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WSTĘP
Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji wprowadza definicję rewitalizacji
jako proces mający na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
który prowadzony jest na podstawie gminnego programu rewitalizacji:

REWITALIZACJA
zgodnie z art. 2. ust. 1. Ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja to
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji.

W celu objęcia rewitalizacją obszarów, które cechują się występowaniem zjawisk
o charakterze

kryzysowym,

konieczne

jest

zidentyfikowanie

i wyznaczenie

obszaru

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Procedura ta jest wskazana w Ustawie i polega na
wyznaczeniu obszaru gminy znajdującego się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych. Obszar ten może zostać uznany za zdegradowany, gdy
dodatkowo występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.
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OBSZAR ZDEGRADOWANY
zgodnie z art. 9. ust. 1. Ustawy o rewitalizacji, jest to obszar gminy
znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia,
ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa
w życiu publicznym i kulturalnym. Obszar taki można wyznaczyć
jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim
ponadto

co

najmniej

gospodarczych,

jednego

środowiskowych,

z negatywnych

zjawisk:

przestrzenno-funkcjonalnych,

technicznych.

Po spełnieniu przez dany obszar przesłanek uznania go za zdegradowany, jego całość
lub część może zostać uznana za obszar rewitalizacji. Istotnym warunkiem do wyznaczenia
obszaru rewitalizacji jest fakt, iż obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

OBSZAR REWITALIZACJI
zgodnie z art. 10. ust. 1. Ustawy o rewitalizacji, jest to obszar
obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym
z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza
prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy
niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż
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30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być
podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze
sobą wspólnych granic.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji stanowią pewne całości, o wytyczonych
granicach. Tereny zawierające się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, jak
również poza nimi, są łatwe do zidentyfikowania. Ponadto, obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji muszą obejmować miejsca koncentracji zabudowy i zamieszkania ludności, gdyż
tylko w takich jednostkach objawiają się problemy społeczne, które stanowią główny
wyznacznik obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W przypadku, gdy obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji składają się podobszarów, podobszary te posiadają te
same cechy.

Gmina Piwniczna-Zdrój przystąpiła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. W tym celu dokonano delimitacji poszczególnych obszarów i poddano
je diagnozie, by możliwe było zidentyfikowanie tych części gminy, w których negatywne
zjawiska, w szczególności społeczne cechują się dużą koncentracją.
Przyjęto

kilkuetapową

procedurę

delimitacji

spełniającą

wymogi

Ustawy

o rewitalizacji. Procedura ta składała się z kilku następujących po sobie etapów:
A) Etap I polegał na wyznaczeniu tzw. jednostek urbanistycznych (zamieszkanych), które
określa się jako najmniejsze, niepodzielne na kolejnych etapach postępowania obszary
gminy, dla których możliwe jest pozyskanie danych statystycznych dotyczących
w szczególności

zjawisk

społecznych

(art. 9 ustawy),

a

także

gospodarczych,

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Podział na jednostki
urbanistyczne opierał się na szeregu zdefiniowanych czynników, został on
skonsultowany i zatwierdzony przez Władze Gminy.
B) W kolejnym etapie pozyskano niezbędne dane statystyczne oraz przeprowadzono
analizę wskaźnikową wyznaczonych uprzednio jednostek urbanistycznych. Analiza
dotyczyła przede wszystkim sfery społecznej, jednak zgodnie z zapisami ustawy
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zebrano również informacje dotyczące negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Analizę dla sfery
społecznej przeprowadzono z wykorzystaniem wskaźnika syntetycznego.
Ostatnim etapem było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Za obszar zdegradowany uznano te jednostki urbanistyczne, w których w wyniku
przeprowadzonej analizy wskaźnikowej zdiagnozowano kryzys z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych oraz zidentyfikowano problemy w sferze gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Spośród zdegradowanych
jednostek urbanistycznych wybrano obszar rewitalizacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono jednostki, które spełniają warunki
ustawowe i mogą być uznane za obszar zdegradowany. Są to jednostki Czercz, Kosarzyska,
Wierchomla.

X

-

X

7.

Kosarzyska

X
X

11. Wierchomla

Jednostka
zdegradowan
a

Sfera
środowiskowa

Czercz

Nazwa obszaru

Sfera
przestrzennofunkcjonalna
Sfera
techniczna

Sfera
gospodarcza

6.

Jednostka

Sfera
społeczna

Tabela 1. Wynik przeprowadzonej delimitacji i diagnozy obszaru zdegradowanego

X

-

X

X

-

-

X

-

-

X

X

Źródło: Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W trzech wybranych jednostkach zidentyfikowano koncentrację zjawisk społecznych,
w każdej z nich także wystąpiło co najmniej jedno negatywne zjawisko z pozostałych sfer.
Wyznaczone w wyniku przeprowadzonej diagnozy i analizy obszary zdegradowane nie
przekraczają ograniczeń ustawowych, zgodnie z którymi obszar rewitalizacji nie może
przekraczać 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30% mieszkańców. Trzy jednostki
urbanistyczne tworzące obszar zdegradowany posiadają łączną powierzchnię około 2,31 %

7

Gminny Program Rewitalizacji

gminy, mieszka w nich 27,4% mieszkańców. Z tego względu całość obszaru zdegradowanego
zamieszkałego może zostać uznana za obszar rewitalizacji.
Zdecydowano się na zmniejszenie obszaru rewitalizacji w stosunku do obszaru
zdegradowanego, z uwagi na koncentrację problemów w jednym z obszarów. Obszar Czercz
cechuje się zarówno najniższą wartością wskaźnika syntetycznego, co oznacza iż diagnoza sfery
społecznej dała najbardziej niekorzystny wynik, jak również zidentyfikowano w nim negatywne
zjawiska w sferze środowiskowej i funkcjonalno-przestrzennej. Ze względu na to, iż
przeprowadzona diagnoza wskazała, iż jednostka urbanistyczna Czercz cechuje się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 Ustawy o rewitalizacji, uznanie go
za obszar rewitalizacji jest uzasadnione.

Tabela 2. Powierzchnia i liczba ludności obszaru rewitalizacji
Liczba ludności

907

Czercz

% ludności
gminy

Powierzchnia

8,5%

72,44

% powierzchni
gminy
0,57%

Źródło: Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Pełna analiza jednostek urbanistycznych wyznaczonych na terenie gminy PiwnicznaZdrój wraz z metodologią przeprowadzenia badania i wykorzystanymi danymi znajduje się
w dokumencie „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”.

Po przeprowadzonej procedurze wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji, Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju drogą uchwały przyjęła zidentyfikowany obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji, dzięki czemu możliwe jest objęcie wyznaczonego obszaru
procesem rewitalizacji.
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1. Identyfikacja obszaru rewitalizacji
Gmina Piwniczna-Zdrój, na terenie której położony jest obszar rewitalizacji objęty
niniejszym planem, to gmina położona w południowo-wschodniej części powiatu
nowosądeckiego. Powiat nowosądecki usytuowany jest w południowej części województwa
małopolskiego, w bardzo atrakcyjnym turystycznie oraz cennym pod względem przyrodniczym
i krajobrazowym obszarze. Dużą część jego powierzchni zajmują pasma górskie (Beskid
Sądecki, Beskid Niski, Beskid Wyspowy). Powiat graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Przez
powiat przepływa Dunajec wraz z głównymi dopływami – Popradem i Kamienicą.
Rysunek 1. Schematyczna mapa województwa małopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych

Powiat nowosądecki jest największym pod względem powierzchni powiatem ziemskim
regionu. Przez powiat nowosądecki przebiegają ważne szlaki komunikacyjne kraju i regionu,
w tym droga krajowa nr 28 (zwana trasą karpacką, biegnąca od Zatoru do przejścia granicznego
w Medyce) Obszar powiatu, pomimo peryferyjności swojego położenia w regionie, usytuowany
jest stosunkowo niedaleko ważnych ośrodków miejskich regionu. Położenie powiatu w dobrze
9
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skomunikowanym obszarze, w stosunkowo niewielkiej odległości od stolicy Małopolski, przy
granicy ze Słowacją oraz na atrakcyjnym turystycznie obszarze należy do jego atutów.
Strukturę administracyjną Powiatu tworzą:


Gminy miejskie: Grybów;



Gminy miejsko-wiejskie: Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Stary Sącz;



Gminy wiejskie: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna,
Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Rytro.

Rysunek 2. Schematyczna mapa powiatu nowosądeckiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych

Miejsko-wiejska gmina Piwniczna-Zdrój położona jest południowej części powiatu, nad
rzeką Poprad i należy do gmin górskich. Sąsiaduje z gminami Rytro, Nawojowa, Łabowa, Krynica
oraz Muszyna, a także bezpośrednio ze Słowacją.
W skład gminy Piwniczna-Zdrój wchodzi miasto Piwniczna-Zdrój oraz 6 sołectw:
Kokuszka, Głębokie, Wierchomla, Łomnica, Zubrzyk i Młodów.
Miasto Piwniczna-Zdrój położone jest w południowo-zachodniej części gminy. Jest
jednym z pięciu miast powiatu nowosądeckiego. Pomimo położenia w obszarze górskim,
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miasto cechuje się wysoką dostępnością komunikacyjną – przebiega przez nie droga krajowa
nr 87, łącząca Nowy Sącz z granicą ze Słowacją oraz droga wojewódzka nr 971 łącząca
Piwniczną Zdrój, Muszynę i Krynicę Zdrój, a także stanowiąca połączenie pomiędzy drogą
krajową nr 87 a drogą krajową nr 75. W mieście Piwniczna-Zdrój znajduje się przejście
graniczne ze Słowacją Piwniczna-Zdrój – Mnisek nad Popradem. Położenie miasta należy do
jego atutów. Wysoka dostępność komunikacyjna, bliskość Słowacji, górskie położenie,
lecznictwo uzdrowiskowe oraz wysokie walory przyrodniczo- krajobrazowe sprawiają, że
Piwniczna-Zdrój jest jedną z bardziej znanych i chętnie odwiedzanych miejscowości
wypoczynkowych w Małopolsce.
Obszar rewitalizacji został wyznaczony w toku przeprowadzonej diagnozy stanu
obecnego gminy Piwniczna-Zdrój, mającej na celu identyfikację miejsc koncentracji problemów
społecznych oraz jednoczesnego wystąpienia co najmniej jednego negatywnego zjawiska
gospodarczego,

przestrzenno-funkcjonalnego,

środowiskowego,

technicznego.

Przed

dokonaniem diagnozy, gmina Piwniczna-Zdrój została podzielona na jednostki urbanistyczne
- obszary spójne, dające się wyodrębnić jako pewne całości pod względem społecznym,
morfologicznym,

funkcjonalnym

i przestrzennym.

Cechą

charakterystyczną

jednostek

urbanistycznych jest fakt, iż obejmują one wyłącznie obszary zamieszkałe. Dzięki temu w ich
skład wchodzą tereny, których główną cechą jest koncentracja zabudowy mieszkaniowej jako
podstawowej formy użytkowania. Dzięki objęciu podziałem na jednostki urbanistyczne
wyłącznie obszarów zamieszkanych, unika się prowadzenia diagnozy dla obszarów
użytkowanych w inny sposób, gdzie funkcja mieszkaniowa ma dużo mniejsze znaczenie lub nie
występuje w ogóle (np. lasy, pola), w związku z czym nie występują w nich zjawiska społeczne.
Z uwagi na fakt, iż rewitalizacja ma przede wszystkim służyć społeczności nią objętej,
wyznaczanie jednostek urbanistycznych jako obszarów zamieszkałych pozwala na skupieniu się
na obszarach w których zachodzą procesy społeczne. Metoda prowadzenia diagnozy w oparciu
o jednostki urbanistyczne jest w pełni zgodna z zapisami Ustawy o rewitalizacji, która wskazuje,
iż obszar zdegradowany (na bazie którego wyznacza się obszar rewitalizacji) jest to obszar
znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym. Wyznaczono 12 następujących jednostek urbanistycznych:
11
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Tabela 3. Podział gminy Piwniczna-Zdrój na jednostki urbanistyczne

LP.

Liczba
ludności

Nazwa obszaru

(stan na
31.12.2014)

1.

Centrum (Piwniczna-Zdrój, ulice
Bolesława
Chrobrego,
Daszyńskiego,
Kazimierza
Wielkiego, Kolejowa, Kościuszki,
Krakowska, Krynicka 3-go Maja,
Marciszewskiego,
Ogrodowa,
Rynek,
Rzeszutka,
Targowa,
Źródlana,
Sobieskiego,
Halna,
Partyzantów, Pola, Bzinaki, Hale,
Jeziory, Łazarkówka)

2.

Zawodzie (Piwniczna-Zdrój,
Zawodzie, os. Zdrojowe)

3.

% całości
ludności
gminy

(stan na
31.12.2014

Powierzchnia
w ha

%
powierzchn
i gminy

1 041

9,7%

69,14

0,55%

885

8,3%

98,22

0,78%

Miasto (Piwniczna-Zdrój, osiedle
Borownice, osiedle Witkowice)

715

6,7%

81,12

0,64%

4.

Majerz
(Piwniczna-Zdrój,
Nadbrzeżna, Karpały, Zagrody)

512

4,8%

49,89

0,39%

5.

Hanuszów (Piwniczna-Zdrój, ul.
Gąsiorowskiego,
Węgierska,
Kosmydle, Podolik, Więckówka,
Zapotok)

650

6,1%

53,78

0,42%

6.

Czercz
(Piwniczna-Zdrój,
ul.
Szczawnicka, Słoneczna, Wilcze
Doły, Kijanki, Latawcowa, Łazy,
Piwowary)

907

8,5%

72,44

0,57%

7.

Kosarzyska
(Piwniczna-Zdrój,
Kosarzyska, Blankowa, Niewinna,
Cichoniówka, Tromowa, Polana,
Rewałówka,
Cerchla,
Lyskowa,
Magóry, Obidza, Podbukowiec,
Sucha Dolina, Świniarki, Trześniowy
Groń,
Werbówki,
Zaczerczyk,
Zamakowisko, Zwór)

1 249

11,6%

94,66

0,75%

8.

Młodów-Głębokie
Młodów i Głębokie)

996

9,3%

79,12

0,62%

9.

Kokuszka (sołectwo Kokuszka)

636

5,9%

41,78

0,33%

os.

ul

(sołectwa
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10.

Łomnica Zdrój (sołectwo ŁomnicaZdrój)

1 982

18,5%

160,60

1,27%

11.

Wierchomla (wieś Wierchomla
Wielka, wieś Wierchomla Mała)

780

7,3%

125,02

0,99%

12.

Zubrzyk (sołectwo Zubrzyk)

373

3,5%

24,61

0,19%

Źródło: Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Jednostką urbanistyczną największą pod względem liczby ludności i powierzchni jest
obszar Łomnica-Zdrój. Najmniejszą powierzchniowo jednostką jest Zubrzyk, także najmniej
osób mieszka w tym obszarze.
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Rysunek 3. Podział Gminy Piwniczna-Zdrój na jednostki urbanistyczne

Źródło: Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
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Pełna metodologia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została
opisana w dokumencie pn. „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji”, który był załącznikiem do uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.
W skład obszaru rewitalizacji wchodzi jednostka Czercz.
Rysunek 4. Obszar Czercz

Źródło: Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Obszar ten składa się z terenów koncentracji zabudowy środkowo-zachodniej części
miasta Piwniczna-Zdrój. Położony jest nad potokiem Czercz, obejmuje zarówno tereny
zabudowy jednorodzinnej, jak i kompleks obiektów turystyczno-rekreacyjnych po dawnym
ośrodku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Poprad” w Nowym Sączu.
Ze względu na ukształtowanie terenu układ ulic na terenie jednostki jest nieregularny,
zabudowa rozwija się w sposób nierównomierny. Obszar cechuje się wysokimi walorami
krajobrazowo-przyrodniczymi.
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Obszar rewitalizacji w 2014 roku liczył 907sób, co stanowiło 8,5 % mieszkańców gminy
Piwniczna-Zdrój.
Wykres 1. Liczba mieszkańców poszczególnych jednostek w 2014 roku
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Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Wykres 2. Liczba mieszkańców w obszarze rewitalizacji i w pozostałej części gminy
w 2014 roku
8,5%

91,5%
Obszar rewitalizacji

Pozostała część gminy

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
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2. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

2.1. Analiza zjawisk negatywnych – analiza ilościowa
SFERA SPOŁECZNA
Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, obszar może zostać uznany za zdegradowany
jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji
lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym. Do zbadania tych zjawisk w poszczególnych jednostkach gminy
Piwniczna-Zdrój, wykorzystano niżej zaprezentowane wskaźniki. Zostały one ujęte w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców, żeby ich wartości były porównywalne
Do zbadania zjawiska ubóstwa wykorzystano dane Ośrodka Pomocy Społecznej
dotyczące liczby osób pobierających zasiłek. Wskaźnik związany jest bezpośrednio powiązany
ze złą sytuacją materialną osób nim objętych i obniżoną jakością życia.
Wykres 3.

Liczba osób pobierających zasiłek na 1000 mieszkańców w 2014 roku
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Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Obszar rewitalizacji był jedną z pięciu jednostek o największej wartości badanego
wskaźnika. Cechował się także wyższym wskaźnikiem od średniej gminnej.
Wykres 4.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców
w 2014 roku - porównanie obszaru rewitalizacji i średniej gminnej
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Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej

Drugim badanym wskaźnikiem, opisującym zjawisko ubóstwa była liczba dzieci w wieku
do 17 lat , na które rodzice pobierają zasiłek, na 1000 mieszkańców.
Wykres 5. Liczba dzieci w wieku do 17 lat , na które rodzice pobierają zasiłek, na 1000
mieszkańców
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Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej
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Obszar rewitalizacji nie należy do jednostek o najwyższej wartości tego wskaźnika. Jego
wartość dla obszaru Czercz jest niższa od średniej gminnej.
Wykres 6. Liczba dzieci w wieku do 17 lat , na które rodzice pobierają zasiłek, na 1000
mieszkańców - porównanie obszaru rewitalizacji i średniej gminnej
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Źródło: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej

Powyższe dane wskazują, iż obszar rewitalizacji jest miejscem, w którym występują
problemy związane z ubóstwem i cechuje się on ich wyższą koncentracją w porównaniu do
całej gminy o czym świadczy wskaźnik dotyczący liczby osób pobierających zasiłki. Nie
występuje w obrębie obszaru natomiast koncentracja problemów związanych ze szczególnie
złą sytuacją materialną nieletnich.

Kolejnym badanym zjawiskiem jest zjawisko bezrobocia. Podobnie jak w przypadku
wskaźnika dotyczącego ubóstwa, by możliwe było wymierne porównanie skali zjawiska,
wskaźniki dotyczące bezrobocia zaprezentowano w ujęciu na 1000 mieszkańców. W celu
pełniejszego zobrazowania specyfiki zjawiska zbadano kształtowanie się liczby bezrobotnych
w szczególnej sytuacji: liczby długotrwale bezrobotnych (pozostających powyżej 24 miesięcy
bez pracy) oraz udziału bezrobotnych z niskim wykształceniem w liczbie bezrobotnych ogółem.
Dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy wskazują, iż obszar rewitalizacji jest
jednostką o najwyższym wskaźniku długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców.
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Wykres 7. Liczba długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców w 2015 roku
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy

Większa od wartości wskaźnika dla całej gminy była wartość wskaźnika dla obszaru
rewitalizacji.
Wykres 8. Liczba długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców w 2015 roku porównanie obszaru rewitalizacji i średniej gminnej
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy

20

Gminny Program Rewitalizacji

Obszar rewitalizacji cechuje się wyższymi od wskaźnika gminnego wartościami
wskaźnika udział bezrobotnych z niższym wykształceniem w ogólnej liczbie bezrobotnych.
Wykres 9. Udział bezrobotnych z niższym wykształceniem (gimnazjalnym i niższym)
w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2015 roku
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy

Wykres 10. Udział bezrobotnych z niższym wykształceniem (gimnazjalnym i niższym)
w ogólnej liczbie bezrobotnych - porównanie obszaru rewitalizacji i całej
gminy
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy
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Dane pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy wskazują na to, iż na obszarze
rewitalizacji koncentruje się problem bezrobocia. Co więcej, jest to koncentracja problemów
związanych z bezrobociem szczególnym – długotrwałym bezrobociem oraz bezrobociem osób
o niskim wykształceniu i kwalifikacjach. Obszar rewitalizacji prezentuje się mniej korzystnie od
obszaru całej gminy zarówno pod kątem długotrwałego bezrobocia jak i bezrobocia osób
z niskim wykształceniem.

Ustawa o rewitalizacji do głównych problemów sfery społecznej zalicza wysoki poziom
przestępczości na danym obszarze. Przestępczość zmniejsza poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców, obniża jakość życia, wpływa negatywnie na integrację lokalnej społeczności.
Badanie poziomu przestępczości na terenie gminy Piwniczna-Zdrój oparto o dane pozyskane
z Komisariatu Policji.
Do opisu tego kryterium posłużono się danymi dotyczącymi liczby popełnionych
przestępstw na 1000 mieszkańców. Dane dotyczące przestępczości wskazują na to, iż obszar
Czercz prezentuje się bardzo korzystnie na tle gminy i jest jednostką o najniższym wskaźniku
przestępczości na 1000 mieszkańców.
Wykres 11. Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w 2015 roku
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Źródło: Dane Policji
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W porównaniu do średniej gminnej wartość dla obszaru rewitalizacji również była dużo
niższa od wartości wskaźnika gminnego.

Wykres 12.

Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców w 2015 roku - porównanie
obszaru rewitalizacji i całej gminy
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Źródło: Dane Policji

Dane Policji wskazują, iż obszar rewitalizacji nie cechuje się koncentracją zjawiska
przestępczości i wyróżnia się pozytywnie pod tym kątem na tle gminy.

Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji zbadano także poziom edukacji
w poszczególnych jednostkach urbanistycznych gminy Piwniczna-Zdrój. Do wymiernego
porównania poziomu edukacji posłużono się wskaźnikiem odwołującym się do wyników
sprawdzianu szóstoklasistów z języka polskiego i matematyki w roku szkolnym 2014/2015.
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Wykres 13.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów z języka polskiego i matematyki
w roku szkolnym 2014/2015
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Źródło: Dane gminnych szkół

Obszar rewitalizacji nie tylko cechuje się dużo niższym wskaźnikiem wyniku egzaminu
w ujęciu procentowym od średniej gminnej, lecz także jest jednostką, w której odnotowano
najniższą wartość tego wskaźnika.
Wykres 14.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów z języka polskiego i matematyki
w roku szkolnym 2014/2015 - porównanie obszaru rewitalizacji i średniej
gminnej
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Źródło: Dane gminnych szkół
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Istotnym zjawiskiem sfery społecznej, do zbadania którego obliguje Ustawa
o rewitalizacji jest uczestnictwo w życiu publicznym. Podstawowym miernikiem poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym jest frekwencja wyborcza. Na potrzeby diagnozy
wykorzystano frekwencję z wyborów do sejmu w 2015 roku. Uczestnictwo w wyborach
świadczy o chęci wzięcia odpowiedzialności i działania na rzecz spraw publicznych oraz
zaangażowaniu w życie społeczne.
Obszar rewitalizacji nie należał do jednostek o najwyższej wartości wskaźnika frekwencji.
W obrębie obszaru frekwencja wyborcza nie przekroczyła 50%.
Wykres 15. Frekwencja wyborcza w 2015 roku
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Łączna frekwencja wyborcza dla obszaru rewitalizacji była niższa od średniej dla gminy,
jednak różnica pomiędzy obiema wartościami nie była duża.

25

Gminny Program Rewitalizacji

Wykres 16.

Frekwencja wyborcza w 2015 roku - porównanie obszaru rewitalizacji
i średniej gminnej
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Poszczególne obszary zostały także zbadane pod kątem obciążenia demograficznego,
określonego jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców.
Wykres 17.

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców w 2015 roku
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
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Łączna wartość wskaźnika obciążenia demograficznego dla obszaru rewitalizacji jest
większa od średniej gminnej, jednak różnica jest niewielka.
Wykres 18.

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców w 2015 roku
- porównanie obszaru rewitalizacji i średniej gminnej
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

Podsumowanie analizy wskaźnikowej dla sfery społecznej:


obszar rewitalizacji jest miejscem, w obrębie którego zidentyfikowano problemy
związane z ubóstwem i niedostatecznie dobrą sytuacją materialną. Czercz cechuje się
wyższą koncentracją tych zjawisk w porównaniu do całej gminy w przypadku liczby
osób pobierających zasiłki. W obrębie obszaru nie występuje natomiast koncentracja
problemów związanych ze szczególnie złą sytuacją materialną nieletnich;



w obszarze rewitalizacji koncentruje się problem bezrobocia, w tym przede wszystkim
bezrobocia dotykającego szczególne grupy bezrobotnych: długotrwałego bezrobocia
oraz bezrobocia osób o niskim wykształceniu i kwalifikacjach. Obszar rewitalizacji
prezentuje się mniej korzystnie od obszaru całej gminy zarówno pod kątem liczby osób
długotrwale bezrobotnych, jak też udziału osób bezrobotnych z niskim wykształceniem
w liczbie bezrobotnych ogółem;



biorąc pod uwagę liczbę popełnionych przestępstw, Czercz prezentuje się bardzo
korzystnie na tle gminy i jest jednostką o najniższym wskaźniku przestępczości na 1000
mieszkańców;
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obszar rewitalizacji nie tylko cechuje się dużo niższym wskaźnikiem wyniku egzaminu
w ujęciu procentowym od średniej gminnej, lecz także jest jednostką, w której
odnotowano najniższą wartość tego wskaźnika;



obszar rewitalizacji cechuje się niższą frekwencją od średniej gminnej, jednak różnice
pomiędzy obiema wartościami nie są duże, co oznacza, iż obszar nie wyróżnia się
szczególnie negatywnie pod tym względem;



łączna wartość wskaźnika obciążenia demograficznego dla obszaru rewitalizacji jest
wyższa od średniej gminnej, jednak jest to wartość oscylująca wokół średniej.

Badane wskaźniki posłużyły podczas delimitacji i diagnozy obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji do zbadania, które jednostki cechują się koncentracją problemów
społecznych. Z uwagi na zapisy ustawy, dobór wskaźników nie był w pełni arbitralny, lecz
podyktowany koniecznością identyfikacji kryzysu (lub jego braku) we wskazanych w ustawie
obszarach rozwoju społecznego. Dodatkowo, z uwagi na różną liczbę mieszkańców
w poszczególnych jednostkach urbanistycznych wybrano zmienne w przeliczeniu na 1000
mieszkańców, żeby wartości wskaźników były porównywalne.
Tabela 4. Zestawienie cech charakteryzujących komponenty wskaźnika syntetycznego
Zmienna

Nazwa

x1

ubóstwo

x11

liczba osób pobierających zasiłki

x12

liczba dzieci w wieku do 17 lat , na które rodzice pobierają zasiłek

x2
x21
x22
x3
x31

bezrobocie
długotrwale bezrobotni
udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym
w ogólnej liczbie bezrobotnych
przestępczość
liczba popełnionych przestępstw

x4

uczestnictwo w życiu publicznym

x41

frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu w 2015 roku

x5

poziom edukacji

x51

wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, język polski i matematyka
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x6

obciążenie demograficzne

x61

odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności

Źródło: Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Po wyznaczeniu za pomocą taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga wartości
wskaźnika rozwoju społecznego oraz pogrupowaniu jednostek urbanistycznych za pomocą
metody Jenksa (obie metody są szerzej opisane w dokumencie Diagnoza i delimitacja obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji), możliwe było określenie, które jednostki cechują się
najniższymi wartościami miernika rozwoju i stanowią obszary koncentracji problemów
społecznych. Posłużenie się ww. metodami posłużyło standaryzacji wskaźników i umożliwiało
porównanie jednostek pod kątem jednego miernika, który ujął wszystkie opisane wyżej
zjawiska społeczne.

Poniższy

kartogram

prezentuje

rozkład

wartości

wskaźnika

syntetycznego

w poszczególnych jednostkach urbanistycznych:
Rysunek 5.

Kartogram przestawiający wartości syntetycznego wskaźnika rozwoju
społecznego dla poszczególnych jednostek urbanistycznych

Źródło: Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
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Najniższą wartością wskaźnika cechuje się obszar Czercz. Kolejnymi obszarami
o niewielkiej wartości wskaźnika, wyróżniające się na tle pozostałych jednostek i całej gminy są
obszary Kosarzyska i Wierchomla. W wyniku przeprowadzonej analizy wskaźnikowej
zidentyfikowano wskazane jednostki jako obszary koncentracji problemów społecznych, które
można uznać za obszar zdegradowany.

SFERA GOSPODARCZA
Funkcjonowanie sfery gospodarczej zostało zbadane za pomocą podstawowego
wskaźnika aktywności gospodarczej, określonego jako liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw
na 10 000 mieszkańców na koniec 2015 roku.
Obszar rewitalizacji nie należał do jednostek o najwyższej wartości wskaźnika i cechował
się niższymi wartościami wskaźnika od średniej dla gminy.
Wykres 19. Liczba przedsiębiorstw na 10 000 mieszkańców w 2015 roku
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

30

Gminny Program Rewitalizacji

Wykres 20.

Liczba przedsiębiorstw na 10 000 mieszkańców w 2015 roku - porównanie
obszaru rewitalizacji i średniej gminnej
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój

SFERA TECHNICZNA
Jakość sfery technicznej zbadano poprzez porównanie udziału budynków mieszkalnych
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych.
Wykres 21.

Udział budynków mieszkalnych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków
w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych w 2015 roku
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
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Udział budynków zabytkowych w ogólnej liczbie budynków obrazuje, w której
jednostce znajdują się budynki starsze, nierzadko niewyposażone w odpowiednie instalacje
oraz wymagające ponoszenia większych kosztów ich remontów i utrzymania od zwykłych
budynków. Obszar Czercz jest jedną z dwóch jednostek o niskiej wartości tego wskaźnika.

SFERA ŚRODOWISKOWA
Do zbadania funkcjonowania sfery środowiskowej zastosowano wskaźnik dotyczący
emisji powierzchniowej PM (kg/rok). Wskaźnik pozyskano z zasobów Małopolskiej
Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Szczególnie niekorzystnie prezentuje się podobszar
A, cechujący się najwyższą emisją zanieczyszczeń do powietrza.
Wykres 22. Wielkość emisji powierzchniowej PM (kg/rok)
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Źródło danych: Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Wskaźnik potwierdza, iż największą emisję zanieczyszczeń pyłowych odnotowano
w miejscach koncentracji zabudowy oraz przy głównych szlakach komunikacyjnych.
Najbardziej zanieczyszczone jest Centrum, gdzie występuje zarówno zagęszczenie zabudowy,
jak i duże natężenie ruchu (droga krajowa nr 87). Oznacza to, iż za główne źródła
zanieczyszczeń należy uznać źródła niskiej emisji (źródła nieprzekraczające kilkunastu metrów
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wysokości – kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe) oraz zanieczyszczenia
komunikacyjne.

Podsumowanie analizy wskaźnikowej pozostałych sfer:


W sferze gospodarczej obszar rewitalizacji cechuje się niższą aktywnością, niż całość
gminy;



Badanie sfery technicznej wykazało, iż obszar rewitalizacji cechuje się najniższą
wartością wskaźnika dotyczącego udziału budynków zabytkowych w ogólnej liczbie
budynków;



W obszarze rewitalizacji występuje problem dużej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Zanieczyszczenia kumulują się głównie przez aktywność źródeł niskiej emisji.

2.2. Analiza zjawisk negatywnych – analiza jakościowa
SFERA SPOŁECZNA
Poza negatywnymi zjawiskami sfery społecznej zidentyfikowanymi za pomocą analizy
wskaźnikowej, w obszarze rewitalizacji można także wyodrębnić pewne negatywne zjawiska
niedające się ująć w formie liczbowej, natomiast bardzo odczuwalnie wpływające na
funkcjonowanie sfery społecznej. Z uwagi na specyfikę gminy, poniżej opisane zjawiska
dotykają obszar całej gminy, w tym także obszar rewitalizacji.
Na terenie całej gminy utrudniona jest integracja lokalnej społeczności. Gmina
Piwniczna-Zdrój posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki. Jej obszar cechuje się
wysokimi walorami turystyczno-przyrodniczymi, miasto Piwniczna-Zdrój posiada status
uzdrowiska, a rozwój turystyki, wzmocnienie jej roli w lokalnej gospodarce oraz wykorzystanie
istniejącego potencjału należy do głównych kierunków rozwoju gminy. Rozwojowi turystyki na
przedmiotowym obszarze sprzyja położenie w pobliżu Nowego Sącza, zadowalająca
dostępność komunikacyjna, wzrastająca popularność turystyki, rokrocznie rosnąca liczba osób
odwiedzających województwo małopolskie.
Posiadające status uzdrowiska miasto Piwniczna-Zdrój, dzięki swojemu specyficznemu,
górskiemu położeniu oraz wysokim walorom przyrodniczo-krajobrazowym jest jednym
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z chętniej odwiedzanych miejsc w Małopolsce, a turystyka stanowi ważną branżę lokalnej
gospodarki. Jednocześnie, istnieje potrzeba zachowania równowagi pomiędzy pełnieniem
przez gminę funkcji turystycznych, a zaspokojeniem potrzeb mieszkańców, szczególnie
w sferze społecznej. Duża liczba turystów i turystyczno-uzdrowiskowy charakter gminy
sprawiają, iż trudniej jest zintegrować mieszkańców, zachęcić ich do skorzystania z gminnej
oferty kulturalnej, rekreacyjno-wypoczynkowej i społecznej. Część mieszkańców wycofuje się
z życia lokalnej społeczności zakładając, iż gminna oferta tego typu skierowana jest do turystów
lub odczuwając dyskomfort korzystania z niej z uwagi na dużą liczbę osób odwiedzających.
Konieczne jest zwiększanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz zachęcenie
mieszkańców do korzystania z gminnej oferty kulturalnej, rekreacyjno-wypoczynkowej
i społecznej. Niezwykle istotne jest także aktywizowanie grup zagrożonych wykluczenie
społecznym (seniorów, osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej), które mogą
nie odnaleźć oferty dla siebie lub którym trudniej może być z tej oferty skorzystać z uwagi na
rozwój turystycznej funkcji gminy.
Ze zidentyfikowanym na terenie obszaru rewitalizacji problemem wysokiego
bezrobocia łączy się między innymi niedostateczny rozwój usług z zakresu opieki nad dziećmi
na terenie gminy, przez co część rodziców ma problemy z powrotem na rynek pracy.
Niedostateczna dostępność usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz nad dziećmi w wieku
przedszkolnym przyczynia się do pogłębienia problemów z bezrobociem zarówno na obszarze
rewitalizacji, jak i na terenie całej gminy.
Jednocześnie, w procesie walki z bezrobociem, szczególnie z bezrobociem wśród ludzi
o niskim wykształceniu i kwalifikacjach, konieczne jest wykorzystanie faktu, iż gmina PiwnicznaZdrój ma charakter turystyczno-uzdrowiskowy i cechuje się wysokimi walorami przyrodniczokrajobrazowymi. Dużą szansę na poprawę sytuacji stanowi rozwój branży turystycznej oraz
obsługa ruchu turystycznego. W usługach turystycznych i okołoturystycznych często dla
pracodawców liczą się bardziej indywidualne predyspozycje (np. umiejętność pracy z ludźmi,
sumienność i dobra organizacja czasu), niż wykształcenie. Dlatego też, wykorzystanie
posiadanych atutów, zasobów i walorów w procesie rozwoju gospodarki, w szczególności
branży turystycznej, będzie skutkowało tworzeniem nowych miejsc pracy tego typu, co
przyczyni się do zmniejszenia skali negatywnych zjawisk związanych z bezrobociem.
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SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA
W

toku

analizy

jakościowej

zidentyfikowano

koncentrację

problemów

sfery

przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się
funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości
terenów publicznych) w obszarze rewitalizacji.
Obszar Czercz jest to osiedle, które w przeszłości było popularnym miejscem
turystycznym, a turystyka stanowiła ważną branżę gospodarki obszaru. W obrębie obszaru
w przeszłości funkcjonował duży ośrodek wypoczynkowy należący do Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Poprad” w Nowym Sączu, a całe osiedle było
popularnym miejscem turystycznym. Obecnie obiekty ośrodka nie są wykorzystywane
w sposób w pełni racjonalny i kompleksowy. Czercz nie jest obecnie typem turystycznego
kurortu, skupiającym najważniejsze usługi i produkty turystyczne. Z uwagi na problemy
z efektywnym zagospodarowaniem istniejącej infrastruktury, funkcja turystyczna i rekreacyjna
obszaru została w dużej mierze osłabiona. Ponadto, ze względu na to, iż funkcja turystycznorekreacyjna osiedla dominowała w przeszłości, obszar jest słabo wyposażony w podstawową
infrastrukturę społeczną na rzecz mieszkańców. W obrębie obszaru istnieją obiekty, które
mogłyby być wykorzystywane na rzecz funkcji społecznych i turystycznych, jednak wymagają
one podjęcia interwencji inwestycyjnej, z uwagi na ich stan techniczny, by mogły stanowić bazę
dla pożądanych procesów społecznych i gospodarczych.

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
W toku prowadzenia działań konsultacyjnych dotyczących zarówno wyznaczenia
obszaru rewitalizacji ja też przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji, otrzymano od
mieszkańców miasta i gminy Piwniczna-Zdrój opinie i pomysły dotyczące rewitalizacji
i zagospodarowania osiedla Czercz. Wskazywano między innymi na fakt, iż Czercz posiada
dogodne warunki do rozwoju turystyki, natomiast pogarsza się stan infrastruktury turystycznej
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i stan środowiska naturalnego, niedostateczna jest jakość infrastruktury społecznej,
niewykorzystane obiekty ulegają degradacji, itp. Poniżej zestawiono zgłoszone przez
mieszkańców problemy i potrzeby wraz z uzasadnieniem.
Tabela 5. Zgłoszone przez mieszkańców problemy i potrzeby zidentyfikowane
w obrębie obszaru rewitalizacji wraz ich uzasadnieniem/propozycją
rozwiązania
Problem/propozycja

Uzasadnienie/propozycja rozwiązania

Brak modernizacji bardzo ważnego obszaru
Piwnicznej - Czercza. Potrzeba (wielka) napraw
dróg wiodących,
chodników, naprawy
„skwerków”
uzupełnienie
kanalizacji
(końcówka części). Duże zanieczyszczenie.
Energia ekologiczna (bardzo ważne).

Ze względu na dobro i zdrowie mieszkańców
jak również turystów, którzy są zachwyceni tą
okolicą. Jest to bardzo ważny i lubiany szlak
turystyczny.
Jest
potrzeba
stworzenia
„świetlicy środowiskowej” w Czerczu. Celem
stworzenia warunków zarobkowania widzę
potrzebę stworzenia warunków do pracy np.
przeróbka drewna „Tartak”. Dla dobra
turystów modernizacja Ośrodka Czercz,
jadłodajnia
(stworzenie
odpowiednich
warunków).
Zaniedbane
szlaki
turystyczne;
(duże
zaśmiecenie, brak koszy, niewykoszona trawa
wzdłuż zielonego szlaku na „Eliaszówkę”).

W sprawie osiedla Czercz – uważam, że jeżeli
uda się zgromadzić środki na korektę
zdegradowanego obszaru Czercza oraz jeśli
Rada zaopiniuje potrzebę rewitalizacji osiedla,
to będziemy mogli przywrócić rangę pięknego
zakątka turystyczno- przyrodniczego. Obecnie
jest to obszar zdecydowanie zaniedbany.
Jedyna z ulic w mieście która nie posiada
chodnika, przejście ta ulica stwarza zagrożenie
dla pieszych. Ośrodek Czercz straszy swoim
wyglądem i nie jest w pełni wykorzystany.
W przypadku zakwalifikowania obszaru Czercz
do rewitalizacji proszę o uwzględnienie
chodnika
dla
pieszych
wzdłuż
ulicy
Szczawnickiej.
Objecie regulacją potoku Z „Łazów” – przy
ulicy Szczawnickiej na odcinku : ulica
Szczawnicka do Popradu. Ułożenie chodnika
przy ulicy Szczawnickiej. Poprawa zjazdu
z ulicy Szczawnickiej na I przystanku dojazd
mieszkańców do domów.
Poprawa życia mieszkańców Czercza

Jedyna ulica Szczawnicka, która nie posiada
chodnika. Mieszkańcy czują się zagrożeni
(ludzie starsi, dzieci) ze względu na wzmożony
ruch
Potoki płynące z Łazów (zanieczyszczone,
nieregulowane, wylewające się z koryta
w czasie powodzi)
Obiekty rekreacyjne służące mieszkańcom
i turystom (Węgielnik, plac zabaw, grilowisko)
są zaniedbane i ulegają degradacji. Brak osób,
a jeśli są to powinny czuwać nad odpowiednim
stanem czystości. Brak koszy przy drodze na
Piwowarowkę powoduje zaśmiecanie terenu.
Obecne warunki nie sprzyjają bezpieczeństwu
dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Także
osoby starsze cierpią z powodu braku
chodnika. Nadmieniam iż na tym odcinku jest
wzmożony ruch – (sklepy, magazyny
budowlane, przystanek autobusowy..)
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Żłobko-przedszkole na terenie OW „Czercz”,
wymiana chodnika nad potokiem Czercz od
Aronówki pod Zaporę. Chodniki dla pieszych
i rowerzystów
do
pętli
autobusowej
w Kosarzyskach wzdłuż ulicy Szczawnickiej.
Parking lub utwardzenie terenu przy placu
zabaw ul. Szczawnicka.
Budowa obiektu przedszkola – żłobek teren
byłego OW „Czercz”. Zagospodarowanie
kortów. Przebudowa chodnika wzdłuż potoku
Czercz wraz z kanalizacja i podłączenie
budynków, które obecnie nie sa podłączone.
Budowa chodnika ul. Szczawnicka od ul.
Węgierskiej.
Dokończenie
rozpoczętych
remontów dróg na terenie osiedla.
Rozbudowa
infrastruktury
–
przedszkole/żłobek
–
drogi,
chodniki,
kanalizacja,
regulacja
potoków
(ul.
Szczawnicka –Chodnik)

Zagospodarowanie terenu na ośrodku
„Czercz”. Zmniejszenie emisji CO2 do
atmosfery. Poprawa bezpieczeństwa na ulicy
Szczawnickiej

Brak uzasadnienia

Brak uzasadnienia

Przedszkole na miarę XXI wielu – nowe miejsca
pracy. Stara część chodników jest zniszczona
i niebezpieczna dla pieszych. Ścieżka ( Do pętli
w Kosarzyskach) będzie atrakcja dla rozwoju
Piwnicznej. Estetyka terenów nad potokiem
Czercz.
Istniejące na terenie miasta Przedszkola nie
spełniają wymogów. Nowy obiekt będzie
spełniał wymogi i oczekiwania rodziców na
miarę XXI w. da miejsca pracy mieszkańcom
i podjęcie
pracy
przez
rodziców
(bezrobotnych). Obecne korty tenisowe nie są
wykorzystane – są negatywną wizytówka dla
naszego osiedla. Odcinek ul. Szczawnickiej do
przystanku autobusowego 1 urąga wszelkim
warunkom
bezpieczeństwa
pieszych.
Rozpoczęte prace nie są zakończone a odcinki
dróg wyremontowanych ulegają zniszczeniu.

Powyższe opinie i zgłoszone problemy/potrzeby potwierdzają konieczność objęcia
obszaru Czercz procesem rewitalizacji.

Poniższa

tabela

prezentuje

zestawienie

podstawowych

zjawisk

negatywnych

dotykających obszar rewitalizacji, które zostały zidentyfikowane w toku diagnozy:
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Tabela 6. Zidentyfikowane zjawiska negatywne w obszarze rewitalizacji – podsumowanie
SFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA


Wyższy poziom bezrobocia, szczególnie

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA


wśród długotrwale bezrobotnych i osób

w przeszłości

o niskim poziomie wykształcenia;





Zagrożenia dla środowiska,

Niższa frekwencja wyborcza obszaru



Niedostateczna

jakość

i dostępność

terenów rekreacyjnych,

Specyficzne

cechy

całej

utrudniające

integrację

społeczności

oraz

gminy



lokalnej

zmniejszające

społeczności, konieczność znalezienia
pomiędzy

turystyczną

a społeczną funkcją obszaru,
Niedostateczny

udział

Niedostateczny poziom rozwoju bazy
turystyczno-wypoczynkowej i zbyt małe
wykorzystanie

poczucie przynależności do gminnej



Pogarszający się stan części istniejącej

obszaru rewitalizacji;

równowagi

turystyczno-

infrastruktury technicznej i społecznej;

rewitalizacji;


funkcje

rekreacyjne;

Niższy poziom wyników sprawdzianu
uczniów klas szóstych w większości



Ulegające degradacji obiekty pełniące

walorów

do

rozwoju

turystyki;


Niedostateczne

zagospodarowanie

istniejącej przestrzeni i obiektów na cele
społeczne i turystyczne.

mieszkańców

w życiu kulturalnym i społecznym,


Brak dostatecznej dostępności usług
z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
i w wieku przedszkolnym,



Grupy

zagrożone

społecznym

wykluczeniem

(seniorzy,

osoby

osoby

w trudnej

niepełnosprawne,
sytuacji życiowej),


Niska aktywność gospodarcza części
obszaru rewitalizacji,



Niedostateczne

wykorzystanie

istniejących

zasobów

w procesie

rozwoju

i

walorów
społeczno-

gospodarczego.

2.3. Analiza lokalnych potencjałów
Przeprowadzona diagnoza wykazała, iż obszar rewitalizacji posiada mocne strony
i potencjały rozwojowe, które powinny zostać wykorzystane w procesie rewitalizacji, do
rozwiązania lub zminimalizowana skali zidentyfikowanych problemów. Do głównych z nich
należą:
38

Gminny Program Rewitalizacji



Walory przyrodniczo-krajobrazowe – obszar rewitalizacji cechuje się atrakcyjnym
położeniem oraz wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Atrakcyjność
turystyczna sprzyja nie tylko rozwojowi gospodarki oraz tworzeniu nowych miejsc
pracy, lecz także ma wpływ na generowanie pozytywnych zjawisk społecznych - miejsca
atrakcyjne turystycznie mogą zostać wykorzystane do rekreacji i czynnego wypoczynku
przez mieszkańców, służą integracji i wspólnemu spędzaniu wolnego czasu przez
lokalną społeczność;



Posiadanie obiektów które są lub mogą być wykorzystane na cele turystyczne
i społeczne

–

w obszarze

rewitalizacji

znajdują

się

obiekty

w

przeszłości

wykorzystywano jako turystyczno-wypoczynkowe, które po podjęciu odpowiedniej
interwencji

mogą

ponownie

stać

się

w

pełni

funkcjonalnymi

obiektami

wykorzystywanymi zarówno przez lokalną społeczność, jak i turystów;


Bezpieczeństwo

–

obszar

rewitalizacji

został

zidentyfikowany

jako

jeden

z bezpieczniejszych na terenie gminy, o niskim wskaźniku przestępczości. Sprzyja to
zarówno rozwojowi turystyki, jak i generowaniu pozytywnych zjawisk społecznych;


Potencjał do rozwoju branży turystycznej – posiadane walory przyrodniczokrajobrazowe oraz zasoby (w tym także obiekty do zagospodarowania) umożliwiają
rozwój branży turystycznej, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie posiadanych
walorów i zasobów w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz tworzenia
nowych miejsc pracy;



Potencjał rozwoju sfery społecznej – mieszkańcy odczuwają potrzebę rozwoju sfery
społecznej na terenie obszaru. Postulowane są pomysły na zagospodarowanie
niewykorzystywanych
istniejących

obiektów

obiektów,

modernizację

infrastruktury

i

społecznej,

zwiększenie

funkcjonalności

wygospodarowanie

miejsc

rekreacyjnych i wypoczynkowych. Świadczy to o zapotrzebowaniu mieszkańców na
infrastrukturę i obiektu tego typu. W oparciu o nie można podejmować przedsięwzięcia
zwiększające integrację i aktywność lokalnej społeczności.
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3. Powiązania
Gminnego
Programu
z dokumentami strategicznymi Gminy

Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji nie jest jedynym dokumentem strategicznym
odnoszącym się do przedmiotowego obszaru. Obszar objęty jest także innymi dokumentami
strategicznymi, w szczególności bezpośrednio odnoszącymi się do obszaru gminy.
Istotne jest obranie takich celów Gminnego Programu Rewitalizacji, by nie tylko nie
wykluczały one działań, jakie mają być podjęte w ramach innych dokumentów strategicznych,
lecz by były wobec nich komplementarne i by wzajemnie wzmacniały swoje efekty.
Wymienione poniżej dokumenty były brane pod uwagę przy opracowaniu przedmiotowego
Programu, jest on w pełni z nimi zgodny i wpisuje się w postulowane w nich kierunki
prowadzenia polityki prorozwojowej, co zostanie udowodnione w niniejszym rozdziale.
Badanie zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami
strategicznymi obowiązującymi na obszarze gminy polega na porównaniu ich celów i obranych
priorytetów. Zobrazowane zostało to w postaci zestawienia ich celów w formie tabelarycznej,
dzięki czemu łatwo można odnaleźć wzajemne powiązania.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY
Tabela 7. Zestawienie celów przyjętych w Gminnym Programie Rewitalizacji wraz
z powiązanymi z nimi celami i kierunkami działań określonymi w Strategii
Rozwoju Gminy
Cele przyjęte w Gminnym
Programie Rewitalizacji
CEL STRATEGICZNY I

Powiązane z nimi cele określone w Strategii Rozwoju
Gminy
Cel strategiczny 3

Cel operacyjny 3.1

Zwiększenie aktywności mieszkańców

Wszechstronne i trwałe

Ograniczenie

w życiu publicznym, przeciwdziałanie

wspieranie

wykluczania

negatywnym zjawiskom społecznym

kapitału

oraz rozwój gospodarki w oparciu

jak również rozwijanie

o posiadane

społeczeństwa

zasoby

i

przyrodniczo-krajobrazowe

walory

rozwoju

społecznego

informacyjnego
w gminie

obszarów
społecznego

i integracja społeczna na terenie
gminy
Cel operacyjny 3.2
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Poprawa

dostępności

i

jakości

edukacji oraz opieki zdrowotne na

CELE OPERACYJNE

terenie miasta i gminy

Cel operacyjny I.1. Rozwój oferty

Cel strategiczny 1

Cel operacyjny 1.1

Poprawa atrakcyjności

Wsparcie

turystycznej

komplementarnych

społecznym;

i uzdrowiskowej Miasta

turystycznych,

i Gminy Piwniczna -

i prozdrowotnych

Cel operacyjny I. 2. Rozwój usług

Zdrój oraz zwiększenie

wzrostowi gospodarczemu miasta

dostępności do dóbr

i gminy

kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej
i społecznej

w

celu

włączenia

mieszkańców w czynny udział w życiu

z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
i w wieku przedszkolnym;

rozwoju
usług

uzdrowiskowych
służących

kultury

Cel operacyjny I.3. Aktywizacja grup

Cel operacyjny 1.3

zagrożonych

Spójna

wykluczenie

społecznym

(seniorów,

osób

promocja

turystycznych,

niepełnosprawnych, osób w trudnej

przyrodniczych

sytuacji życiowej);

warunków

Cel

operacyjny

I.4.

atrakcji
kulturowych,

i

stworzenie

do

aktywnego

spędzania czasu wolnego.

Wspieranie

aktywnej walki z bezrobociem;
Cel operacyjny I.5. Wykorzystanie
posiadanych
i walorów

atutów,

zasobów

w procesie

rozwoju

gospodarki, w szczególności branży
turystycznej

CEL STRATEGICZNY II

Cel strategiczny 2

Cel operacyjny 2.2

Stworzenie funkcjonalnej przestrzeni

Podniesienie

Rozwój

wysokiej

atrakcyjności

środowiska

i

ekologicznych

rozwiązań

jakości

niezbędnej

oraz

infrastruktury

zapewnienia

rozwój
w

celu

odpowiednich

warunków

funkcjonowania

sfery

społecznej i gospodarczej

inwestycyjnej

miasta

i gminy

rozwiązań

infrastruktury
poprawa
obiektów

II.1.

społecznej,

jakości

wśród

mieszkańców gminy

innowacyjnych

CELE OPERACYJNE
operacyjny

ochrony

promowanie

stymulowanie
i ekologicznych

Cel

oraz

infrastruktury

technologicznych
Rozwój
w

Cel operacyjny 2.3
Uzupełnianie
w infrastrukturze

braków
technicznej

miasta i gminy

tym

i dostępności

pełniących

funkcje

społeczne, edukacyjne, kulturalne;
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Cel

operacyjny

II.2.

infrastruktury

Rozwój

turystycznej

i okołoturystycznej;
Cel

operacyjny

II.3.

funkcjonalności
publicznej

Zwiększenie
przestrzeni

i

jej

efektywne

II.4.

Wspieranie

zagospodarowanie;
Cel

operacyjny

ochrony środowiska i krajobrazu;
Cel operacyjny II.5. Poprawa stanu
infrastruktury technicznej

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Tabela 8. Zestawienie celów przyjętych w Gminnym Programie Rewitalizacji wraz
z powiązanymi z nimi celami i kierunkami działań określonymi w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Cele przyjęte w Gminnym
Programie Rewitalizacji

Powiązane z nimi cele określone w Strategii Rozwoju
Gminy

CEL STRATEGICZNY I

Cel strategiczny 1.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie aktywności mieszkańców

Promocja zatrudnienia

1.

w życiu publicznym, przeciwdziałanie

oraz

przedsiębiorczości;

negatywnym zjawiskom społecznym

lokalnego rynku pracy

aktywizacja

Tworzenie

bezrobotnych

o posiadane

bezrobociem;

i

walory

przyrodniczo-krajobrazowe

dla

2. Zwiększenie umiejętności osób

oraz rozwój gospodarki w oparciu
zasoby

klimatu

i zagrożonych

3. Przeciwstawianie się bezrobociu
ludzi młodych.
Cel strategiczny 3.

Cele szczegółowe:

Cel operacyjny I.1. Rozwój oferty

Stworzenie

osobom

2. Umożliwienie osobom starszym

kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej

z grup

zagrożonych

udział w różnych formach życia

i społecznej

społecznie

CELE OPERACYJNE

w

celu

włączenia

warunków

społecznego;

mieszkańców w czynny udział w życiu

do udziału w różnych

3. Dostosowanie oferty ośrodków

społecznym;

formach

kultury, klubów sportowych oraz

Cel operacyjny I. 2. Rozwój usług
z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
i w wieku przedszkolnym;

społecznego

życia

innych organizacji pozarządowych
do

potrzeb

osób

zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

Cel operacyjny I.3. Aktywizacja grup
zagrożonych
społecznym

wykluczenie
(seniorów,

osób
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niepełnosprawnych, osób w trudnej
sytuacji życiowej);
Cel

operacyjny

I.4.

Wspieranie

aktywnej walki z bezrobociem;
Cel operacyjny I.5. Wykorzystanie
posiadanych
i walorów

atutów,

zasobów

w procesie

rozwoju

gospodarki, w szczególności branży
turystycznej

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY
Zarówno cele Gminnego Programu Rewitalizacji, jak i wszystkie przedsięwzięcia, które
zostały zaplanowane do realizacji w jego ramach, są w pełni zgodne ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz z ujętymi
w nim kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy.
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4. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Diagnoza stanu obecnego opisuje, jak w chwili obecnej wygląda obszar rewitalizacji,
jakie są jego główne problemy i przyczyny uznania do za obszar zdegradowany oraz jakie
walory i czynniki sprzyjają jego rozwojowi.
W toku programowania procesu rewitalizacji, kolejnym etapem tworzenia planu
strategicznego jest precyzyjne określenie, jaki ma być efekt przyjętego Programu i za pomocą
jakich działań ma on zostać osiągnięty.
Planowanie procesu rewitalizacji, zaczynające się od procesu diagnozy obszaru, składa
się z kolejno występujących po sobie, logicznie następujących etapów. Po określeniu
wynikającej z przeprowadzonej analizy stanu obecnego wizji, podmiot wdrażający program
określa misję, która powinna być wypełniona by zapewnić osiągnięcie pożądanego stanu
obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. Następnie formułowane są cele długofalowe –
strategiczne, które uszczegółowione są przez cele operacyjne.
Wizja jest to określenie, jak przyjęty Program wpłynie na obszar, w jaki sposób go zmieni
i jaki się on stanie po przeprowadzeniu rewitalizacji. Opisuje pożądany obraz obszaru, jaki ma
zostać osiągnięty dzięki przyjętemu programowi jego rewitalizacji. Wizja jest wynikiem
przeprowadzonej wcześniej diagnozy stanu obecnego oraz rezultatów konsultacji społecznych.
W przypadku przedmiotowego Programu, wizja rozwoju obszaru została określona
następująco:

WIZJA

Obszar rewitalizacji miejscem w pełni wykorzystującym
posiadane zasoby i potencjał na rzecz lokalnej społeczności,
zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców, atrakcyjnym
dla przedsiębiorców i turystów
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Wizja podkreśla, iż działania rewitalizacyjne będą miały na celu pełne wykorzystanie
istniejącego potencjału oraz zasobów obszaru rewitalizacji w procesie generowania
pozytywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Dzięki efektom rewitalizacji obszar nią
objęty zapewniał będzie wysoką jakość życia mieszkańcom, będzie atrakcyjny dla
odwiedzających go turystów oraz dla prowadzących w nim działalność gospodarczą
i tworzących nowe miejsca pracy przedsiębiorców.
Gmina Piwniczna-Zdrój, jako podmiot odpowiedzialny za wdrażanie Gminnego
Programu Rewitalizacji i, co za tym idzie, zobowiązany do prowadzenia procesu rewitalizacji
obszaru nim objętego, określa misję, która jest opisem działań, jakie podejmie wraz z innymi
podmiotami, by efektywnie przyczyniać się do realizacji celów rewitalizacyjnych. Misja jest
całościowym, generalnym ujęciem działań, jakie muszą zostać podjęte w obrębie obszaru
rewitalizacji i na jego rzecz, by założona wizja rozwoju została osiągnięta. Misja wynika
z ustalonej wizji, a na jej podstawie określane są cele strategiczne. Misją Gminy Piwniczna-Zdrój
w procesie rewitalizacji jest:

MISJA

Wdrożenie

kompleksowych

i

komplementarnych

działań

rewitalizacyjnych, umożliwiających wykorzystanie posiadanych
atutów i potencjału do poprawy jakości życia mieszkańców oraz
generowania pozytywnych zjawisk społeczno-gospodarczych

Misja ma na celu ukierunkowanie podejmowanych działań tak, by przyniosły one
oczekiwane rezultaty. Zgodnie z przyjętą misją, rewitalizacja prowadzona na terenie obszaru
objętego Programem będzie kładła nacisk na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz
wykorzystanie posiadanych przez obszar atutów i potencjału. Zostaną podjęte kompleksowe
działania pobudzające pożądane procesy społeczne i gospodarcze.
Wizja oraz misja gwarantują odpowiednie ukierunkowanie rewitalizacji i jej prowadzenie
zgodnie z założeniami i pożądanymi efektami.
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5. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki
działań
Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji. Cele programu rewitalizacji muszą być w pełni zgodne
z założeniami ustawowymi, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie oczekiwanych efektów
programu rewitalizacji.
Istotną cechą programu rewitalizacji jest to, że stanowi on plan skoordynowanych
działań, które podejmowane równocześnie na obszarze problemowym wzmocnią wzajemnie
swoje efekty i dadzą lepsze rezultaty, niż gdyby były realizowane osobno (efekt synergii).
Rewitalizacja ma przede wszystkim za zadanie podjęcie komplementarnej interwencji w sferze
społecznej, gospodarczej, techniczno-przestrzennej oraz realizację przedsięwzięć, które
umożliwią rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, przede wszystkim tych, z powodu
których obszar objęty programem został uznany za zdegradowany.
Z uwagi na charakter rewitalizacji, która nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, lecz
stanowi kilkuletni proces oddziaływania na obszar objęty Gminnym Programem Rewitalizacji,
konieczne jest wyznaczenie zarówno celów strategicznych, obejmujących cały okres wdrażania
procesu

rewitalizacji,

jak

i

celów

operacyjnych,

przyporządkowanych

efektom

krótkookresowym.
Cele strategiczne są to logicznie pogrupowane cele długofalowe, jakie mają być
osiągnięte w ramach przyjętego Programu. Opisują długookresowe oddziaływanie procesu
rewitalizacji. Określają pożądane, trwałe efekty wdrożenia Programu, które mogą zacząć się
objawiać nawet kilka lat po zakończeniu procesu rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji zakłada osiągnięcie następujących celów strategicznych,
przyporządkowanych poszczególnym obszarom:
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Tabela 9. Cele strategiczne
SFERA SPOŁECZNO-

SFERA PRZESTRZENNO-

GOSPODARCZA

FUNKCJONALNA

CEL STRATEGICZNY I

CEL STRATEGICZNY II

Zwiększenie

aktywności Stworzenie

mieszkańców
publicznym,

w

zjawiskom w

społecznym
posiadane

życiu przestrzeni wysokiej jakości oraz

przeciwdziałanie rozwój niezbędnej infrastruktury

negatywnym
gospodarki

funkcjonalnej

oraz
w
zasoby

celu

zapewnienia

rozwój odpowiednich

oparciu
i

warunków

o funkcjonowania sfery społecznej

walory i gospodarczej

przyrodniczo-krajobrazowe

Cel strategiczny I zakłada kompleksową interwencję w sferze społecznej. Odwołuje się do
kapitału społecznego obszaru i zakłada realizację przedsięwzięć umożliwiających aktywizację
życia społecznego, integrację mieszkańców i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
społecznym. Zakłada także rozwój gospodarki obszaru. Konieczne jest podejmowanie
różnorodnych przedsięwzięć, które wywołają długofalowe efekty: rozwój przedsiębiorczości,
wzrost liczby nowych miejsc pracy oraz efektywne wykorzystanie posiadanych przez obszar
zasobów

i walorów

przyrodniczo-krajobrazowych

na

rzecz

wzmocnienia

funkcji

gospodarczych, przede wszystkim turystyki.
Cel strategiczny II skupia się na zwiększeniu funkcjonalności i jakości przestrzeni
publicznej obszaru oraz na poprawie stanu infrastruktury społecznej. Cel ten zakłada
bezpośrednią interwencję w przestrzeń, jej pełniejsze i bardziej funkcjonalne wykorzystanie,
poprawę jej estetyki oraz nadanie jej nowych cech i funkcji, przy jednoczesnym rozwoju
infrastruktury (przede wszystkim społecznej), co w istotnym stopniu przyczyni się do
podniesienia jakości życia mieszkańców i sprzyjać będzie generowaniu pozytywnych zjawisk
społecznych i gospodarczych.
Cele operacyjne przyporządkowane są do poszczególnych celów strategicznych, opisują
bezpośrednie efekty wdrażanych działań. Ze względu na swój komplementarny i spójny
47

Gminny Program Rewitalizacji

charakter, przyczynią się do osiągnięcia założonych celów strategicznych i, co za tym idzie,
umożliwią wypełnienie misji i osiągnięcie pożądanej wizji obszaru. Określają grupy
przedsięwzięć, jakie będą realizowane w ramach rewitalizacji.
Poszczególnym celom strategicznym przyporządkowano następujące cele operacyjne
i kierunki działań:
1. Cel strategiczny I: Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu publicznym,
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz rozwój gospodarki
w oparciu o posiadane zasoby i walory przyrodniczo-krajobrazowe:
•

Cel operacyjny I.1. Rozwój oferty kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej
i społecznej w celu włączenia mieszkańców w czynny udział w życiu społecznym
– wzbogacenie oferty kulturalnej edukacyjnej, rekreacyjnej i społecznej oraz
działań na rzecz integracji lokalnej społeczności pozwala na zwiększenie
aktywności mieszkańców, zwiększenie zainteresowania sprawami lokalnymi
i zachęcenie do czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności. Zwiększenie
potrzeby uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach tego typu pozwoli na
wypracowanie i rozwój dalszej oferty zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
odbiorców;

•

Cel operacyjny I. 2. Rozwój usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 i w wieku
przedszkolnym – zwiększenie oferty usług z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
i w wieku przedszkolnym zgodnie ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem;

•

Cel operacyjny I.3. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczenie społecznym
(seniorów, osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej) – do
grup najbardziej narażonych na marginalizację społeczną należą seniorzy, osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne. Cel
zakłada realizacje działań umożliwiających ich integrację i zapobieganie ich
wykluczeniu z lokalnej społeczności;

•

Cel operacyjny I.4. Wspieranie aktywnej walki z bezrobociem - wszelkie działania
społeczne muszą także zmierzać do rozwiązania jednego z najpoważniejszych
problemów tej sfery – bezrobocia. Pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy lub
zmianie kwalifikacji powinna być udzielana nie tylko samodzielnie przez Urząd
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Pracy, lecz także przy współpracy z władzami jednostek samorządu
terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi;
•

Cel operacyjny I.5. Wykorzystanie posiadanych atutów, zasobów i walorów
w procesie rozwoju gospodarki, w szczególności branży turystycznej –
podejmowanie przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie turystycznorekreacyjnego charakteru obszaru, przywrócenia mu funkcji pełnionej
w przeszłości,

zwiększenia

aktywności

gospodarczej

i

rozwoju

przedsiębiorczości w oparciu o turystykę.
Kierunki działań w ramach celu strategicznego I:
o

działania na rzecz aktywizacji stowarzyszeń, grup hobbystycznych, grup
artystycznych;

o

organizacja

zajęć

imprez,

wydarzeń

kulturalnych,

społecznych

i integracyjnych dla dorosłych, w tym dla seniorów,
o

organizacja zajęć imprez, wydarzeń

edukacyjnych, kulturalnych,

rekreacyjno-sportowych i społecznych dla dzieci i młodzieży;
o

rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3,

o

przeciwdziałanie wykluczeniom, realizacja działań na rzecz integracji
grup zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych
i seniorów,

o

podejmowanie działań na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej,

o

wspieranie walki z bezrobociem,

o

promocja przedsiębiorczości, w szczególności w branży turystycznej;

o

szkolenia i informacja dotycząca zakładania działalności gospodarczej;

o

promowanie i wspieranie inwestycji w turystykę;

o

wspieranie działań na rzecz obsługi ruchu turystycznego.

2. Cel strategiczny II: Stworzenie funkcjonalnej przestrzeni wysokiej jakości oraz rozwój
niezbędnej infrastruktury w celu zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania
sfery społecznej i gospodarczej
•

Cel operacyjny II.1. Rozwój infrastruktury społecznej, w tym poprawa jakości
i dostępności obiektów pełniących funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne 49
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inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, kulturalną i społeczną są niezbędne, by
zapewnić bazę materialną do świadczenia wysokiej jakości usług, na rzecz
mieszkańców. W celu zapewnienia mieszkańcom wysokiego standardu życia
konieczne są także inwestycje w infrastrukturę zapewniającą możliwość
aktywnego wypoczynku i rekreacji;
•

Cel operacyjny II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej obecnie poziom rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie obszaru jest
niedostateczny.

Znacznie

utrudnia

to

obsługę

ruchu

turystycznego

i wykorzystanie istniejącego potencjału. Inwestycje w bazę turystyczną
i okołoturystyczną są konieczne w celu zwiększenia roli turystyki w procesie
rozwoju gospodarki;
•

Cel operacyjny II.3. Zwiększenie funkcjonalności przestrzeni publicznej i jej
efektywne zagospodarowanie – z uwagi na specyfikę przestrzeni obszaru
konieczne jest właściwe zagospodarowanie wszelkich miejsc mogących pełnić
funkcje przestrzeni publicznej;

•

Cel operacyjny II.4. Wspieranie ochrony środowiska i krajobrazu – w obszarze
rewitalizacji konieczne jest zachowanie zasad ochrony środowiska, co może
wyrażać się zarówno w stosowaniu prośrodowiskowych rozwiązań podczas
realizacji projektów infrastrukturalnych różnego typu, jak też we wdrażaniu
przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę środowiska naturalnego;

•

Cel operacyjny II.5. Poprawa stanu infrastruktury technicznej – realizacja
przedsięwzięć

zakładających

poprawę

stanu

infrastruktury

technicznej,

niezbędnej do poprawy jakości życia mieszkańców oraz właściwego
funkcjonowania sfery społecznej i gospodarczej.
Kierunki działań w ramach celu strategicznego II:
o

modernizacja i przebudowa obiektów pełniących funkcje społeczne,
edukacyjne, kulturalne,

o

adaptacja

niezagospodarowanych

lub

niedostatecznie

zagospodarowanych obiektów na cele społeczne,
o

zagospodarowanie przestrzeni na rzecz turystyki, rekreacji, funkcji
społecznych,
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o

rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej,

o

modernizacja boisk i innych obiektów zapewniających możliwość
aktywnego spędzenia czasu wolnego,
realizacja inwestycji mających korzystny wpływ na stan środowiska

o

naturalnego,
budowa,

o

modernizacja

i

przebudowa

niezbędnych

obiektów

infrastruktury technicznej.

Zestawienie celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań przedstawiono
poniżej:
Tabela 10. Zestawienie celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań
SFERA PRZESTRZENNO-

SFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

FUNKCJONALNA

CEL STRATEGICZNY I
Zwiększenie
w życiu

aktywności

publicznym,

CEL STRATEGICZNY II

mieszkańców Stworzenie

funkcjonalnej

przestrzeni

przeciwdziałanie wysokiej jakości oraz rozwój niezbędnej

negatywnym zjawiskom społecznym oraz infrastruktury

w

celu

zapewnienia

rozwój gospodarki w oparciu o posiadane odpowiednich warunków funkcjonowania
zasoby

i

walory

przyrodniczo- sfery społecznej i gospodarczej

krajobrazowe
CELE OPERACYJNE
Cel

operacyjny

kulturalnej,

I.1.

Rozwój

edukacyjnej,

i społecznej

w

CELE OPERACYJNE

celu

oferty Cel operacyjny II.1. Rozwój infrastruktury

rekreacyjnej społecznej,

w

włączenia i dostępności

tym

poprawa

obiektów

jakości

pełniących

mieszkańców w czynny udział w życiu funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne;
społecznym;

Cel operacyjny II.2. Rozwój infrastruktury

Cel operacyjny I. 2. Rozwój usług z zakresu turystycznej i okołoturystycznej;
opieki nad dziećmi do lat 3 i w wieku Cel
przedszkolnym;

operacyjny

II.3.

Zwiększenie

funkcjonalności przestrzeni publicznej i jej

Cel operacyjny I.3. Aktywizacja grup efektywne zagospodarowanie;
zagrożonych

wykluczenie

społecznym Cel operacyjny II.4. Wspieranie ochrony

(seniorów, osób niepełnosprawnych, osób środowiska i krajobrazu;
w trudnej sytuacji życiowej);

Cel

operacyjny

II.5.

Poprawa

stanu

Cel operacyjny I.4. Wspieranie aktywnej infrastruktury technicznej
walki z bezrobociem;
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Cel

operacyjny

I.5.

Wykorzystanie

posiadanych atutów, zasobów i walorów
w procesie

rozwoju

gospodarki,

w szczególności branży turystycznej
KIERUNKI DZIAŁAŃ




działania

na

rzecz

aktywizacji



społeczne, edukacyjne, kulturalne,

organizacja zajęć imprez, wydarzeń



społecznych

adaptacja

pełniących

lub

niedostatecznie

zagospodarowanych

dla seniorów,

cele społeczne,

organizacja zajęć imprez, wydarzeń



kulturalnych,

turystyki,

lat 3,



rozwój

na

rekreacji,

funkcji

wykluczeniom,

zapewniających

grup

wolnego,

wykluczeniem,

niepełnosprawnych

turystycznej

modernizacja boisk i innych obiektów
aktywnego

osób

przestrzeni

infrastruktury

realizacja działań na rzecz integracji
w tym

na

i okołoturystycznej,


zagrożonych

obiektów

społecznych,

rozwój usług opieki nad dziećmi do
przeciwdziałanie

zagospodarowanie
rzecz

funkcje

niezagospodarowanych

i integracyjnych dla dorosłych, w tym

i społecznych dla dzieci i młodzieży;



przebudowa

grup artystycznych;

rekreacyjno-sportowych



i

obiektów

edukacyjnych,



modernizacja

stowarzyszeń, grup hobbystycznych,

kulturalnych,



KIERUNKI DZIAŁAŃ



realizacja

możliwość
spędzenia

inwestycji

czasu
mających

i seniorów,

korzystny wpływ na stan środowiska

podejmowanie działań na rzecz osób

naturalnego,

znajdujących się w trudnej sytuacji



budowa, modernizacja i przebudowa

materialnej,

niezbędnych obiektów infrastruktury



wspieranie walki z bezrobociem,

technicznej.



promocja

przedsiębiorczości,

w szczególności

w

branży

turystycznej;


szkolenia i informacja dotycząca
zakładania

działalności

gospodarczej;


promowanie i wspieranie inwestycji
w turystykę;



wspieranie działań na rzecz obsługi
ruchu turystycznego.
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6. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych
6.1. Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Do podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które realizowane będą w obszarze
rewitalizacji w latach obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Są to przedsięwzięcia
odpowiadające na zidentyfikowane problemy i wpisujące się w cele procesu rewitalizacji.
Tabela 11. Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Tytuł projektu

Opis

Modernizacja istniejących kortów
tenisowych w celu utworzenia
miejsca turystyczno-rekreacyjnego
wysokiej jakości.
Modernizacja
W ramach projektu zaplanowano
kortów tenisowych wymianę nawierzchni jednego z
na osiedlu Czercz istniejących kortów tenisowych
na tzw. bezpieczną. Na pozostałym
(obszar
terenie utworzone zostanie boisko
rewitalizacji)
wielofunkcyjne
(siatkówka,
koszykówka,
piłka
nożna).
Modernizacja
budynków
towarzyszących; magazyn ,szatnie,
świetlica + wyposażenie.

Przebudowa,
rozbudowa
i nadbudowa
obiektów
zlokalizowanych
w PiwnicznejZdroju na działce
nr 2331/20, na
potrzeby
przedszkola oraz
żłobka

Projekt zakłada wykorzystanie
istniejących
obiektów
i
ich
adaptację na potrzeby przedszkola
i żłobka.
W ramach projektu wykonane
będą następujące zadania:
 Opracowanie pełno branżowej
dokumentacji
 przedszkole 6-oddziałowe
 żłobek- 1 oddział
 zaplecze żywieniowe – pełne

Lata
realizacji

Cel

Cel operacyjny
II.1.
Rozwój
infrastruktury
społecznej,
w tym
poprawa
jakości
i dostępności
obiektów
pełniących
funkcje
2019-2021
społeczne,
edukacyjne,
kulturalne;

Podmiot
realizujący

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój

Cel operacyjny
II.2.
Rozwój
infrastruktury
turystycznej
i okołoturysty
cznej;
Cel operacyjny
II.1.
Rozwój
infrastruktury
społecznej,
w tym
2016-2019 poprawa
jakości
i dostępności
obiektów
pełniących
funkcje

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój
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wyposażenie
techniczne
i technologiczne
(kuchnia,
kotłownia,
wentylacja,
infrastruktura techniczna)
 ogrzewanie
obiektu
z zastosowaniem
systemów
ekologicznych (np. pompa
ciepła, kolektory słoneczne)
 zagospodarowanie terenu;
 podjazd i parking
 zagospodarowanie
rekreacyjne
ternu
przy
obiekcie (plac zabaw)
 oświetlenie terenu
 ogrodzenie
Projekt
mający
na
celu
wzmocnienie funkcji turystycznej
uzdrowisk polskiego pogranicza
oraz utworzenie na ich bazie
obszaru turystyki zdrowotnej.

(obszar
rewitalizacji)

Uzdrowiska
pogranicza
polskosłowackiego jako
rozpoznawalny
w skali Europy
obszary realizacji
turystyki
zdrowotnej – etap
I – budowa pętli
rowerowej łączącej
miejscowości
uzdrowiskowe
Doliny Popradu”

W jego ramach zaplanowano prace
remontowo/odtworzeniowe
5
odcinków
pętli
rowerowej
zlokalizowanych na terenie gminy,
której szlak przebiega następująco;
Most graniczny (rondo) - Łomnica
–Zdrój – Jarzębaki – Zabanie - ul.
Śmigowskie - ul. Kościuszki - ul.
Kazimierza
Wielkiego
ul.
Daszyńskiego - ul. Szczawnicka –
ul. Wilcze Doły - Kosarzyska Sucha Dolina –Obidza.

Cel operacyjny
I. 2. Rozwój
usług
z zakresu
opieki nad
dziećmi do lat
3 i w wieku
przedszkolny
m

Cel operacyjny
II.2. Rozwój
infrastruktury
turystycznej i
okołoturystycz
nej
Cel operacyjny
I.5.
Wykorzystanie
posiadanych
atutów,
zasobów i
walorów
Związek Gmin
w procesie
2016-2019
Krynickorozwoju
Popradzkich
gospodarki,
w szczególnoś
ci branży
turystycznej

1. Modernizacja ciągu pieszego

(obszar
rewitalizacji)

2.

Modernizacja
drogi powiatowej
nr 1520K – ul.
Szczawnicka na
odcinku od km.
0+030 do km

społeczne,
edukacyjne,
kulturalne;

(dz. nr 2956, 2949/4 ul.
Szczawnicka –Aleja Czercz) na
odcinku 1000m wraz z placem
rekreacyjnym
Modernizacja drogi gminnej –
ul. Wilcze Doły celem poprawy
bezpieczeństwa dla ruchu
rowerowego.

Zadanie inwestycyjne polegające
na
poprawie
jakości
przedmiotowego
ciągu
komunikacyjnego.

Cel operacyjny
II.5. Poprawa
stanu
2017
infrastruktury
technicznej

Powiatowy
Zarząd Dróg
w Nowym
Sączu
Miasto
i Gmina
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5+246 w m.
Piwniczna-Zdrój w
ramach Programu
rozwoju gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019

W
zakres
zadania
wchodzi
opracowanie dokumentacji oraz
modernizacja nawierzchni drogi.

PiwnicznaZdrój

(obszar
rewitalizacji)

Modernizacja
ujęcia wody pitnej
wraz z siecią
wodociągową na
obszarze Czercz
(obszar
rewitalizacji)

Organizacja zajęć
hobbystycznych
dla różnych grup
odbiorców
w wyremontowany
m budynku
zaplecza (świetlica)
kortów tenisowych
na Czerczu

Projekt zakłada realizację prac
mających na celu modernizację
istniejącego ujęcia wody pitnej raz
z siecią wodociągową w obszarze
Czercz.
W ramach zadania zapanowano
realizację prac modernizacyjnych
w budynku
oraz
rozbudowę
zbiornika
na
wodę
wraz
z wykonaniem stacji uzdatniania,
opomiarowanie.

Organizacja różnych typów zajęć
hobbystycznych
dla
dzieci
i młodzieży, dorosłych, seniorów
w zmodernizowanym
budynku
świetlicy

(obszar
rewitalizacji)

Dni Otwarte
Przedszkola
(obszar
rewitalizacji)

Coroczna organizacja (1 do roku)
Dni Otwartych nowopowstałego
przedszkola
gminnego,
prezentacja
jego
oferty,
oprowadzanie
po
budynku,
zapoznanie
z kadrą,
piknik
rodzinny

Cel operacyjny
II.5. Poprawa
stanu
infrastruktury
technicznej
2018-2019

Cel operacyjny
I.1. Rozwój
oferty
kulturalnej,
edukacyjnej,
rekreacyjnej
2019-2023
i społecznej w
celu włączenia
mieszkańców
w czynny
udział w życiu
społecznym
Cel operacyjny
I.1. Rozwój
oferty
kulturalnej,
edukacyjnej,
rekreacyjnej
i społecznej w
2019-2023 celu włączenia
mieszkańców
w czynny
udział w życiu
społecznym

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój,
MiejskoGminny
Ośrodek
Kultury,
Biblioteka
Miejska,
organizacje
pozarządowe

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój,
Przedszkole,
Rodzice
i kadra

Cel operacyjny
I. 2. Rozwój
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Organizacja
cyklicznych
przedsięwzięć
sportoworekreacyjnych
w oparciu o
zmodernizowane
korty i
nowopowstałe
boisko
wielofunkcyjne
(obszar
rewitalizacji)
Organizacja
cyklicznych
przedsięwzięć
sportoworekreacyjnych
w oparciu o
powstałą pętlę
rowerową
(obszar
rewitalizacji oraz
poza obszarem
rewitalizacji jako
przedsięwzięcie
umożliwiające
rozwiązanie
zidentyfikowanych
problemów
obszaru
rewitalizacji)

Piwniczna-Zdrój
jako uzdrowisko dawniej i dziś
(obszar
rewitalizacji)

Organizacja cyklicznych imprez
o charakterze
sportoworekreacyjnym
dla
odbiorców
różnego typu (np. dzieci, młodzież,
dorośli,
seniorzy,
rodziny
z dziećmi), np. biegu ulicznego,
turnieju gry zespołowej, itp.

Organizacja cyklicznych imprez
o charakterze
sportoworekreacyjnym
dla
odbiorców
różnego typu (np. dzieci, młodzież,
dorośli,
seniorzy,
rodziny
z dziećmi), np. wyścigi rowerowe,
wyścigi na rolkach.

Organizacja wystawy związanej
z historią
i
teraźniejszym
funkcjonowaniem miasta jako
uzdrowiska, zbieranie wspólnie
z mieszkańcami starych fotografii
i eksponatów,
cykl
spotkań
i wykładów związanych z historią
i teraźniejszością
uzdrowiska,
degustacja wody uzdrowiskowej.

usług z
zakresu opieki
nad dziećmi
do lat 3 i w
wieku
przedszkolny
m
Cel operacyjny
I.1. Rozwój
oferty
kulturalnej,
edukacyjnej,
rekreacyjnej
i społecznej w
2021-2023
celu włączenia
mieszkańców
w czynny
udział w życiu
społecznym

Cel operacyjny
I.1. Rozwój
oferty
kulturalnej,
edukacyjnej,
rekreacyjnej
i społecznej w
celu włączenia
mieszkańców
w czynny
2019-2023 udział w życiu
społecznym

Cel operacyjny
I.1. Rozwój
oferty
kulturalnej,
2019 edukacyjnej,
rekreacyjnej
i społecznej w
celu włączenia
mieszkańców

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój,
MiejskoGminny
Ośrodek
Kultury,
organizacje
pozarządowe

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój,
MiejskoGminny
Ośrodek
Kultury,
organizacje
pozarządowe

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój,
MiejskoGminny
Ośrodek
Kultury,
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Współpraca
z przedsiębiorcami
na rzecz
zwiększenia
inwestycji
w turystykę
(obszar
rewitalizacji oraz
poza obszarem
rewitalizacji jako
przedsięwzięcie
umożliwiające
rozwiązanie
zidentyfikowanych
problemów
obszaru
rewitalizacji)

Organizacja współpracy pomiędzy
samorządem,
przedsiębiorcami
i instytucjami otoczenia biznesu
w celu
zwiększenia
inwestycji
w turystykę

Organizacja
spotkań
konsultacyjnoinformacyjnych dla
osób
bezrobotnych oraz
zainteresowanych
otworzeniem
działalności
gospodarczej,
w szczególności
Organizacja co najmniej 3 spotkań
w branży
rocznie
o charakterze
turystycznej
konsultacyjno-informacyjnym,
adresowanych
do
osób
(obszar
bezrobotnych
rewitalizacji oraz
poza obszarem
rewitalizacji jako
przedsięwzięcie
umożliwiające
rozwiązanie
zidentyfikowanych
problemów
obszaru
rewitalizacji)

w czynny
udział w życiu
społecznym
Cel operacyjny
I.5.
Wykorzystanie
posiadanych
atutów,
zasobów i
walorów
w procesie
rozwoju
2017-2023 gospodarki,
w szczególnoś
ci branży
turystycznej

organizacje
pozarządowe

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój,
przedsiębiorcy
, organizacje
pozarządowe

Cel operacyjny
I.4. Wspieranie
aktywnej walki
z bezrobocie
m
Cel operacyjny
I.5.
Wykorzystanie
posiadanych
atutów,
zasobów i
walorów
2017-2023
w procesie
rozwoju
gospodarki,
w szczególnoś
ci branży
turystycznej

Miasto
i Gmina
PiwnicznaZdrój,
przedsiębiorcy
, organizacje
pozarządowe
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6.2. Charakterystyka
pozostałych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych

dopuszczalnych

Do przedsięwzięć uzupełniających zaliczono projekty realizowane w obszarze rewitalizacji
oraz poza obszarem rewitalizacji, które uzupełniają przedsięwzięcia podstawowe, są do nich
komplementarne i umożliwiają włączenie różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji.
Przedsięwzięcia uzupełniające wpisują się w cele rewitalizacji oraz wpływają na rozwiązanie
problemów zidentyfikowanych w obszarze rewitalizacji.
Ponadto, za przedsięwzięcia rewitalizacyjne uznano te przedsięwzięcia, które z uwagi na
ich zakres i charakter swoim zasięgiem obejmowały będą obszar całej gminy, lecz będą
jednocześnie przyczyniały się do rozwiązywania problemów zidentyfikowanych na obszarze
rewitalizacji i wpisywały się w cele Programu.
Tabela 12. Lista uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Przedsięwzięcie

Opis

Lata
realizacji

Podmiot
realizujący

Cel

Zadanie polega na zabezpieczeniu
brzegu potoku Czercz, wyrównaniu
2018terenu, organizacji zieleni, montażu
2019
urządzeń do rekreacji i zabawy oraz
budowie mini amfiteatru

Cel
operacyjny
Miasto i Gmina II.2. Rozwój
Piwnicznainfrastruktury
Zdrój
turystycznej
i okołoturysty
cznej

Uzdrowiska
pogranicza polskosłowackiego
jako
rozpoznawalny
w skali
Europy
obszary
realizacji Zadanie polega na przeprowadzeniu
2016turystyki
modernizacji szlaków turystycznych i
2018
zdrowotnej – etap i rowerowych w ciągu dróg gminnych
– budowa pętli
rowerowej łączącej
miejscowości
uzdrowiskowe
Doliny Popradu”

Cel
operacyjny
Miasto i Gmina II.2. Rozwój
Piwnicznainfrastruktury
Zdrój
turystycznej
i okołoturysty
cznej

Rozbudowa
i Zadanie mające na celu utworzenie
przebudowa części placówki dla osób z zaburzeniami 2016budynku szkoły w psychicznymi na terenie Piwnicznej- 2023
Kosarzyskach
z

Stowarzyszeni
em na rzecz
Osób
Przewlekle

Rewitalizacja
brzegu
potoku
Czercz
w
Piwnicznej-Zdroju
Kosarzyskach

Cel
operacyjny
II.1. Rozwój
infrastruktury
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przeznaczeniem na
działalność
środowiskowego
domu samopomocy
wraz z infrastrukturą
techniczną
tj.
przyłączem
energetycznym nn
oraz
układem
komunikacji
wewnętrznej,
na
działkach nr 4405 i
5422 obrębie ewid.
Piwniczna –Zdrój,
gm. Piwniczna Zdrój

Rozbudowywany
obiekt
przeznaczony jest na potrzeby
funkcjonowania Środowiskowego
Domu Samopomocy. W ośrodku, w
którym prowadzona będzie opieka,
rehabilitacja społeczna i aktywizacja
osób
niepełnosprawnej
zaplanowano: na parterze: sale
terapeutyczne,
gabinety
pielęgniarsko-rehabilitacyjne, sale
dydaktyczne,
aneks
kuchenny,
toalety - w pełni przystosowane dla
osób niepełnosprawnych. Na I
piętrze
zaplanowano
również
miejsca dla 15 osób przystosowane
do stałego pobytu - dwuosobowe
pokoje wyposażone w indywidualne
łazienki.

Chorych
i
dzieci
Niepełnospra
wnych NASZ
DOM
w
PiwnicznejZdroju,

społecznej,
w tym
poprawa
jakości
i dostępności
obiektów
pełniących
funkcje
Miasto i Gmina
społeczne,
Piwnicznaedukacyjne,
Zdrój
kulturalne

Przebudowa dróg
gminnych K293559,
K293560 K293560
(ul.
Kazimierza
Wielkiego
tzw.
Równia w Centrum
–
przebieg Przebudowa dróg, remont jezdni,
wytyczonej
trasy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 2017
Velo 11) w ramach chodników (ciągów pieszych)
Programu rozwoju
gminnej
i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019

Remont otoczenia
zabytkowej studni w
centrum rynku

Zagospodarowanie
terenu
rekreacyjnego
Nakła
wraz
z
budową
tras

Zagospodarowanie
otoczenia
zabytkowej studni w PiwnicznejZdroju (Roboty budowlane polegają
na; wykonaniu remontu istniejącej
nawierzchni
utwardzonej,
utwardzeniu terenu i wprowadzeniu
nowej nawierzchni, rewitalizacji i
założenie nowej zieleni, montaż
elementów małej architektury tj.
ławek, stojaków na rowery. Projekt
robót
przewiduje
utrzymanie
historycznego układu zieleni i alejek.
W ramach projektu zaplanowano
zagospodarowanie na cele
rekreacyjno-turystyczne
terenu
Nakła
stworzenie
tzw.
Piwniczańskich Błon oraz budowę

Cel
operacyjny
Miasto i Gmina
II.5. Poprawa
Piwnicznastanu
Zdrój
infrastruktury
technicznej

20172018

Cel
operacyjny
Miasto i Gmina II.2. Rozwój
Piwnicznainfrastruktury
Zdrój
turystycznej
i okołoturysty
cznej

20172019

Cel
Miasto i Gmina operacyjny
PiwnicznaII.2. Rozwój
Zdrój
infrastruktury
turystycznej
59

Gminny Program Rewitalizacji
wielofunkcyjnych
(rowerowobiegowospacerowych) w tym
kładki
pieszorowerowej
przez
rzekę Poprad w
uzdrowisku
Piwniczna-Zdrój.

kładki pieszo-rowerowej łączącej
teren Nakła z ul. Kościuszki
(lokalizacja Pijalni Wód
Mineralnych,
Kąpielisko
na
Radwanowie,
Park
Zdrojowy).
Działania te skutkować będą
ogólnym rozwojem infrastruktury
tego typu.
Do głównych celów projektu należy
poprawa jakości i funkcjonalności
miejskiej przestrzeni oraz poprawa
stanu otoczenia obszaru zdrojowouzdrowiskowego. Konieczne jest
odpowiednie
zagospodarowanie
przestrzenne, poprawa estetyki,
wzmocnienie
funkcjonalności
Piwnicznej-Zdroju jako ośrodka
uzdrowiskowego i turystycznego
oraz ochrona
unikalnych walorów
miasta.
Projekt
zakłada
następujących zadań

Poprawa
gospodarki wodnościekowej na terenie
Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój

realizację

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Borownice

2016budowa
sieci
kananlizacji 2018
sanitarnej – Międzybrodzie
- rozbudowa oczyszczalni ścieków
Projekt jest w trakcie realizacji.

Modernizacja
energetyczna
budynku Zespołu
SzkolnoGimnazjalnego
w
Łomnicy Zdroju w
gminie Piwniczna Zdrój

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
docieplenie ścian, wymianę instalacji
c.o. na nową instalację z grzejnikami
wyposażonymi
w
zawory
termostatyczne (wraz z głowicami)
oraz zawory podpionowe; ocieplenie 2016ścian zewnętrznych technologii 2017
lekkiej-mokrej,
gdzie
grubość
warstwy izolacji wyniesie 20 cm,
ocieplenie poddasza warstwą izolacji
o grubości 18 cm, układaną na
stropie poddasza.

i okołoturysty
cznej

Cel
operacyjny
II.4.
Wspieranie
ochrony
Miasto i Gmina środowiska
i krajobrazu;
PiwnicznaZdrój
Cel
operacyjny
II.5. Poprawa
stanu
infrastruktury
technicznej
Cel
operacyjny
II.4.
Wspieranie
ochrony
Miasto i Gmina środowiska
i krajobrazu;
PiwnicznaZdrój
Cel
operacyjny
II.5. Poprawa
stanu
infrastruktury
technicznej
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Wymiana
źródeł
ciepła
w
gospodarstwach
domowych
na
terenie Miasta i
Gminy PiwnicznaZdrój
celem
obniżenia poziomu
niskiej emisji RPO
WM 2014-2020 obniżenie poziomu
niskiej
emisji
i
poprawa czystości
powietrza
Budowa
dróg
rowerowych wraz z
infrastrukturą
w
gminie PiwnicznaZdrój
celem
wprowadzenia
zmian
w
mobilności
miejskiej
prowadzących do
zmniejszenia emisji
CO2 - ograniczenie
emisji

Projekt
zintegrowany LIFE
“Wdrażanie
Programu ochrony
powietrza
dla
województwa
małopolskiego
–
Małopolska
w
zdrowej
atmosferze”

W ramach projektu zaplanowano
następujące zadania
2017- wymiana 80 szt. indywidualnych
2018
palenisk

Cel
operacyjny
II.4.
Wspieranie
ochrony
Miasto i Gmina środowiska
i krajobrazu;
PiwncznaZdrój
Cel
operacyjny
II.5. Poprawa
stanu
infrastruktury
technicznej

- działania edukacyjne

Budowa ok. 12 km dróg rowerowych
na terenie Miasta i Gminy PiwnicznaZdrój ( w miejscowości: Wierchomla
2017Wielka, Łomnica Zdrój, Piwniczna2019
Kokuszka,
Młodów)
wraz
z
towarzysząca infrastrukturą; parking
bike &ride, park&ride

Celem programu jest wdrażanie
działań służących poprawie jakości
powietrza na terenie województwa
małopolskiego. W ramach programu
w Gminie został zatrudniony
Ekodoradca, który ma za zadanie
pozyskiwać środki finansowe na
działania
mające
na
celu
ograniczenie emisji zanieczyszczeń
2016oraz mobilizować mieszkańców do
2023
włączenia się w te działania. Udziela
porad w zakresie wymiany źródeł
centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej oraz modernizacji
energetycznej budynków. Prowadzi
edukację mieszkańców w zakresie
racjonalnego
zużycia
energii,
ekologicznych
źródeł
ciepła,
szkodliwości spalania odpadów.

Cel
operacyjny
II.4.
Wspieranie
ochrony
Miasto i Gmina środowiska
i krajobrazu;
PiwnicznaZdrój
Cel
operacyjny
II.5. Poprawa
stanu
infrastruktury
technicznej

Cel
operacyjny
II.4.
Miasto i Gmina Wspieranie
ochrony
Piwnicznaśrodowiska
zdrój
i krajobrazu;
Województwo
Małopolskie
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Zadanie nieinwestycyjne;
Organizacja
pikników
rodzinnych
Kosarzyskach

- organizacja festynów rodzinnych (
2019sąsiedzkich)
2023
w
- organizacja wydarzeń edukacyjnokrajoznawczo-ekologicznych

Organizacje
pozarządowe,
Parafia,
Mieszkańcy,
Szkoła

Działania miękkie (nieinwestycyjne)
W związku z brakami lokalowymi
gminy na chwilę obecną ośrodek
wsparcia prawdopodobnie będzie
działał w budynku Ochotniczej
2017
Straży Pożarnej w Piwnicznej-Zdroju.
Działania ośrodka będą mieć na celu
integrację
międzypokoleniową
między osobami w podeszłym wieku
a młodzieżą.

Cel
operacyjny
I.3.
Aktywizacja
grup
Miasto i Gmina zagrożonych
wykluczenie
Piwnicznaspołecznym
Zdrój,
(seniorów,
organizacja
pozarządowa osób
niepełnospra
wnych, osób
w trudnej
sytuacji
życiowej)

RPO WM 9.1.2 –
Aktywna integracja.
„Reintegracja
społecznozawodowa
osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
w
gminach PiwnicznaZdrój,
KrynicaZdrój, Muszyna

Celem projektu jest reintegracja
społeczna i zawodowa 105 (70k)
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
w
tym
osób
2017pozostających bez pracy, w
pierwszej kolejności wymagających 2018
aktywizacji społecznej, z gmin
Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój i
Muszyna, co nastąpi w latach 20162019.

Cel
operacyjny
Fundacja
I.3.
Rozwoju
Aktywizacja
Regionów ul.
grup
Celarowska
zagrożonych
32/7 Kraków
wykluczenie
tel. 605942380,
społecznym
Gmina
(seniorów,
Piwniczna,
osób
Muszyna,
niepełnospra
Krynica
wnych, osób
w trudnej
sytuacji
życiowej)

RPO WM 10.1.3
„Kompetencje
kluczowe
w
szkołach w gminach
Krynica-Zdrój,
Muszyna
i
Piwniczna-Zdrój w
roku
szkolnym
2017/2018”

Celem
projektu
jest
rozwój
kompetencji kluczowych uczniów 16
szkół z gmin Piwniczna-Zdrój
Muszyna oraz Krynica-Zdrój oraz
rozwój kompetencji i
umiejętności
zawodowych 2017nauczycieli z tych szkół w zakresie 2018
wykorzystania
nowoczesnych
narzędzi w pracy z uczniami, jak
również wyrównywanie
dysproporcji
z
poziomie
kompetencji kluczowych uczniów

Realizacja zadania
pn. „Prowadzenie
ośrodka
wsparcia
dla
osób
w
podeszłym wieku i
młodzieży” w 2017
r.

Fundacja
Rozwoju
Regionów ul.
Celarowska
32/7 Kraków
tel. 605942380,
Gmina
Piwniczna,
Muszyna,
Krynica

Cel
operacyjny
I.1.
Rozwój
oferty
kulturalnej,
edukacyjnej,
rekreacyjnej
i społecznej
w celu
włączenia
mieszkańców
w
czynny
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poprzez pomoc stypendialną w roku
szkolnym 2017/2018.
Budowa
ścieżek
spacerowobiegowych
wraz
z
obiektami
małej
Centra aktywnego
architektury
na
górze
Kicarz.
wypoczynku w tym
trasy
spacerowo- Projekt zlokalizowany w obrębie
biegowe- budowa Gminy Uzdrowiskowej Piwniczna
2017ścieżek spacerowo- Zdrój, na terenie Popradzkiego
2019
biegowych wraz z Parku Krajobrazowego na obszarze
obiektami
małej Natura 2000 PLH120019, "Ostoja
architektury
na Popradzka", na terenie Leśnego
górze Kicarz
Parku Zdrojowego, położonego

udział w życiu
społecznym

Cel
operacyjny
Miasto i Gmina II.2. Rozwój
Piwnicznainfrastruktury
Zdrój
turystycznej
i okołoturysty
cznej

częściowo na stokach Kicarza.
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7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Integracja działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych następuje w kilku aspektach
tworzenia planu, w następujących relacjach:
Rysunek 6. Schemat mechanizmu integracji
PROBLEMY/POTRZEBY

SFERY

INTEGRACJA DZIAŁAŃ

METODY

CELE/KIERUNKI DZIAŁAŃ



Każde z przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji odpowiada
problemom, którymi charakteryzuje się obszar rewitalizacji (np. niedostateczna
aktywność społeczna – przedsięwzięcia kulturalne mające na celu podniesienie
aktywności społecznej);



Sfery – Program Rewitalizacji zakłada realizację skoordynowanych, wzajemnie
się uzupełniających działań w dwóch sferach: w sferze społeczno-gospodarczej
oraz przestrzenno-funkcjonalnej (np. problem bezrobocia przypisany jest do
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sfery społecznej, ale działania ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej sprzyjające
rozwojowi turystyki też będą miały wpływ na zmniejszenie jego skali);


Metody – w Gminnym Programie Rewitalizacji ujęto różne metody
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Przede wszystkim, Program
Rewitalizacji

obejmuje

realizację

zarówno

działań

inwestycyjnych,

jak

i nieinwestycyjnych, które odnoszą się do tych samych problemów obszaru
rewitalizacji (np. modernizacja i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby
przedszkola i żłobka – realizowane w zmodernizowanym budynku działania
miękkie);


Cele/kierunki działań – każdy cel i kierunek działań jest powiązany
z zidentyfikowanymi wcześniej problemami. Każde z działań wpisuje się w co
najmniej jeden cel.
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8. Komplementarność
rewitalizacyjnych

działań

oraz

przedsięwzięć

Komplementarność działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy rozpatrywać
w następujących aspektach:


Komplementarność

przestrzenna:

podstawowe

przedsięwzięcia

rewitalizacyjne realizowane będą w granicach obszaru rewitalizacji i mają one
przede wszystkim na celu rozwiązanie problemów zdiagnozowanych w jego
obrębie. Jednak z uwagi na funkcje, jakie pełni obszar rewitalizacji w obrębie
miasta i gminy, z efektów realizacji Programu korzystać będą mieszkańcy miasta
i gminy. Jednocześnie, w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą
realizowane takie przedsięwzięcia, które dotyczyły będą obszaru całej gminy,
jednak ich efekty będą odczuwalne na obszarze rewitalizacji i przyczynią się do
rozwiązania

zdiagnozowanych

problemów,

np.

wymiana

kotłów

niespełniających norm na źródła ekologiczne – w projekcie mogą wziąć udział
mieszkańcy całej gminy, jednak z uwagi na fakt, iż zanieczyszczenie powietrza
jest jednym z głównych problemów obszaru rewitalizacji, cele projektu wpisują
się w cele rewitalizacji, a projekt przyczyni się do poprawy stanu powietrza na
obszarze rewitalizacji;


Komplementarność pod względem problemów – cele i przedsięwzięcia ujęte
w programie rewitalizacji odpowiadają na zidentyfikowane problemy i potrzeby
obszaru rewitalizacji:
o

w sferze społecznej proces rewitalizacji skupiał się będzie na trzech
głównych grupach problemowych: problemami z integracją lokalnej
społeczności i niedostateczną aktywnością mieszkańców, problemami
z wysokim bezrobociem oraz problemami z grożącym niektórym
grupom wykluczeniem. Z tego względu wyznaczono trzy cele
operacyjne, skupiające działania na rzecz zmniejszania skali ww. grup
problemów. Przyjęte cele i przedsięwzięcia wpłyną także na problemy
związane z niedostatecznym bezpieczeństwem oraz niekorzystną
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strukturą demograficzną obszaru: większa aktywność społeczna i wyższe
zintegrowanie lokalnej społeczności sprzyja podniesieniu poziomu
bezpieczeństwa poprzez większą dbałość o dobro wspólne, większe
zainteresowanie i empatię wobec innych, zwracanie większej uwagi na
to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, większą chęć do udzielenia
pomocy w sytuacjach niebezpiecznych. Ogólna poprawa jakości życia
mieszkańców, jaka będzie wynikiem procesu rewitalizacji sprzyja
napływowi mieszkańców, szczególnie rodzin z dziećmi i może korzystnie
wpłynąć na procesy demograficzne. Jednocześnie rewitalizacja zakłada
podejmowanie przedsięwzięć na rzecz zapobiegania marginalizacji grup
zagrożonych wykluczeniem i ich włączenia w udział w życiu społecznym;
o

w sferze gospodarczej cele rewitalizacji skupiają się na wykorzystaniu
posiadanych atutów, zasobów i walorów w procesie rozwoju gospodarki,
tworzeniu dogodnych warunków do rozwoju turystyki oraz tworzeniu
dogodnych warunków do rozwijania działalności przez przedsiębiorstwa
i uruchamiania przez nie nowych miejsc pracy, co będzie sprzyjać walce
z bezrobociem;

o

w sferze przestrzenno-funkcjonalnej położono nacisk na poprawę stanu
infrastruktury społecznej, która jest niezbędna do generowania
pozytywnych zjawisk sfery społecznej i gospodarczej, umożliwia
organizację nowych przedsięwzięć, sprzyja aktywności mieszkańców,
zachęca ich do skorzystania z miejscowej oferty kulturalnej, społecznej,
rekreacyjnej, edukacyjnej. Ponadto, niezwykle ważna jest także jakość
i funkcjonalność przestrzeni publicznej, która stanowi bazę materialną
dla zjawisk gospodarczych i społecznych. Zaznaczono także, iż istotne
jest wspieranie ochrony środowiska i krajobrazu jako walorów gminy.



Komplementarność z dokumentami strategicznymi gminy – cele i kierunki
działań Programu Rewitalizacji odpowiadają celom zawartym w Strategii
Rozwoju Gminy oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, co
udowodniono w rozdziale 3 niniejszego dokumentu;
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Komplementarność względem siebie – poszczególne przedsięwzięcia
wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają swoje efekty, zarówno w obrębie jednej
sfery (np. komplementarność przedsięwzięć mających na celu rozwój gminnej
oferty kulturalnej, społecznej, rekreacyjnej, edukacyjnej, komplementarność
działań mających na celu rozwój branży turystycznej zwiększenie aktywności
przedsiębiorstw w tym zakresie, komplementarność działań na rzecz rozwoju
infrastruktury społecznej zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem), jak
też przekrojowo, pomiędzy sferami (np. komplementarność przedsięwzięcia
zakładającego utworzenie przedszkola z przedsięwzięciami polegającymi na
organizacji w nim wydarzeń o charakterze integracyjnym, komplementarność
działań na rzecz zwiększenia aktywności przedsiębiorców w obszarze turystyki
z przedsięwzięciami

infrastrukturalnymi

mającymi

na

celu

podniesienie

atrakcyjności turystycznej gminy);


Komplementarność pod względem instytucjonalnym – podmiotem, który
był zarówno odpowiedzialny za opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,
jak i za jego wdrożenie jest Gmina Piwniczna-Zdrój. Wszystkie przedsięwzięcia
rewitalizacyjne odbywać się będą z jej udziałem. Gmina będzie koordynować
poszczególne przedsięwzięcia, będzie zarządzać ich wdrożeniem , będzie
inicjować współpracę pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, a także dołoży
wszelkich starań, by przedsięwzięcia rewitalizacyjne trafiły do jak największej
grupy odbiorców.
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9. Szacunkowe ramy finansowe Gminnego Programu
Rewitalizacji
9.1. Ramy finansowe Gminnego Programu Rewitalizacji
Tabela 13. Koszty podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Inwestora
Przedsięwzięcie
Modernizacja kortów
tenisowych na osiedlu
Czercz
(obszar rewitalizacji)
Przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa obiektów
zlokalizowanych
w Piwnicznej-Zdroju na
działce nr 2331/20, na
potrzeby przedszkola
oraz żłobka
(obszar rewitalizacji)
Uzdrowiska pogranicza
polsko-słowackiego jako
rozpoznawalny w skali
Europy obszary realizacji
turystyki zdrowotnej –
etap I – budowa pętli
rowerowej łączącej
miejscowości
uzdrowiskowe Doliny
Popradu”
(obszar rewitalizacji)
Modernizacja drogi
powiatowej nr 1520K –
ul. Szczawnicka na
odcinku od km. 0+030
do km 5+246 w m.
Piwniczna-Zdrój w
ramach Programu
rozwoju gminnej
i powiatowej
infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019

Koszty

Środki
publiczne

Zewnętrzne

Środki
prywatne

Fundusze UE

Środki
krajowe

700 000,00

175 000,00

0,00

525 000,00

0,00

10 000 000,00

2 500 000,00

0,00

7 500 000,00

0,00

1 600 000,00

400 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

5 880 922,96

1 470 230,74

0,00

4 410 692,22

0,00
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(obszar rewitalizacji)
Modernizacja ujęcia
wody pitnej wraz z siecią
wodociągową na
obszarze Czercz
(obszar rewitalizacji)
Organizacja zajęć
hobbystycznych dla
różnych grup odbiorców
w wyremontowanym
budynku zaplecza
(świetlica) kortów
tenisowych na Czerczu
(obszar rewitalizacji)
Dni Otwarte Przedszkola
(obszar rewitalizacji)
Organizacja cyklicznych
przedsięwzięć sportoworekreacyjnych w oparciu
o zmodernizowane korty
i nowopowstałe boisko
wielofunkcyjne

150 000,00

37 500,00

0,00

112 500,00

0,00

100 000,00

25 000,00

0,00

75 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

63 000,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

(obszar rewitalizacji)
Organizacja cyklicznych
przedsięwzięć sportoworekreacyjnych w oparciu
o powstałą pętlę
rowerową
(obszar rewitalizacji oraz
poza obszarem
rewitalizacji jako
przedsięwzięcie
umożliwiające
rozwiązanie
zidentyfikowanych
problemów obszaru
rewitalizacji)
Piwniczna-Zdrój jako
uzdrowisko - dawniej
i dziś
(obszar rewitalizacji)
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Współpraca
z przedsiębiorcami na
rzecz zwiększenia
inwestycji w turystykę
(obszar rewitalizacji oraz
poza obszarem
rewitalizacji jako
przedsięwzięcie
umożliwiające
rozwiązanie
zidentyfikowanych
problemów obszaru
rewitalizacji)

56 000,00

28 000,00

28 000,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

18 681 922,96

4 830 730,74

28 000,00

13 823
192,22

0,00

Organizacja spotkań
konsultacyjnoinformacyjnych dla osób
bezrobotnych oraz
zainteresowanych
otworzeniem działalności
gospodarczej,
w szczególności w branży
turystycznej
(obszar rewitalizacji oraz
poza obszarem
rewitalizacji jako
przedsięwzięcie
umożliwiające
rozwiązanie
zidentyfikowanych
problemów obszaru
rewitalizacji)

Łącznie

9.2. Potencjalne
źródła
rewitalizacyjnych

finansowania

przedsięwzięć

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji realizowanych przez Gminę jest budżet
gminny, jednak ze względu na jego ograniczenia i konieczność sfinansowania innych zadań,
konieczne

jest

wykorzystywanie

możliwości

zewnętrznego

wsparcia poszczególnych

przedsięwzięć założonych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
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Do głównych zewnętrznych źródeł finansowania należą fundusze unijne oraz środki
krajowe.
Finansowe wsparcie Unii Europejskiej przysługuje państwom członkowskim Unii
Europejskiej i podmiotom działającym na jej terenie oraz (w określonych przypadkach) krajom
nienależącym do Unii Europejskiej (np. państwom starającym się o przyjęcie, korzystającym
z tzw. funduszy przedakcesyjnych, itp.).
W okresie rozliczeniowym 2014-2020 Polska jest największym beneficjentem pomocy
unijnej – łącznie otrzyma 82,5 mld euro. Głównym kryterium podziału środków finansowych
Unii na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na
mieszkańca. Regiony o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75% - 90% średniego
poziomu unijnego zaliczane są do regionów w okresie przejściowym, a bardziej rozwinięte to
te, których PKB na mieszkańca osiąga 90% lub więcej średniej unijne. Poziom PKB Polski na
mieszkańca osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE. Tylko województwo mazowieckie
przekroczyło granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych. Było to jednym
z podstawowych powodów przyznania Polsce pomocy unijnej w ostatecznej wysokości.
Ponadto, poza obiektywnym kryterium podziału funduszy, jakim jest poziom PKB na
mieszkańca, wielkość przyznanych danemu państwu środków zależy od wielu innych czynników
i zawsze jest przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.
Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki,
poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności
administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia
mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.
Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne,
czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.
Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych
programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16
programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.
Środki unijne na poziomie krajowym rozdysponowane będą pomiędzy beneficjentów
w ramach programów operacyjnych:
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Programu Infrastruktura i Środowisko - Program, na którego realizację
przeznaczono najwięcej środków, to Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna,
ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo
energetyczne,



Programu Inteligentny Rozwój – drugi co do wielkości alokowanych środków. To
również największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój
i innowacje,



Programu Wiedza Edukacja Rozwój - program mający na celu aktywizację
zawodową osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia,
wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności
i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach
zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia,



Programu Polska Cyfrowa - ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu,
stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie
wielu

spraw

za

pośrednictwem

komputera

oraz

upowszechnienie

w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.


Programu Pomoc Techniczna - ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu
wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji
i promocji środków europejskich.

Z uwagi na fakt, iż Gmina Piwniczna-Zdrój jest gminą miejsko-wiejską, może ubiegać się
o środki zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
(PROW 2014-2020). Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności
rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Podstawowym programem unijnym, o którego środki planuje ubiegać się Gmina
Piwniczna-Zdrój jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. Jest on
finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć
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może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa.
W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez
podmioty realizujące projekty.
Środki krajowe umożliwiające wsparcie różnorodnych gminnych inwestycji, pochodzą
z budżetu Państwa. Są rozdysponowywane przez Ministerstwa, Wojewodów, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, itp.
Dofinansowanie można uzyskać w postaci dotacji z budżetu państwa. Ich przyznanie
uregulowane jest ustawą o finansach publicznych. Dotację taką można otrzymać na
finansowanie bądź też dofinansowanie zadań zarówno z zakresu administracji rządowej jak
i innych zadań zleconych, bądź też bieżących zadań własnych poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego. Dotację taką mogą także otrzymać fundacje i stowarzyszenia, jako
jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Dotacje z budżetu państwa można
podzielić na celowe, podmiotowe i przedmiotowe. Dotacja celowa przeznaczana jest na
zadanie określone przez ustawę o finansach publicznych. Dotacja podmiotowa przyznawana
jest na finansowanie działalności określonego podmiotu, zaś przedmiotowa na dopłaty dla
określonych wyrobów bądź usług. Dotację z budżetu państwa mogą też otrzymać nowo
powstałe gospodarstwa pomocnicze czy budżetowe na pierwsze wyposażenie w środki
obrotowe.
Istnieją także programy finansowane ze środków krajowych, w ramach których można
ubiegać się o realizację różnych typów inwestycji.
Wyżej opisane źródła finansowania (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) stanowią szansę
zarówno dla władz gminnych, jak również mieszkańców i innych podmiotów prowadzących
działalność na terenie gminy, na pozyskanie zewnętrznego wsparcia dla różnego rodzaju
przedsięwzięć, jakie są zaplanowane do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
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10. Struktura zarządzania realizacją Gminnego Programu
Rewitalizacji
Zarządzanie

realizacją

Gminnego

Programu

Rewitalizacji

jest

konieczne

do

kontrolowania stopnia jego wdrożenia, osiągnięcia określonych w nim celów i kierunków
działań oraz wpływu efektów jego realizacji na obszar objęty rewitalizacją oraz na rozwój całej
gminy.
Z uwagi na charakter procesu rewitalizacji, zarządzanie jego wdrożeniem odbywać się
będzie w kilku płaszczyznach, jednak najistotniejsze z punktu widzenia Gminy - operatora
Programu, będzie zarządzanie formalne jako narzędzie gwarantujące prawidłowy przebieg
wdrożenia GPR.
Podmiotem zarządzającym i koordynującym Gminny Program Rewitalizacji jest Gmina
Piwniczna-Zdrój. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 Nr 16 poz. 95 z późn.
zm.), innych ustaw oraz Statutu Gminy.
Struktura zarządzania Programem składa się z następujących komórek:


Rada Gminy – odpowiada za uchwalanie Programu oraz aktualizację Programu;



Burmistrz – odpowiada za nadzór nad realizacją Programu, w tym dbałość
o zagwarantowanie (w budżecie i WPF) środków na jego skuteczną realizację, a także
podejmowanie decyzji o potrzebie dokonania korekt w Programie;



Pełnomocnik ds. Rewitalizacji wraz z Zespołem ds. Rewitalizacji– odpowiada za bieżącą
koordynację działań podejmowanych w ramach Programu, aktualizację i kontynuację
procesu planowania, współpracę z interesariuszami, bieżący monitoring działań oraz
sprawozdawczość;



Komitet Rewitalizacji – stanowiący forum współpracy i dialogu interesariuszy
z organami Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni
funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.
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Bezpośrednio wykonanie Programu nadzorować będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój.

Po

przyjęciu

Gminnego

Programu

Rewitalizacji,

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, który będzie odpowiedzialny

powołany

będzie

za wdrażanie i zarządzanie

Programem. Do zadań Pełnomocnika będzie należało analizowanie okresowych raportów
z realizacji projektów rewitalizacyjnych i sporządzanie raportu z wdrażania Programu. Swoje
zadania Pełnomocnik będzie realizował przy pomocy Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół składał
się będzie z pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
które ze względu na swoją specyfikę będą zaangażowane w proces rewitalizacji.
Członkowie Zespołu będą bezpośrednio odpowiedzialni za wdrożenie Programu oraz
realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, za które odpowiedzialna będzie Gmina. Zadania
odnoszące się do zarządzania Programem odbywać się będą w ramach obowiązków
poszczególnych Zespołów Urzędu Miasta i Gminy. W sprawach związanych z procesem
rewitalizacji Zespołowi ds. Rewitalizacji podlegać będą wszystkie komórki organizacyjne
Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne, które będą włączane w proces rewitalizacji
zgodnie

ze

zwykłym

zakresem

obowiązków,

pełnionymi

funkcjami

i posiadanymi

kompetencjami.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane na podstawie przyjętej uchwałą Rady
Miejskiej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Gminy.
Za realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
odpowiedzialny będzie bezpośrednio Zespół stanowisk ds. inwestycji i gospodarki lokalnej. Do
zakresu działania Zespołu należą sprawy pozyskiwania środków zewnętrznych, realizowania
wyznaczonych zadań w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych, wykorzystania
i rozliczania projektów z udziałem tych środków oraz nadzorowania realizacji inwestycji.
W proces rewitalizacji zostanie włączony także Zespół stanowisk ds. przestrzennych i mienia,
odpowiedzialny między innymi za realizację działań związanych z utrzymaniem gminnych
nieruchomości oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący zadania
społeczne.
Po przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji powołany zostanie Komitet Rewitalizacji,
który zgodnie z art. 7 ust. 1 stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni
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funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Uchwała

Rady Miejskiej określi zasady

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji
współpracował będzie z Pełnomocnikiem ds. Rewitalizacji i Zespołem ds. Rewitalizacji.
Bezpośrednio jego obsługę w zakresie organizacji, komunikacji i współpracy ze strukturami
Urzędu Miasta i Gminy zapewni Zespół wskazany przez Burmistrza.
Rysunek 7. Schemat zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
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Komitet Rewitalizacji
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Gmina Piwniczna-Zdrój jako operator Programu Rewitalizacji posiada odpowiednie
zasoby kadrowe oraz organizacyjne do jego wdrożenia i zarządzania. Program wdrażany będzie
w oparciu o istniejące struktury, zgodnie z przyjętą w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
metodą realizacji programów strategicznych i przedsięwzięć inwestycyjnych. Organizacja pracy
Urzędu, posiadanie odpowiednich struktur, wydziałów i kadr, wypracowane procedury
wdrażania inwestycji oraz przepisy prawne i regulaminy warunkujące funkcjonowanie Urzędu
stanowią gwarancję właściwego wdrożenia zaplanowanych przedsięwzięć.
Zarówno w zarządzaniu poszczególnymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, jak również
w procesie zarządzania całym Programem udział będą mogli brać mieszkańcy, przedsiębiorcy,
organizacje

pozarządowe,

pozostałe

grupy

interesariuszy.

Podstawowym

organem

koordynującym udział tych podmiotów w procesie zarządzania będzie Komitet Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji pośredniczył będzie także w komunikacji pomiędzy grupami
interesariuszy a Burmistrzem i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy zaangażowanymi
w prowadzenie

procesu

rewitalizacji.

Dzięki

temu

możliwe

będzie

zapewnienie

skoordynowanego i efektywnego udziału grup interesariuszy w zarządzaniu Programem
i poszczególnymi przedsięwzięciami.
Sposób zarządzania i jego efekty będą poddane ocenie w ramach systemu
monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji, co zostanie ujęte w opinii do
rocznego raportu z realizacji Programu Rewitalizacji.
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11. System monitorowania i oceny Gminnego Programu
Rewitalizacji
Programie Rewitalizacji oraz przebieg całego procesu rewitalizacji jest Gmina PiwnicznaZdrój jako operator Programu. Bezpośrednio, monitorowaniem i oceną Programu zajmować
się będzie Zespół ds. Monitorowania i Oceny Gminnego Programu Rewitalizacji, w skład
którego wchodzić będą członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji.
Pracami Zespołu ds. Monitorowania i Oceny przewodniczył będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój.
Posiedzenia Zespołu będą zwoływane przez Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.
Będą się one odbywały co najmniej raz w roku. Na bazie sprawozdań i wniosków Zespołu,
Burmistrz Miasta i Gminy, zgodnie z art.. 22. Ust. 1. Ustawy o rewitalizacji dokona oceny
aktualności i stopnia realizacji Programu. Ocena sporządzona przez Burmistrza podlegać
będzie zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowo, spośród członków Zespołu ds. Monitorowania i Oceny Gminnego Programu
Rewitalizacji wyznaczona zostanie osoba odpowiedzialna za przygotowanie rocznych
sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, ocena poszczególnych projektów będzie
dokonywana zarówno przed realizacją (ex-ante), w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu
realizacji. W ramach standaryzacji oceny oraz zestawienia wymiernych efektów Programu,
przyjęto wskaźniki osiągnięcia celu. Ich wartości będą podstawą do dokonania ewaluacji
poszczególnych zadań, a tym samym i realizacji całego Programu. Ocenie będą także podlegały
niewymierne skutki programu, których nie można opisać za pomocą wskaźników i wartości
liczbowych. Podstawą jej dokonania będą konsultacje społeczne, w formie badania
ankietowego, których wyniki nie tylko pozwolą na rzetelną ocenę procesu rewitalizacji i jego
wpływu na życie mieszkańców, lecz także umożliwią określenie kierunków działań na lata
następne. Kompleksowy system oceny pozwoli na minimalizację ryzyka niepowodzenia lub
nieosiągnięcia wszystkich zaplanowanych efektów.
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Przyjęte wskaźniki oceny i monitorowania Programu Rewitalizacji dla poszczególnych
celów. Wartość bazowa zostanie przyjęta w momencie rozpoczęcia procesu rewitalizacji lub
rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Wskaźnikom nie przypisano
określonej wartości docelowej, badana będzie ich zmiana w stosunku do wartości początkowej
(wzrost lub spadek).

Tabela 14.Wskaźniki realizacji poszczególnych celów
SFERA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
WSKAŻNIKI
o

WSKAŻNIKI

Wzrost

liczby

realizowanych

przedsięwzięć

przez

organizacje

pozarządowe i grupy nieformalne;
o

Wzrost

liczby

zajęć

o

charakterze

kulturalnym, społecznym, integracyjnym;
o

Wzrost liczby przedsięwzięć na rzecz
aktywizacji

seniorów

i

o

Wzrost liczby przedsięwzięć na rzecz

o
o

walkę z bezrobociem;
o

Spadek liczby bezrobotnych,

o

Wzrost liczby przedsięwzięć promujących
atrakcyjność inwestycyjną gminy;

o

firmę/zmieniających

branżę;
o

Wzrost

liczby

przedsiębiorstw

o

Wzrost liczby przedsięwzięć na rzecz
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami,
samorządem, organizacjami wspierania
biznesu;

o

Zwiększenie powierzchni zorganizowanej
Wzrost

liczby

wyremontowanych/
budynków

Wzrost

liczby

obiektów

zagospodarowanych na cele społeczne,
edukacyjne,

kulturalne,

rekreacyjno-

sportowe;
o

Wzrost liczby przedsięwzięć promujących
wykorzystanie

odnawialnych

źródeł

energii przez mieszkańców;
o

Wzrost liczby remontów i modernizacji
placówek

kulturalnych,

edukacyjnych,

społecznych,
o

Wzrost liczby placów zabaw dla dzieci;

o

Wzrost liczby boisk i innych obiektów
zapewniających możliwość aktywnego

ukierunkowanych na obsługę turystów;
o

miejsc

użyteczności publicznej,

Wzrost liczby szkoleń i porad dla osób
zakładających

otwartych

zmodernizowanych

materialnej,
Wzrost liczby działań mających na celu

liczby

zieleni,

osób znajdujących się w trudnej sytuacji
o

Wzrost

publicznych (parków, placów, skwerów),

osób

niepełnosprawnych;
o

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA,
TECHNICZNA I ŚRODOWISKOWA

spędzenia czasu wolnego,
o

Wzrost

liczby

w infrastrukturę

miejsc

wyposażonych
rekreacyjną

i turystyczną;

Wzrost liczby turystów.
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Za wykonanie poszczególnych zaleceń po dokonanej ocenie odpowiedzialny będzie
Zespół ds. Rewitalizacji.
W przypadku zakłóceń procesu rewitalizacji, spośród członków wyłoniony zostanie
zespół kryzysowy, mający na celu zidentyfikowanie przyczyn zaistniałych utrudnień oraz
wdrożenia odpowiednich procedur. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu nadzwyczajnych
środków, konieczne będzie ich skonsultowanie z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi
w wykonanie poszczególnych działań.
Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, w przypadku stwierdzenia, że gminny program
rewitalizacji wymaga zmiany, Burmistrz występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego
zmianę. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, Rada
Miejska uchyla uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji w całości albo w części,
z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza.

81

Gminny Program Rewitalizacji

12. Partycypacja społeczna
Zgodnie z zapisami Art. 5. 1. Ustawy o rewitalizacji, partycypacja społeczna obejmuje
przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział
interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach
Komitetu Rewitalizacji.
Ustawa precyzuje, jakie co najmniej formy partycypacji i konsultacji powinny zostać
przeprowadzone i wdrożone na etapie opracowania i realizacji Programu.
Z uwagi na fakt, iż rewitalizacja ma służyć przede wszystkim rozwiązaniu problemów
społecznych na obszarze ich koncentracji, niezbędne jest włączenie społeczności objętej
rewitalizacją w przygotowanie i wdrożenie procesu. Zaangażowanie społeczności pozwala na
pełniejsze zdiagnozowanie problemów oraz przygotowanie przedsięwzięć w sposób
kompleksowy odpowiadających na istniejące potrzeby. Ponadto, dzięki włączeniu różnych grup
interesariuszy w proces rewitalizacji, łatwiej zaangażować społeczność do aktywnego włączania
się w proces i branie za niego odpowiedzialności. Dzięki temu, efekty rewitalizacji powinny być
trwalsze i bardziej kompleksowe.
Pierwszy etap konsultacji miał miejsce podczas wyznaczania obszar zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt
Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Piwniczna-Zdrój wraz z załącznikami. Podmiotami przeprowadzonych konsultacji
społecznych byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze obszaru Gminy Piwniczna-Zdrój.
Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania
mieszkańcom oraz interesariuszom terenów Gminy Piwniczna-Zdrój proponowanego zasięgu
obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru rewitalizacji (OR), z możliwością zgłaszania uwag.
Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji trwały 30 dni. .
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Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim
mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji. W tym celu materiały konsultacyjne zostały
umieszczone.


na stronie www.piwniczna.pl



na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,



w formie papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz Zgłaszania Uwag oraz Ankietę
konsultacyjną możliwe do pobrania ze strony www.ug.piwniczna.pl, Biuletynu Informacji
Publicznej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój lub do odebrania w Wydziale Inwestycji i Funduszy
Europejskich w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Formularz lub/oraz Ankietę
konsultacyjną można było przesłać pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczyć
osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Uwagi można było również składać ustnie
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
Zorganizowano spotkanie konsultujące etap wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, jednocześnie mające na celu prezentację i podsumowanie I etapu
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Podczas opracowania Programu Rewitalizacji, na stronie na stronie www. piwniczna.pl, na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz w formie
papierowej w budynku Urzędu Gminy udostępniono kartę zgłoszenia projektu, która
umożliwiała

wszystkim

zainteresowanym

zgłaszanie

przedsięwzięć

rewitalizacyjnych.

Zdecydowano się na położenie nacisku na włączenie lokalnej społeczności w proces
opracowania Programu poprzez karty udostępnione przez Internet oraz w Urzędu Miasta
i Gminy Piwniczna-Zdrój, gdyż pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój mają dobre
doświadczenia w zakresie zainteresowania mieszkańców różnego typu ankietami i badaniami
prowadzonymi w tej formie.
Gotowy projekt Programu Rewitalizacji zostanie poddany ponownym konsultacjom
zgodnie z zapisami Ustawy. Zorganizowane zostaną również spotkania mające na celu
omówienie zapisów dokumentu i zebranie do niego uwagi. Proces konsultacji będzie spełniał
wymogi Ustawy o rewitalizacji.
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13. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach
Zgodnie z artykułem 21. Ustawy o rewitalizacji, Rada Gminy wprowadza przedsięwzięcia
rewitalizacyjne zawarte w tym programie, służące realizacji zadań własnych gminy, do
załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, o którym mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885, z późn. zm.). Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie będą wystarczające do wpisania
ich do załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, Rada Miejska
wprowadzi przedsięwzięcia do tego załącznika niezwłocznie po ustaleniu niezbędnych danych.
W Gminnym Programie Rewitalizacji nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy
Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia października 2015 r.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o rewitalizacji, do 3 miesięcy od daty uchwalenia
Gminnego Programu Rewitalizacji uchwałą Rady Miejskiej powołany zostanie Komitet
Rewitalizacji. Zgodnie z art. 7 ust. 1 stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy
z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji
oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta. Na etapie tworzenia Gminnego Programu
Rewitalizacji uwzględniono Komitet Rewitalizacji w systemie oceny i monitorowania oraz
w opisie struktury zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji.
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14. Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji
w zakresie
planowania
i zagospodarowania
przestrzennego
Gminny Program Rewitalizacji nie wymaga wprowadzania zmian w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, poza wprowadzeniem
granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji nie wymaga wprowadzenia zmian w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji nie wymaga uchwalenia miejscowego
planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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15. Załącznik graficzny
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