczących rewitalizacji miejscowości.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020 na podstawie kompleksowej
dokumentacji projektowej. Dokładny kosztorys zadania i harmonogram realizacji zostanie
podany po wykonaniu dokumentacji projektowej i opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

7.16. Rewitalizacja boiska przy ul. Zielonej.
Przedmiotem realizacji projektu jest rewitalizacja boiska o nawierzchni trawiastej przy
ul. Zielonej. W ramach realizacji inwestycji zaplanowano kompleksowy remont nawierzchni
boiska wraz z podbudową i wykonaniem odwodnienia. Ponadto w ramach realizacji zadania
zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia i ogrodzenie terenu.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Realizacja tego projektu przyczyni
się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania
wolnego czasu w gronie rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa
jakości życia na obszarze sołectwa Ryczów poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest
to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia
kontaktów

potrzeb

mieszkańców,

społecznych,

ze

względu

sprzyjających
na

położenie

nawiązywaniu
oraz

cechy

funkcjonalno – przestrzenne.
W miejscowości Ryczów można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszary te zaznaczono na mapie
i zdjęciach satelitarnych.
Pierwszy obszar położony w centrum miejscowości Ryczów obejmuje obszar około
15,5ha. Na obszarze tym zlokalizowane są: Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole,
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kościół Parafialny, Biblioteka, Świetlica Wiejska,
Ochotnicza Straż Pożarna, Wiejski Dom Kultury oraz ogólnodostępny plac zabaw,
wybudowany przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar ten ze
względu na swoje położenie oraz koncentrację dużej liczby instytucji, obiektów kulturalnych,
religijnych i rekreacyjnych w znaczący sposób wpływa na zaspokojenie potrzeb
mieszkańców, sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych i odgrywa duże znaczenie
w codziennym życiu. Teren placu zabaw jest miejscem spędzania czasu wolnego przez całe
rodziny, a niezabudowane, rolnicze tereny, to miejsce częstych spacerów i odpoczynku na
świeżym powietrzu.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze aż ośmiu
zadań, z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości
i poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost
atrakcyjności tego miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic.
Ponadto wpłynie również na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego
celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycje na tym obszarze podniosą
walory kulturalne, rekreacyjne i estetyczne miejscowości Ryczów, jak również pozwolą
zintegrować się społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić funkcjonalność
już istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców
oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Ryczów

Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Ryczów
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Drugim szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców miejscowości Ryczów jest
obiekt sportowy należący do Gminy Spytkowice, a użytkowany przez Ludowy Klub
Sportowy „Orzeł” Ryczów, gdzie trenują i rozgrywają mecze zawodnicy sekcji piłki nożnej
w grupie seniorów, juniorów i trampkarzy. Na tym obiekcie oprócz piłki nożnej można
uprawiać inne dyscypliny, takie jak: siatkówka, koszykówka, jogging. Malownicze położenie
obiektu z pięknie uwidocznionym krajobrazem sprawia, że jest to wymarzone miejsce do
spędzania wolnego czasu. Z tego powodu organizowane są tutaj różnego rodzaju imprezy
plenerowe, takie jak: festyny rodzinne, biesiady, dożynki. Tak więc, stadion i tereny w jego
pobliżu stanowią centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości Ryczów. Na obiekcie
odbywają się nie tylko rozgrywki sportowe, ale też imprezy rozrywkowe, docenione przez
mieszkańców gminy Spytkowice, którzy wspólnie potrafili się bawić do późnego wieczora.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze trzech zadań,
z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości i poprawy
jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost atrakcyjności tego
miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Ponadto wpłynie również
na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania
dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycje na tym obszarze podniosą walory kulturalne,
rekreacyjne i estetyczne miejscowości Ryczów, jak również pozwolą zintegrować się
społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić funkcjonalność już
istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców
oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości.
Trzeba jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż tereny te maja duże znaczenie dla lokalnej
społeczności. Zarówno dla zaspokajania własnych zainteresowań, jak również w celu
nawiązywania kontaktów z grupami społecznymi z poza wioski. Poprzez realizację
planowanych na tym terenie zadań podniosą się walory rekreacyjne miejscowości Ryczów
oraz poprawie ulegnie stan infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców oraz
zwiększy się atrakcyjność miejscowości.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego.

Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego.
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9. Podsumowanie.
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

koniecznym

i

niezbędnym

w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia i pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych dla realizowanych projektów, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Cele działania „Odnowa i rozwój wsi.” to przede wszystkim:
podniesienie standardu życia i pracy na wsi
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
wzrost atrakcyjności turystycznej
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Właśnie te cele miały na uwadze osoby przystępując do pracy nad Planem Odnowy
Miejscowości Ryczów. Działanie przewiduje wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, na
które będzie składany wniosek. Działanie ma na celu mobilizację lokalnych środowisk
wiejskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju regionu i poprawy warunków
i jakości życia na wsi. Realizacja projektów zawartych w dokumencie przyniesie także efekt
w postaci poczucia współodpowiedzialności lokalnej społeczności za przyszły rozwój
naszego mikroregionu.
Plan Odnowy Miejscowości Ryczów został przygotowywany przy udziale
przedstawiciela gminy, ale z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Koncentruje się
przede wszystkim na przedsięwzięciach lokalnych, których realizacja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców oraz do stworzenie warunków dla rozwoju turystyki
i przedsiębiorczości na terenie miejscowości jak i całej gminy. W odróżnieniu od strategii
rozwoju gminy, która skupia się raczej na infrastrukturze i gospodarce, Plan Odnowy
Miejscowości podejmuje zagadnienia bardziej społeczne i kulturowe, oprócz więc poprawy
warunków materialnych wpływa też na zaspokojenie potrzeb duchowych i społecznych
człowieka oraz budzi poczucie współodpowiedzialności za sytuację w regionie. Wieś
powinna się rozwijać, ale nie powinna zatracać swoich wartości i stylu życia. W procesie
dostosowania do wymogów współczesności powinna być sobą i rozwijać ten wielki potencjał
jakim dysponuje. Obecnie wieś ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną ma
utrudnione zadanie w procesie odnowy i rewitalizacji obszaru, jednak nawet przy
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ograniczonych zasobach materialnych dzięki współpracy mieszkańców z władzami
lokalnymi, powoli, systematycznie można doprowadzić do trwałej poprawy poziomu życia na
wsi.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Ryczów spoczywać będzie na Sołtysie Wsi,
Radzie Sołeckiej i Lokalnej Grupie Działania, która została wyprana spośród mieszkańców
w celu ich reprezentowania i dążenia do rozwoju naszej miejscowości.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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1. Wstęp.
Plan Odnowy Miejscowości Miejsce to dokument, który określa strategię działań
w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008 – 2022. Podstawą opracowania planu jest:
Plan Rozwoju Miejscowości Miejsce na lata 2005-2006 przyjęty uchwałą Nr 1/05
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice z dnia 13 lutego 2005r. i zatwierdzony
uchwałą Nr XXVII/219/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 3 marca 2005r.
Plan Odnowy Miejscowości Miejsce na lata 2008 - 2015 przyjęty uchwała Nr
2/08 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce z dnia 30 marca 2008r.;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020;
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice zatwierdzony
uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004r.;
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 –
2015 zatwierdzona uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia
28 lutego 2008r.;
Plan

Rozwoju

Lokalnego

Gminy

Spytkowice

zatwierdzony

uchwałą

Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2005r.;
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Spytkowice” - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska –
Gmina Spytkowice
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Zabrze 1999.
Plan Odnowy Miejscowości Miejsce wykonano na podstawie art. 18 ust. 2

pkt

6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.). Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zapisami
zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Ustawie z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje
bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego,
SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także
planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem
planowanych działań.
Plan Odnowy Miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia
standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć.
Planowane

przedsięwzięcia

zaktywizują

mieszkańców

do

działań

prospołecznych,

a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.
Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią zachowanie szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego.
Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Miejsce oraz instytucjom
i organizacjom funkcjonującym na jej terenie, jak również umożliwić pozyskiwanie środków
zewnętrznych dla jeszcze lepszego rozwoju wsi. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań
finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną
swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie
kolejności ich realizacji w latach 2008-2022 w zależności od uruchomienia i dostępu do
funduszy Unii Europejskiej.
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2. Charakterystyka miejscowości Miejsce.
2.1. Położenie miejscowości.
Miejsce to nieduża wioska położona w Kotlinie Oświęcimskiej, w zachodniej części
województwa małopolskiego, na terenie powiatu wadowickiego, w gminie Spytkowice przy
drodze powiatowej nr 04 – 201 Spytkowice – Miejsce – Palczowice oraz przy nieczynnej
trasie kolejowej Wadowice – Trzebinia.
Z punktu widzenia geograficznego przeważają tutaj tereny nizinne podnoszące się ku
południu

systemem

terasów

akumulacyjnych.

Miejscowość

leży

na

utworach

czwartorzędowych, głównie mady rzeczne. Od północy graniczymy z Wisłą, od wschodu
granicą jest Stara Wisła, zaś od południa i zachodu rozciągają się stawy hodowlane. Miejsce
położone jest w najbardziej na zachód wysuniętej, zapadliskowej, podkarpackiej Kotlinie
Oświęcimskiej, na Wysoczyźnie Spytkowickiej. Kotlina Oświęcimska zwęża się tutaj w
wąski jakby lejek, a dalej na wschód przechodzi w Rów Wisły, stanowiący połączenie
Kotliny Oświęcimskiej z Kotliną Sandomierską. Większa część terenu wsi pokryta jest
łąkami, pastwiskami i starorzeczami.

Rys. nr.1. Położenie Miejsca na mapie Polski.

Źródło: www. pl.wikipedia.org
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Rys. nr. 2. Mapa Gminy Spytkowice.

Źródło: Mapa Gminy Spytkowice – opracowanie własne.

2.2. Obszar i rodzaje gleb.
Miejsce zajmują powierzchnię 275,89 ha, co stanowi 5,5% ogólnej powierzchni
gminy. Teren naszej miejscowości odznacza się glebami wykształconymi z aluwiów rzeki
Wisły, o ciężkim poziomie ilastym i gliniastym. Aluwia mają charakter głównie glin lekkich i
piasków. Na terenie miejscowości dominują gleby wysokiej klasy, a grunty orne stanowią
około 60% ogólnej powierzchni miejscowości. Wieś charakteryzuje się długim okresem
intensywnej wegetacji roślin, co sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Miejsce
odznacza się dużymi walorami środowiska fizyczno – geograficznego.
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Tabela nr.1. Klasy bonitacyjne gleb Miejsca.

KLASY BONITACYJNE GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne
II
IIIa
IIIb
IVa
Ivb
V
VI

164,4
7,0
37,7
46,4
57,3
12,0
4,0
-

Użytki zielone
II
II
IV
V
VI

46,8
4,2
24,8
12,4
5,4
-

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr. 2. Kompleksy rolniczej przydatności gleb.

KOMPLEKS ROLNICZEJ
PRZYDATNOŚCI GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne
1 – pszenny bardzo dobry
2 – pszenny dobry
3 – pszenny wadliwy
4 – żytni bardzo dobry
5 – żytni dobry
6 – żytni słaby
8 – zbożowo-pastewny mocny

164,4
10,4
111,7
3,8
7,8
3,2
27,5

Użytki zielone
1z – użytki zielone bardzo dobre i dobre
2z – użytki zielone średnie
3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe

46,8
1,7
40,5
4,6

Źródło: Opracowanie własne.

2.3. Ludność.
Liczba mieszkańców miejscowości jest jednym z czynników rozwoju i potencjalnych
możliwości gospodarczych. Miejscowość Miejsce /wg. stanu na 31.12.2015r./ zamieszkuje
680 mieszkańców, co stanowi prawie 7% ludności zamieszkującej gminę Spytkowice.
Gmina Spytkowice
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Liczba mieszkańców

Wykres nr. 1. Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Spytkowice.
4
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Źródło: Opracowanie własne.

Pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni jest jedną z mniejszych
miejscowości w gminie. Miejsce jest miejscowością o charakterze wielofunkcyjnym, choć
ciągle dla wielu jej mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest prowadzenie
indywidualnych

gospodarstw

rolnych.

Pozostali

mieszkańcy

znajdują

zatrudnienie

w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie gminy oraz poza jej granicami. Obecnie
w naszej miejscowości utrzymanie daje w największym stopniu praca w sektorze prywatnym
i państwowym, ale również w mniejszym stopniu rolnictwo i własna działalność gospodarcza
i usługowa. W związku z bliskim położeniem miast Wadowic, Oświęcimia i Krakowa
bezrobocie jest u nas niskie.
Statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nie zawierają
rozbicia na poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy. Zawarta w nich liczba 240
osób bezrobotnych odnosi się do całej gminy. Ze względu jednak na jej rolniczy charakter,
znaczne rozdrobnienie agrarne gospodarstw, w których zatrudnienie znajdują nieraz całe
rodziny nie jest to liczba odzwierciedlająca stan rzeczywisty. Statystki nie uwzględniają
bowiem np. „gospodyń domowych”. Bezrobotni z terenu gminy Spytkowice stanowią 4,7%
osób bezrobotnych w powiecie. Ponieważ mieszkańcy gminy stanowią 6,5% ludności
powiatu, można przyjąć, że obecnie problem bezrobocia na obszarze gminy nie jest większy
niż w całym powiecie.
Mieszkańcy naszej wsi są dobrze zorganizowani, wszelkie problemy są rozwiązywane
Gmina Spytkowice
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głównie w oparciu o wspólny dialog we współpracy z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.
Mieszkańcy maja możliwość do wspólnego spędzania czasu, choćby podczas Dożynek,
festynów, majówek i innych imprez kulturalnych.

3. Wykaz istniejących zasobów miejscowości
3.1. Rys historyczny.
MIEJSCE — (Myeszcze— 1470-80, — 1581). Liczba mieszkańców — ok. 680. Wieś
leży w Kotlinie Oświęcimskiej w dolinie Wisły.
Wieś od początku znanej jej historii należała do książąt oświęcimskich, a później
zatorskich. W ostatniej ćwierci XV wieku Miejsce wraz z pobliskimi wsiami książęcymi
przeszło w ręce Myszkowskich herbu Jastrzebiec. We wsi w tym czasie były łany kmiece,
role zagrodników oraz karczma. Po roku 1529 kościół w Miejscu już nie istniał. Wieś
należała do parafii w Spytkowicach. W wyniku podziału dóbr w 1543 roku przez Wawrzyńca
Myszkowskiego, Miejsce otrzymał syn Stanisław, a po śmierci tegoż w 1566 roku Andrzej –
bratanek Wawrzyńca.Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 nie wspomina tej wsi.
Na przełomie XVII i XVIII wieku wieś przechodziła w różne ręce. Władali nią zarówno
Opalińscy, jak i Lubomirscy oraz Czartoryscy, by ostatecznie trafić w ręce Potockich, którzy
byli ostatnimi właścicielami majątku spytkowickiego (w ramach dóbr zatorskich) przed II
wojną światową.
W latach 80. XIX wieku liczyła 193 mieszkańców. Majątek ziemski wchodził w skład
dóbr zatorskich, których właścicielem był August hrabia Potocki

3.2. Zabytki.
Miejscowości Miejsce nie posiada na swoim terenie obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków, ale na jej terenie znajduje kilka obiektów, które zostały
wpisane do ewidencji zabytków. Najznamienitszym z nich jest kamienny spichlerz z połowy
XIXw., który jest pozostałością po dawnym folwarku, który znajdował się na terenie wsi.
Innymi ciekawymi obiektami znajdującymi się na terenie miejscowości są:
figurka kamienna Matki Boskiej z wizerunkami świętych, z początku XXw., przy
skrzyżowaniu ulic św. Floriana i Stawowej
krzyż przydrożny ufundowany przez Macieja Mazura w 1876r. ze współczesnym
zadaszeniem, zlokalizowany przy ul. św. Floriana
dom murowany z początku XXw., własność Instytutu Rybactwa Śródlądowego
Gmina Spytkowice
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osiem stanowisk archeologicznych /z epoki neolitu i kamiennej/.

3.3. Zasoby i walory przyrodnicze.
Gmina Spytkowice w swej północnej części położona jest w makroregionie Kotlina
Oświęcimska, natomiast jej pozostały teren leży na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Takie
położenie sprawia, że na granicy z rzeką Wisłą teren gminy jest płaski z licznymi wodami
stojącymi, utworzonymi przez stare koryto rzeki i stawy hodowlane o powierzchni 300 ha, zaś
w kierunku południowym ukształtowanie terenu zmienia się w pagórkowate z licznymi
wąwozami, zagajnikami oraz lasami o powierzchni 518 ha. Urozmaicone położenie
i różnorodność ukształtowania terenu stanowią o bogactwie szaty roślinnej i świata
zwierzęcego na terenie gminy.
Flora

Miejsca

liczy

kilkaset

gatunków, w tym 8 gatunków roślin
objętych ochroną ścisłą, 6 gatunków
objętych

ochroną

częściową

i

14

gatunków roślin rzadkich. Należą do nich
m.in.: grążel żółty, grzybieńczyk wodny,
kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi,
storczyk szerokolistny, wawrzynek
wilczełyko.
Bardzo atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy, myśliwych i ornitologów jest starorzecze
Wisły i kompleks stawów rybnych z otuliną zieleni. Cały ten pas, porośnięty krzewami
Gmina Spytkowice
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i zaroślami wodnymi to wylęgarnia ptactwa w liczbie gatunków rzadko już spotykanych.
Gnieżdżą się tutaj kormorany, bociany białe i czarne, gęgawy, perkozy dwuczuby i zauszniki
oraz ślepowrony, które są ptasim symbolem tych terenów. Duża linia brzegowa “Wiśliska”
jest bogato ukształtowana, porośnięta krzewami, a w wodach żyją licznie prawie wszystkie
gatunki ryb słodkowodnych, wśród których znajdujemy: szczupaka, okonia, lina, leszcza,
a przede wszystkim karpia, który jest “królem” tutejszych wód.
W związku z występowaniem na terenie gminy Spytkowice licznych stawów rybnych
i zbiorników wodnych rozpoczęto wraz z gminami Zator, Przeciszów, Osiek Polanka Wielka
i Brzeźnica realizację projektu pn. „Dolina Karpia”.Celem ogólnym projektu jest stworzenie
warunków wypromowania terenu, zapewnienie spójnego rozwoju i stworzenie nowych miejsc
pracy.Projekt realizowany jest poprzez stworzenie kompleksowej i spójnej oferty turystycznej
opartej na naturalnych zasobach środowiska, poprawę i rozwój infrastruktury technicznej,
lokalny rozwój turystyki i wypromowanie produktu regionalnego jakim jest przede wszystkim
“Karp” oraz inne gatunki ryb hodowane w kompleksie spytkowickich stawów

4. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.
4.1. Infrastruktura techniczna.
4.1.1. Wodociągi i kanalizacja.
Sołectwo Miejsce posiada wodociąg grupowy, a stopień zwodociągowania
miejscowości wynosi ok. 98%. Zaopatrywanie w wodę odbywa się z własnych ujęć wody
podziemnej, które współpracują ze zbiornikami wyrównawczymi.
Na terenie miejscowości Miejsce brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Wyjątkiem
są nieliczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w indywidualnych gospodarstwach
domowych.

4.1.2. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami na terenie miejscowości Miejsce odbywa się w oparciu
o Program Ochrony Środowiska i Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na
zlecenie Gminy Spytkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach.
Wójt Gminy Spytkowice prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Spytkowice, do którego zostało wpisanych 10 przedsiębiorców.
Gmina Spytkowice
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Miejsce posiada zorganizowany wywóz odpadów, które są segregowane na plastik,
metal, papier i szkło.
4.1.3. Sieć gazowa.
W miejscowości Miejsce dobrze rozwinięta jest sieć gazownicza. Sieć średnioprężna
pokrywa cały obszar miejscowości i pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do
odbioru gazu ziemnego.
4.1.4. Sieć elektroenergetyczna.
Energia doprowadzana jest liniami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, umieszczonych w poszczególnych częściach miejscowości,
a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje
transformatorowe i sieć pokrywają jednolicie obszar sołectwa Miejsce. Urządzenia i sieci
posiadają rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom a zaopatrzenie w energię
elektryczną na tych terenach nie stanowi problemu co może mieć decydujące znaczenie dla
rozwoju miejscowości.
Na terenie miejscowości sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz uzupełniane są punkty świetlne w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników dróg.

4.1.5. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
W dzisiejszym świecie
i

istotną rolę odgrywa szybki przepływ

informacji

komunikowanie się z otoczeniem. Stan usług pocztowo-telekomunikacyjnych

w miejscowości Miejsce można ocenić jako dobry. Telekomunikacja jest ważnym
czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu rankingów atrakcyjności inwestycyjnej.
Miejscowość stelefonizowana jest w wysokim stopniu. Oprócz tradycyjnej łączności
prowadzonej za pomocą kabli teletechnicznych funkcjonuje także na jej terenie łączność za
pomocą fal radiowych. Telefonia komórkowa obejmuje swym zasięgiem teren całej
miejscowości. Poprzez sieć telekomunikacyjną mieszkańcy gminy mają w duże części
możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu.
Na terenie miejscowości nie funkcjonuje urząd pocztowy. Teren miejscowości
obsługiwany jest przez urząd pocztowy, który znajduje się w Spytkowicach.

Gmina Spytkowice
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4.1.6. Ciepłownictwo.
Na obszarze Miejsca nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów
użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości. Zaopatrzenie w ciepło
odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe w starszych budynkach, a w nowszych
budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym czynnikiem grzewczym jest
węgiel, jego pochodne i gaz ziemny. Sporadycznie występują instalacje centralnego
ogrzewania oparte na oleju opałowym, gazie propan-butan lub wykorzystujące odnawialne
źródła energii w postaci kolektorów słonecznych
4.1.7. Sieć drogowa i stan techniczny dróg.
Przez teren miejscowości przebiega droga powiatowa 04 – 201 (1773K) Spytkowice –
Miejsce – Palczowice oraz sieć dróg gminnych, z czego znaczna większość posiada
nawierzchnię ulepszoną bitumiczną ale występują drogi z nawierzchnią żwirową
i gruntową. Stan techniczny części dróg jest jednak niezadowalający i wymaga modernizacji,
remontu i napraw.

4.2. Infrastruktura społeczna.
4.2.1. Oświata.
Na terenie Miejsca znajduje się Szkoła Podstawowa. Prowadzona w niej jest nauka na
poziomie szkoły podstawowej oraz w oddziałach zerowych. Szkoła może pochwalić się
wysokimi wynikami nauczania oraz tym, że wychowała doktorantów i wielu magistrów,
a poziom edukacji jest wyższy niż średnia wojewódzka. Funkcjonuje w niej świetlica szkolna
i sala komputerowa, które zapewniają uczniom spędzenie wolnego czasu pod nadzorem
nauczyciela i pedagoga. Szkoła posiada boisko sportowe o nawierzchni trawiastej, którego
stan techniczny kwalifikuje go do remontu.

4.2.2. Kultura.
Główną instytucją kulturotwórczą w gminie i miejscowości jest Gminny Ośrodek
Kultury. Instytucji tej nadano funkcję organizatora kultury i propagatora sportu, którą
prowadzi na terenie naszej miejscowości w oparciu o świetlice wiejską znajdującą się
w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach oraz porzez współpracę z dziećmi i młodzieżą
w celu zachęcenia ich do aktywnego spędzania czasu wolnego. Podstawowym celem
działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest gromadzenie jak największej ilości osób, które
Gmina Spytkowice
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chcą się zajmować działalnością kulturalną i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury pełni także rolę koordynatora działań
i incjatyw innych organizacji działających na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych,
artystycznych i wypoczynkowych naszej społeczności. W trakcie całego roku współpracuje
z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz miejscowymi twórcami ludowymi i przedstawicielami
naszej społeczności. Do kalendarza cyklicznych imprez organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury weszły m. in.: Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki.
Jednak całoroczna oferta obejmuje znacznie szerszą działalność m.in.: wystawy, konkursy,
turnieje, imprezy związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Gminny Ośrodek Kultury dąży do tego aby stał
się miejscem spotkań dzieci, młodzieży, osób starszych jak i całych rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również zajęcia aerobiku, indywidualnej nauki gry
na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne, nauki języków obcych oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania dla dzieci w różnych grupach wiekowych.

4.2.3. Biblioteka Publiczna.
Na terenie sołectwa Miejsce brak jest filii biblioteki publicznej. Działalność
w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb edukacyjnych,
kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna
w Spytkowicach. Biblioteka zorganizowana jest w sposób zapewniający mieszkańcom
dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Osiągają najwyższe w powiecie
wadowickim wskaźniki: społecznego zasięgu oraz liczby woluminów na 100 mieszkańców.
Działalność bibliotek publicznych koncentruje się na:
gromadzeniu,

opracowaniu,

przechowywaniu,

ochronie

i

konserwacji

oraz

udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej
i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, zbiory audiowizualne
i multimedialne, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form
działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania
autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy
wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe oraz
imprezy cykliczne – „Lato, czyli wakacje w bibliotece” i „Ferie zimowe z książką”),
rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
rozwijaniu

działalności

informacyjno-dokumentacyjnej
Gmina Spytkowice
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(gromadzenie informacji dotyczących Gminy Spytkowice, wydarzeń historycznych
i życia społecznego mieszkańców),
zapewnieniu taniego, łatwego i powszechnego dostępu do bieżącej informacji
(wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu),
komputeryzacji procesów bibliotecznych (opracowanie: baz katalogowych o zbiorach
bibliotek, bibliografii lokalnej oraz automatyzacji usług),
prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne
księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, bibliografii, komputerowych baz
danych; zakres świadczonych usług to m.in.:
informacja

ze

wszystkich

dziedzin

wiedzy

(bezpośrednia

na

miejscu

i telefoniczna),
wyszukiwanie informacji w Internecie za pomocą popularnych portali
i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
praca z różnorodnymi programami komputerowymi (np. Word, Power Point,
Excel).

4.2.4. Sport.
Na terenie miejscowości nie działa klub sportowy Działalność w sferze sportu
i rekreacji rozwijana jest na terenie sołectwa przez Szkołę Podstawową, do której uczęszczają
dzieci i młodzież z terenu miejscowości. Stan infrastruktury jest niezadawalający, gdyż szkoła
ta nie posiada sali gimnastycznej, a istniejące boisko sportowe o nawierzchni trawiastej
znajduje się w stanie kwalifikującym go do remontu.
4.2.5. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa Miejsce brak jest ośrodka zdrowia. Zadania z zakresu ochrony
zdrowia

realizuje

Samodzielny

Publiczny

Gminny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

w Spytkowicach, który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną ludności. Obszar działania
Zakładu swym rejonem zapobiegawczo – leczniczym obejmuje teren administracyjny
miejscowości Spytkowice oraz Miejsce i Lipowa. Siedzibą Zakładu jest budynek Ośrodka
Zdrowia w Spytkowicach. W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą: Poradnie Ogólne, Poradnie
Stomatologiczne, a także Poradnia dla Dzieci, Poradnia dla Kobiet, Gabinet USG i Gabinet
Rehabilitacji. W Poradni Ogólnej wykonywane są badania diagnostyczne, posiada one
również aparaty do wykonywania EKG, badania poziomu cukru. Poradnia Stomatologiczne
wyposażona jest w nowoczesny unit stomatologiczny i we wszystkich szkołach na terenie
Gmina Spytkowice
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obszaru działania realizują program fluoryzacji dzieci, zaś Poradnia dla Dzieci obejmuje ich
stałą opieką w ramach medycyny szkolnej. Poradnia dla Kobiet wykonuje bezpłatne badania
cytologiczne, jako realizację programu profilaktycznego wczesnego wykrywania schorzeń
u kobiet. Natomiast Gabinet Rehabilitacji cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców Gminy ale także okolicznych miejscowości, stałą zaś opieką obejmuje dzieci ze
schorzeniami ruchu.

Gmina Spytkowice
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5. Ocena mocnych i słabych stron wsi – Analiza SWOT.
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
Ustronność zapewniająca spokój i ciszę,

Brak kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Położenie, zwarta zabudowa o wysokim
standardzie

Słabe wykorzystanie walorów
turystycznych

Dobra organizacja wewnętrzna
mieszkańców,

Zanieczyszczone środowisko

Droga powiatowa Miejsce - Palczowice

Słaba infrastruktura drogowa

Dobre warunki pod rozwój rolnictwa, w
tym również ekoogicznego

Niedostateczne połączenie PKP i PKS

Duża świadomość ekologiczna u dzieci i
młodzieży

Niedostateczna ochrona
przeciwpowodziowa

Niezagospodarowane grunty

Sąsiedztwo atrakcyjnych miejscowości
Stawy rybne, starorzecze Wisły
Malownicze położenie

Brak chodników dla pieszych na
niektórych odcinkach drogi powiatowej i
drogach gminnych

Duże walory przyrodnicze

Niedostateczna oferta spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży

Duża ilość zbiorników wodnych

Brak obiektów sportowych,

Tereny pod budownictwo, gospodarkę
rolną oraz sport i rekreację

Słaba infrastruktura drogowa
Brak bazy wypoczynkowej

Zbiorniki wody słodkiej
Występowanie dużej liczby ptaków
wodnych, w tym bardzo rzadko
spotykanych i zagrożonych
ZAGROŻENIA

SZANSE
Możliwość skorzystania ze środków
funduszy unijnych

Brak finansów na realizację zadań

Stworzenie ofert i możliwości do rozwoju
młodych ludzi

Migracja młodzieży do miast

Zagospodarowanie starorzecza Wisły i
stworzenie ośrodka wypoczynkowego
„Wiślisko”.

Nieudane próby zdobycia dofinansowania
Zanieczyszczenie wód gruntowych
ściekami
Bezrobocie

Rozwój hodowli karpia
Powodzenie projektu „Dolina Karpia”
Przebieg „Wiślanej Trasy Rowerowej”
przez miejscowość
Przywrócenie kursów pociągów na trasie
Wadowice - Trzebinia

Gmina Spytkowice
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6.WIZJA ODNOWY I ROZWOJU WSI:
„MIEJSCE - WIEŚ ESTETYCZNA, ROZWIJAJĄCA SIĘ DBAJĄC O SPECYFIKĘ REGIONU I TRADYCJE, W
KTÓREJ BEZ PRZESZKÓD MOŻNA ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA”

PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców poprzez
rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej i
sportowo - rekreacyjnej

Budowa systemów gospodarki ściekami i tworzenie ekologicznego
otoczenia oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego połączonego z placem
zabaw dla małych dzieci (boisko do piłki nożnej i siatkowej, kort
tenisowy, huśtawki, zjeżdżalnie, itp.) obok Szkoły Podstawowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub przydomowych oczyszczalni
ścieków

Remont pomieszczeń szkoły podstawowej wraz z remontem
pomieszczeń po świetlicy wiejskiej i OSP na potrzeby szkoły oraz
doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne

Budowa przepompowni na potoku Jeziorko w celu zwiększenia
bezpieczeństwa powodziowego i wzmocnienie systemu
przeciwpowodziowego

Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z przyłączami i
zagospodarowaniem terenu

Rewitalizacja potoków i cieków wodnych.

Remont i termomodernizacja Salki Katechetycznej połączona ze
zmianą pokrycia dachowego i rozbudową o pomieszczenia sanitarne
wraz z wykończeniem i wyposażeniem poddasza na cele kulturalne

Rekultywacja gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy
ekologiczne

Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych (budowa kładek,
Zalesianie nieużytków
hangaru na sprzęt, obsadzenie drzewami i krzewami, budowa rożna,
zamontowanie ławek i stolików, stworzenie zabezpieczonego ogródka
zabaw

Gmina Spytkowice
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców poprzez
rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej i
sportowo - rekreacyjnej

Budowa systemów gospodarki ściekami i tworzenie ekologicznego
otoczenia oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Remont i modernizacja dróg rolniczych

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży

Modernizacja istniejących dróg, oznakowanie dróg i skrzyżowań,
wyznaczenie przejść dla pieszych wraz modernizacją i rozbudową
oświetlenia ulicznego oraz odnowienie i remont przystanków PKS

Wykorzystanie źródeł geotermalnych i alternatywnych źródeł energii
(np. kolektory słoneczne)

Modernizacja Centrum Wsi – Powstanie „Wizytówki Wsi”

Utworzenie rezerwatu ornitologicznego w Miejscu i Spytkowicach

Nasadzanie drzew, tworzenie „zielonych płuc” wsi

Remont i modernizacja istniejących rowów melioracyjnych,
przepustów, śluz

Tworzenie warunków do powstawania rolnictwa ekologicznego i
gospodarstw agroturystycznych

Niska emisja – wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach
indywidualnych

Zagospodarowanie stawów rybnych i starorzecza poprzez stworzenie
bazy rekreacyjnej i przystani rzecznej
Ochrona zabytków (np.: odpowiednie utrzymanie kapliczek
przydrożnych) i ochrona istniejących stanowisk archeologicznych
Kultywowanie obrzędów i tradycji
Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do sieci
internetowej
Wytyczenie i oznakowanie szlaków kajakowych
Oznakowanie „Wiślanej Trasy Rowerowej” i stworzenie lokalnych
atrakcji i ścieżek rowerowych przyciągających turystów.
Wytyczenie i oznakowanie szlaków kajakowych

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

18
Strona 19

Plan Odnowy Miejscowości Miejsce na lata 2008 - 2022

7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia
dokumentu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ich obiektywnym potrzebom
oraz mając na uwadze czynniki warunkujące możliwość przyszłego rozwoju, odnowy
i rewitalizacji miejscowości Miejsce, przystąpiono do opracowania głównych dokumentów
planistyczne jakimi są Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice,
Gminny Program Rewitalizacji oraz Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości. Realizacja
zamierzeń zawartych w tychże dokumentach, wymaga podjęcia starań dla pozyskania
dodatkowych środków budżetowych, na realizację poszczególnych inwestycji. Przygotowana
na potrzeby niniejszego dokumentu inwentaryzacja zasobów oraz analiza SWOT wskazała
nie tylko podstawowe problemy i zagrożenia, ale również kierunki przyszłego, pożądanego
rozwoju miejscowości Miejsce. Wśród najważniejszych zadań należy wskazać rozwiązanie
problemów gospodarki ściekowej, jako zadanie istotne nie tylko dla sołectwa, ale również dla
całej gminy. Jest to inwestycja, która ze względu na wysoki koszt realizacji winna być
finansowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w latach 2016 – 2022. Mając to na uwadze, w opisie planowanych zadań w perspektywie 7 lat
od dnia przyjęcia aktualizacji dokumentu, tj. od 2016 roku główną inwestycją w planie
finansowym zarówno sołectwa jak i gminy będzie zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice”.
Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju wymaga inwestowania nie tylko
w obszary, które są nie doinwestowane. Nie można zapomnieć o wspieraniu dziedzin
stosunkowo dobrze rozwiniętych takich jak: stan wyszkolenia i wyposażenia OSP, bogatych
tradycji kulturalnych oraz aktywnej działalności organizacji społecznych. Wszystkie te
działania realizowane łącznie w sposób zrównoważony przyczynią się do rewitalizacji
i rozwoju miejscowości.
W obrębie dziedzin wsparcia określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 oraz na lata 2014 – 2020 rozpatruje się wdrożenie dziewięciu głównych
założeń:
1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Miejsce w ramach realizacji
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice.

2.

Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnego
placów zabaw przy ul. Floriana.
Gmina Spytkowice
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3.

Powstanie strefy aktywności fizycznej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska, bieżni
i siłowni plenerowej wraz z modernizacją placu zabaw.

4.

Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.

5.

Remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie drogi łączącej ul. Ogrodową
w Miejscu z al. Kasztanową w Spytkowicach wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.

6.

Remont i przebudowa Domu Strażaka wraz z adaptacją pomieszczeń na cele Szkoły
Podstawowej.

7.

Remont i rozbudowa Salki Katechetycznej wraz z wykończeniem i wyposażeniem
poddasza na cele społeczno- kulturalne.

8.

Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.

9.

Odrestaurowanie i remont rowów melioracyjnych na terenie sołectwa.

Mając

na uwadze konieczność ustalenia hierarchii potrzeb, za sprawę priorytetową

uznaje się: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Miejsce
w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice”, „Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Floriana”, „Budowa Wiejskiego
Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Powstanie strefy aktywności
fizycznej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska, bieżni i siłowni plenerowej wraz
z modernizacją placu zabaw”, „Remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie
drogi łączącej ul. Ogrodową w Miejscu z al. Kasztanową w Spytkowicach wraz
z modernizacją oświetlenia ulicznego” oraz „Remont i przebudowa Domu Strażaka
wraz z adaptacją pomieszczeń na cele Szkoły Podstawowej”.
Realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Miejsce w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice” z powodu braku opracowanej na chwilę obecną dokumentacji
projektowej planuje się w latach 2017 – 2019.

Gmina Spytkowice
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7.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Miejsce
w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice.
7.1.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest wykonanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
sołectwa Miejsce. Na terenie miejscowości nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina
Spytkowice wybudowała w latach 2001 – 2004 oraz 2013 - 2014 na terenie miejscowości
Spytkowice oczyszczalnie ścieków o przepustowości 300m3/d z siecią kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 27,6km oraz na terenie miejscowości Bachowice oczyszczalnię ścieków
o przepustowości 34m3/d z siecią kanalizacyjną o długości 3,4km. Wykonane inwestycje
obsługują tylko 2600 osób z rzeczywistych 10309 mieszkańców gminy, co stanowi 25,2%
mieszkańców gminy. Stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 36,3%. Niski
wskaźnik oraz fakt, że na pozostałym terenie gminy ścieki odprowadzane są do osadników
ścieków, skąd na skutek nieszczelności infiltrują do gleby wskazują na duże zagrożenie dla
czystości wód i gleby. W celu poprawy tego stanu oraz ochrony wody pitnej została
opracowana koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice.
Objęciem zbiorowym systemem odprowadzania ścieków wsi miejsce wynika z faktu, że leży
ona w zlewni rzek Wisły i Skawy oraz w starorzeczu rzeki Wisły i obszarze sieci Natura
2000. realizacja przedsięwzięcia wpłynie również znacząco na likwidację barier w rozwoju
gospodarczym gminy.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Miejsce poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014 – 2020.
Projekt mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane
będzie na projekty w zakresie m. in. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.
7.1.2. Opis zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Miejsce w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Miejsce położonej w Gminie
Spytkowice, na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę.
Gmina Spytkowice
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projektu w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie wykonanie 4,0km kolektora
grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm z rur PCV oraz około 2,0km
kolektora tłocznego o średnicy 90mm oraz budowa czterech pompowni wraz z przyłączem
elektrycznym.
7.1.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.
3.
Nadzór inwestorski
SUMA

250 000,00
5 500 000,00
110 000,00
5 860 000,00

7.1.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

1.

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowości
Miejsce w ramach
realizacji
kompleksowego
rozwiązania gospodarki
wodno – ściekowej w
Gminie Spytkowice

250 000,00

3 000 000,00

2 660 000,00

5 860 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

4 000 000,00

7.1.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji place
zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.

Gmina Spytkowice
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7.2. Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie
ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Floriana.
7.2.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym
człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Brak aktywności ruchowej
w szczególności w młodym wieku niesie za sobą konsekwencje w latach późniejszych.
Współcześnie wiele zainteresowań i zabaw dzieci powoduje, iż coraz więcej czasu spędzają
one w pomieszczeniach, co w rezultacie wpływa na spadek poziomu ich aktywności
ruchowej. Czynnikiem mogącym zmienić tą sytuację jest budowa placu zabaw (na terenie
Szkoły Podstawowej w Miejscu) przeznaczonego nie tylko dla dzieci, ale także dla całych
rodzin. Stworzony projekt przy poparciu mieszkańców oraz władz gminy uwzględnił:
- potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców;
- zróżnicowanie ukształtowania otoczenia;
- warunki klimatyczne jak zwiększone występowanie nasłonecznienia, wiatru, czy deszczu;
- warunki dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia, czy hałasu;
- bezpieczeństwo i funkcje urządzeń.
7.2.2. Opis zadania – Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Floriana.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działki 417/124 położonej
w Miejscu na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działki 417/124 położonej
w Miejscu, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice i stanowiącej własność Gminy
Spytkowice, pozostającej natomiast w użytkowaniu Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Miejscu.
Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym:
dwóch huśtawek wahadłowych dla dwóch osób,
dwóch huśtawek wagowych,
trzech huśtawek na sprężynach,
sześciokątnego zestawu zabawowego z drabinkami pionowymi,
piaskownicy,
karuzeli,
równoważni,
Gmina Spytkowice
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ławek i koszy na śmieci,
a także wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni
trawiastej wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 200,0m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 128,14m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie istniejącego budynku dydaktycznego.
Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane od strony drogi powiatowej z ciągu
pieszego prowadzącego do budynku dydaktycznego. Plac zabaw obejmuje powierzchnię
200,0m2. W związku z funkcjonowaniem w tej placówce oświatowej oddziału zerowego plac
zabaw będzie wykorzystywany również przez dzieci uczęszczające do niego podczas zajęć.
Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem wolnych dodatkowych przestrzeni dla
zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków i miejsca dla dorosłych towarzyszących
dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami wyposażenia placu zabaw są ławki oraz
kosze na odpady. Na terenie placu zabaw nie projektuje się zieleni urządzonej. Działka nie
jest zadrzewiona ani też zakrzewiona w związku z czym nie jest wymagana wycinka drzew w
ramach prowadzonej inwestycji.

Dodatkowo

w celu zapewnienia

bezpieczeństwa

użytkowników projektuje się ogrodzenie strefy rekreacyjnej ogrodzeniem panelowym.
7.2.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Miejscu.
SUMA
1.

94 580,67
94 580,67

7.2.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnego placu
zabaw przy Szkole
Podstawowej w Miejscu

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

-

95 000,00

-

95 000,00

Gmina Spytkowice
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7.2.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji place
zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.

Etap
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Miejscu

Czas trwania
III kw. 2009 – III kw. 2009

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

7.3. Powstanie strefy aktywności fizycznej poprzez budowę wielofunkcyjnego
boiska, bieżni i siłowni plenerowej wraz z modernizacją placu zabaw.
7.3.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej
i boiska o nawierzchni bitumicznej. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane:
boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i tenisa o wym. 44 x 22m,
boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wym. 30 x 17m,
bieżnia trzy torowa o wymiarach 73x4,5m,
siłownia plenerowa w 6 urządzeń tj. steper, prasa nożna, orbitrek, ławeczka, wyciskanie
i wahadło,
modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń rekreacyjnych (ławki,
altana),
ogrodzenie i odwodnienie boisk.
Obiekt po remoncie będzie jak dotychczas własnością Gminy Spytkowice, a korzystać
z niego uczniowie Szkoły Podstawowej jak również cała społeczność lokalna. Nowe, lepsze
warunki wpłyną bowiem na możliwość prowadzenia działalności sportowo – wychowawczej
i rozwój fizyczny mieszkańców, dzięki możliwości uprawiania różnych gier zespołowych.
Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Miejsce
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

i poddziałania „Wsparcie

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju
Gmina Spytkowice
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Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.3.2. Opis zadania – Powstanie strefy aktywności fizycznej poprzez budowę
wielofunkcyjnego boiska, bieżni i siłowni plenerowej wraz z modernizacją placu zabaw.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 417/99 i 417/124
położonych w Miejscu, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach
realizacji zadania zostanie rozebrane istniejące boisko o nawierzchni trawiastej i boisko
o nawierzchni bitumicznej, a w jego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne do piłki
ręcznej i tenisa, boisko do koszykówki i siatkówki, bieżnia, siłownia plenerowa oraz zostanie
zmodernizowany i doposażony plac zabaw w urządzenia zabawowe i rekreacyjne.
Nawierzchnia boisk i bieżni poliuretanowa wykonana zostanie na zdrenowanej podbudowie
dynamicznej. Boiska zostaną ogrodzone ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej
powlekanej o wysokości 4m i 6m oraz zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt. Dodatkowo
planuje się wybudowanie czterech słupów oświetleniowych doświetlających jednocześnie
boiska wielofunkcyjne i plac zabaw.
7.3.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

Rozbiórka istniejącego boiska
Budowa boisk wielofunkcyjnych i bieżni wraz z
montażem wyposażenia
3.
Wykonanie ogrodzenia boiska
4.
Oświetlenie boisk
5.
Siłownia plenerowa
6.
Modernizacja i doposażenie placu zabaw
SUMA
1.
2.

20 000,00
354 000,00
45 000,00
30 000,00
50 000,00
40 000,00
539 000,00

7.3.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki
własne gminy
(PLN)

-

539 000,00

-

539 000,00

Powstanie strefy
aktywności fizycznej
poprzez budowę
wielofunkcyjnego boiska,
bieżni i siłowni plenerowej
wraz z modernizacją placu
zabaw

Gmina Spytkowice
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7.3.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowane
do realizacji place zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Roboty rozbiórkowe
Budowa wielofunkcyjnego boiska, bieżni i
siłowni plenerowej wraz z modernizacją placu
zabaw

Czas trwania
II kw. 2018 – II kw. 2018
II kw. 2018 – IV kw. 2018

7.4. Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.
7.4.1. Uzasadnienie projektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz
poszerzenie oferty edukacyjnej i kulturalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę
Wiejskiego Domu Kultury, w którym zostaną utworzone pomieszczenia przeznaczone na
działalność kulturalna oraz pomieszczenia przeznaczone na potrzeby OSP.
W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę budynku Wiejskiego Domu Kultury
wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowana dokumentacją
projektową. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej
mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym. Ponadto
operacja przyczyni się do zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
regionu. Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Miejsce poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

i poddziałania „Wsparcie

inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.4.2. Opis zadania – Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem
terenu.
W ramach realizacji operacji zaplanowano budowę na działkach o nr ew. 357/3, 358/3,
432/1w miejscowości Miejsce budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przyłączami i
Gmina Spytkowice
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zagospodarowaniem terenu w celu poprawy zaplecza kulturalnego miejscowości.
Podstawowe parametry techniczne obiektu:
wymiary zewnętrzne:

16,80 x 13,60m

powierzchnia zabudowy:

178,73m2

powierzchnia użytkowa:

273,04m2
1495,40m3

kubatura:

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągowokanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.
Planowany zakres prac w ramach realizacji zadania:
1.

Opracowanie dokumentacji projektowej.

2.

Roboty ogólnobudowlane.

3.

Instalacje sanitarne.

4.

Instalacje elektryczne.

5.

Zagospodarowanie terenu.

7.4.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
Dokumentacja projektowa
2.
Roboty ogólnobudowlane
3.
Instalacje sanitarne
4.
Instalacje elektryczne
5.
Zagospodarowanie terenu
SUMA

45 000,00
965 000,00
110 000,00
100 000,00
50 000,00
1 270 000,00

7.4.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2015 r.

1.

Budowa Wiejskiego Domu
Kultury wraz z
zagospodarowaniem terenu

45 000,00

2016 r.

2017 r.

800 000,00 425 000,00

Środki
własne gminy
(PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

1 270 000,00

(60%)
762 000,00

7.4.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowane
do realizacji place zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Gmina Spytkowice
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty ogólnobudowlane
Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne
Zagospodarowanie terenu

Czas trwania
III kw. 2014 – IV kw. 2015
II kw. 2016 – IV kw. 2017
III kw. 2016 – IV kw. 2017
IIIkw. 2016 – IV kw. 2017
II kw. 2017 – IV kw. 2017

7.5. Remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie drogi łączącej
ul. Ogrodową w Miejscu z al. Kasztanową w Spytkowicach wraz
z modernizacją oświetlenia ulicznego.
7.5.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i modernizacji dróg gminnych (ul. Posażnikowa,
ul. Sadowa i ul. Ogrodowa) oraz budowa nowej drogi łączącej ul. Ogrodową w Miejscu z al.
Kasztanową w Spytkowicach. Realizacja inwestycji przyczyni się poprawa jakości życia na
obszarze sołectwa Miejsce poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz przyczyni się do
rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem działania „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.5.2. Opis zadania – Remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie drogi
łączącej ul. Ogrodową w Miejscu z al. Kasztanową w Spytkowicach wraz
z modernizacją oświetlenia ulicznego.
Planowana inwestycja polega na wykonaniu remontów dróg gminnych tj.
ul. Posażnikowa, Sadowa i Ogrodowa oraz budowie nowej drogi (ścieżki) łączącej ul.
Ogrodową w Miejscu z al. Kasztanową w Spytkowicach. Realizacja inwestycji wymaga
opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych. Budowa drogi (ścieżki) łączącej
ul. Ogrodową w Miejscu z al. Kasztanową w Spytkowicach jest zasadna ze względu na
znaczą poprawę komunikacyjną miejscowości oraz ze względu na fakt, że w terenie istnieje
możliwość poprowadzenia drogi po istniejącej drodze gruntowej wykorzystywanej przez
rowerzystów. Powstała w ramach realizacji inwestycji droga będzie służyła nie tylko
mieszkańcom ale również turystą, a zwłaszcza rowerzystą, gdyż może stanowić połączenie
Gmina Spytkowice
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istniejących i projektowanych tras rowerowych na terenie gminy Spytkowice.
7.5.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
2.
Remont nawierzchni dróg gminnych
3.
Budowa nowej drogi (ścieżki)
SUMA

60 000,00
350 000,00
400 000,00
810 000,00

7.5.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Remont i modernizacja dróg
gminnych oraz wykonanie
drogi łączącej ul. Ogrodową
w Miejscu z al. Kasztanową 60 000,00 350 000,00 400 000,00
w Spytkowicach wraz
z modernizacją oświetlenia
ulicznego

Środki
własne
gminy
(PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

810 000,00

(60%)
486 000,00

7.5.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowany do realizacji
remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie drogi łączącej ul. Ogrodową
w Miejscu z al. Kasztanową w Spytkowicach wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego
nastąpi wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.
3.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i modernizacja dróg gminnych
Budowa nowej drogi (ścieżki)

Czas trwania
I kw. 2018 – IV kw. 2018
II kw. 2019 – III kw. 2019
II kw. 2020 – IV kw. 2020

7.6. Remont i przebudowa Domu Strażaka wraz z adaptacją pomieszczeń na cele
Szkoły Podstawowej.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy
wiejskiej i pomieszczeń po OSP wraz z ich adaptacją na cele szkoły podstawowej. W ramach
realizacji zadania planowane jest wykonanie:
Gmina Spytkowice
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-

prac remontowych w pomieszczeniach zajmowanych przez świetlicę wiejską,
zaplecze kuchenne i Ochotniczą Straż Pożarną,

-

remont wewnętrznych instalacji,

-

wymiana podłóg i przeprowadzenie prac wykończeniowych,

-

zakup stolików, mebli, ławek i innego sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania
obiektu,

Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz poprawy warunków
edukacyjnych na terenie miejscowości. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa
jakości życia na obszarze sołectwa Miejsce poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest
to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.7. Remont i rozbudowa Salki Katechetycznej wraz z wykończeniem i
wyposażeniem poddasza na cele społeczno- kulturalne.
Przedmiotem realizacji projektu jest remont i termomodernizacja Salki Katechetycznej
połączona z wykończenie pomieszczeń poddasza i ich wyposażeniem. W ramach realizacji
projektu planowane jest wykonanie:
-

termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku i wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej,

-

wykonanie docieplenia dachu,

-

wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie obiektu,

-

rozbudowa budynku o pomieszczenia sanitarne,

-

wykończenie pomieszczeń poddasza i wykonanie schodów wejściowych,

-

zakup wyposażenia tj. stolików, krzeseł, mebli i sprzętu komputerowego.

Celem realizacji projektu jest rozwój zaplecza kulturalnego miejscowości i utworzenie
miejsca do prezentacji lokalnych atrakcji i dziedzictwa kulturowego. Realizacja tego projektu
Gmina Spytkowice
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umożliwi młodzieży i dzieciom w sposób pożyteczny spędzanie wolnego czasu, a ponadto
umożliwi dostęp mieszkańcom do bezpłatnego internetu i poszerzania swojej wiedzy.
Dodatkowo zrealizowanie projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości i stworzy jej
mieszkańcom alternatywną formę spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym. Ponadto
głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Miejsce poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,

ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.8. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
Przedmiotem realizacji projektu jest wyznaczenie i budowa nowych szlaków
turystycznych oraz modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Celem realizacji
projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania
sportu w bezpiecznych warunkach. Ponadto dzięki realizacji projektu zostaną stworzone
warunki do promocji lokalnych atrakcji i dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego.
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej
mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym. Ponadto
głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Miejsce poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2022. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.
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7.9. Odrestaurowanie i remont rowów melioracyjnych na terenie sołectwa.
Przedmiotem realizacji projektu jest odnowienie i remont rowów melioracyjnych na
terenie sołectwa Miejsce. Celem realizacji projektu jest stworzenie odpowiednich warunków
do prowadzenia działalności rolniczej, zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego na terenie
miejscowości oraz poprawa infrastruktury. Ponadto dzięki realizacji projektu zostaną
stworzone warunki prowadzenia należytej produkcji rolniczej i gospodarki wodnej. Celem
inwestycji jest „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2022. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia
kontaktów

potrzeb

mieszkańców,

społecznych,

ze

względu

sprzyjających
na

położenie

nawiązywaniu
oraz

cechy

funkcjonalno – przestrzenne.
Na terenie miejscowości Miejsce można wyróżnić obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Obszar ten położony w centrum miejscowości Miejsce obejmuje obszar około 2,0ha. Na
obszarze tym zlokalizowane są: Szkoła Podstawowa, Dom Strażaka, remiza, kaplica, boisko
oraz ogólnodostępny plac zabaw, wybudowany przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Obszar ten ze względu na swoje położenie oraz koncentrację dużej
liczby instytucji, obiektów kulturalnych, religijnych i rekreacyjnych w znaczący sposób
wpływa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyja nawiązywaniu kontaktów
społecznych i odgrywa duże znaczenie w codziennym życiu. Teren boiska i placu zabaw jest
miejscem spędzania czasu wolnego przez całe rodziny, a niezabudowane, rolnicze tereny, to
miejsce częstych spacerów i odpoczynku na świeżym powietrzu.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze sześciu zadań,
z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości i poprawy
jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost atrakcyjności tego
miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Ponadto wpłynie również
na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania
dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycje na tym obszarze podniosą walory kulturalne,
rekreacyjne i estetyczne miejscowości Miejsce, jak również pozwolą zintegrować się
społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić funkcjonalność już
istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców
oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości i przyczyni się do rewitalizacji obszaru.
Obszar ten zaznaczono na mapie i zdjęciu satelitarnym.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Miejsce

Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Miejsce
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9. Podsumowanie.
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

koniecznym

i

niezbędnym

w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia i pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych dla realizowanych projektów, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Cele działania „Odnowa i rozwój wsi.” to przede wszystkim:
podniesienie standardu życia i pracy na wsi
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
wzrost atrakcyjności turystycznej
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
rozwój

tożsamości

społeczności

wiejskiej

i

zachowanie

dziedzictwa

kulturowego
Właśnie te cele miały na uwadze osoby przystępując do pracy nad Planem Odnowy
Miejscowości Miejsce. Działanie przewiduje wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, na
które będzie składany wniosek. Działanie ma na celu mobilizację lokalnych środowisk
wiejskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju regionu i poprawy warunków
i jakości życia na wsi. Realizacja projektów zawartych w dokumencie przyniesie także efekt
w postaci poczucia współodpowiedzialności lokalnej społeczności za przyszły rozwój
naszego mikroregionu.
Plan Odnowy Miejscowości Miejsce został przygotowywany przy udziale
przedstawiciela gminy, ale z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Koncentruje się
przede wszystkim na przedsięwzięciach lokalnych, których realizacja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców oraz do stworzenie warunków dla rozwoju turystyki
i przedsiębiorczości na terenie miejscowości jak i całej gminy. W odróżnieniu od strategii
rozwoju gminy, która skupia się raczej na infrastrukturze i gospodarce, Plan Odnowy
Miejscowości podejmuje zagadnienia bardziej społeczne i kulturowe, oprócz więc poprawy
warunków materialnych wpływa też na zaspokojenie potrzeb duchowych i społecznych
człowieka oraz budzi poczucie współodpowiedzialności za sytuację w regionie. Wieś
powinna się rozwijać, ale nie powinna zatracać swoich wartości i stylu życia. W procesie
dostosowania do wymogów współczesności powinna być sobą i rozwijać ten wielki potencjał
jakim dysponuje. Obecnie wieś ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną ma
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utrudnione zadanie w procesie odnowy i rewitalizacji obszaru, jednak nawet przy
ograniczonych zasobach materialnych dzięki współpracy mieszkańców z władzami
lokalnymi, powoli, systematycznie można doprowadzić do trwałej poprawy poziomu życia na
wsi.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Miejsce spoczywać będzie na Sołtysie Wsi,
Radzie Sołeckiej i Lokalnej Grupie Działania, która została wybrana spośród mieszkańców
w celu ich reprezentowania i dążenia do rewitalizacji i rozwoju naszej miejscowości.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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1. Wstęp.
Plan Odnowy Miejscowości Półwieś to dokument, który określa strategię działań
w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008 – 2022. Podstawą opracowania planu jest:
1. Plan Odnowy Miejscowości Półwieś na lata 2008 - 2015 przyjęty uchwała Nr 2/08
Zebrania

Wiejskiego

Sołectwa

Półwieś

z

dnia

13

kwietnia

2008r.

i zaktualizowany Uchwałą Nr 1/14 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś z dnia
9 marca 2014r.;
2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020;

3.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020;

4.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

5.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

6.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice zatwierdzony
uchwałą Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004r.;

7.

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 –
2015 zatwierdzona uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia
28 lutego 2008r.;

8.

Plan

Rozwoju

Lokalnego

Gminy

Spytkowice

zatwierdzony

uchwałą

Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2005r.;
9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Spytkowice” - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska –
Zabrze 1999.
Gmina Spytkowice
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Plan Odnowy Miejscowości Półwieś wykonano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.). Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zapisami
zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Ustawie z dnia
20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje
bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego,
SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także
planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem
planowanych działań.
Plan Odnowy Miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia
standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć.
Planowane

przedsięwzięcia

zaktywizują

mieszkańców

do

działań

prospołecznych,

a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.
Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią zachowanie szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego.
Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Półwieś oraz instytucjom
i organizacjom funkcjonującym na jej terenie, jak również umożliwić pozyskiwanie środków
zewnętrznych dla jeszcze lepszego rozwoju wsi. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań
finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną
swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie
kolejności ich realizacji w latach 2008-2022 w zależności od uruchomienia i dostępu do
funduszy Unii Europejskiej.
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2. Charakterystyka miejscowości Półwieś.
2.1. Położenie miejscowości.
Półwieś to miejscowość w województwie małopolskim w północnej części powiatu
wadowickiego, na terenie gminy Spytkowice. Wieś położona jest na grzbiecie niewysokiego
wzgórza, które stanowi najbardziej na północny zachód wysuniętą część Pogórza
Wielickiego. Wieś przecięta jest linią kolejową, prowadzącą z Krakowa przez Skawinę do
Oświęcimia oraz drogą krajową nr 44 Gliwice – Kraków, dzięki czemu mamy dogodne
połączenia z pobliskimi miastami (Kraków, Skawina, Oświęcim, Wadowice). Za linią
kolejową widoczne są fragmenty rozpoczętego jeszcze przed I wojną światową, lecz nie
ukończonego kanału żeglownego. Na północ od niego tylko niewielka część podkarpackiego
zapadliska Rowu Wisły należy do Półwsi, ponieważ od samej Wisły oddzielają ją gęsta
zabudowa centrum Łączan. Dolina Wisły oddzielona jest stromą skarpą, która stanowi
najbardziej na północ wysunięty próg Pogórza Wielickiego, a zarazem i całych Karpat.
Przystanek kolejowy zlokalizowano w najbardziej na wschód wysuniętej części wsi, obok
dawnego cysterskiego folwarku zwanego Kulowskie. Centrum wsi, o zwartej ulicówkowej
zabudowie, ciągnie się wzdłuż grzbietu wzgórza i drogi krajowej. Zachowało się tu jeszcze
wiele starych, drewnianych, budowanych na zrąb budynków, z których większość jest
oszalowana.
Rys. nr.1. Położenie Półwsi na mapie Polski.

Źródło: www. pl.wikipedia.org

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

5
Strona 5

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Półwieś na lata 2008 - 2022
Rys. nr. 2. Mapa Gminy Spytkowice.

Źródło: Mapa Gminy Spytkowice – opracowanie własne.

2.2. Obszar i rodzaje gleb.
Półwieś zajmują powierzchnię 289,40ha, co stanowi 5,8% ogólnej powierzchni gminy.
W Półwsi dominują gleby wysokiej wartości, które stanowią 60,3% gruntów ornych, których
powierzchnia wynosi 186,30ha. Lasy wsi Półwieś zajmują powierzchnię 50,6ha, co stanowi
17,5% obszaru wsi. Wieś charakteryzuje się długim okresem intensywnej wegetacji roślin, co
sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Ze względu na geograficzny podział regionalny
Pówieś znajduje się w obrębie dwóch jednostek fizycznogeograficznych. Część południowa
Półwsi leży w obrębie mezoregionu Pogórza Wielickiego, rozciągającego się od Doliny
Skawy na zachodzie po Dolinę Raby na wschodzie i stanowiącego północny kraniec
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podprowincji fizycznogeograficznej Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Północna część wsi
połażona jest w Dolinie Wisły, na jej prawym brzegu. Makroregion ten nosi nazwę Bramy
Krakowskiej i wchodzi w skład podprowincji Podkarpacie Północne. Właśnie położenie
Półwsi w obszarze przejściowym ma olbrzymi wpływ na budowę geologiczną. Południowa
część wsi położona jest na utworach fliszowych i mioceńskich, głównie są to lessy
neopleistoceńskie, część północna to głownie mady rzeczne. Gleby w południowej części
Półwsi to głównie gleby płowe pylasto - ilaste, a także gleby brunatne. Północną część
zajmują gleby aluwialne – żyzne, ale trudno przepuszczalne, głównie szare mady o składzie
mechanicznym utworów gliniasto – pylastych i gliniasto – ilastych
Klimat w Półwsi, warunkowany również specyficznym położeniem na granicy dwóch
jednostek fizycznogeograficznych, jest różny w południowej i północnej części terenu.
Różnice pomiędzy regionami wywołane są bliskością Wisły i zbiornika wodnego na stopniu
wodnym Łączany. Przy dolinie Wisły częstsze i dłuższe są zamglenia, występują także
inwersje temperatury, polegające na tym, że w pogórskich częściach wsi jest wyższa
temperatura niż w obrębie doliny. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5 –
8°C a okres wegetacji trwa od 210 do 220 dni.

2.3. Ludność.
Liczba mieszkańców miejscowości jest jednym z czynników rozwoju i potencjalnych
możliwości gospodarczych. Miejscowość Półwieś /wg. stanu na 31.12.2015r./ zamieszkuje
529 mieszkańców, co stanowi 5,2% ludności zamieszkującej gminę Spytkowice.

Liczba mieszkańców

Wykres nr. 1. Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Spytkowice.
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Pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni należą do jednej z dwóch
mniejszych

miejscowości w gminie.

Półwieś jest miejscowością o charakterze

wielofunkcyjnym, choć ciągle dla wielu jej mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest
prowadzenie

indywidualnych gospodarstw rolnych.

Pozostali

mieszkańcy znajdują

zatrudnienie w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie gminy oraz poza jej granicami.
Obecnie w naszej miejscowości utrzymanie daje w największym stopniu praca w sektorze
prywatnym i państwowym, ale również w mniejszym stopniu rolnictwo i własna działalność
gospodarcza i usługowa. Na terenie miejscowości nie występują duże zakłady produkcyjne, a
wśród rodzimych przedsiębiorców wyróżniają się: Firma „EKOMP”, Firma Handlowo –
Usługowa „WA – KO”, Firma Usług Remontowo Budowlanych – Ryszard Meres, Firma
Usług Transportowych – Marek Bydoń. W związku z bliskim położeniem miast Wadowic,
Oświęcimia i Krakowa bezrobocie jest u nas niskie
Statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nie zawierają
rozbicia na poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy. Zawarta w nich liczba 240
osób bezrobotnych odnosi się do całej gminy. Ze względu jednak na jej rolniczy charakter,
znaczne rozdrobnienie agrarne gospodarstw, w których zatrudnienie znajdują nieraz całe
rodziny nie jest to liczba odzwierciedlająca stan rzeczywisty. Statystki nie uwzględniają
bowiem np. „gospodyń domowych”. Bezrobotni z terenu gminy Spytkowice stanowią 4,7%
osób bezrobotnych w powiecie. Ponieważ mieszkańcy gminy stanowią 6,5% ludności
powiatu, można przyjąć, że obecnie problem bezrobocia na obszarze gminy nie jest większy
niż w całym powiecie.
Mieszkańcy naszej wsi są dobrze zorganizowani, wszelkie problemy są rozwiązywane
głównie w oparciu o wspólny dialog we współpracy z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.
Mieszkańcy maja możliwość do wspólnego spędzania czasu, choćby podczas Dożynek,
festynów, majówek i innych imprez kulturalnych.

3. Wykaz istniejących zasobów miejscowości
3.1. Rys historyczny.
Geneza nazwy wsi jest niejasna, choć samo słowo „półwieś” jest jednoznaczne:
niewielka wieś, grupa domów w pobliżu jakiejś większej wsi lub części tej wsi. Do niedawna
uważano, że pierwsza wzmianka o Półwsi pochodzi z lat 1283 – 1286. Okazało się jednak, że
opisana została w dyplomie, znacznie później podrobionym przez benedyktynów z Tyńca,
który rościli sobie jakieś pretensje do Półwsi ( w dyplomie – „Polousie”). Sąsiadujące
z Półwsią Łączany benedyktyni tynieccy posiadali bowiem znacznie wcześniej i zapewne
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wynikły z tego tytułu jakieś spory graniczne, które chcieli wykorzystać dla swoich celów.
Pierwsza pewna wiadomość o „Poluwschye” pochodzi z 1450r. Posiadał ją wówczas
Mikołaj Szaszowski , który równocześnie był właścicielem kilku innych pobliskich wsi.
W tym właśnie roku sprzedał on Półwieś klasztorowi Cystersów z Mogiły, który włączył ją
do posiadanego już od ponad stu lat ryczowskiego klucza dóbr (Ryczów, Zygodowice,
Woźniki). We wszystkich wsiach tych wsiach cystersi założyli osobne folwarki. Półwieś
znacznie później od pozostałych wsi został własnością cystersów, dlatego klasztor dopiero
w 1502r., wykupił od księcia zatorskiego Janusza V zwierzchnie do niej prawo. W 1575r.
wykupili w Półwsi przymusowo sołtystwa z rąk prywatnych i przyłączyli do swoich dóbr, by
w 1582r., już jako swoją własność, wypuścił w dzierżawę braciom Kasprowi i Danielowi
Jurkowizom, zwanym Kule. Od tego przezwiska folwark półwiejski zwano Kulewskim lub
Kulowskim. Do cystersów klucz ten należał aż do 1782r., to jest do czasu sekwestracji
majątku cysterskiego przez zaborczy rząd austriacki na rzecz funduszu religijnego.
W niedługi czas potem przeszedł w prywatne ręce Dzieduszyckich i aż do początku XXw.,
historia wszystkich wsi, wchodzących w jego skład była wspólna. W 1844r. w spadku po
matce dostał on się on córce Paulinie Dzieduszyckiej. W 1885r. Paulina Dzieduszycka
sprzedała cały majątek Tytusowi i Sewerynie Drohojowskim herbu Korczak. W 1860r.
majątek po zmarłej żonie, przejął Tytus Drohojewski, a po nim w 1883r. ich córka Józefa,
żona barona Mieczysława Błażkowskiego, który zmarł rok później. Józefa Błażkowska wraz
z dziećmi zamieszkiwała w Ryczowie, a pozostałe folwarki wydzierżawiła. Przed I wojną
światową większa część majątku ziemskiego w Półwsi została sprzedana miejscowym
chłopom. W 1936r. pozostałą jeszcze część Półwsi o powierzchni około 150 ha darowała
Zygmuntowi Piaseckiemu. W latach 1939 – 1945 majątkiem zarządzali okupanci niemieccy.
W 1946r. cały majątek został rozparcelowany na podstawie dekretu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego z 1944r. W latach 1975 – 1998 miejscowość położona była
w województwie bielskim, a od 1999r. w wyniku reformy administracyjnej znalazła się
w województwie małopolskim. 1 stycznia 2007r. miejscowość została przyłączona do Gminy
Spytkowice z Gminy Brzeźnica.

3.2. Zabytki.
Miejscowości Półwieś nie posiada na swoim terenie obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków, ale na jej terenie znajduje kilka obiektów, które zostały
wpisane do ewidencji zabytków. Najznamienitszym z nich jest kamienna figura przydrożna
Matki Boskiej z dzieciątkiem. Innymi ciekawymi obiektami znajdującymi się na terenie
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miejscowości są:
dom drewniany z 1891 roku /Półwieś 39/
dom drewniany z 1879 roku /Półwieś 49/
dom drewniany z 1872 roku /Półwieś 51/
dom drewniany z 1890 roku /Półwieś 60/
dom drewniany z 1909 roku /Półwieś 105/
stanowisko archeologiczne nr 5/104 – 53 z epoki neolitu i średniowiecza zawierające
ślady osadnictwa i osady otwartej
stanowisko archeologiczne nr 6/104 – 53 z epoki kamiennej zawierające ślady
osadnictwa
stanowisko archeologiczne nr 3/104 – 53 z epoki wczesnego średniowiecza
zawierające ślady osadnictwa
stanowisko archeologiczne nr 4/104 – 53 z epoki neolitu i średniowiecza zawierające
ślady osadnictwa i osady otwartej
stanowisko archeologiczne nr 38/104 – 53 z epoki kamiennej zawierające ślady
osadnictwa
stanowisko archeologiczne nr 39/104 – 53 z okresu kultury łużyckiej zawierające
ślady osadnictwa

Figura Matki Boskiej z dzieciątkiem

Dom drewniany z początku XX wieku
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3.3. Zasoby i walory przyrodnicze.
Gmina Spytkowice w swej północnej części położona jest w makroregionie Kotlina
Oświęcimska, natomiast jej pozostały teren leży na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Takie
położenie sprawia, że na granicy z rzeką Wisłą teren gminy jest płaski z licznymi wodami
stojącymi, utworzonymi przez stare koryto rzeki i stawy hodowlane o powierzchni 300 ha, zaś
w kierunku południowym ukształtowanie terenu zmienia się w pagórkowate z licznymi
wąwozami, zagajnikami oraz lasami o powierzchni 518 ha. Urozmaicone położenie
i różnorodność ukształtowania terenu stanowią o bogactwie szaty roślinnej i świata
zwierzęcego na terenie gminy.
Flora Gminy Spytkowice liczy kilkaset gatunków, w tym 8 gatunków roślin objętych
ochroną ścisłą, 6 gatunków objętych ochroną częściową i 14 gatunków roślin rzadkich.
Należą do nich m.in.: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grążel żółty, grzybieńczyk
wodny, kruszczyk szerokolistny, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, wawrzynek
wilczełyko. Ciekawym miejscem pod względem przyrodniczym są lasy. Ten niezwykle
urokliwy pagórkowaty teren porośnięty kwaśną buczyną niżową, nadają im parkowy
charakter. Tereny te zasiedla wiele gatunków fauny jak: sarna, lis, zając, kuna leśna, jeż,
wiewiórka, kret i licznie gnieżdżące się ptaki wśród których znajdziemy: jastrzębia,
myszołowa, sowy kilka gatunków dzięciołów, sójkę, kosa, kukułkę, ziębę.
Bardzo
miejscem

atrakcyjnym
pod

względem

przyrodniczym

jest

Las

Burzyńskiego. Obejmuje kompleks
leśny

porastający

wzniesienia

o

niewielkie
rzeźbie

urozmaiconej dolinkami potoków.
Najcenniejszy

pod

względem

przyrodniczym i krajobrazowym
fragment

lasu

znajduje

się

w południowej części kompleksu leśnego. Jest to obszar projektowanego rezerwatu o nazwie
„Burzynek”. Dominuje tu, bogata w rzadkie i chronione gatunki roślin żyzna buczyna
karpacka, z dorodnym drzewostanem bukowym oraz nielicznymi okazami grabu i jaworu. Do
najciekawszych (chronionych) składników flory lasu Burzyńskiego należą między innymi:
wawrzynek wilczełyko, o smakowicie wyglądających, jednak silnie trujących jagodach;
okazałych rozmiarów skrzyp olbrzymi; pachnąca kumaryną marzanka wonna;
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pospolity oraz bluszcz pospolity. Miejsce
to szczególnie warto odwiedzić wczesną
wiosną, kiedy to runo bukowego lasu na
krótko przybiera tęczowe barwy rosnących
tu geofitów – roślin, które masowo
zakwitają korzystając z krótkiego okresu,
kiedy to promienie słońca bez przeszkód
docierają do dna lasu, przez bezlistne
jeszcze korony drzew. Zespół ptaków lęgowych lasu Burzyńskiego podobny jest do innych
buczyn z terenu Pogórza Wielickiego i Kotliny Oświęcimskiej. Dominują tutaj gatunki
gniazdujące w dziuplach oraz półdziuplach: muchołówka żałobna, muchołówka białoszyja,
muchołówka szara, pleszka, dzięcioł duży, pełzacz leśny, kowalik oraz kilka gatunków sikor.
Do rzadkich należą tu trzy pierwsze gatunki ptaków – związane ze starymi drzewostanami.
Dużą liczbę dziupli w opisywanym lesie gwarantują martwe drzewa – charakterystyczne dla
pierwotnych puszczy. Nielicznie wiją się tu ptaki wijące gniazda na ziemi lub krzewach:
rudzik, świstunka leśna oraz pokrzewki. Wynika to ze słabo rozwiniętej warstwy krzewów.
Gniazdują tutaj również gatunki drapieżne, takie jak myszołów oraz jastrząb.
W związku z występowaniem na terenie gminy Spytkowice licznych stawów rybnych
i zbiorników wodnych rozpoczęto wraz z gminami Zator, Przeciszów, Osiek Polanka Wielka
i Brzeźnica realizację projektu pn. „Dolina Karpia”.Celem ogólnym projektu jest stworzenie
warunków wypromowania terenu, zapewnienie spójnego rozwoju i stworzenie nowych miejsc
pracy.Projekt realizowany jest poprzez stworzenie kompleksowej i spójnej oferty turystycznej
opartej na naturalnych zasobach środowiska, poprawę i rozwój infrastruktury technicznej,
lokalny rozwój turystyki i wypromowanie produktu regionalnego jakim jest przede wszystkim
“Karp” oraz inne gatunki ryb hodowane w kompleksie spytkowickich stawów

4. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.
4.1. Infrastruktura techniczna.
4.1.1. Wodociągi i kanalizacja.
Sołectwo Półwieś posiada wodociąg grupowy, a stopień zwodociągowania
miejscowości wynosi ok. 98%. Zaopatrywanie w wodę odbywa się z własnych ujęć wody
podziemnej, które współpracują ze zbiornikami wyrównawczymi.
Na terenie miejscowości brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Wyjątkiem są
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nieliczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych.

4.1.2. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami na terenie miejscowości Miejsce odbywa się w oparciu
o Program Ochrony Środowiska i Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na
zlecenie Gminy Spytkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach.
Wójt Gminy Spytkowice prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Spytkowice, do którego zostało wpisanych 10 przedsiębiorców.
Miejsce posiada zorganizowany wywóz odpadów, które są segregowane na plastik,
metal, papier i szkło.
4.1.3. Sieć gazowa.
W miejscowości Półwieś dobrze rozwinięta jest sieć gazownicza. Przez teren
miejscowości przebiega gazociąg wysokoprężny. Sieć średnioprężna pokrywa cały obszar
miejscowości i pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do odbioru gazu ziemnego.
4.1.4. Sieć elektroenergetyczna.
Energia doprowadzana jest liniami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, umieszczonych w poszczególnych częściach miejscowości,
a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje
transformatorowe i sieć pokrywają jednolicie obszar sołectwa Miejsce. Urządzenia i sieci
posiadają rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom a zaopatrzenie w energię
elektryczną na tych terenach nie stanowi problemu co może mieć decydujące znaczenie dla
rozwoju miejscowości.
Na terenie miejscowości sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz uzupełniane są punkty świetlne w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników dróg.

4.1.5. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
W dzisiejszym świecie

istotną rolę odgrywa szybki przepływ

informacji

i komunikowanie się z otoczeniem. Stan usług pocztowo - telekomunikacyjnych
w miejscowości Półwsi można ocenić jako dobry. Telekomunikacja jest ważnym czynnikiem
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branym pod uwagę przy opracowywaniu

rankingów atrakcyjności

inwestycyjnej.

Miejscowość stelefonizowana jest w wysokim stopniu. Oprócz tradycyjnej łączności
prowadzonej za pomocą kabli teletechnicznych funkcjonuje także na jej terenie łączność za
pomocą fal radiowych. Na terenie miejscowości znajduje się stacja bazowa telefonii
komórkowej. Telefonia komórkowa obejmuje swym zasięgiem teren całej miejscowości.
Poprzez sieć telekomunikacyjną mieszkańcy gminy mają w duże części możliwość
korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu.
Na terenie miejscowości nie funkcjonuje urząd pocztowy. Teren miejscowości
obsługiwany jest przez urząd pocztowy, który znajduje się w Spytkowicach.
4.1.6. Ciepłownictwo.
Na obszarze Półwsi nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów
użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości. Zaopatrzenie w ciepło
odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe w starszych budynkach, a w nowszych
budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym czynnikiem grzewczym jest
węgiel, jego pochodne i gaz ziemny. Sporadycznie występują instalacje centralnego
ogrzewania oparte na oleju opałowym, gazie propan-butan lub wykorzystujące odnawialne
źródła energii w postaci kolektorów słonecznych
4.1.7. Sieć drogowa i stan techniczny dróg.
Przez teren miejscowości przebiega droga krajowa nr 44 z Krakowa przez Skawinę,
Spytkowice do Oświęcimia i Gliwic oraz sieć dróg gminnych, z czego znaczna większość
posiada nawierzchnię ulepszoną bitumiczną ale występują drogi z nawierzchnią żwirową
i gruntową. Stan techniczny dróg jest jednak niezadowalający, duża liczba dróg wymaga
modernizacji, remontu i napraw

4.2. Infrastruktura społeczna.
4.2.1. Oświata.
Na terenie Półwsi nie znajduje się żadna placówka oświatowa. Dzieci z miejscowości
uczęszczają do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Ryczowie,
w którym znajdują się: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum.
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4.2.2. Kultura.
Główną instytucją kulturotwórczą w gminie i miejscowości jest Gminny Ośrodek
Kultury. Instytucji tej nadano funkcję organizatora kultury i propagatora sportu, którą
prowadzi na terenie Półwsi w oparciu o świetlice wiejską oraz sale widowiskową znajdującą
się w Domu Strażaka. Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest
gromadzenie jak największej ilości osób, które chcą się zajmować działalnością kulturalną
i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Gminny Ośrodek
Kultury pełni także rolę koordynatora działań i incjatyw innych organizacji działających na
rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, artystycznych i wypoczynkowych naszej
społeczności. W trakcie całego roku współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz
miejscowymi twórcami ludowymi i przedstawicielami naszej społeczności. Do kalendarza
cyklicznych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury

weszły m. in.:

Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki. Jednak całoroczna oferta obejmuje
znacznie szerszą działalność m.in.: wystawy, konkursy, turnieje, imprezy związane
z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieżyw okresie ferii zimowych i wakacji
letnich. Gminny Ośrodek Kultury dąży do tego aby stał się miejscem spotkań dzieci,
młodzieży, osób starszych jak i całych rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również zajęcia aerobiku, indywidualnej nauki gry
na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne, nauki języków obcych oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania dla dzieci w różnych grupach wiekowych.

4.2.3. Biblioteka Publiczna.
Na terenie sołectwa Półwieś nie działa filia biblioteki publicznej. Działalność
w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb edukacyjnych,
kulturalnych i informacyjnych ogółu mieszkańców prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna
w Spytkowicach. Biblioteka zorganizowana jest w sposób zapewniający mieszkańcom
dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Osiągają najwyższe w powiecie
wadowickim wskaźniki: społecznego zasięgu oraz liczby woluminów na 100 mieszkańców.
Działalność bibliotek publicznych koncentruje się na:
gromadzeniu,

opracowaniu,

przechowywaniu,

ochronie

i

konserwacji

oraz

udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej
i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, zbiory audiowizualne
i multimedialne, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form
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działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania
autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy
wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe oraz
imprezy cykliczne – „Lato, czyli wakacje w bibliotece” i „Ferie zimowe z książką”),
rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
rozwijaniu

działalności

informacyjno-dokumentacyjnej

środowiska

lokalnego

(gromadzenie informacji dotyczących Gminy Spytkowice, wydarzeń historycznych
i życia społecznego mieszkańców),
zapewnieniu taniego, łatwego i powszechnego dostępu do bieżącej informacji
(wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu),
komputeryzacji procesów bibliotecznych (opracowanie: baz katalogowych o zbiorach
bibliotek, bibliografii lokalnej oraz automatyzacji usług),
prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne
księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, bibliografii, komputerowych baz
danych; zakres świadczonych usług to m.in.:
informacja

ze

wszystkich

dziedzin

wiedzy

(bezpośrednia

na

miejscu

i telefoniczna),
wyszukiwanie informacji w Internecie za pomocą popularnych portali
i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
praca z różnorodnymi programami komputerowymi (np. Word, Power Point,
Excel).

4.2.4. Sport.
Na terenie miejscowości działa klub sportowy: WKS „Victoria” Półwieś. Zasadniczym
celem klubu w ramach prowadzonych zajęć sportowych przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie
zajęć treningowych, poprawa sprawności fizycznej i doskonalenie umiejętności sportowych
oraz odciągnięcie od negatywnych zjawisk, jakim jest alkoholizm i narkomania w naszym
społeczeństwie. Klub sportowy organizuje i bierze udział w różnego rodzaju zawodach i
turniejach. Są to między innym: turnieje młodzieży i dzieci szkół gimnazjalnych i szkół
podstawowych, turnieje okazjonalne (np. Dzień Dziecka, Mikołajki na sportowo), turniej
gmin „Doliny Karpia”, turnieje piłki halowej.
Infrastruktura sportowa WKS „Victoria” Półwieś na chwilę obecną jest w dobrym
stanie i wystarczająca do prowadzonej działalności, a nowo wybudowane zaplecze w pełni
Gmina Spytkowice
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zaspakaja potrzeby klubu. W celu poprawy funkcjonowania obiektu planuje się wykonanie
ogrodzenia, dojść i dojazdów, oświetlenia boiska oraz trybun i wiat dla zawodników
rezerwowych. Realizacja tych zadań wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania
i stworzy odpowiednią bazę przy wykorzystaniu, której mieszkańcy, zawodnicy miejscowego
WKS będą mogli podnosić swoje umiejętności sportowe.
4.2.5. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa brak jest ośrodka zdrowia, a zadania z zakresu ochrony zdrowia
realizuje Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, poprzez Ośrodek
Zdrowia w Ryczowie, który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną ludności. W skład
Ośrodka Zdrowia wchodzą: Poradnie Ogólne, Poradnie Stomatologiczne, a także Poradnia dla
Dzieci. W Poradni Ogólnej wykonywane są badania diagnostyczne, posiada one również
aparaty do wykonywania EKG, badania poziomu cukru. Poradnia Stomatologiczne
wyposażona jest w nowoczesny unit stomatologiczny i we wszystkich szkołach na terenie
obszaru działania realizują program fluoryzacji dzieci, zaś Poradnia dla Dzieci obejmuje ich
stałą opieką w ramach medycyny szkolnej.
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5. Ocena mocnych i słabych stron wsi – Analiza SWOT.
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
Położenie, zwarta zabudowa o wysokim
standardzie
Dobra organizacja wewnętrzna
mieszkańców

Brak sieci kanalizacji sanitarnej
Słabe wykorzystanie walorów
turystycznych
Zanieczyszczone środowisko

Dobre warunki pod rozwój rolnictwa, w
tym również ekologicznego

Niezagospodarowane grunty
Brak parkingów

Media: wodociąg, gaz, telefon)

Słaba infrastruktura drogowa

Duża świadomość ekologiczna u
młodzieży

Niedostateczne połączenie w komunikacji
zbiorowej (brak bezpośredniego
połączenia z Wadowicami i
Oświęcimiem)

Prężnie działające organizacje
Malownicze położenie
Tereny pod budownictwo, zakłady pracy
i gospodarkę rolną
Duże walory przyrodnicze
Dobre warunki pod rozwój agroturystyki
Czyste środowisko
Przebieg drogi krajowej nr 44 i lini
kolejowej Kraków – Oświęcim przez
miejscowość.

Brak regulacji potoku Półwiejskiego
Brak chodników dla pieszych na
niektórych odcinkach dróg
Niedostateczna oferta spędzania wolnego
czasu dla młodzieży
Migracja ludzi wykształconych
Brak bazy wypoczynkowej
Bezrobocie
Nasilające się patologie społeczne
Poszukiwanie różnych atrakcji przez
mieszkańców poza wsią
ZAGROŻENIA

SZANSE
Możliwość skorzystania ze środków
funduszy unijnych
Stworzenie ofert i możliwości do rozwoju
młodych ludzi

Brak finansów na realizację zadań
Nieudane próby zdobycia dofinansowania
Migracja młodzieży do miast

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią

Zanieczyszczenie wód gruntowych
ściekami

Budowa Pawilonu Sportowego

Bezrobocie

Budowa placu zabaw

Zanieczyszczenie środowiska

Rozwój projektu „Dolina Karpia”
Przebieg tras rowerowych i ścieżki
przyrodniczej
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6. WIZJA ODNOWY I ROZWOJU WSI:
„PÓŁWIEŚ – WIEŚ ESTETYCZNA, ROZWIJAJĄCA SIĘ DBAJĄC O SPECYFIKĘ REGIONU,
W KTÓREJ BEZ PRZESZKÓD MOŻNA ROZWIJAĆ SWOJE ZAINTERESOWANIA”

PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny
t.j. agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki
i rekreacji..

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Rewitalizacja potoków i cieków wodnych.

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną
nawierzchnią.

Rekultywacja gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy
ekologiczne

Budowa i wyposażenie Pawilonu Sportowego oraz ogrodzenie i
zabezpieczenie terenu boiska sportowego, budowa trybun

Tworzenie warunków do powstania i rozwoju rolnictwa
ekologicznego

Utworzenie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę placu zabaw
obok Domu Strażaka .

Utworzenie częściowego rezerwatu na bazie kompleksu
„Burzynek”

Odnowa centrum wsi i stworzenie wizytówki wsi.

Kontynuacja akcji nasadzeń drzew, tworzenie „zielonych płuc” wsi Wyznaczenie nowych ścieżek rowerowych i szlaków do jazdy
konnej oraz tras Nordic Walking
Tworzenie warunków do powstawania rolnictwa ekologicznego i
gospodarstw agroturystycznych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Półwieś w
ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny
t.j. agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki
i rekreacji..

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Ochrona zabytków (np.: odpowiednie utrzymanie kapliczek
przydrożnych, remont obiektów obok zamku)

Wyposażenie w sprzęt multimedialny świetlicy

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej
(Dom Strażaka)

Tworzenie zespołów folklorystycznych

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do sieci
internetowej

Ochrona istniejących stanowisk archeologicznych

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej

Kultywowanie obrzędów i tradycji

Remont drogi krajowej oraz oznakowanie dróg i skrzyżowań

Zalesianie nieużytków

Wyznaczenie przejść dla pieszych i budowa sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniach i przejściach

Wykorzystanie źródeł geotermalnych

Budowa parkingów w miejscach użyteczności publicznej

Tworzenie deptaków spacerowych

Modernizacja i remont istniejących i budowa nowych dróg

Promocja miejscowości

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego

Promocja „Doliny Karpia”

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej

Wyznaczenie terenów pod budowę domków rekreacyjnych

Regulacja potoku Półwiejskiego w celu zmniejszenia zagrożenia
powodziowego
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Zmiana funkcji rolniczej miejscowości na układ wielofunkcyjny
t.j. agroturystyka z preferencją rolnictwa ekologicznego, turystyki
i rekreacji..

Poprawa warunków życia codziennego mieszkańców w zakresie:
kultury, sportu , rekreacji i infrastruktury

Zwolnienia podatkowe dla osób zatrudniających więcej
pracowników

Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury poprzez
budowę miejsc postojowych, placu apelowego
Utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno –
wypoczynkowej wraz z modernizacją placu zabaw
Wyznaczenie, oznakowanie i urządzenie ścieżki edukacyjnej „od
źródeł do ujścia” wzdłuż potoku Grabarz
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7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia
dokumentu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ich obiektywnym potrzebom
oraz mając na uwadze czynniki warunkujące możliwość przyszłego rozwoju, odnowy
i rewitalizacji miejscowości Pólwieś, przystąpiono do opracowania głównych dokumentów
planistyczne jakimi są Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice,
Gminny Program Rewitalizacji oraz Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości. Realizacja
zamierzeń zawartych w tychże dokumentach, wymaga podjęcia starań dla pozyskania
dodatkowych środków budżetowych, na realizację poszczególnych inwestycji. Przygotowana
na potrzeby niniejszego dokumentu inwentaryzacja zasobów oraz analiza SWOT wskazała
nie tylko podstawowe problemy i zagrożenia, ale również kierunki przyszłego, pożądanego
rozwoju miejscowości Półwieś. Wśród najważniejszych zadań należy wskazać rozwiązanie
problemów gospodarki ściekowej, jako zadanie istotne nie tylko dla sołectwa, ale również dla
całej gminy. Jest to inwestycja, która ze względu na wysoki koszt realizacji winna być
finansowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w latach 2016 – 2022. Mając to na uwadze, w opisie planowanych zadań w perspektywie 7 lat
od dnia przyjęcia aktualizacji dokumentu, tj. od 2016 roku główną inwestycją w planie
finansowym zarówno sołectwa jak i gminy będzie zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice”.
Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju wymaga inwestowania nie tylko
w obszary, które są nie doinwestowane. Nie można zapomnieć o wspieraniu dziedzin
stosunkowo dobrze rozwiniętych takich jak: stan wyszkolenia i wyposażenia OSP, bogatych
tradycji kulturalnych oraz aktywnej działalności organizacji społecznych. Wszystkie te
działania realizowane łącznie w sposób zrównoważony przyczynią się do rewitalizacji
i rozwoju miejscowości.
W obrębie dziedzin wsparcia określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 oraz na lata 2014 – 2020 rozpatruje się wdrożenie jedenastu głównych
założeń:
1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Półwieś w ramach realizacji
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice.

2.

Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnego
placu zabaw przy ul. Świętego Floriana obok Domu Strażaka.

3.

Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Widokowa, Leśna, Brzozowa, Krótka,
Gmina Spytkowice
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Brzezie, Polna, Wąwozowa) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego.
4.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Strażaka w miejscowości Półwieś
w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego.

5.

Rozwój infrastruktury społecznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
budowę zaplecza sportowego Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś wraz
z ogrodzeniem i zabezpieczeniem boiska sportowego.

6.

Utworzenie

i

zagospodarowanie

strefy

rekreacyjno

–

wypoczynkowej

wraz

z modernizacją placu zabaw.
7.

Zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka poprzez budowę miejsc postojowych
i placu apelowego.

8.

Rozwój infrastruktury społecznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
modernizację obiektu sportowego WKS Victoria Półwieś.

9.

Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.

10. Wyznaczenie i urządzenie trasy Nordic Walking.
11. Wyznaczenie, oznakowanie i urządzenie ścieżki edukacyjnej „od źródeł do ujścia”
wzdłuż potoku Grabarz.
Mając na uwadze konieczność ustalenia hierarchii potrzeb, za sprawę
priorytetową uznaje się „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Półwieś w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice”, „Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Świętego Floriana obok Domu
Strażaka”, „Rozwój infrastruktury społecznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez budowę zaplecza sportowego Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś
wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem boiska sportowego”, „Remont i modernizacja
dróg gminnych (ul. Widokowa, Leśna, Brzozowa, Krótka, Brzezie, Polna, Wąwozowa)
wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego”, „Utworzenie i zagospodarowanie strefy
rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z modernizacją placu zabaw”, „Zagospodarowanie
terenu wokół Domu Strażaka poprzez budowę miejsc postojowych i placu apelowego”
oraz „Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych”.
Realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Półwieś w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice” z powodu braku opracowanej na chwilę obecną dokumentacji
projektowej planuje się w latach 2017 – 2019.
Gmina Spytkowice
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7.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Półwieś
w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.

7.1.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest wykonanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
sołectwa Półwieś. Na terenie miejscowości nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina
Spytkowice wybudowała w latach 2001 – 2004 oraz 2013 - 2014 na terenie miejscowości
Spytkowice oczyszczalnie ścieków o przepustowości 300m3/d z siecią kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 27,6km oraz na terenie miejscowości Bachowice oczyszczalnię ścieków
o przepustowości 34m3/d z siecią kanalizacyjną o długości 3,4km. Wykonane inwestycje
obsługują tylko 2600 osób z rzeczywistych 10309 mieszkańców gminy, co stanowi 25,2%
mieszkańców gminy. Stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 36,3%. Niski
wskaźnik oraz fakt, że na pozostałym terenie gminy ścieki odprowadzane są do osadników
ścieków, skąd na skutek nieszczelności infiltrują do gleby wskazują na duże zagrożenie dla
czystości wód i gleby. W celu poprawy tego stanu oraz ochrony wody pitnej została
opracowana koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice.
Objęciem zbiorowym systemem odprowadzania ścieków wsi miejsce wynika z faktu, że leży
ona w zlewni rzek Wisły i Skawy oraz w starorzeczu rzeki Wisły i obszarze sieci Natura
2000. realizacja przedsięwzięcia wpłynie również znacząco na likwidację barier w rozwoju
gospodarczym gminy.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Półwieś poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014 – 2020.
Projekt mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane
będzie na projekty w zakresie m. in. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

Gmina Spytkowice
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7.1.2. Opis zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Półwieś w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Półwieś położonej w Gminie
Spytkowice, na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach realizacji
projektu w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie wykonanie 4,5km kolektora
grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm z rur PCV oraz około 1,0km
kolektora tłocznego o średnicy 90mm oraz budowa pompowni wraz z przyłączem
elektrycznym.
7.1.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.
3.
Nadzór inwestorski
SUMA

250 000,00
5 500 000,00
110 000,00
5 860 000,00

7.1.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

1.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie
miejscowości Półwieś w
ramach realizacji
kompleksowego rozwiązania
gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie
Spytkowice

250 000,00

3 000 000,00

2 660 000,00

5 860 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

4 000 000,00

7.1.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji place
zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.
Gmina Spytkowice
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7.2. Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie
ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Świętego Floriana obok Domu
Strażaka.
7.2.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym
człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Brak aktywności ruchowej
w szczególności w młodym wieku niesie za sobą konsekwencje w latach późniejszych.
Współcześnie wiele zainteresowań i zabaw dzieci powoduje, iż coraz więcej czasu spędzają
one w pomieszczeniach, co w rezultacie wpływa na spadek poziomu ich aktywności
ruchowej. Czynnikiem mogącym zmienić tą sytuację jest budowa placu zabaw obok budynku
Domu Strażaka przeznaczonego nie tylko dla dzieci, ale także dla całych rodzin. Stworzony
projekt przy poparciu mieszkańców oraz władz gminy uwzględnił:
- potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców;
- zróżnicowanie ukształtowania otoczenia;
- warunki klimatyczne jak zwiększone występowanie nasłonecznienia, wiatru, czy deszczu;
- warunki dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia, czy hałasu;
- bezpieczeństwo i funkcje urządzeń.
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców w 2010 roku została utworzona
w miejscowości Półwieś strefa rekreacji dziecięcej, w ramach której wybudowano
i wyposażono ogólnodostępny plac zabaw. W związku z planowaną realizacją inwestycji pn.
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Strażaka w miejscowości Półwieś
w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”, w ramach której ze
względów technicznych, zaplanowano budowę nowego zbiornika na nieczystości ciekłe
w obrębię istniejącego placu zabaw zaplanowano utworzenie strefy rekreacji dziecięcej
w nowym miejscu.
7.2.2. Opis zadania – Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i
wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Świętego Floriana obok Domu
Strażaka.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu położonego obok Domu
Strażaka w miejscowości Półwieś na potrzeby placu zabaw.
Zakres inwestycji wykonanej w 2010 roku obejmował dostawę i montaż urządzeń
zabawowych w tym:
Gmina Spytkowice
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huśtawki wahadłowej dla dwóch osób,
huśtawki wagowej,
huśtawki na sprężynie (sprężynowca),
piaskownicy,
karuzeli,
ławek i koszy na śmieci,
a także wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni
trawiastej wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
W ramach realizacji inwestycji związanej ze zmianą lokalizacji strefy rekreacji
dziecięcej zostanie wykonany następujący zakres prac:
1.

Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę lokalizacji placu zabaw.

2.

Roboty demontażowe.

3.

Montaż i regeneracja urządzeń.

4.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych.

5.

Ogrodzenie terenu.

6.

Wykonanie trawników i nasadzeń krzewów.

Projektowane zagospodarowanie terenu:
1.

Powierzchnia objęta opracowaniem

- 300,00m2

2.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 33,25m2

3.

Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 250,00m2

Istniejący plac zabaw usytuowany jest na terenie zlokalizowanym w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku Domu Strażaka. Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane
od strony drogi. W ramach realizacji operacji polegającej na zmianie lokalizacji placu zabaw
zaprojektowano jego usytuowanie z drugiej strony istniejącego budynku Domu Strażaka.
Teren przeznaczony pod inwestycję jest własnością Gminy Spytkowice. Plac zabaw obejmuje
powierzchnię 300,0m2. Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem wolnych
dodatkowych przestrzeni dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków i miejsca dla
dorosłych towarzyszących dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami wyposażenia
placu zabaw są ławki oraz kosze na odpady. Na terenie placu zabaw zaprojektowano
nasadzenie krzewów i wykonanie trawników. Działka w obrębie projektowanej inwestycji nie
jest zadrzewiona ani też zakrzewiona w związku z czym nie jest wymagana wycinka drzew

Gmina Spytkowice
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w ramach prowadzonej inwestycji. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników projektuje się ogrodzenie strefy rekreacyjnej ogrodzeniem z siatki stalowej
powlekanej.
7.2.3. Zestawienie kosztów
Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

Lp.

Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul. Świętego Floriana obok Domu
Strażaka
2.
Zmiana lokalizacji ogólnodostępnego placu zabaw
przy ul. Świętego Floriana obok Domu Strażaka
SUMA
1.

26 665,54

31 121,02
57 786,56

7.2.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2010r.

2011r. 2012r. 2013r.

Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnego placu zabaw
26665,54
przy ul. Świętego Floriana
obok Domu Strażaka
Zmiana lokalizacji
ogólnodostępnego placu zabaw
przy ul. Świętego Floriana
obok Domu Strażaka

1.

2.

2014r.

Środki własne
gminy
(PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

-

-

-

-

10 273,54

(75%)
16 392,00

-

-

-

31121,02

31 121,02

0,00

7.2.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło po podpisaniu umowy. Zmiana lokalizacji
istniejącej strefy rekreacji dziecięcej nastąpi po otrzymaniu zgody. Planowane do realizacji
prace wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.

2.

Etap
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul. Świętego Floriana obok Domu
Strażaka
Zmiana lokalizacji ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul. Świętego Floriana obok Domu
Strażaka

Czas trwania
II kw. 2010 – III kw. 2010
II kw. 2014 – III kw. 2014

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

28
Strona 28

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Półwieś na lata 2008 - 2022

7.3. Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Widokowa, Leśna, Brzozowa,
Krótka, Brzezie, Polna, Wąwozowa) wraz z modernizacją oświetlenia
ulicznego.
7.3.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest remont i modernizacji dróg gminnych (ul. Posażnikowa,
ul. Sadowa i ul. Ogrodowa) oraz budowa nowej drogi łączącej ul. Ogrodową w Miejscu
z al. Kasztanową w Spytkowicach. Realizacja inwestycji przyczyni się poprawa jakości życia
na obszarze sołectwa Miejsce poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz przyczyni się
do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem działania „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.
7.3.2. Opis zadania – Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Widokowa, Leśna,
Brzozowa, Krótka, Brzezie, Polna, Wąwozowa) wraz z modernizacją oświetlenia
ulicznego.
Planowana inwestycja polega na wykonaniu remontów i modernizacji dróg gminnych
tj. ul. Widokowej, Leśnej, Brzozowej, Krótkiej, Brzezie, Polnej i Wąwozowej wraz
z modernizacją oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji wymaga opracowania
kompleksowych dokumentacji projektowych. Remont i modernizacja dróg jest zasadna ze
względu na znaczącą poprawę komunikacyjną miejscowości oraz ze względu na fakt, że drogi
te łączą się z drogami wyższej kategorii oraz prowadzą do infrastruktury publicznej.
Zmodernizowane w ramach realizacji inwestycji drogi będą służyły nie tylko mieszkańcom
ale również turystą, a zwłaszcza rowerzystą, gdyż na części z tych dróg zostały wyznaczone
trasy rowerowe, a ponadto mogą one stanowić połączenie istniejących i projektowanych tras
rowerowych na terenie gminy Spytkowice.
7.3.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Przygotowanie dokumentacji projektowej
2.
Remont nawierzchni dróg gminnych
SUMA
Gmina Spytkowice
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7.3.4. Źródło finansowania

Lp

1.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

100 000,00

550 000,00

450 000,00

1 100 000,00

Zadanie
Remont i modernizacja dróg
gminnych (ul. Widokowa,
Leśna, Brzozowa, Krótka,
Brzezie, Polna, Wąwozowa)
wraz z modernizacją
oświetlenia ulicznego

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

(60%)
660 000,00

7.3.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowany do realizacji
Remont i modernizacja dróg gminnych (ul. Widokowa, Leśna, Brzozowa, Krótka, Brzezie,
Polna, Wąwozowa) wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego nastąpi wg. następującego
harmonogramu.
Lp.
1.
2.

7.4.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i modernizacja dróg gminnych

Przebudowa,

rozbudowa

i

nadbudowa

I kw. 2018 – IV kw. 2018
II kw. 2019 – III kw. 2020

budynku

Domu

Strażaka

w miejscowości Półwieś w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo –
przyrodniczego.

7.4.1 Uzasadnienie projektu.
Celem planowanych zadań jest poprawa funkcjonowania istniejącego budynku Domu
Strażaka, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz poszerzenie oferty edukacyjnej
i kulturalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
budynku Domu Strażaka w miejscowości Półwieś, w którym zostanie utworzenie centrum
dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego.
W ramach realizacji zadania zaplanowano, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
budynku

Domu

Strażaka

wraz

z

kompleksowym

remontem

wnętrza

budynku

i zagospodarowaniem terenu przyległego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju
miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu
w gronie rodzinnym. Ponadto operacja przyczyni się do zachowania i promocji dziedzictwa
Gmina Spytkowice
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kulturowego i przyrodniczego regionu. Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości
życia na obszarze sołectwa Półwieś poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel
tożsamy z celem działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013. Projekt mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że
wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie m. in. budowy oraz wyposażenia obiektów
pełniących funkcje publiczne, kulturalne oraz rekreacyjno – sportowe.
7.4.2. Opis zadania – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Strażaka w
miejscowości Półwieś w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo –
przyrodniczego.
W ramach realizacji operacji zaplanowano przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
istniejącego na działkach o nr ew. 466, 1393/3 i 1545 w miejscowości Półwieś budynku
Domu Strażaka w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego .
Podstawowe parametry techniczne centrum dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego:
-

powierzchnia zabudowy:

173,95m2

-

powierzchnia użytkowa:

266,24m2

-

powierzchnia całkowita:

358,94m2

-

kubatura:

1253,58m3

Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągowokanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.
Planowany zakres prac w ramach realizacji zadania:
1.

Opracowanie dokumentacji projektowej.

2.

Roboty rozbiórkowe.

3.

Roboty ogólnobudowlane.

4.

Instalacje sanitarne.

5.

Instalacje elektryczne.

6.

Wyposażenie budynku.

7.

Opracowanie i wykonania plansz wystawowych.

Gmina Spytkowice
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7.4.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
Opracowanie dokumentacji projektowej
2.
Roboty rozbiórkowe
3.
Roboty ogólnobudowlane
4.
Instalacje sanitarne
5.
Instalacje elektryczne
6.
Wyposażenie budynku
7.
Opracowanie i wykonanie plansz wystawowych
SUMA

15 500,00
36 500,00
400 000,00
133 500,00
51 500,00
25 000,00
7 000,00
669 000,00

7.4.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

Przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa budynku Domu
Strażaka w miejscowości
Półwieś w celu utworzenia
centrum dziedzictwa
kulturowo – przyrodniczego.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Środki
własne gminy
(PLN)

15 500,00

653 500,00

-

335 789,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

(80%)
333 211,00

7.4.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Planowana do realizacji przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Strażaka w
miejscowości Półwieś w celu utworzenia centrum dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego
zostanie wykonana wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty rozbiórkowe
Roboty ogólnobudowlane
Instalacje sanitarne
Instalacje elektryczne
Wyposażenie budynku
Opracowanie i wykonanie plansz
wystawowych

Czas trwania
III kw. 2013 – I kw. 2014
II kw. 2014 – II kw. 2014
II kw. 2014 – IV kw. 2014
III kw. 2014 – IV kw. 2014
III kw. 2014 – IV kw. 2014
III kw. 2014 – IV kw. 2014
IV kw. 2014 – IV kw. 2014

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony
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7.5. Rozwój infrastruktury społecznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez budowę zaplecza sportowego Wiejskiego Klubu Sportowego
Victoria Półwieś wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem boiska sportowego.
7.5.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest budowę zaplecza sportowego Wiejskiego Klubu Sportowego
Victoria Półwieś wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem boiska sportowego. W ramach
realizacji zadania planowany jest:
-

budowa i wyposażenie Pawilonu Sportowego na terenie obecnie funkcjonującego
boiska sportowego,

-

ogrodzenie i zagospodarowanie przyległego terenu,
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej

mieszkańcom możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym. Obiekt
po zakończeniu realizacji będzie jak dotychczas własnością Gminy Spytkowice, a korzystać
z niego będzie cała społeczność lokalna. Ponadto będzie on wykorzystywany przy okazji
organizowanych imprez społeczno – kulturalnych (m.in. Dożynki Gminne, Majówka, Dzień
Dziecka). Obecnie na terenie miejscowości Półwieś nie ma budynku, który mógłby
zaspokajać potrzeby mieszkańców w zakresie potrzeb społecznych oraz rekreacyjno –
sportowych. Istniejące zaplecze, jest niewystarczający, a wręcz nie nadające się do dalszego
użytkowania.
Dzięki remontowi obiektu znacznej poprawie ulegnie również wizerunek wsi
i organizacji działających na jej trenie. Nowe, lepsze warunki wpłyną na możliwość
prowadzenia działalności sportowo – wychowawczej i rozwój fizyczny mieszkańców, dzięki
możliwości uprawiania różnych gier zespołowych. Ponadto głównym celem inwestycji jest
„Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Półwieś poprzez zaspokojenie potrzeb
społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projekt mieści się również w zakresie
działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie m. in.
budowy oraz wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne oraz rekreacyjno –
sportowe.

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony
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7.5.2. Opis zadania – Rozwój infrastruktury społecznej oraz poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez budowę zaplecza sportowego Wiejskiego Klubu Sportowego
Victoria Półwieś wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem boiska sportowego.
W ramach realizacji operacji zaplanowano na działce o nr ew. 641/3 w miejscowości
Półwieś budowę zaplecza sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie
ogrodzenia boiska piłkarskiego.
Podstawowe parametry techniczne zaplecza sportowego:
-

powierzchnia zabudowy:
79,92m2
powierzchnia użytkowa:
71,30m2
kubatura:
271,40m3
Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągowokanalizacyjną i centralnego ogrzewania.
Planowany zakres prac w ramach realizacji zadania:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty rozbiórkowe.
3. Roboty ogólnobudowlane.
4. Instalacje zewnętrzne.
5. Zagospodarowanie terenu.
6. Ogrodzenie boiska.
7.5.3. Zestawienie kosztów.
Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

Lp.

1.
Opracowanie dokumentacji projektowej
2.
Roboty rozbiórkowe
3.
Roboty ogólnobudowlane
4.
Instalacje zewnętrzne
5.
Zagospodarowanie terenu
6.
Ogrodzenie boiska
SUMA

20 000,00
12 500,00
335 000,00
25 000,00
17 500,00
65 000,00
475 000,00

7.5.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Środki
własne gminy
(PLN)

1.

Rozwój infrastruktury społecznej
oraz poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez budowę
zaplecza sportowego Wiejskiego
Klubu Sportowego Victoria Półwieś
wraz z ogrodzeniem i
zabezpieczeniem boiska sportowego

20 000,00

455 000,00

-

317 000,00

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

(80%)
158 000,00
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7.5.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Planowana do realizacji budowa zaplecza sportowego Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria
Półwieś wraz z ogrodzeniem i zabezpieczeniem boiska sportowego zostanie wykonana wg.
następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Roboty rozbiórkowe
Roboty ogólnobudowlane
Instalacje zewnętrzne
Zagospodarowanie terenu
Ogrodzenie boiska

Czas trwania
III kw. 2013 – I kw. 2014
II kw. 2014 – II kw. 2014
II kw. 2014 – IV kw. 2014
III kw. 2014 – IV kw. 2014
III kw. 2014 – IV kw. 2014
III kw. 2014 – IV kw. 2014

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

7.6. Utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej wraz
z modernizacją placu zabaw.

7.6.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno –
wypoczynkowej wraz z modernizacją placu zabaw. Obiekt po zakończeniu realizacji będzie
własnością Gminy Spytkowice, a korzystać z niego będzie cała społeczność lokalna. Nowe,
lepsze warunki wpłyną na rozwój fizyczny mieszkańców, poprzez stworzenie warunków do
aktywnego wypoczynku oraz przyczynią się do aktywizacji i integracji mieszkańców.
Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Półwieś
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony
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7.6.2. Opis zadania – utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno –
wypoczynkowej wraz z modernizacją placu zabaw.
W ramach realizacji operacji zaplanowano na działkach o nr ew. 429, 430/1, 1393/2,
1470 w miejscowości Półwieś utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno –
wypoczynkowej oraz modernizację placu zabaw na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej. W ramach realizacji zadania powstanie siłownia plenerowa, strefa rekreacyjna
wyposażona w ławki, altankę i urządzenia rekreacyjne oraz zostanie zmodernizowany
i doposażona plac zabaw. Ponadto w ramach realizacji inwestycji zaplanowano wykonanie
ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ścieżek i dojść oraz nasadzenie
zieleni.
7.6.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Przygotowanie dokumentacji projektowej
Utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno wypoczynkowej
3.
Modernizacja placu zabaw
SUMA

15 000,00
200 000,00
50 000,00
265 000,00

7.6.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie
Utworzenie i zagospodarowanie
strefy rekreacyjno –
wypoczynkowej wraz z
modernizacją placu zabaw

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

15 000,00

150 000,00

100 000,00

265 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
(ok. 65%)
142 000,00

7.6.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Planowane utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej wraz
z modernizacją placu zabaw zostanie wykonana wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.
3.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Utworzenie i zagospodarowanie strefy
rekreacyjno - wypoczynkowej
Modernizacja placu zabaw

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

Czas trwania
II kw. 2017 – IV kw. 2017
II kw. 2018 – IV kw. 2018
II kw. 2019 – III kw. 2019
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7.7. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka poprzez budowę miejsc
postojowych i placu apelowego.
7.7.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka poprzez
budowę miejsc postojowych i placu apelowego. Realizacja tego projektu przyczyni się do
rozwoju miejscowości oraz stworzy jej mieszkańcom możliwość lepszego korzystania
z istniejącej infrastruktury (plac zabaw) oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie
rodzinnym, gdyż w pobliżu Domu Strażaka zaplanowano utworzenie strefy rekreacyjno –
wypoczynkowej. Dzięki realizacji inwestycji zostanie kompleksowo zagospodarowany teren
w centrum miejscowości i zostanie stworzona wizytówka wsi oraz zostaną stworzone warunki
do aktywizacji i integracji mieszkańców. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa
jakości życia na obszarze sołectwa Półwieś poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest
to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.7.2. Opis zadania – zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka poprzez budowę
miejsc postojowych i placu apelowego.
W ramach realizacji operacji zaplanowano na działkach o nr ew. 1393/3, 466 i 1545
w miejscowości Półwieś zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Domu
Strażaka na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach realizacji zadania
powstaną miejsca postojowe oraz plac apelowy. Ponadto w ramach realizacji inwestycji
zaplanowano zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie dojść oraz nasadzenie zieleni.
7.7.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
2.

Przygotowanie dokumentacji projektowej
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka
poprzez budowę miejsc postojowych i placu
apelowego
SUMA

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

Wartość brutto (PLN)
10 000,00
200 000,00

210 000,00
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7.7.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie
Zagospodarowanie terenu wokół
Domu Strażaka poprzez budowę
miejsc postojowych i placu
apelowego

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

10 000,00

200 000,00

-

210 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
(ok. 70%)
147 000,00

7.7.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Planowana do realizacji zagospodarowanie terenu wokół Domu Strażaka poprzez budowę
miejsc postojowych i placu apelowego zostanie wykonana wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Utworzenie i zagospodarowanie strefy
rekreacyjno - wypoczynkowej

Czas trwania
II kw. 2017 – IV kw. 2017
II kw. 2018 – IV kw. 2018

7.8. Rozwój infrastruktury społecznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez modernizację obiektu sportowego WKS Victoria Półwieś.
Przedmiotem realizacji projektu jest wykonanie modernizacji obiektu sportowego
WKS Victoria Półwieś. W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie:
ogrodzenia terenu;
miejsc postojowych, dojść i dojazdów;
oświetlenia boiska;
trybun dla kibiców;
wiat dla zawodników rezerwowych.
Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz poprawy warunków
uprawiania sportu na terenie miejscowości. Ponadto inwestycja przyczyni się do aktywizacji
mieszkańców, ich integracji, a ponadto zostaną stworzone odpowiednie warunki do
aktywnego wypoczynku. Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Półwieś poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2020. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.9. Wyznaczenie i modernizacja szlaków turystycznych.
Przedmiotem realizacji projektu jest wyznaczenie i budowa nowych szlaków
turystycznych oraz modernizacja istniejących szlaków turystycznych. W ramach realizacji
inwestycji zaplanowano modernizacje istniejących szlaków turystycznych oraz wyznaczenie
nowych tras rowerowych stanowiących łączniki między szlakami Doliny Karpia a Wiślaną
Trasą Rowerową i Velo Skawą. Ponadto w ramach realizacji tras rowerowych przewidziano
utworzenie punktu widokowego na ul. Widokowej. Orientacyjna długość tras rowerowych
powstałych w ramach realizacji projektu to około 12km. Trasy będą przebiegać w całości po
istniejących drogach, które w ramach realizacji projektu zostaną zmodernizowane i
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Ponadto dzięki realizacji projektu
zostaną stworzone warunki do promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz
stworzy jej mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie
rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Miejsce poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony
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7.10. Wyznaczenie i urządzenie trasy Nordic Walking.
Przedmiotem realizacji projektu jest wyznaczenie i urządzenie trasy Nordic Walking.
Orientacyjna długość trasy powstałej w ramach realizacji projektu to około 5km. Trasa będzie
przebiegać w całości po istniejących drogach (drogi gminne i drogi leśne), które w ramach
realizacji projektu zostaną zmodernizowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Ponadto w punkcie początkowym i

na trasie zostaną zamontowane tablice

informacyjne.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego i uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach. Ponadto dzięki realizacji projektu
zostaną stworzone warunki do promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego. Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz
stworzy jej mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie
rodzinnym. Ponadto głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze
sołectwa Miejsce poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.

7.11. Wyznaczenie, oznakowanie i urządzenie ścieżki edukacyjnej „od źródeł do
ujścia” wzdłuż potoku Grabarz.
Przedmiotem realizacji projektu jest wyznaczenie, oznakowanie i urządzenie ścieżki
edukacyjnej wzdłuż potoku Grabarz. Trasa będzie przebiegać po terenie miejscowości
Półwieś i Ryczów. Orientacyjna długość trasy powstałej w ramach realizacji projektu to około
6km. W ramach realizacji zadania powstanie ścieżka edukacyjna, która będzie ukazywać bieg
potoku „od źródeł do ujścia”. Ponadto ścieżka ta będzie ukazywać przebieg cieku w różnym
terenie od biegu dzikiego do całkowicie uregulowanego biegu w pobliżu ujścia do rzeki
Wisły. Trasa będzie przebiegać w całości po istniejących drogach (drogi gminne, rolnicze
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i leśne), które w ramach realizacji projektu zostaną zmodernizowane i oznakowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Ponadto na ścieżce zostaną zamontowane urządzenia terenowe
( mostki, kładki), urządzenia rekreacyjne (ławki) oraz tablice informacyjne.
Celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu
wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. Realizacja projektu przyczyni się do promocji
lokalnych atrakcji, dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Projekt przyczyni się do
rozwoju miejscowości oraz integracji i aktywizacji mieszkańców. Ponadto głównym celem
inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Półwieś poprzez zaspokojenie
potrzeb społecznych” oraz promocja lokalnego dziedzictwa. Jest to cel tożsamy z celem
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2018 – 2019. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia
kontaktów

potrzeb

mieszkańców,

społecznych,

ze

względu

sprzyjających
na

położenie

nawiązywaniu
oraz

cechy

funkcjonalno – przestrzenne.
W miejscowości Półwieś można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszary te zaznaczono na mapie
i zdjęciach satelitarnych.
Pierwszy obszar położony w centrum miejscowości Półwieś obejmuje obszar około
0,5ha. Na obszarze tym zlokalizowane są: Świetlica Wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Dom
Strażaka, w którym mieści się centrum dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego
(zrealizowane przy dofinansowaniu z PROW 2007-2013) oraz ogólnodostępny plac zabaw,
wybudowany przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar ten ze
względu na swoje położenie oraz koncentrację dużej liczby instytucji, obiektów kulturalnych i
rekreacyjnych w znaczący sposób wpływa na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyja
nawiązywaniu kontaktów społecznych i odgrywa duże znaczenie w codziennym życiu. Teren
placu zabaw jest miejscem spędzania czasu wolnego przez całe rodziny, a na
niezabudowanym terenie zaplanowano utworzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej,
która sprzyjała będzie aktywizacji i integracji mieszkańców oraz odpoczynku na świeżym
powietrzu.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze zadań zadań,
z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości i poprawy
jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost atrakcyjności tego
miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Ponadto wpłynie również
na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania
dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycje na tym obszarze podniosą walory kulturalne,
rekreacyjne i estetyczne miejscowości Półwieś, jak również pozwolą zintegrować się
społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić funkcjonalność już
istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców
oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Półwieś.

Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Półwieś.
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Drugim szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców miejscowości Półwieś jest
obiekt sportowy należący do Gminy Spytkowice, a użytkowany przez Wiejski Klub Sportowy
„Victoria” Półwieś, gdzie trenują i rozgrywają mecze zawodnicy sekcji piłki nożnej.
Malownicze położenie obiektu z pięknie uwidocznionym krajobrazem sprawia, że jest to
wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu. Z tego powodu organizowane są tutaj
różnego rodzaju imprezy plenerowe, takie jak: festyny rodzinne, biesiady, dożynki. Tak więc,
stadion i tereny w jego pobliżu stanowią centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości
Półwieś. Na obiekcie odbywają się nie tylko rozgrywki sportowe, ale też imprezy
rozrywkowe, docenione przez mieszkańców gminy Spytkowice, którzy wspólnie potrafili się
bawić do późnego wieczora.
Na terenie tym zaplanowano realizację dwóch zadań, z których jedno zostało już
zrealizowane. Obiekt sportowy dysponuje odpowiednim zapleczem sanitarno – szatniowym,
w którym znajdują się szatnie wraz z WC i prysznicami dla zawodników zarówno gospodarzy
jak i dla drużyny gości oraz dla sędziów. Pomieszczenia te wykorzystywane są również
podczas turniejów czy też podczas różnego rodzaju imprez rozrywkowych. W celu dalszej
poprawy warunków funkcjonowania obiektu oraz stworzenia dogodniejszych warunków do
jego funkcjonowania zaplanowano wykonanie ogrodzenia, dojść i dojazdów, miejsc
postojowych, oświetlenia boiska oraz trybuny i wiaty dla zawodników. Dzięki tym inwestycją
zostaną stworzone dogodne warunki do uprawiania sportu i organizacji imprez plenerowych,
co przyczyni się do integracji mieszkańców.
Trzeba jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż tereny te maja duże znaczenie dla lokalnej
społeczności. Zarówno dla zaspokajania własnych zainteresowań, jak również w celu
nawiązywania kontaktów z grupami społecznymi z poza wioski. Poprzez realizację
planowanych na tym terenie zadań podniosą się walory rekreacyjne miejscowości Półwieś
oraz poprawie ulegnie stan infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców oraz
zwiększy się atrakcyjność miejscowości.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego.

Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w okolicy boiska sportowego.
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9. Podsumowanie.
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

koniecznym

i

niezbędnym

w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia i pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych dla realizowanych projektów, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Cele działania „Odnowa i rozwój wsi.” to przede wszystkim:
podniesienie standardu życia i pracy na wsi
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
wzrost atrakcyjności turystycznej
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
rozwój

tożsamości

społeczności

wiejskiej

i

zachowanie

dziedzictwa

kulturowego
Właśnie te cele miały na uwadze osoby przystępując do pracy nad Planem Odnowy
Miejscowości Półwieś. Działanie przewiduje wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, na
które będzie składany wniosek. Działanie ma na celu mobilizację lokalnych środowisk
wiejskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju regionu i poprawy warunków
i jakości życia na wsi. Realizacja projektów zawartych w dokumencie przyniesie także efekt
w postaci poczucia współodpowiedzialności lokalnej społeczności za przyszły rozwój
naszego mikroregionu.
Plan Odnowy Miejscowości Półwieś został przygotowywany przy udziale
przedstawiciela gminy, ale z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Koncentruje się
przede wszystkim na przedsięwzięciach lokalnych, których realizacja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców oraz do stworzenie warunków dla rozwoju turystyki
i przedsiębiorczości na terenie miejscowości jak i całej gminy. W odróżnieniu od strategii
rozwoju gminy, która skupia się raczej na infrastrukturze i gospodarce, Plan Odnowy
Miejscowości podejmuje zagadnienia bardziej społeczne i kulturowe, oprócz więc poprawy
warunków materialnych wpływa też na zaspokojenie potrzeb duchowych i społecznych
człowieka oraz budzi poczucie współodpowiedzialności za sytuację w regionie. Wieś
powinna się rozwijać, ale nie powinna zatracać swoich wartości i stylu życia. W procesie
dostosowania do wymogów współczesności powinna być sobą i rozwijać ten wielki potencjał
jakim dysponuje. Obecnie wieś ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną ma
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utrudnione zadanie w procesie odnowy i rewitalizacji obszaru, jednak nawet przy
ograniczonych zasobach materialnych dzięki współpracy mieszkańców z władzami
lokalnymi, powoli, systematycznie można doprowadzić do trwałej poprawy poziomu życia na
wsi.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Półwieś spoczywać będzie na Sołtysie Wsi,
Radzie Sołeckiej i Lokalnej Grupie Działania, która została wybrana spośród mieszkańców
w celu ich reprezentowania i dążenia do rewitalizacji i rozwoju naszej miejscowości.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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1. Wstęp.
Plan Odnowy Miejscowości Lipowa to dokument, który określa strategię działań
w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008 – 2022. Podstawą opracowania planu jest:
Plan Rozwoju Miejscowości Lipowa na lata 2005 - 2006 przyjęty uchwałą Nr 3/05
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowa z dnia 13 marca 2005r. i zatwierdzony
uchwałą Nr XXIX/239/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 kwietnia 2005r.;
Plan Odnowy Miejscowości Lipowa na lata 2008 - 2015 przyjęty uchwała Nr 1 /08
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowa z dnia 6 kwietnia 2008r.;
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020;
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice zatwierdzony uchwałą
Nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dnia 12 lutego 2004r.;
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice na lata 2007 –
2015 zatwierdzona uchwałą Nr XVI/131/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia
28 lutego 2008r.;
Plan

Rozwoju

Lokalnego

Gminy

Spytkowice

zatwierdzony

uchwałą

Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2005r.;
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Spytkowice” - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska –
Zabrze 1999.
Plan Odnowy Miejscowości Lipowa wykonano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.). Plan został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie: szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zapisami
zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Ustawie z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje
bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego,
SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także
planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem
planowanych działań.
Plan Odnowy Miejscowości ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia
standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć.
Planowane

przedsięwzięcia

zaktywizują

mieszkańców

do

działań

prospołecznych,

a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.
Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią zachowanie szeroko pojętego
dziedzictwa kulturowego.
Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Lipowa oraz instytucjom
i organizacjom funkcjonującym na jej terenie, jak również umożliwić pozyskiwanie środków
zewnętrznych dla jeszcze lepszego rozwoju wsi. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań
finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną
swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie
kolejności ich realizacji w latach 2008-2022 w zależności od uruchomienia i dostępu do
funduszy Unii Europejskiej.
Gmina Spytkowice
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2. Charakterystyka miejscowości Lipowa.
2.1. Położenie miejscowości.
Lipowa to nieduża wioska położona w Kotlinie Oświęcimskiej, w zachodniej części
województwa małopolskiego, na terenie powiatu wadowickiego, w gminie Spytkowice
w pobliżu drogi powiatowej nr 1774K (04 – 202), Spytkowice – Poręba Żegoty. Wieś zajmuje
powierzchnie 86,8828 ha i liczy 81 mieszkańców, co składa się na 28 gospodarstw
domowych. Na całkowitą powierzchnię sołectwa Lipowa składają się wody otwarte
stanowiące 14,5% powierzchni, zabudowa mieszkaniowa wg planu zagospodarowania
przestrzennego – 8,5%, lasy i zadrzewienia 1,9%, a pozostała część to użytki zielone oraz
uprawy polowe i ogrodnicze
Wieś Lipowa położona jest w terenie depresyjnym rzeki Wisły. Wyodrębniona ona
została ze wsi Lipowa Bagienna w wyniku regulacji koryta rzeki Wisły oraz budowy wału
przeciwpowodziowego w okresie przedwojennym.
Według przekazów ustnych wieś powstała na terenach borów lipowych , z czym
identyfikują się jej współcześni mieszkańcy przyjmując gałązkę lipy za symbol swojej
miejscowości.

Rys. nr.1. Położenie Miejsca na mapie Polski.

Źródło: www. pl.wikipedia.org
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Rys. nr. 2. Mapa Gminy Spytkowice.

Źródło: Mapa Gminy Spytkowice – opracowanie własne.

2.2. Obszar i rodzaje gleb.
Lipowa zajmują powierzchnię 86,8828 ha, co stanowi 1,7% ogólnej powierzchni
gminy. Teren naszej miejscowości odznacza się glebami wykształconymi z aluwiów rzeki
Wisły, o ciężkim poziomie ilastym i gliniastym. Aluwia mają charakter głównie glin lekkich
i piasków. Na terenie miejscowości dominują gleby wysokiej klasy, a grunty orne stanowią
około 60% ogólnej powierzchni miejscowości. Wieś charakteryzuje się długim okresem
intensywnej wegetacji roślin, co sprzyja rozwojowi rolnictwa ekologicznego. Lipowa
odznacza się dużymi walorami środowiska fizyczno – geograficznego.
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Tabela nr.1. Klasy bonitacyjne gleb Lipowej.

KLASY BONITACYJNE GLEB

POWIERZCHNIA [ha]

Grunty orne
II
IIIa
IIIb
IVa
Ivb
V
VI

45,2728
0,0492
5,3435
25,7309
8,4978
5,3747
0,2737
-

Użytki zielone
II
III
IV
V
VI

25,0790
0,0057
0,1564
10,4947
14,4222
-

Grunty niesklasyfikowane

16,5310

Źródło: Opracowanie własne.

2.3. Ludność.
Liczba mieszkańców miejscowości jest jednym z czynników rozwoju i potencjalnych
możliwości gospodarczych. Miejscowość Lipowa /wg. stanu na 31.12.2015r./ zamieszkuje
81 mieszkańców, co stanowi niespełna 1% ludności zamieszkującej gminę Spytkowice. Na
terenie miejscowości znajduje się 28 gospodarstw domowych.

Liczba mieszkańców

Wykres nr. 1. Liczba mieszkańców w sołectwach gminy Spytkowice.
4
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Źródło: Opracowanie własne.
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Pod względem liczby mieszkańców oraz powierzchni jest najmniejszą miejscowością
w gminie. Lipowa jest miejscowością o charakterze wielofunkcyjnym, choć ciągle dla wielu
jej mieszkańców głównym źródłem utrzymania jest

prowadzenie indywidualnych

gospodarstw rolnych. Pozostali mieszkańcy znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach
funkcjonujących na terenie gminy oraz poza jej granicami. Obecnie w naszej miejscowości
w największym stopniu utrzymanie daje praca w sektorze gospodarki uprzemysłowionej,
a w mniejszym stopniu rolnictwo, własna działalność gospodarcza jak również świadczenia
emerytalno - rentowe. W związku z bliskim położeniem miast Wadowic, Oświęcimia
i Krakowa bezrobocie jest u nas niskie.
Statystyki prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nie zawierają
rozbicia na poszczególne miejscowości wchodzące w skład gminy. Zawarta w nich liczba 240
osób bezrobotnych odnosi się do całej gminy. Ze względu jednak na jej rolniczy charakter,
znaczne rozdrobnienie agrarne gospodarstw, w których zatrudnienie znajdują nieraz całe
rodziny nie jest to liczba odzwierciedlająca stan rzeczywisty. Statystki nie uwzględniają
bowiem np. „gospodyń domowych”. Bezrobotni z terenu gminy Spytkowice stanowią 4,7%
osób bezrobotnych w powiecie. Ponieważ mieszkańcy gminy stanowią 6,5% ludności
powiatu, można przyjąć, że obecnie problem bezrobocia na obszarze gminy nie jest większy
niż w całym powiecie.
Mieszkańcy naszej wsi są dobrze zorganizowani, wszelkie problemy są rozwiązywane
głównie w oparciu o wspólny dialog we współpracy z Radą Sołecką oraz Urzędem Gminy.
Mieszkańcy maja możliwość do wspólnego spędzania czasu, choćby podczas Dożynek,
Święta Karpia, festynów, majówek i innych imprez kulturalnych.

3. Wykaz istniejących zasobów miejscowości
3.1. Rys historyczny.
LIPOWA — (Lippowa— 1500). Liczba mieszkańców — ok. 100. Wieś leży
w Kotlinie Oświęcimskiej w dolinie Wisły.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1500. Należała wtedy do dóbr
szlacheckich. Jeszcze w tym samym roku została sprzedana klasztorowi Bożego Ciała
w Kazimierzu (Kraków).
Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 nie wspomina tej wsi.
Dzieje wsi Lipowa są tożsame z dziejami innych dóbr klucza spytkowickiego, i tak na
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przełomie XVII i XVIII wieku wieś przechodziła w różne ręce. Władali nią zarówno
Opalińscy, jak i Lubomirscy oraz Czartoryscy, by ostatecznie trafić w ręce Potockich, którzy
byli ostatnimi właścicielami majątku spytkowickiego (w ramach dóbr zatorskich) przed
II wojną światową.
W latach 80. XIX wieku liczyła 137 mieszkańców. Majątek ziemski wchodził w skład
dóbr zatorskich, których właścicielem był August hrabia Potocki.

3.2. Zabytki.
Miejscowości Lipowa nie posiada na swoim terenie obiektów zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków, ale na jej terenie znajduje kilka obiektów, które zostały wpisane do
ewidencji zabytków. Znajdują się wśród nich między innym:
dom drewniany z końca XIXw. przy ul. Nadwiślańskiej
stanowisko archeologiczne nr 2/103 – 53 (1)

na którym znajdują się ślady

osadnictwa z pradzieji i epoki kamiennej
stanowisko archeologiczne nr

3/103 – 53 (2) na którym znajdują się ślady

osadnictwa z pradzieji.
kapliczki przydrożne.

3.3. Zasoby i walory przyrodnicze.
Gmina Spytkowice w swej północnej części położona jest w makroregionie Kotlina
Oświęcimska, natomiast jej pozostały teren leży na Pogórzu Zachodniobeskidzkim. Takie
położenie sprawia, że na granicy z rzeką Wisłą teren gminy jest płaski z licznymi wodami
stojącymi, utworzonymi przez stare koryto rzeki i stawy hodowlane o powierzchni 300 ha, zaś
w kierunku południowym ukształtowanie terenu zmienia się w pagórkowate z licznymi
wąwozami, zagajnikami oraz lasami o powierzchni 518 ha. Urozmaicone położenie
i różnorodność ukształtowania terenu stanowią o bogactwie szaty roślinnej i świata
zwierzęcego na terenie gminy.
Flora Gminy Spytowice liczy kilkaset gatunków, w tym 8 gatunków roślin objętych
ochroną ścisłą, 6 gatunków objętych ochroną częściową i 14 gatunków roślin rzadkich.
Należą do nich m.in.: grążel żółty, grzybieńczyk wodny, kruszczyk szerokolistny, skrzyp
olbrzymi, storczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko.
Bardzo atrakcyjnym miejscem na terenie naszej wsi jest rzeka Wisła. Zbliżając się do
Gmina Spytkowice
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niej przed nami rozciąga się malowniczy krajobraz. Oto Wisła – „królowa polskich rzek”,
a tuż za nią wzniesienie, które stanowi południowo – zachodnią krawędź Jury Krakowsko –
Częstochowskiej, czyli Rudniański Park Krajobrazowy z charakterystycznymi skałami
wapiennymi budującymi całą Wyżynę Krakowsko – Częstochowską.
Wisła jest najdłuższą rzeką
w Polsce. Jej długość to 1047km.
Przepływa centralnie przez cały
kraj: z południa na północ. Jej
źródła znajdują się na stokach
Baraniej Góry. Na obszarze Beskidu
Śląskiego
potoku

Wisła

ma

charakter

o

szybkim

W

kotlinie

zaczyna

nabierać

górskiego

przepływie

wody.

Oświęcimskiej

charakteru rzeki nizinnej – woda
płynie spokojniej. Jakość wody w Wiśle w ostatnich latach poprawiła się radykalnie. Rzeka
staje się dużym ekosystemem mającym dla rozwoju przyrody nieocenione znaczenie.
W Wiśle żyją 44 gatunki ryb. Dzikie zarośnięte wiślane łęgi są w chwili obecnej
najbogatszym w gatunki zwierząt i roślin środowiskiem leśnym w Europie. Nieuregulowana
Wisła staje się cennym w skali naszego kontynentu naturalnym środowiskiem lęgowym
ptactwa śródlądowego. Wisłą stanowi unikalny w Europie korytarz ekologiczny.
W związku z występowaniem na terenie gminy Spytkowice licznych stawów rybnych
i zbiorników wodnych rozpoczęto wraz z gminami Zator, Przeciszów, Osiek Polanka Wielka
i Brzeźnica realizację projektu pn. „Dolina Karpia”.Celem ogólnym projektu jest stworzenie
warunków wypromowania terenu, zapewnienie spójnego rozwoju i stworzenie nowych miejsc
pracy.Projekt realizowany jest poprzez stworzenie kompleksowej i spójnej oferty turystycznej
opartej na naturalnych zasobach środowiska, poprawę i rozwój infrastruktury technicznej,
lokalny rozwój turystyki i wypromowanie produktu regionalnego jakim jest przede wszystkim
“Karp” oraz inne gatunki ryb hodowane w kompleksie spytkowickich stawów
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4. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej.
4.1. Infrastruktura techniczna.
4.1.1. Wodociągi i kanalizacja.
Sołectwo Lipowa posiada zapewnione dostawy wody z wodociągu gminnego,
a stopień zwodociągowania miejscowości wynosi ok. 98%. Zaopatrywanie w wodę odbywa
się z własnych ujęć wody podziemnej, które współpracują ze zbiornikami wyrównawczymi.
Na terenie miejscowości Lipowa brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Wyjątkiem
są nieliczne przydomowe oczyszczalnie ścieków w indywidualnych gospodarstwach
domowych.

4.1.2. Gospodarka odpadami.
Gospodarka odpadami na terenie miejscowości Lipowa odbywa się w oparciu
o Program Ochrony Środowiska i Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
gminy. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na
zlecenie Gminy Spytkowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach.
Wójt Gminy Spytkowice prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Spytkowice, do którego zostało wpisanych 10 przedsiębiorców.
Lipowa posiada zorganizowany wywóz odpadów, które są segregowane na plastik,
metal, papier i szkło.
4.1.3. Sieć gazowa.
W miejscowości Lipowa dobrze rozwinięta jest sieć gazownicza. Sieć średnioprężna
pokrywa cały obszar miejscowości i pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do
odbioru gazu ziemnego.
4.1.4. Sieć elektroenergetyczna.
Energia doprowadzana jest liniami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, umieszczonych w poszczególnych częściach miejscowości,
a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV. Stacje
transformatorowe i sieć pokrywają jednolicie obszar sołectwa Lipowa. Urządzenia i sieci
posiadają rezerwę możliwości dostarczania energii odbiorcom a zaopatrzenie w energię
Gmina Spytkowice
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elektryczną na tych terenach nie stanowi problemu co może mieć decydujące znaczenie dla
rozwoju miejscowości.
Na terenie miejscowości sukcesywnie prowadzona jest modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz uzupełniane są punkty świetlne w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników dróg.

4.1.5. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
W dzisiejszym świecie
i

istotną rolę odgrywa szybki przepływ

informacji

komunikowanie się z otoczeniem. Stan usług pocztowo-telekomunikacyjnych

w miejscowości Lipowa można ocenić jako dobry. Telekomunikacja jest ważnym czynnikiem
branym pod uwagę przy opracowywaniu

rankingów atrakcyjności

inwestycyjnej.

Miejscowość stelefonizowana jest w wysokim stopniu. Oprócz tradycyjnej łączności
prowadzonej za pomocą kabli teletechnicznych funkcjonuje także na jej terenie łączność za
pomocą fal radiowych. Telefonia komórkowa obejmuje swym zasięgiem teren całej
miejscowości. Poprzez sieć telekomunikacyjną mieszkańcy gminy mają w duże części
możliwość korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu.
Na terenie miejscowości nie funkcjonuje urząd pocztowy. Teren miejscowości
obsługiwany jest przez urząd pocztowy, który znajduje się w Spytkowicach.
4.1.6. Ciepłownictwo.
Na obszarze Lipowej nie ma całościowo zorganizowanej gospodarki w zakresie
zaopatrzenia i pokrycia potrzeb cieplnych zarówno mieszkańców jak i usług, obiektów
użyteczności publicznej i obiektów drobnej przedsiębiorczości. Zaopatrzenie w ciepło
odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe w starszych budynkach, a w nowszych
budynkach lokalne instalacje centralnego ogrzewania. Głównym czynnikiem grzewczym jest
węgiel, jego pochodne i gaz ziemny. Sporadycznie występują instalacje centralnego
ogrzewania oparte na oleju opałowym, gazie propan-butan lub wykorzystujące odnawialne
źródła energii w postaci kolektorów słonecznych
4.1.7. Sieć drogowa i stan techniczny dróg.
Przez teren miejscowości przebiegają dwie drogi gminne, które łączą miejscowość
z drogą powiatową 1774K (04 – 202) Poręba Żegoty – Spytkowice oraz z miejscowością
Spytkowice. Znaczna większość dróg posiada nawierzchnię ulepszoną bitumiczną ale
występują

odcinki

dróg

z

nawierzchnią

żwirową
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ul. Nadwiślańskiej i ul. Lipowej jest dobry, jednak niewielkie fragmenty dróg wymagają
remontu i modernizacji.

4.2. Infrastruktura społeczna.
4.2.1. Oświata.
Na terenie Lipowej nie znajduje się żadna placówka oświatowa. Dzieci z miejscowości
uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach, a młodzież dowożona jest do
gimnazjum znajdującego się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Spytkowicach.

4.2.2. Kultura.
Główną instytucją kulturotwórczą w gminie i miejscowości jest Gminny Ośrodek
Kultury. Instytucji tej nadano funkcję organizatora kultury i propagatora sportu, którą
prowadzi na terenie naszej miejscowości w oparciu o świetlice wiejską znajdującą się
w Wiejskim Domu Kultury oraz porzez współpracę z dziećmi i młodzieżą w celu zachęcenia
ich do aktywnego spędzania czasu wolnego. Podstawowym celem działalności Gminnego
Ośrodka Kultury jest gromadzenie jak największej ilości osób, które chcą się zajmować
działalnością kulturalną i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa
w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury pełni także rolę koordynatora działań i incjatyw innych
organizacji działających na rzecz zaspokojenia potrzeb kulturalnych, artystycznych
i wypoczynkowych naszej społeczności. W trakcie całego roku współpracuje z miejscowymi
twórcami ludowymi i przedstawicielami naszej społeczności. Do kalendarza cyklicznych
imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury weszły m. in.: Majówka, Dzień
Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki. Jednak całoroczna oferta obejmuje znacznie szerszą
działalność m.in.: wystawy, konkursy, turnieje, imprezy związane z zagospodarowaniem
czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Gminny
Ośrodek Kultury dąży do tego aby stał się miejscem spotkań dzieci, młodzieży, osób
starszych jak i całych rodzin.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również zajęcia aerobiku, indywidualnej nauki gry
na instrumentach, zajęcia wokalne, taneczne, nauki języków obcych oraz zajęcia rozwijające
zainteresowania dla dzieci w różnych grupach wiekowych.

Gmina Spytkowice
Id: FF9C25DD-BE7C-4C84-A8E7-D65A865899E0. Uchwalony

13
Strona 13

Plan Odnowy Miejscowości Lipowa na lata 2008 - 2022
4.2.3. Biblioteka Publiczna.
Na terenie sołectwa Lipowa brak jest filii biblioteki publicznej. Działalność w zakresie
upowszechniania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb edukacyjnych, kulturalnych
i

informacyjnych

ogółu

mieszkańców

prowadzi

Gminna

Biblioteka

Publiczna

w Spytkowicach. Biblioteka zorganizowana jest w sposób zapewniający mieszkańcom
dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Osiągają najwyższe w powiecie
wadowickim wskaźniki: społecznego zasięgu oraz liczby woluminów na 100 mieszkańców.
Działalność bibliotek publicznych koncentruje się na:
gromadzeniu,

opracowaniu,

przechowywaniu,

ochronie

i

konserwacji

oraz

udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej
i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, zbiory audiowizualne
i multimedialne, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form
działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania
autorskie z pisarzami adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy
wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe
oraz imprezy cykliczne – „Lato, czyli wakacje w bibliotece” i „Ferie zimowe
z książką”),
rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
rozwijaniu

działalności

informacyjno-dokumentacyjnej

środowiska

lokalnego

(gromadzenie informacji dotyczących Gminy Spytkowice, wydarzeń historycznych
i życia społecznego mieszkańców),
zapewnieniu taniego, łatwego i powszechnego dostępu do bieżącej informacji
(wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu),
komputeryzacji procesów bibliotecznych (opracowanie: baz katalogowych o zbiorach
bibliotek, bibliografii lokalnej oraz automatyzacji usług),
prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne
księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, bibliografii, komputerowych baz
danych; zakres świadczonych usług to m.in.:
informacja

ze

wszystkich

dziedzin

wiedzy

(bezpośrednia

na

miejscu

i telefoniczna),
wyszukiwanie informacji w Internecie za pomocą popularnych portali
i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
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praca z różnorodnymi programami komputerowymi (np. Word, Power Point,
Excel).

4.2.4. Sport.
Na terenie miejscowości nie działa klub sportowy. Działalność w sferze sportu
i rekreacji rozwijana jest na terenie sołectwa przez szkołę podstawową i gimnazjum do
których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miejscowości. Stan infrastruktury Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach jest zadawalający, natomiast Szkoła Podstawowa
nie posiada sali gimnastycznej, a istniejące boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej
znajduje się w stanie kwalifikującym go do remontu.
4.2.5. Służba zdrowia
Na terenie sołectwa Lipowa brak jest ośrodka zdrowia. Zadania z zakresu ochrony
zdrowia

realizuje

Samodzielny

Publiczny

Gminny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

w Spytkowicach, który zapewnia podstawową opiekę zdrowotną ludności. Obszar działania
Zakładu swym rejonem zapobiegawczo – leczniczym obejmuje teren administracyjny
miejscowości Spytkowice oraz Miejsce i Lipowa. Siedzibą Zakładu jest budynek Ośrodka
Zdrowia w Spytkowicach. W skład Ośrodka Zdrowia wchodzą: Poradnie Ogólne, Poradnie
Stomatologiczne, a także Poradnia dla Dzieci, Poradnia dla Kobiet, Gabinet USG i Gabinet
Rehabilitacji. W Poradni Ogólnej wykonywane są badania diagnostyczne, posiada one
również aparaty do wykonywania EKG, badania poziomu cukru. Poradnia Stomatologiczne
wyposażona jest w nowoczesny unit stomatologiczny i we wszystkich szkołach na terenie
obszaru działania realizują program fluoryzacji dzieci, zaś Poradnia dla Dzieci obejmuje ich
stałą opieką w ramach medycyny szkolnej. Poradnia dla Kobiet wykonuje bezpłatne badania
cytologiczne, jako realizację programu profilaktycznego wczesnego wykrywania schorzeń
u kobiet. Natomiast Gabinet Rehabilitacji cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko
mieszkańców Gminy ale także okolicznych miejscowości, stałą zaś opieką obejmuje dzieci ze
schorzeniami ruchu.
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5. Ocena mocnych i słabych stron wsi – Analiza SWOT.
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
Położenie, zwarta zabudowa o wysokim
standardzie,

Brak zbiorczej kanalizacji sanitarnej
w miejscowości

Dobra organizacja wewnętrzna
mieszkańców,

Słabe wykorzystanie walorów
turystyczno - przyrodniczych

Dobre warunki pod rozwój rolnictwa,
w tym również ekologicznego,

Słaba komunikacja

Media: prąd, gaz, wodociąg, telefon,

Brak obiektów sportowych
i rekreacyjnych

Duża świadomość ekologiczna u dzieci
i młodzieży,

Zanieczyszczone środowisko zwłaszcza
powietrze

Malownicze położenie – atrakcyjność
turystyczna

Niezagospodarowane grunty

Sąsiedztwo atrakcyjnych miejscowości,
Duże walory przyrodnicze,

Niedostateczne połączenia komunikacji
zbiorowej

Przepływanie przez miejscowość rzeki
Wisły

Niedostateczna ochrona
przeciwpowodziowa

Dogodne warunki do rozwoju
agroturystyki

Niedostateczna oferta spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży

Tereny pod budownictwo, gospodarkę
rolną oraz sport i rekreację

Brak zakładów dających miejsca pracy

Niewystarczająca infrastruktura drogowa

Brak bazy turystyczno - wypoczynkowej

Występowanie dużej liczby ptaków
wodnych, w tym bardzo rzadko
spotykanych i zagrożonych wyginięciem
ZAGROŻENIA

SZANSE
Możliwość skorzystania ze środków
funduszy unijnych

Realne zagrożenie powodziowe

Integracja z Unią Europejską

Nieudane próby zdobycia dofinansowania

Stworzenie ofert i możliwości do rozwoju
młodych ludzi

Migracja młodzieży do miast

Brak finansów na realizację zadań

Rozwój „Doliny Karpia”

Zanieczyszczenie wód gruntowych
ściekami

Przebieg „Wiślanej Trasy Rowerowej”
przez miejscowość

Bezrobocie

Uruchomienie kursów komunikacji
zbiorowej
Pozyskanie inwestorów rozwijających
gospodarstwa ekologiczne i
agroturystyczne

Gmina Spytkowice
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6.WIZJA ODNOWY I ROZWOJU WSI:
„LIPOWA – WIEŚ ESTETYCZNA, ROZWIJAJĄCA SIĘ DBAJĄCA O SPECYFIKE REGIONU, W KTÓREJ BEZ PZRESZKÓD
MOŻNA ROZWIJAC SWOJE ZAINTERESOWANIA
Wieś marzeń nastawiona na intensywny rozwój agroturystyki i realizacje postawionych celów.

PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Rozwój wsi, agroturystyka z preferowaniem gospodarstw
agroturystycznych i ekologicznych

Poprawa warunków życia codziennego mieszańców, rozbudowa
infrastruktury

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lipowa w
Tworzenie warunków do powstania i rozwoju rolnictwa ekologicznego ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
Rekultywowanie gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy
ekologiczne

Remont i modernizacja kaplicy

Kultywowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Modernizacja Centrum Wsi – Powstanie „Wizytówki Wsi”

Nasadzanie drzew, tworzenie „zielonych płuc” wsi

Modernizacja istniejących dróg /ul. Lipowa i Nadwiślańska/ ,
wykonanie drogi łączącej miejscowość z przysiółkiem Chałupki w
Ryczowie oraz oznakowanie dróg i skrzyżowań

Rekultywacja gruntów rolnych z przeznaczeniem na uprawy
ekologiczne

Przebudowa Budynku WDK w celu utworzenia świetlicy wiejskiej i
miejsca spotkań mieszkańców wraz z wyposażeniem obiektu i świetlicy
oraz zakup sprzętu multimedialnego.
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PRIORYTET 1

PRIORYTET 2

Rozwój wsi, agroturystyka z preferowaniem gospodarstw
agroturystycznych i ekologicznych

Poprawa warunków życia codziennego mieszańców, rozbudowa
infrastruktury

Zalesianie nieużytków

Wykorzystanie źródeł geotermalnych i alternatywnych źródeł energii
(np. kolektory słoneczne)

Rozwój agroturystyki rekreacji i odpoczynku

Tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez dostęp do sieci
internetowej

Kultywowanie obrzędów i tradycji

Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie
ogólnodostępnego placów zabaw przy ul. Nadwiślańskiej obok WDK

Tworzenie warunków do powstawania gospodarstw
agroturystycznych

Powstanie strefy aktywności fizycznej poprzez budowę ogólnodostępnej
siłowni plenerowej przy Wiejskim Domu Kultury

Wytyczenie i oznakowanie szlaków kajakowych

Budowa chodników dla pieszych

Oznakowanie „Wiślanej Trasy Rowerowej” i stworzenie lokalnych
atrakcji i ścieżek rowerowych przyciągających turystów.

Utworzenie połączeń komunikacji zbiorowej, łączących miejscowość z
centrum gminy i ościennymi miastami.

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a zwłaszcza Stworzenie programu dofinansowania wymiany kotłów c.o. na
wśród dzieci i młodzieży
ekologiczne
Modernizacja, rozbudowa i oznakowanie istniejących szlaków
rowerowych i pieszych oraz wyznaczenie nowych tras

Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury wraz z
modernizacją i rozbudową istniejącego placu zabaw oraz utworzeniem
miejsca spotkań dla mieszkańców (stoliki, altanka)

Zagospodarowanie terenów zielonych nad brzegiem Wisły

Modernizacja dróg rolniczych
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
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7. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia
dokumentu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ich obiektywnym potrzebom
oraz mając na uwadze czynniki warunkujące możliwość przyszłego rozwoju, odnowy
i rewitalizacji miejscowości Lipowa, przystąpiono do opracowania głównych dokumentów
planistyczne jakimi są Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Spytkowice,
Gminny Program Rewitalizacji oraz Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości. Realizacja
zamierzeń zawartych w tychże dokumentach, wymaga podjęcia starań dla pozyskania
dodatkowych środków budżetowych, na realizację poszczególnych inwestycji. Przygotowana
na potrzeby niniejszego dokumentu inwentaryzacja zasobów oraz analiza SWOT wskazała
nie tylko podstawowe problemy i zagrożenia, ale również kierunki przyszłego, pożądanego
rozwoju miejscowości Lipowa. Wśród najważniejszych zadań należy wskazać rozwiązanie
problemów gospodarki ściekowej, jako zadanie istotne nie tylko dla sołectwa, ale również dla
całej gminy. Jest to inwestycja, która ze względu na wysoki koszt realizacji winna być
finansowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w latach 2016 – 2022. Mając to na uwadze, w opisie planowanych zadań w perspektywie 7 lat
od dnia przyjęcia aktualizacji dokumentu, tj. od 2016 roku główną inwestycją w planie
finansowym zarówno sołectwa jak i gminy będzie zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice”.
Prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju wymaga inwestowania nie tylko
w obszary, które są nie doinwestowane. Nie można zapomnieć o wspieraniu dziedzin
stosunkowo dobrze rozwiniętych takich jak: stan wyszkolenia i wyposażenia OSP, bogatych
tradycji kulturalnych oraz aktywnej działalności organizacji społecznych. Wszystkie te
działania realizowane łącznie w sposób zrównoważony przyczynią się do rewitalizacji
i rozwoju miejscowości.
W obrębie dziedzin wsparcia określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 oraz na lata 2014 – 2020 rozpatruje się wdrożenie pięciu głównych
założeń:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lipowa w ramach realizacji
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Spytkowice.
2. Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie ogólnodostępnego
placów zabaw przy ul. Nadwiślańskiej obok Wiejskiego Domu Kultury – zadanie
zrealizowane.
Gmina Spytkowice
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3. Powstanie strefy aktywności fizycznej poprzez budowę ogólnodostępnej siłowni
plenerowej przy Wiejskim Domu Kultury.
4. Remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie drogi łączącej miejscowość
z przysiółkiem Chałupki w Ryczowie.
5. Przebudowa budynku WDK w celu utworzenia świetlicy wiejskiej i miejsca spotkań
mieszkańców wraz z wyposażeniem obiektu i świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu
wokół budynku w celu utworzeniem miejsca spotkań dla mieszkańców.
Mając na uwadze konieczność ustalenia hierarchii potrzeb, za sprawę priorytetową
uznaje się: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lipowa
w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice”, „Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i wyposażenie ogólnodostępnego placów zabaw przy ul. Nadwiślańskiej obok Wiejskiego
Domu

Kultury”,

„Powstanie

strefy

aktywności

fizycznej

poprzez

budowę

ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy Wiejskim Domu Kultury”, „Remont
i

modernizacja dróg gminnych

oraz wykonanie drogi

łączącej

miejscowość

z przysiółkiem Chałupki w Ryczowie” i „Przebudowa budynku WDK w celu utworzenia
świetlicy wiejskiej i miejsca spotkań mieszkańców wraz z wyposażeniem obiektu
i świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzeniem miejsca
spotkań dla mieszkańców”.
Realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Lipowa w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Spytkowice” z powodu braku opracowanej na chwilę obecną dokumentacji
projektowej planuje się w latach 2017 – 2019.

7.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lipowa
w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
7.1.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest wykonanie zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
sołectwa Lipowa. Na terenie miejscowości nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej. Gmina
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Spytkowice wybudowała w latach 2001 – 2004 oraz 2013 - 2014 na terenie miejscowości
Spytkowice oczyszczalnie ścieków o przepustowości 300m3/d z siecią kanalizacji sanitarnej
o łącznej długości 27,6km oraz na terenie miejscowości Bachowice oczyszczalnię ścieków
o przepustowości 34m3/d z siecią kanalizacyjną o długości 3,4km. Wykonane inwestycje
obsługują tylko 2600 osób z rzeczywistych 10309 mieszkańców gminy, co stanowi 25,2%
mieszkańców gminy. Stosunek sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 36,3%. Niski
wskaźnik oraz fakt, że na pozostałym terenie gminy ścieki odprowadzane są do osadników
ścieków, skąd na skutek nieszczelności infiltrują do gleby wskazują na duże zagrożenie dla
czystości wód i gleby. W celu poprawy tego stanu oraz ochrony wody pitnej została
opracowana koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Spytkowice.
Objęciem zbiorowym systemem odprowadzania ścieków wsi miejsce wynika z faktu, że leży
ona w zlewni rzek Wisły i Skawy oraz w starorzeczu rzeki Wisły i obszarze sieci Natura
2000. realizacja przedsięwzięcia wpłynie również znacząco na likwidację barier w rozwoju
gospodarczym gminy.
Głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa
Lipowa poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW na lata 2014 – 2020.
Projekt mieści się również w zakresie działania, gdzie określono, że wsparcie udzielane
będzie na projekty w zakresie m. in. budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia
obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz
zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.
7.1.2. Opis zadania – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości
Lipowa w ramach realizacji kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Spytkowice.
Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie wsi Lipowa położonej w Gminie
Spytkowice, na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach realizacji
projektu w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym etapem będzie wykonanie 1,2km kolektora
grawitacyjnego sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm z rur PCV oraz około 1,0km
kolektora tłocznego o średnicy 90mm oraz budowa jednej pompowni wraz z przyłączem
elektrycznym.
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7.1.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.
2.

Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.
3.
Nadzór inwestorski
SUMA

100 000,00
2 200 000,00
40 000,00
2 340 000,00

7.1.4. Źródło finansowania

Lp

1.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Środki
własne
gminy
(PLN)

100 000,00

-

2 240 000,00

2 340 000,00

Zadanie

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie
miejscowości Lipowa w
ramach realizacji
kompleksowego
rozwiązania gospodarki
wodno – ściekowej w
Gminie Spytkowice

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

1 755 000,00

7.1.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji place
zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap
Dokumentacja projektowa
Roboty budowlane związane z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej i przepompowni.

Czas trwania
I kw. 2017 – IV kw. 2017
I kw. 2019 – IV kw. 2019

7.2. Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę i wyposażenie
ogólnodostępnego placów zabaw przy ul. Nadwiślańskiej obok Domu
Wiejskiego.
7.2.1. Uzasadnienie planowanych działań.
Nieustanne i szybkie tempo zmian zachodzących w środowisku otaczającym
człowieka odbija się na nim w sposób niekorzystny. Brak aktywności ruchowej w
szczególności w młodym wieku niesie za sobą konsekwencje w latach późniejszych.
Współcześnie wiele zainteresowań i zabaw dzieci powoduje, iż coraz więcej czasu spędzają
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one w pomieszczeniach, co w rezultacie wpływa na spadek poziomu ich aktywności
ruchowej. Czynnikiem mogącym zmienić tą sytuację jest budowa placu zabaw obok budynku
Domu Wiejskiego przeznaczonego nie tylko dla dzieci, ale także dla całych rodzin.
Stworzony projekt przy poparciu mieszkańców oraz władz gminy uwzględnił:
- potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i rodziców;
- zróżnicowanie ukształtowania otoczenia;
- warunki klimatyczne jak zwiększone występowanie nasłonecznienia, wiatru, czy deszczu;
- warunki dotyczące ewentualnego zanieczyszczenia, czy hałasu;
- bezpieczeństwo i funkcje urządzeń.
7.2.2. Opis zadania – Powstanie strefy rekreacji dziecięcej poprzez budowę
i wyposażenie ogólnodostępnego placów zabaw przy ul. Nadwiślańskiej obok Domu
Wiejskiego.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie części działek 3109/6, 3109/7
położonych w Lipowej na potrzeby placu zabaw. Zadanie obejmuje teren działki 3109/6,
3109/7 położonych w Lipowej, Gmina Spytkowice, powiat Wadowice i stanowiącej własność
Gminy Spytkowice.
Zakres inwestycji obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym:
dwóch huśtawek wahadłowych dla dwóch osób,
dwóch huśtawek wagowych,
trzech huśtawek na sprężynach,
sześciokątnego zestawu zabawowego z drabinkami pionowymi,
piaskownicy,
karuzeli,
równoważni,
ławek i koszy na śmieci,
a także wykonanie nawierzchni utwardzonej wzdłuż ciągów pieszych i nawierzchni
trawiastej wokół urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia placu zabaw.
Projektowane zagospodarowanie terenu:
1. Powierzchnia objęta opracowaniem

- 200,0m2

2. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

- 71,76m2

3. Powierzchnia nawierzchni naturalnych

- 128,14m2

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na terenie istniejącego budynku dydaktycznego.
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Na teren placu zabaw prowadzi wejście zlokalizowane od strony drogi gminnej z ciągu
pieszego prowadzącego do budynku Domu Wiejskiego. Plac zabaw obejmuje powierzchnię
200,0m2. Urządzenia zostały rozmieszczone z pozostawieniem wolnych dodatkowych
przestrzeni dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla wózków i miejsca dla dorosłych
towarzyszących dzieciom w zabawie. Dodatkowymi elementami wyposażenia placu zabaw są
ławki oraz kosze na odpady. Na terenie placu zabaw nie projektuje się zieleni urządzonej.
Działka nie jest zadrzewiona ani też zakrzewiona w związku z czym nie jest wymagana
wycinka drzew w ramach prowadzonej inwestycji. Dodatkowo w celu zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowników projektuje się ogrodzenie strefy rekreacyjnej ogrodzeniem
panelowym.
7.2.3. Zestawienie kosztów
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul. Nadwiślańskiej obok Domu
Wiejskiego.
SUMA
1.

94 580,67

94 580,67

7.2.4. Źródło finansowania

Lp

Zadanie

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Środki własne
gminy
(PLN)

1.

Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul.
Nadwiślańskiej obok Domu
Wiejskiego

-

95 000,00

-

95 000,00

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
(85%)
80 750,00

7.2.5. Harmonogram realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowane do realizacji place
zabaw wykonane zostaną wg. następującego harmonogramu.
Lp.
1.

Etap
Budowa i wyposażenie ogólnodostępnego placu
zabaw przy ul. Nadwiślańskiej obok Domu
Wiejskiego

Czas trwania
III kw. 2009 – III kw. 2009

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.
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7.3. Powstanie strefy aktywności fizycznej poprzez budowę ogólnodostępnej
siłowni plenerowej przy Domu Wiejskim.
7.3.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej. Obiekt po
zakończeniu realizacji będzie własnością Gminy Spytkowice, a korzystać z niego będzie cała
społeczność lokalna. Nowe, lepsze warunki wpłyną na rozwój fizyczny mieszkańców,
poprzez stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku. Ponadto głównym celem
inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Lipowa poprzez zaspokojenie
potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury,
i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7.3.2. Opis zadania – Powstanie strefy aktywności fizycznej poprzez budowę
ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy Domu Wiejskim.
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr 3109/6, 3109/7, 3109/10
położonych w Lipowej, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. W ramach
realizacji zadania powstanie siłownia plenerowa wyposażona w 6 urządzeń tj. steper, prasa
nożna, orbitrek, ławeczka, wyciskanie i wahadło. Nawierzchnia pomiędzy urządzeniami
zostanie wykonana jako piaskowa lub kruszywa płukanego. Dodatkowo planuje się
zamontowanie ławeczek i koszy na śmieci.
7.3.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość brutto (PLN)

1.

Przygotowanie dokumentacji projektowej

10 000,00

2.

Zakup i montaż urządzeń

40 000,00

3.

Wykonanie nawierzchni

10 000,00

SUMA

60 000,00
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7.3.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Środki
własne gminy
(PLN)

-

10 000,00

50 000,00

60 000,00

Budowa ogólnodostępnej
siłowni plenerowej

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)
(63,63%)
31 000,00

7.3.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowane
do realizacji budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej zostanie wykonana wg.
następującego harmonogramu.
Lp.
1.
2.

Etap

Czas trwania

Opracowanie dokumentacji projektowej
Zakup i montaż wyposażenia oraz wykonanie
nawierzchni

II kw. 2017 – III kw. 2017
II kw. 2018 – III kw. 2018

7.4. Remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie ścieżki łączącej
miejscowość z przysiółkiem Chałupki w Ryczowie.
7.4.1. Uzasadnienie projektu.
Przedmiotem projektu jest kontynuacja remontu i modernizacji dróg gminnych
(ul. Nadwiślańska i ul. Lipowa) oraz budowa nowej ścieżki łączącej miejscowość
z przysiółkiem Chałupki w Ryczowie. Realizacja inwestycji przyczyni się poprawa jakości
życia na obszarze sołectwa Lipowa poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz przyczyni
się do rozwoju miejscowości. Jest to cel tożsamy z celem działania „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” i poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
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7.4.2. Opis zadania – Remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie ścieżki
łączącej miejscowość z przysiółkiem Chałupki w Ryczowie.
Planowana inwestycja polega na dokończeniu remontów dróg gminnych tj.
ul. Nadwiślańskiej i Lipowej oraz budowie nowej ścieżki (drogi) łączącej miejscowość
z przysiółkiem Chałupki. Realizacja inwestycji wymaga opracowania kompleksowych
dokumentacji projektowych. Budowa ścieżki (drogi) prowadzącej z miejscowości Lipowa do
przysiółka Chałupki jest zasadna ze względu na znaczą poprawę komunikacyjną
miejscowości oraz ze względu na fakt, że w terenie istnieje możliwość poprowadzenia drogi
po istniejącej drodze gruntowej wykorzystywanej przez rowerzystów. Powstała w ramach
realizacji inwestycji droga będzie służyła nie tylko mieszkańcom ale również turystą,
a zwłaszcza rowerzystą, gdyż może stanowić połączenie Wiślanej Trasy Rowerowej z innymi
tarasami rowerowymi znajdującymi się na terenie gminy.
7.4.3. Zestawienie kosztów.
Lp.

Wartość brutto (PLN)

Rodzaj kosztu

1.

Przygotowanie dokumentacji projektowej

30 000,00

2.

Remont nawierzchni dróg gminnych

150 000,00

3.

Budowa nowej ścieżki (drogi)

500 000,00

SUMA

680 000,00

7.3.4. Źródło finansowania

Lp

1.

Zadanie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Remont i modernizacja dróg
gminnych oraz wykonanie
30 000,00 150 000,00 500 000,00
ścieżki łączącej
miejscowość z przysiółkiem
Chałupki w Ryczowie

Środki
własne
gminy
(PLN)

Oczekiwana
wartość
refundacji
(PLN)

680 000,00

(63,63%)
351 000,00

7.3.5. Harmonogram realizacji.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy. Planowany do realizacji
remont i modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie ścieżki łączącej miejscowość
z przysiółkiem Chałupki w Ryczowie nastąpi wg. następującego harmonogramu.
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Lp.
1.
2.
3.

Etap
Opracowanie dokumentacji projektowej
Remont i modernizacja dróg gminnych
Budowa nowej ścieżki (drogi)

Czas trwania
I kw. 2018 – IV kw. 2018
II kw. 2019 – III kw. 2019
II kw. 2020 – IV kw. 2020

7.5. Przebudowa budynku Domu Wiejskiego w celu utworzenia świetlicy
wiejskiej i miejsca spotkań mieszkańców wraz z wyposażeniem obiektu
i świetlicy oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu
utworzeniem miejsca spotkań dla mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest przebudowa Domu Wiejskiego przy ul. Nadwiślańskiej.
W ramach realizacji zadania planowane jest:
-

przebudowy i remont budynku wraz z nadbudowa konstrukcji dachowej oraz
termomodernizacją ścian i wymianą stolarki okiennej,

-

remont pomieszczeń istniejącej świetlicy,

-

zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz sprzętu
multimedialnego i komputerowego do świetlicy w celu umożliwienia mieszkańcom
dostępu do bezpłatnego internetu,

-

ogrodzenie terenu i jego zagospodarowanie (dojścia, ławki, stoliki, altanka).

Realizacja tego projektu przyczyni się do rozwoju miejscowości oraz stworzy jej
mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym. Ponadto
głównym celem inwestycji jest „Poprawa jakości życia na obszarze sołectwa Lipowa poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych”. Jest to cel tożsamy z celem działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” i poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
Na chwilę obecna projekt jest na etapie wstępnych koncepcji i nie można podać jego
wartości. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2022. Dokładny kosztorys zadania
i harmonogram realizacji zostanie podany po wykonaniu dokumentacji projektowej
i opracowaniu kosztorysu robót.
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8. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia
kontaktów

potrzeb

mieszkańców,

społecznych,

ze

względu

sprzyjających
na

położenie

nawiązywaniu
oraz

cechy

funkcjonalno – przestrzenne.
Na terenie miejscowości Lipowa można wyróżnić obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Obszar ten położony w centrum miejscowości Lipowa obejmuje obszar około 1,0ha. Na
obszarze tym zlokalizowane są: Dom Wiejski, remiza, kaplica oraz ogólnodostępny plac
zabaw, wybudowany przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Obszar ten ze względu na swoje położenie oraz koncentrację dużej liczby instytucji, obiektów
kulturalnych, religijnych i rekreacyjnych w znaczący sposób wpływa na zaspokojenie potrzeb
mieszkańców, sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych i odgrywa duże znaczenie
w codziennym życiu. Teren placu zabaw jest miejscem spędzania czasu wolnego przez całe
rodziny, a niezabudowane, rolnicze tereny, to miejsce częstych spacerów i odpoczynku na
świeżym powietrzu.
W Planie Odnowy Miejscowości uwzględniono realizację na tym obszarze czterech
zadań, z których większość została ujęta jako priorytetowe dla rozwoju miejscowości
i poprawy jakości życia mieszkańców. Realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost
atrakcyjności tego miejsca, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic.
Ponadto wpłynie również na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Realizacja tego
celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycje na tym obszarze podniosą
walory kulturalne, rekreacyjne i estetyczne miejscowości Lipowa, jak również pozwolą
zintegrować się społeczeństwu, zawiązać się nowym organizacjom i poprawić funkcjonalność
już istniejących. Rozwój obszaru przełoży się na wzrost aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej i wpłynie na poprawę stanu infrastruktury społecznej, jakości życia mieszkańców
oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości i przyczyni się do rewitalizacji obszaru.
Obszar ten zaznaczono na mapie i zdjęciu satelitarnym.
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Mapa prezentująca obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Lipowa

Zdjęcie satelitarne prezentujące obszar o szczególnym znaczeniu w centrum miejscowości Lipowa
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9. Podsumowanie.
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

koniecznym

i

niezbędnym

w działaniach mających na celu uzyskanie wsparcia i pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych dla realizowanych projektów, m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Cele działania „Odnowa i rozwój wsi.” to przede wszystkim:
podniesienie standardu życia i pracy na wsi
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
wzrost atrakcyjności turystycznej
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Właśnie te cele miały na uwadze osoby przystępując do pracy nad Planem Odnowy
Miejscowości Lipowa. Działanie przewiduje wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, na
które będzie składany wniosek. Działanie ma na celu mobilizację lokalnych środowisk
wiejskich do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju regionu i poprawy warunków
i jakości życia na wsi. Realizacja projektów zawartych w dokumencie przyniesie także efekt
w postaci poczucia współodpowiedzialności lokalnej społeczności za przyszły rozwój
naszego mikroregionu.
Plan Odnowy Miejscowości Lipowa został przygotowywany przy udziale
przedstawiciela gminy, ale z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Koncentruje się
przede wszystkim na przedsięwzięciach lokalnych, których realizacja przyczyni się do
poprawy jakości życia mieszkańców oraz do stworzenie warunków dla rozwoju turystyki
i przedsiębiorczości na terenie miejscowości jak i całej gminy. W odróżnieniu od strategii
rozwoju gminy, która skupia się raczej na infrastrukturze i gospodarce, Plan Odnowy
Miejscowości podejmuje zagadnienia bardziej społeczne i kulturowe, oprócz więc poprawy
warunków materialnych wpływa też na zaspokojenie potrzeb duchowych i społecznych
człowieka oraz budzi poczucie współodpowiedzialności za sytuację w regionie. Wieś
powinna się rozwijać, ale nie powinna zatracać swoich wartości i stylu życia. W procesie
dostosowania do wymogów współczesności powinna być sobą i rozwijać ten wielki potencjał
jakim dysponuje. Obecnie wieś ze słabo rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną ma
utrudnione zadanie w procesie odnowy i rewitalizacji obszaru, jednak nawet przy
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ograniczonych zasobach materialnych dzięki współpracy mieszkańców z władzami
lokalnymi, powoli, systematycznie można doprowadzić do trwałej poprawy poziomu życia na
wsi.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Lipowa spoczywać będzie na Sołtysie Wsi,
Radzie Sołeckiej i Lokalnej Grupie Działania, która została wybrana spośród mieszkańców
w celu ich reprezentowania i dążenia do rewitalizacji i rozwoju naszej miejscowości.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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