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Identyfikacja potencjalnych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
Identyfikację obszarów zdegradowanych rozpoczęto na terenie gminy Niepołomice od analizy
sytuacji społecznej we wszystkich 12 sołectwach i mieście Niepołomice wchodzących w skład
gminy. W tym celu ocenie poddano 16 wskaźników odnoszących się do demografii, pomocy
społecznej i problemów społecznych oraz bezpieczeństwa. W ramach analizy uwzględniono te
informacje statystyczne, których przedstawienie było możliwe w podziale na wszystkie sołectwa i
które w większości przypadków zostały zrelatywizowane w odniesieniu do liczby mieszkańców
danego sołectwa. Dokonana w ten sposób koncentracja na danych dotyczących sytuacji społecznej
zgodna jest z założeniami ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r. Ustawa ta bowiem w
art.9. ust.1. wskazuje, iż jako obszar zdegradowany może być uznany 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), w przypadku
występowania na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk dotykających sfery
gospodarczej lub środowiskowej lub technicznej lub przestrzenno – funkcjonalnej. Tym samym, to
właśnie na sferę społeczną ustawodawca kładzie największy nacisk, a problemy zidentyfikowane
w jej ramach traktowane są jako podstawa do dyskusji o możliwości objęcia danego terenu
rewitalizacją. Zgodnie zatem z założeniami rzeczonej ustawy, w gminie Niepołomice w pierwszym
etapie prac nad diagnozą zidentyfikowano sołectwa, w których koncentracja problemów
wskazujących na kryzys społeczny jest wysoka. Poniżej przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej
przeprowadzonej dla wszystkich sołectw gminy Niepołomice.
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Tabela 1 Wartości wskaźników sfery społecznej dla poszczególnych sołectw gminy Niepołomice.
Kategoria

DEMOGRAFIA

Niepołomice

Wola
Batorska

Wola
Zabierzowska

Zabierzów
Bocheński

Chobot

Staniątki

Podłęże

Zakrzów

Zakrzowiec

Zagórze

Ochmanów

Słomiróg

Suchoraba

11178

2901

1240

1661

327

2594

2134

1130

552

750

648

508

311

9456

2780

1253

1605

299

2499

2041

1027

488

679

590

472

286

118,21%

104,35%

98,96%

103,49%

109,36%

103,80%

104,56%

110,03%

113,11%

110,46%

109,83%

107,63%

108,74%

Liczba zameldowań na
pobyt stały w 2015 roku

370

43

9

12

2

31

43

14

35

14

18

1

2

Liczba zameldowań na 100
mieszkańców 2015

3,31

1,48

0,73

0,72

0,61

1,2

2,01

1,24

6,34

1,87

2,78

0,2

0,64

408

128

173

152

158

491

374

311

283

176

343

400

158

24,3‰

7,6‰

4,7‰

7,8‰

6,2‰

1,5‰

0,5‰

32,1‰

43,1‰

21,7‰

24,2‰

5,9‰

3,2‰

Liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy
społecznej w 2015 roku

476

130

86

77

25

108

60

56

34

38

23

31

14

Liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy na
100 mieszkańców

4,26

4,48

6,94

4,64

7,65

4,16

2,81

4,96

6,16

5,07

3,55

6,1

4,5

Liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy
społecznej w 2010 roku

272

110

51

54

21

86

32

22

6

51

5

34

2

175,00%

118,18%

168,63%

142,59%

119,05%

125,58%

187,50%

254,55%

566,67%

74,51%

460,00%

91,18%

700,00%

247

72

36

44

11

59

29

25

14

17

10

19

5

Wskaźnik
Liczba mieszkańców w 2015
roku
Liczba mieszkańców w 2010
roku
Zmiana liczby mieszkańców
w latach 2010 - 2015

Gęstość zaludnienia
Saldo migracji

POMOC SPOŁECZNA

Liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy
społecznej - 2015 w
stosunku do 2011
Liczba rodzin, którym
przyznano świadczenia
pomocy środowiskowej w
2015 roku

4

DIAGNOZA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NIEPOŁOMICE

Kategoria

Niepołomice

Wola
Batorska

Wola
Zabierzowska

Zabierzów
Bocheński

Chobot

Staniątki

Podłęże

Zakrzów

Zakrzowiec

Zagórze

Ochmanów

Słomiróg

Suchoraba

2,21

2,48

2,9

2,65

3,36

2,27

1,36

2,21

2,54

2,27

1,54

3,74

1,61

189

66

37

32

10

55

21

9

6

20

7

20

2

130,69%

109,09%

97,30%

137,50%

110,00%

107,27%

138,10%

277,78%

233,33%

85,00%

142,86%

95,00%

250,00%

14

3

5

5

1

4

4

0

1

1

1

1

1

0,13

0,1

0,4

0,3

0,31

0,15

0,19

0

0,18

0,13

0,15

0,2

0,32

6

5

3

3

1

5

1

1

0

0

1

0

2

0,05

0,17

0,24

0,18

0,31

0,19

0,05

0,09

0

0

0,15

0

0,64

332

39

0

423

-

20

73

9

-

23

-

-

5

Liczba kolizji zakończonych
mandatem

62

4

3

6

1

15

8

2

0

3

3

1

0

Odsetek odnotowanych w
gminie kolizji zakończonych
mandatem

57,41%

3,70%

2,78%

5,56%

0,93%

13,89%

7,41%

1,85%

0,00%

2,78%

2,78%

0,93%

0,00%

Wskaźnik
Liczba rodzin, którym
przyznano świadczenia
pomocy społecznej na 100
mieszkańców
Liczba rodzin, którym
przyznano świadczenia
pomocy środowiskowej w
2010 roku
Liczba rodzin, którym
przyznano świadczenia
pomocy środowiskowej 2015 rok w stosunku do
2010
Liczba wydanych
niebieskich krat w 2015 roku

PROBLEMY SPOŁECZNE

Liczba niebieskich kart w
2015 roku w przeliczeniu na
100 mieszkańców
Liczba osób uzależnionych
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej
Liczba osób uzależnionych
korzystających ze
świadczeń pomocy
społecznej na 100
mieszkańców
Liczba zidentyfikowanych
problemów wśród uczniów
szkół podstawowych

WO
BEZPIECZEŃST
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Kategoria

Wskaźnik
Liczba wypadków
drogowych w 2015 roku
Liczba wypadków
drogowych na 100
mieszkańców
Liczba kradzieży w 2015
roku
Liczba kradzieży w 2015
roku na 100 mieszkańców

Niepołomice

Wola
Batorska

Wola
Zabierzowska

Zabierzów
Bocheński

Chobot

Staniątki

Podłęże

Zakrzów

Zakrzowiec

Zagórze

Ochmanów

Słomiróg

Suchoraba

14

2

4

2

0

4

3

1

0

0

1

0

0

0,13

0,07

0,32

0,12

0

0,15

0,14

0,09

0

0

0,15

0

0

31

2

1

4

1

2

7

0

0

0

1

0

0

0,28

0,07

0,08

0,24

0,31

0,08

0,33

0

0

0

0,15

0

0

Liczba interwencji w 2015
roku
Liczba interwencji w 2015
roku na 100 mieszkańców

566

53

30

37

11

59

82

49

17

17

17

19

6

5,06

1,83

2,42

2,23

3,36

2,27

3,84

4,34

3,08

2,27

2,62

3,74

1,93

Liczba innych przestępstw
w 2015 roku

76

15

6

5

1

13

16

14

1

5

1

2

1

0,68

0,52

0,48

0,30

0,31

0,50

0,75

1,24

0,18

0,67

0,15

0,39

0,32

8

0

6

2

5

3

6

4

6

1

3

2

4

Liczba innych przestępstw
w 2015 roku na 100
mieszkańców
Liczba wskaźników, w których sołectwo
odnotowuje najmniej korzystne wyniki1

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice

1

Najmniej korzystne wyniki oznaczane są dla trzech sołectw odznaczających się najmniej korzystnymi lub problematycznymi wartościami danego wskaźnika. Wyjątkiem
są wskaźniki „Zmiana liczby mieszkańców w latach 2010 – 2015” oraz „Saldo migracji”, dla których oznaczono zarówno najwyższe wartości jak i wartości najniższe.
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Rysunek 1 Liczba wskaźników sfery społecznej, w których miasto Niepołomice i sołectwa gminy
Niepołomice odnotowują najmniej korzystne wyniki.

Źródło: Opracowanie własne

Z analizy wskaźników ujętych w powyższej tabeli wynika, iż do jednostek o największej
intensywności problemów dotykających sferę społeczną zaliczają się:
 miasto Niepołomice,
 Wola Zabierzowska,
 Podłęże,
 Zakrzowiec,
 Chobot.
W efekcie dyskusji podjętej na panelu eksperckim, w którym udział wzięli przedstawiciele pięciu
lokalnych instytucji społecznych, jako obszary cechujące się koncentracją negatywnych zjawisk
społecznych o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego wskazano miasto Niepołomice oraz
Podłęże. Niepołomice jako centrum gminy, borykające się z rosnącymi potrzebami i trudnościami
generowanymi przez intensywny ruch osiedleńczy oraz nowego typu problemy społeczne. Podłęże
jako sołectwo dotknięte istotnymi trudnościami w sferze bezpieczeństwa, którego rola
7
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(kluczowego w gminie punktu komunikacyjno – transportowego) jest obecnie w swego rodzaju
kolizji z jakością życia mieszkańców (brak przestrzeni publicznych, wzmożony ruch drogowy
generujący hałas, podział miejscowości drogą wojewódzką). Wybór ten poparli uczestnicy
warsztatu strategicznego.
Wstępny, ujęty w niniejszej diagnozie, zakres obszarów rewitalizacji w ramach ww. dwóch sołectw
doprecyzowano podczas wizji lokalnej z udziałem zespołu architektów i urbanistów,
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, radnych oraz reprezentantów lokalnych
instytucji. Wyznaczone w ten sposób wstępne obszary rewitalizacji stały się przedmiotem badań
społecznych przeprowadzonych w formie ankiety on-line i skierowanych do mieszkańców Gminy
Niepołomice. Zgodnie z ich wynikami, które szerzej opisano w rozdziale Wyniki badań, oba
wstępnie wyznaczone obszary rewitalizacji uzyskały społeczne poparcie. Wybór centrum
Niepołomic poparło 70,2% ankietowanych, Podłęża 69,2%.
Tym samym, diagnoza, przeprowadzona jako punkt wyjścia do prac nad Gminnym Programem
Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023, prezentuje dane zarówno dla gminy,
poszczególnych sołectw oraz tam gdzie to możliwe również wyznaczonych wstępnie dwóch
obszarów rewitalizacji.
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Wprowadzenie
Niniejsza diagnoza zawiera opis sytuacji w gminie Niepołomice opracowany na potrzeby
sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument został podzielony na rozdziały
dotyczące następujących sfer:






Społecznej;
Gospodarczej;
Środowiskowej;
Technicznej;
Przestrzenno-funkcjonalnej.

Pracom nad diagnozą towarzyszyły działania badawcze i konsultacyjne. Z wykorzystaniem metod
PAPI (Paper & Pen Personal Interview - bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy) i
CAWI (Computer Assisted Web Interview– wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy
strony WWW) zrealizowane zostały badania ankietowe wśród mieszkańców2. Dodatkowo,
przeprowadzone zostały trzy wywiady pogłębione z przedstawicielami Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji w Niepołomicach oraz Domu Kultury Inspiro, a
także panel ekspercki, w którym udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji społecznych
celem dyskusji nt. problemów społecznych obserwowanych w gminie Niepołomice3.Ponadto, w
drugiej połowie marca odbył się warsztat strategiczny, który stanowił przestrzeń do dyskusji nt.
potencjalnych obszarów rewitalizacji, ich atutów oraz przejawów stanu kryzysowego
obserwowanego na ich terenie. 24 marca 2016 r. na obszarach wstępnie wytypowanych do objęcia
procesami rewitalizacji przeprowadzona została wizja lokalna z udziałem zespołu architektów i
urbanistów, przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, radnych oraz reprezentantów
lokalnych instytucji. Jej celem była identyfikacja potencjalnych objawów degradacji
obserwowalnych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej wizytowanego terenu.
W toku przeprowadzonych działań (warsztat strategiczny, wizja lokalna oraz badania społeczne)
wstępnie wyodrębniono w gminie dwa obszary przewidziane do rewitalizacji:
Obszar 1. Miasto Niepołomice - centrum
Pierwszym z obszarów jest centrum miasta Niepołomice, a konkretnie jednostki pomocnicze:
Śródmieście, Zakościele i częściowo Zagrody. Śródmieście obejmuje ścisłe centrum miasta,
Zakościele to teren w okolicy ul. Bocheńskiej, Alei Dębowej i ul. Cmentarnej. Natomiast fragment
osiedla Zagrody znajduje się na północ od rynku, w okolicy ul. Kolejowej, Robotniczej i Ogrodowej.
Centralna część Niepołomic to teren o istotnych funkcjach gospodarczych, społecznych i
kulturowych. Koncentrują się tutaj ważne dla mieszkańców instytucje, obiekty czy atrakcje
turystyczne takie jak rynek, zamek, lokale gastronomiczne, banki, sklepy, kościół parafialny, Urząd
Miasta i Gminy, instytucje kulturalne i edukacyjne. Miejsce to powinno pełnić funkcję integrującą z

2

Badania odbyły się w okresie 01-08.04.2016. Łącznie zebrano 204 kompletnie wypełnione kwestionariusze,
w tym 100 ankiet pochodzących z badań PAPI oraz 104 będące efektem badania internetowego.
3
Panel ekspercki odbył się 16 marca 2016 r., natomiast wywiady pogłębione miały miejsce 20 kwietnia 2016
r.
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uwagi na rolę jaką odgrywa dla mieszkańców gminy (centrum gminy oraz usług publicznych i
prywatnych) i osób przyjezdnych (usługi biznesowe i okołoturystyczne, „brama” Puszczy
Niepołomickiej). Tymczasem obserwuje się tutaj koncentrację problemów społecznych związanych
z intensywnym napływem nowych mieszkańców oraz niekorzystnych zjawisk dotyczących relacji
międzypokoleniowych i zagrożeń dla rozwoju dzieci i młodzieży.
Obszar 2. Sołectwo Podłęże – obszar wiejski
Drugim obszarem potencjalnie przewidzianym do rewitalizacji jest sołectwo Podłęże, z
wyłączeniem terenu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Jest to wieś położona ok. 2 km na zachód
od centrum Niepołomic, w którego sąsiedztwie znajdują się sołectwa: Staniątki, Zakrzowiec,
Zakrzów, Węgrzce Wielkie i miasto Niepołomice. Przez Podłęże przebiega ważny szlak komunikacji
kolejowej – linia nr 91 Kraków Główny - Medyka. W Podłężu będzie znajdował się jeden z
przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Aglomeracji Krakowskiej. W związku z planowanym
uruchomieniem kolei aglomeracyjnej konieczna będzie rewitalizacja strefy dworca i obszaru wokół
niego. Teren ten jest obecnie mocno zaniedbany. Dzięki planowanym działaniom rewitalizacyjnym
Podłęże ma szansę wzmocnić swoją pozycję jako ważne ogniwo układu komunikacyjnego
aglomeracji krakowskiej. Przy stosunkowo dużej gęstości zaludnienia wieś Podłęże praktycznie nie
posiada miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby w bezpieczny sposób spędzać czas wolny. Jest to kolejny
aspekt przemawiający za tym, żeby bliżej przeanalizować słabe i mocne strony sołectwa i określić
czy rzeczywiście obszar ten wymaga podjęcia działań rewitalizacyjnych.
Wszelkie ujęte w niniejszej diagnozie opisy uwzględniają sytuację w gminie Niepołomice,
poszczególnych sołectwach i tam, gdzie było to możliwe w odniesieniu do dwóch wstępnie
wyznaczonych obszarów rewitalizacji. W związku z tym, że nie w każdym przypadku możliwe było
wydzielenie danych dla obszaru Niepołomice - centrum, w kilku przypadkach w ich miejsce
przedstawiono statystyki dotyczące całego miasta.
W analizie wykorzystano zarówno dane zastane, jak i opinie ekspertów. Z ogólnodostępnych
źródeł danych można wymienić: BDL GUS czy OKE Kraków, jak również publiczne dokumenty np.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice”. Szczegółowe informacje na temat
obszarów przewidzianych do rewitalizacji pozyskano z gminnych jednostek organizacyjnych:
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Informacji udzieliła również Policja. Prezentując dane na temat gminy, wartości wskaźników dla
celów porównawczych odnoszono do średnich dla powiatu i województwa. Ponadto w miarę
możliwości prezentowano dane dla poszczególnych sołectw i miasta Niepołomice (łącznie 13
jednostek). Pozwoliło to pokazać wewnętrzne zróżnicowanie gminy i zweryfikować potrzebę
objęcia wskazanych wstępnie terenów Gminnym Programem Rewitalizacji.
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Sfera społeczna
Działania rewitalizacyjne ukierunkowane są na odnowę społecznego potencjału wybranych
obszarów danej gminy lub miasta. Społeczności lokalne borykające się z różnego rodzaju
trudnościami i ich sposób funkcjonowania w danej przestrzeni to najważniejsze aspekty
predestynujące dany teren do objęcia go procesami rewitalizacyjnymi. Stąd, pierwszy rozdział
diagnozy koncentrował się będzie na sferze społecznej - począwszy od kwestii demograficznych,
poprzez zagadnienia polityki społecznej, edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia po społeczną
aktywność mieszkańców miasta i gminy Niepołomice. Wiedza na temat problemów
identyfikowalnych w odniesieniu do sytuacji społecznej poszczególnych obszarów gminy pozwoli
na określenie ich potencjałów i słabości, a w konsekwencji pozwoli efektywniej zaprojektować
działania naprawcze w obszarach planowanych do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji.
Diagnoza w sferze społecznej została przeprowadzona z uwzględnieniem dwóch kontekstów
badawczych. Po pierwsze, dokonano szczegółowej analizy szeregu danych, wskaźników,
informacji, które w sposób uniwersalny opisują sytuację społeczną w gminie Niepołomice. Synteza
wyników, odnosząca się do takich zakresów jak demografia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo,
edukacja czy aktywność społeczna, zaprezentowana została bezpośrednio w niniejszym rozdziale.
Dodatkowo, dla pogłębienia wniosków badawczych dotyczących sfery społecznej, sporządzono
typologię problemów społecznych gminy Niepołomice4. Pozwala ona na zwrócenie uwagi na
problemy społeczne często umykające powszechnym statystykom, jednakże mocno determinujące
rzeczywistą sytuację społeczną gminy, a w dalszej perspektywie wpływające na decyzje
rewitalizacyjne. W ramach wspominanej typologii wyróżniono sześć grup problemów społecznych
gminy Niepołomice:
 kryzys relacji,
 problemy integracji mieszkańców napływowych z mieszkańcami rdzennymi,
 niedostateczna przestrzeń do aktywności społecznej,
 patologie,
 tzw. ukryte problemy charakterystyczne dla gminy Niepołomice,
 kurcząca się przestrzeń gminy.
Szczegółowy opis wskazanych wyżej typów problemów przedstawiono w rozdziale pt. Wyniki
badań, w dalszej części opracowania.
Tabela 2 Wskaźniki podsumowujące dla sfery społecznej.
Wskaźnik

gmina

4

Liczba
mieszkańców
w 2015 r.

25934

Gęstość
zaludnienia
os/km2

270,1

Przyrost
naturalny
(2014)

4,6

Odsetek
mieszkańców
korzystających z
pomocy
społecznej w
2015 r.
4,5

Odsetek
przestępstw
z kategorii
„inne”5

Odsetek
interwencji
policji w
2015 r.

100

963

W oparciu o wyniki panelu ekspertów przeprowadzanego w dn. 16 marca 2016 r. w Niepołomicach.
Do kategorii tej zaliczane są przestępstwa z Kodeksu Karnego takie jak np. kradzież z włamaniem, znęcanie
fizyczne i psychiczne, nietrzeźwy kierujący, oszustwo, groźba karalna oraz przestępstwa z ustaw
szczególnych tj. Prawo budowlane, Prawo o ochronie zwierząt.
11
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Obszar
1
(miasto
Niepołomice –
centrum)
Obszar
2
(sołectwo
Podłęże)
Chobot

3680

2134
327

11178
Niepołomice
Ochmanów
648
Słomiróg
508
Staniątki
2594
Suchoraba
311
Wola Batorska
2901
Wola
1240
Zabierzowska
Zabierzów
1661
Bocheński
Zagórze
750
Zakrzowiec
552
Zakrzów
1130
*Dane dla miasta Niepołomice.
** dane za 2014 r.






1989

5,1**

48,7*

58,8*

3,3

2,8

10,2

8,5

9,2

7,6

0,6

1,4

8,0

4,3

48,7

58,8

343
400
491
158
128

18,5
0,0
4,2
-3,2
-6,5

3,5
6,1
4,2
4,5
4,5

0,6
1,3
8,3
0,6
9,6

1,8
2,0
6,1
0,6
5,5

173

0,6

6,9

3,8

3,1

152

9,2

4,6

3,2

3,8

176
283
311

2,7
10,9
1,8

5,1
6,2
5,0

3,2
0,6
9,0

1,8
1,8
5,0

695 (dla
całego
sołectwa: 374)
158
408

8,0*

Największy potencjał ludnościowy występuje na Obszarze 1. Miasto Niepołomice - centrum.
Teren ten odznacza się nie tylko wysoką gęstością zaludnienia (najwyższą na tle
analizowanych miejscowości), ale również stanowi obszar charakteryzujący się dużym
ruchem osób przyjezdnych – zarówno spośród mieszkańców innych sołectw gminy
odwiedzających ten teren w celu załatwienia codziennych spraw oraz rekreacyjnie, jak i
turystów.
Sołectwo Podłęże (Obszar 2) charakteryzuje się wysoką gęstością zaludnienia przy
stosunkowo niedużej powierzchni (5,7km2).
Teren miasta Niepołomice i sołectwo Podłęże cieszą się dodatnim przyrostem naturalnym
(odpowiednio 8,0 i 3,3). Dodatnie jest również saldo migracji zwłaszcza w odniesieniu do
miasta (odpowiednio 24,3 i 0,5). Utrzymanie tendencji wzrostowej w przypadku miasta i
Obszaru rewitalizacji 1 wymaga podejmowania działań, które odpowiadać będą na
zmieniające się wraz z napływem nowych mieszkańców potrzeby społeczne. Warto w tym
kontekście wspomnieć o wynikach badań społecznych zrealizowanych na terenie gminy.
Duży napływ nowych mieszkańców i związane z tym napięcia/problemy społeczne były
jednym z najczęściej wskazywanych przez respondentów problemem dotykającym Obszar
1. Spośród wszystkich osób, wskazujących na ten problem blisko 55% to osoby mieszkające
w gminie od urodzenia, a aż 67,4% to mieszkańcy miasta Niepołomice. Część badanych
deklaruje wprost, że w mieście (w tym na Obszarze 1) „zaczyna być ciasno”, co
zdecydowanie pogarsza komfort życia i może powodować konflikty na linii starzy-nowi
mieszkańcy.
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Wstępnie wyznaczony do rewitalizacji Obszar 1 charakteryzuje się stosunkowo wysokim
odsetkiem osób korzystających z pomocy społecznej (5,1%), wyższym od średniej dla gminy
(4,5%).
W mieście Niepołomice popełniono najwięcej przestępstw z kategorii „inne” obejmujących
m.in. takie poważne przestępstwa z Kodeksu Karnego jak kradzież z włamaniem czy
znęcanie fizyczne i psychiczne czy oszustwa.
W mieście Niepołomice oraz sołectwie Podłęże doszło w 2015r. do największej liczby
interwencji policji (odpowiednio 566 i 82).

Demografia
Według danych Urzędu Miasta i Gminy w 2015 r. gminę Niepołomice zamieszkiwało 25934 osoby,
w tym miasto Niepołomice 11178 osób. Gminę charakteryzuje stała tendencja wzrostowa w zakresie
ilości mieszkańców. W stosunku do 2010 r. liczba mieszkańców gminy Niepołomice wzrosła o 10,4%.
Dane te świadczą o dużej atrakcyjności osiedleńczej gminy Niepołomice.
Obszar 1 zamieszkuje 3680 mieszkańców, z czego 52,3% stanowią kobiety natomiast Obszar 2 liczy
2134 mieszkańców, wśród których 52,8% to kobiety6. Tabela 3 przedstawia zmianę liczby ludności
w mieście, poszczególnych sołectwach i obszarach przewidzianych do objęcia rewitalizacją w
latach 2010-2015.
Tabela 3 Struktura ludności w gminie Niepołomice z uwzględnieniem obszarów przeznaczonych
do rewitalizacji.
Obszar
2010
2011
Obszar 1
b.d.
b.d.
Obszar 2
2041
2060
Chobot
299
313
Niepołomice
9456
9788
Ochmanów
590
606
Słomiróg
472
489
Staniątki
2499
2547
Suchoraba
286
295
Wola
Batorska
2780
2832
Wola
Zabierzowska
1253
1261
Zabierzów
Bocheński
1605
1613
Zagórze
679
695
Zakrzowiec
488
488
Zakrzów
1027
1023
Gmina
23475
24010
W tym
miasto
9456
9788
Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

2012
b.d.
2063
311
10081
590
491
2579
297

2013
b.d.
2081
321
10454
600
501
2608
308

2014
b.d.
2087
324
10809
620
508
2604
312

2015
3680
2134
327
11178
648
508
2594
311

2831

2864

2895

2901

1262

1265

1265

1240

1628
701
482
1047
24363

1654
723
496
1086
24961

1664
737
510
1122
25457

1661
750
552
1130
25934

10081

10454

10809

11178

Przestrzenne rozmieszczenie ludności gminy charakteryzuje się wyraźną strefowością (Rysunek 2).
Największy odsetek mieszkańców gminy zamieszkuje miasto Niepołomice (41,88%), przy czym do
6

Dane na koniec 2015 r. – Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.
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najbardziej zaludnionych dzielnic można zaliczyć Śródmieście (8,6% ludności całej gminy), Jazy
(8,5%) oraz Zakościele (8,1%). Sołectwa znajdujące się bezpośrednio przy wschodniej (Wola
Batorska) i zachodniej granicy miasta (Podłęże i Staniątki) również cechują się stosunkowo dużym
odsetkiem ludności na tle całej gminy. W Podłężu zamieszkuje 8,34% ludności gminy, w Staniątkach
10,45%, zaś w Woli Batorskiej 11,47%.
Rysunek 2 Procentowy udział liczby mieszkańców poszczególnych jednostek ewidencyjnych
gminy w łącznej populacji gminy Niepołomice.

Źródło: Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Niepołomice, 2015

W gminie Niepołomice przybywa mieszkańców jednakże poszczególne osiedla i sołectwa
charakteryzują się zróżnicowaną atrakcyjnością osiedleńczą. W stosunku do 2009 r. największy
bezwzględny wzrost mieszkańców zanotowano w mieście Niepołomice, a dokładnie w osiedlu
Jazy, gdzie przybyło 500 osób, co daje wzrost na poziomie 31%. Wysoki procentowy przyrost
ludności nastąpił także w Obszarze 1 (642 osoby) - w dzielnicach Śródmieście (365 osób) i Zakościele
(277). Z kolei Podłęże (Obszar 2) oraz takie sołectwa jak Wola Zabierzowska, Zakrzowiec i
Ochmanów, zanotowały najmniejszy wzrost liczby mieszkańców (Rys.2).
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Rysunek 3 Procentowy wzrost liczby mieszkańców gminy Niepołomice w latach 2009 – 2014 w
podziale na jednostki pomocnicze gminy.

Źródło: Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Niepołomice, 2015

Przytoczone dane pokazują, że głównym miejscem napływu nowych mieszkańców jest miasto.
Obecnie, blisko co piąty niepołomiczanin to osoba, która mieszka w mieście krócej jak 5 lat. Tak
wysokie wskaźniki związane z napływem nowych mieszkańców przekładają się bezpośrednio na
nowego typu wyzwania, z jakimi boryka się samorząd w kontekście zapotrzebowania na
infrastrukturę społeczną i dostęp do usług czasu wolnego oferowanych w centrum miejscowości.
Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych w gminie badań społecznych (opisane szerzej
w rozdziale Wyniki badań).
Dodatkowo, utrzymujący się intensywny trend osiedleńczy przekłada się na problemy
bezpośrednio związane z funkcjonowaniem tkanki społecznej takie jak niedostateczne poczucie
lokalnej tożsamości przekładające się na trudności z integracją społeczną i anonimowość sąsiedzką.
Jak wskazują przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „przestrzeń życiowa
mieszkańców się znacznie zmniejszyła i pogorszyła. Problem pojawiają się na osiedlach, gdzie są domy
szeregowe, ponieważ ludzie mają małą przestrzeń i wzajemnie sobie przeszkadzają, „podrzucają”
śmieci sąsiadowi”7.
Na przyrost lub spadek liczby ludności na danym obszarze składają się dwa wskaźniki: saldo ruchu
naturalnego czyli różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów oraz saldo migracji,
7

Wywiad pogłębiony z przedstawicielami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.
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które pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy wymeldowaniami mieszkańców z terenu gminy
a zameldowaniami nowych mieszkańców. W okresie 2010-2014 gmina Niepołomice notowała
zarówno dodatni przyrost naturalny, jak i dodatnie saldo migracji. Przyrost naturalny utrzymywał
się w tym okresie na podobnym poziomie ok. 3‰. Saldo migracji notowało nieznaczne wahania,
jednakże w całym okresie branym pod uwagę było bardzo wysokie i nie spadło poniżej 13‰ (Rys.3).
Przytoczone dane pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że w gminie nie tylko przybywa nowych
mieszkańców, którzy osiedlają się na jej terenie, ale również dotychczasowi mieszkańcy chętnie
zakładają tu rodziny. W 2014 r. przyrost rzeczywisty w gminie wynosił 20‰.
Rysunek 4 Saldo ruchu naturalnego (przyrost naturalny) oraz saldo ruchu wędrówkowego
(migracji) w gminie Niepołomice w latach 2010 – 2014.
20
18
16
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8
6
4
2
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18,2

18,1
16,2

16,8

13,5

3,1

3,5

2,9

3

3,2
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2014

przyrost naturalny

saldo migracji

Źródło: BDL GUS

Poszczególne rejony gminy Niepołomice charakteryzują się zróżnicowanym potencjałem
demograficznym. Najwyższy przyrost naturalny w 2015 r. odnotowało sołectwo Ochmanów
(18,5‰), najniższy zaś Słomiróg (0‰). W mieście Niepołomice obejmującym swym zasięgiem Obszar
1 wskaźnik ten wynosił 8‰. Sołectwo Podłęże osiągnęło dodatni przyrost naturalny (3,3‰),
jednakże nie wypada najlepiej w porównaniu z niektórymi sołectwami m.in. Zakrzowcem,
Zabierzowem Bocheńskim, jak i gminą (4,6‰). Spośród porównywanych sołectw cechuje się
również najmniejszą atrakcyjnością osiedleńczą wyrażoną wskaźnikiem salda migracji. Saldo
migracji wyniosło w 2014 r. zaledwie 0,5‰. Najwięcej mieszkańców napłynęło do Zakrzowca
(43,1‰) i Zakrzowa (32,1‰) oraz Ochmanowa i miasta Niepołomice, gdzie saldo migracji wyniosło
nieco ponad 24‰ (Tabela 4).
Gminę i miasto zamieszkuje łącznie 88 cudzoziemców, z czego 38,6% (34) to osoby zameldowane
na pobyt stały. Największy ich odsetek znajduje się na terenie miasta Niepołomice: odpowiednio
58,8% spośród 34 cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały i 72,2% z 54 obcokrajowców
zameldowanych na pobyt czasowy. Trwała obecność osób z innych krajów wskazuje na potrzebę
stworzenia w gminie przestrzeni otwartej dla każdego i sprzyjającej wzajemnemu poznaniu.
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Tabela 4 Przyrost naturalny, saldo migracji i cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały
w sołectwach gminy Niepołomice.
Obszar

Obszar 1
Obszar 2
Chobot
Niepołomice

Przyrost
naturalny
(2015) [‰]

Saldo migracji
(2014) [‰]

8,0*
3,3
9,2
8,0

Ochmanów
18,5
Słomiróg
0,0
Staniątki
4,2
Suchoraba
-3,2
Wola Batorska
-6,5
Wola
Zabierzowska
0,6
Zabierzów
Bocheński
9,2
Zagórze
2,7
Zakrzowiec
10,9
Zakrzów
1,8
Gmina
4,6
* - dane dla miasta Niepołomice
Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

Cudzoziemcy
zameldowani
na pobyt stały

Cudzoziemcy
zameldowani
na
pobyt
czasowy
(>1 rok)
39*
7
1
39

24,3*
0,5
6,2
24,3

20*
3
1
20

24,2
5,9
1,5
3,2
7,6

0
0
0
1
3
2

0
0
3
1
0
0

2

0

2
0
0
34

0
1
1
54

4,7
7,8
21,7
43,1
32,1
15,9

Z napływem nowych mieszkańców na teren gminy wiążą się problemy społeczne, których nie da
się dostrzec, analizując wyłącznie statystyki. Dodatkowym źródłem informacji będą wyniki badań
przeprowadzonych z wykorzystaniem techniki panelu ekspertów.8W opinii uczestników panelu,
nieustanne zwiększanie się liczby ludności napływowej rodzi coraz pilniejszą potrzebę jej integracji
z rdzennymi mieszkańcami. Da się bowiem zauważyć wyraźne podziały na nowych i starych
mieszkańców wynikające z odmiennych zwyczajów, oczekiwań i doświadczeń. Potwierdzają to
również wyniki badań prowadzone na potrzeby opracowania Diagnozy sytuacji społecznej Gminy
Niepołomice (2015). Pokazały one, że osoby nowo przybyłe nie zawsze wykazują chęć integracji ze
społecznością lokalną: „Konfliktów nie ma, natomiast z tego, co słyszę to starzy mieszkańcy nie łatwo
przyjmują nowych, zwłaszcza na wsi. Powstają całe nowe osiedla nowych domów, pojawiają się nowi
ludzie, którzy też nie do końca czują potrzebę integrowania się z osobami starszymi. Ale ci ludzie
młodzi tak naprawdę nie mają przecież czasu, aby się integrować z tym środowiskiem lokalnym. Nie
mają czasu, ale też siły, dodatkowo nie mają też ciekawej oferty która by ich wciągnęła w to
środowisko, aby się mogli tu pojawiać. Oni bardziej traktują to miejsce jako miejsce wypoczynku i
zregenerowania sił. Mają określone potrzeby takie jak usługi, opieka medyczna, oświata i tyle im
wystarcza”(Respondent badania IDI).9

8

Panel odbył się 16 marca 2016 r. i zgromadził przedstawicieli szeregu instytucji społecznych działających w
gminie Niepołomice.
9
Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Niepołomice, 2015, s.11
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W gminie, a dokładnie w jej centrum (Obszar 1) brakuje miejsca spotkania i społecznej integracji
dotychczasowych mieszkańców z tymi, którzy niedawno się sprowadzili, miejsca które mogłoby
wspierać tworzenie lokalnej wspólnoty. Brakuje przestrzeni, która zapraszałaby do nawiązywania
relacji i zacieśniania kontaktów w sposób nieprzymuszony i naturalny. Przestrzeń o takich funkcjach
powinna powstać na Obszarze 1 ze względu na jego centralne położenie.
Poprzez swój napływowy charakter wśród mieszkańców gminy Niepołomice na znaczeniu traci
model wielopokoleniowości. Dominują rodziny jedno, dwupokoleniowe, co generuje problem
z nawiązaniem dialogu pokoleniowego i integracją. Relacje odbywają się zazwyczaj na jednym
poziomie, a komunikacja osób młodych ze starszymi jest dodatkowo utrudniona ze względu na
różnice w języku i formie wypowiedzi. Młodzi komunikują się zazwyczaj z użyciem nowoczesnych
technologii używając slangowego języka, a dorośli preferują komunikację bezpośrednią.
Tymczasem dane demograficzne wskazują na to, że potrzeba integracji pokoleń będzie się nasilać,
gdyż w gminie równolegle do intensywnego ruchu osiedleńczego przybywa osób starszych.
Struktura ludności gminy według ekonomicznych grup wieku w okresie 2010-2014 uległa
nieznacznemu pogorszeniu. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym pozostała na niezmienionym
poziomie, spadła nieco liczba osób w wieku produkcyjnym zaś wzrosła liczba osób w wieku
poprodukcyjnym (Tabela 5). Stopniowe starzenie się społeczeństwa jest niekorzystnym procesem
demograficznym dotyczącym całego kraju. Generuje liczne problemy m.in. zmniejszanie się zasobu
siły roboczej, osłabienie lokalnego kapitału ludzkiego czy pogarszanie struktury rynku pracy. Co
więcej, powiększająca się grupa starszych członków społeczności lokalnej będzie musiała odnaleźć
się w realiach współczesnego świata np. nauczyć się obsługi komputera, w czym może jej pomóc
młode pokolenie.
Tabela 5 Struktura mieszkańców gminy Niepołomice według ekonomicznych grup wieku.
Wiek
przedprodukcyjny
produkcyjny
poprodukcyjny
Źródło: BDL GUS.

2010
20,7
65,2
14,0

2011
20,6
65,2
14,2

2012
20,4
65,0
14,6

2013
20,5
64,7
14,9

2014
20,6
64,3
15,1

Na obszarach przewidzianych do objęcia rewitalizacją struktura wiekowa ludności została
przedstawiona z podziałem na grupy wiekowe (Tabela 6) W obu obszarach najliczniejsza jest grupa
osób do 18 r.ż., odpowiednio 22,0% i 19,5%. Osoby w wieku powyżej 65 lat liczą w obu obszarach ok.
15%.
Tabela 6 Struktura wieku ludności obszarów planowanych do objęcia rewitalizacją (dane na
koniec roku 2014).
Wiek
do 18 r.ż.
19-24
25-34
35 – 44
45 – 54
55- 64
Powyżej 65

Obszar 1 [%]
22,0
5,5
16,0
17,7
10,4
13,5
14,9

Obszar 2 [%]
19,5
7,5
15,9
15,4
12,5
14,2
15,0
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.

Gmina Niepołomice, a w szczególności miasto, charakteryzuje się dużym przepływem osób
przyjezdnych, zarówno mieszkańców okolicznych sołectw, jak i osób spoza gminy m.in.
mieszkańców Krakowa udających się na wypoczynek do Puszczy Niepołomickiej, turystów,
sportowców, miłośników kultury i historii itd. W mieście organizowane są wydarzenia, które
przyciągają znaczną liczbę osób. Warto wymienić choć kilka z wielu imprez: doroczne Dni
Niepołomic, bieg „W pogoni za żubrem”, Pola Chwały, Wystawa Kwiatowa na zamku
w Niepołomicach. Obszar gminy traktowany jest przez mieszkańców Krakowa jako atrakcyjny
teren rekreacji i wypoczynku, co, szczególnie w weekendy, generuje duże liczby odwiedzających,
pogłębiając tym samym poczucie „ścieśnienia”. Wzmacnia to dodatkowo potrzebę posiadania
nowych, zaaranżowanych przestrzeni publicznych powalających na rekreację i integrację
mieszkańców.
Pomoc społeczna
Gmina Niepołomice nie notuje dużego bezrobocia. W 2015 r. odsetek bezrobotnych mieszkańców
w gminie wynosił 3% i był jednym z najniższych w powiecie wielickim. Nieco niższy odsetek
zanotowała jedynie gmina Gdów (2,6%). W statystykach bezrobocia dla gminy Niepołomice
dominują bezrobotne kobiety (51%), natomiast 85% spośród osób bezrobotnych to bezrobotni
znajdujący się w szczególnej sytuacji. Do tej grupy zaliczają się m.in. młode osoby bezrobotne (do
25 r.ż.), osoby długotrwale bezrobotne (stanowiące ponad połowę omawianej grupy) oraz
niepełnosprawni bezrobotni (3,5%) (Tabela 7). Przytoczone dane pokazują, że gmina Niepołomice
nie jest dotknięta problemem wysokiego bezrobocia. Wynika to z dobrze rozwiniętego rynku pracy.
Obecność Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z wieloma dużymi zakładami pracy oraz bliskość
Krakowa sprawiają, że mieszkańcy mają dostęp do zróżnicowanych miejsc pracy. Pomimo tak
korzystnych wskaźników bezrobocia, mieszkańcy gminy dostrzegają na lokalnym rynku pracy
pewne problemy dotyczące przede wszystkim warunków pracy. Jak wskazują respondenci,
pomimo gospodarczej renomy gminy, problemem lokalnego rynku pracy są niskie zarobki,
trudności w uzyskaniu umowy o pracę, niedostatek ofert dotyczących pracy umysłowej czy
konieczność korzystania z form tymczasowych oferowanych przez agencje pośrednictwa pracy.
Zdaniem ankietowanych trudności w znalezieniu pracy na terenie gminy mają przede wszystkim
kobiety i młode osoby po studiach.
Tabela 7 Odsetek bezrobotnych w stosunku do całej populacji gminy w 2015 r. - dane dla gminy
Niepołomice i innych gmin powiatu wielickiego.
gmina

Bezrobotni (%
mieszkańców
gminy)

W tym
kobiety

Niepołomice
3,07
51,17
Kłaj
3,17
49,46
Wieliczka
3,22
53,67
Gdów
2,63
53,79
Biskupice
3,36
51,06
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.

Bezrobotni
w
szczególnej
sytuacji
85,3
90,7
86,8
87,3
86,0

Do 25
r.ż.

Długotrwale
bezrobotni

22,75
30,51
18,24
20,03
15,72

52,55
51,57
55,74
47,25
58,48

Niepełnosprawni

3,53
4,92
4,39
7,85
7,74

Zagadnieniem, które wymaga poruszenia w kontekście omawiania sfery społecznej i planowania
adekwatnych działań rewitalizacyjnych jest pomoc społeczna. W okresie 2010-2015 w gminie
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Niepołomice odsetek osób korzystających z różnych form pomocy społecznej wzrósł o 1,3%. W 2015
r. 4,5% mieszkańców gminy pobierało świadczenia środowiskowej pomocy społecznej. Spośród
wszystkich sołectw najwięcej klientów pomocy społecznej odnotowano w miejscowości Chobot
(7,6%), Wola Zabierzowska (6,9%) oraz Zakrzowiec (6,2). Stosunkowo duż0 osób korzystających z
pomocy społecznej zamieszkuje również Obszar 1 planowany do objęcia rewitalizacją (5,1% w 2014
r.) (Tabela 8).
Tabela 8 Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej w latach 2010-2015.
Odsetek osób
korzystających z
2010
pomocy
społecznej
Obszar 1
2,9*
Obszar 2
1,6
Chobot
7,0
Niepołomice
2,9
Ochmanów
0,8
Słomiróg
7,2
Staniątki
3,4
Suchoraba
0,7
Wola Batorska
4,0
Wola
4,1
Zabierzowska
Zabierzów
3,4
Bocheński
Zagórze
7,5
Zakrzowiec
1,2
Zakrzów
2,1
Gmina
3,2
* - dane dla miasta Niepołomice.
Źródło: MGOPS Niepołomice.

2011

2012

2013

2014

2015

3,3*
1,9
7,7
3,3
1,2
7,6
4,1
3,1
4,1
3,3

3,3*
2,4
8,0
3,3
2,2
6,5
4,8
3,0
3,3
4,2

3,1*
2,5
10,3
3,1
0,5
5,4
3,3
2,3
4,2
5,4

5,1
2,1
8,6
3,6
2,4
4,7
3,7
2,6
4,1
6,9

4,3*
2,8
7,6
4,3
3,5
6,1
4,2
4,5
4,5
6,9

4,4

4,5

4,4

5,0

4,6

8,6
3,1
3,3
3,7

6,8
2,9
4,6
3,8

6,9
3,8
3,3
3,6

5,7
3,9
4,8
4,0

5,1
6,2
5,0
4,5

Jednostką odpowiedzialną za zapewnienie zabezpieczenia społecznego mieszkańcom gminy
Niepołomice jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Podstawowa działalność
ośrodka obejmuje pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
Oprócz tego Ośrodek zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, a także prowadzeniem działań w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
Jeśli chodzi o charakterystykę klientów pomocy społecznej w gminie to niezależnie od sołectwa są
to zwykle bezrobotne kobiety, w wieku 19-64 lata. Najwyższy odsetek ogółu osób korzystających z
pomocy społecznej występuje w mieście Niepołomice. W Podłężu natomiast, z uwagi na
stosunkowo niewielki rozmiar wsi, przedstawiciele MGOPS w Niepołomicach obserwują dość
wysoką koncentrację problemów społecznych. Dotykają one jednak ograniczonej liczby rodzin, w
których następuje nagromadzenie szeregu problemów takich jak: bezrobocie, alkoholizm,
nieporadność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
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Tabela 9 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych obszarach
przewidzianych do rewitalizacji.

Obszar

L.
os.

% z ogółu
klientów
pomocy
społecznej

Wiek
<18

19-64

Płeć
>65

K

Aktywność zaw.

M

NK

bierny

bezrob.

czynny

U

Obszar 1

128

14,8%

37

65

24

73

55

93

16

15

b.d

b.d

Obszar 2

60

5,2

20

33

7

35

25

13

39

8

4

1

25

2,2

11

9

5

15

10

1

19

5

1

1

Niepołomice

476

41,1

170

249

60

253

223

50

345

58

14

6

Ochmanów

23

2,0

9

14

0

15

8

1

16

4

1

1

Słomiróg

31

2,7

11

19

1

15

16

20

7

2

1

0

Staniątki

108

9,3

33

62

13

57

51

75

22

10

4

5

Suchoraba

14

1,2

5

9

0

7

7

8

3

3

1

2

130

11,2

42

75

13

69

61

91

21

17

3

5

86

7,4

35

47

4

38

48

59

14

12

5

3

77

6,6

23

47

7

42

35

54

12

11

5

3

Zagórze

38

3,3

17

21

0

24

14

31

5

2

1

0

Zakrzowiec

34

2,9

16

16

2

15

19

24

6

4

1

1

Zakrzów

56

4,8

26

27

4

32

25

45

5

7

0

bd

1158

-

418

628

116

617

542

826

160

143

41

28

Chobot

Wola
Batorska
Wola
Zabierzowska
Zabierzów
Bocheński

Gmina

Objaśnienia: NK - niebieska karta, U - uzależniony
Źródło: MGOPS Niepołomice.

Powodami korzystania z pomocy społecznej najczęściej są: ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długa i przewlekła choroba, bezradność życiowa. Spośród klientów pomocy
społecznej zamieszkujących Obszar 1 najczęstszym powodem przyznania pomocy były w 2014 r.:
długotrwała i przewlekła choroba, niepełnosprawność i ubóstwo. W kategorii „inne” zaznaczający
się odsetek stanowi też uzależnienie od alkoholu i przemoc w rodzinie. Natomiast w przypadku
Obszaru 2 dominują takie powody jak: długotrwała i przewlekła choroba, ubóstwo
i niepełnosprawność (Tabela 10).
Z danych zawartych w Tabeli 9 wynika, że w 2015 r. 41 rodzin w gminie miało założone Niebieskie
Karty. Posiadanie Niebieskiej Karty świadczy o tym, że w danej rodzinie wszczęto procedurę w
związku z uzasadnionym podejrzeniem istnienia przemocy rodzinnej. W opinii uczestników panelu
liczba Niebieskich Kart w gminie ustawicznie się zwiększa – w ciągu trzech miesięcy 2016 r. założono
ich już 16, a w poprzednich latach było to zaledwie kilka kart na cały rok. Coraz częściej w rodzinach
narastają kryzysy natury wychowawczej związane z wchodzeniem dzieci w trudny wiek dorastania.
„Rodzicom wtedy kończą się argumenty, metody wychowawcze lub raczej metody radzenia sobie z
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dziećmi i często włącza się agresja. To generuje także niebieskie karty”10.Niebieskie Karty łączą się też
z występowaniem problemu uzależnienia od alkoholu wśród członków rodzin, głównie ojców,
którzy pod wpływem alkoholu stają się agresywni. Według danych pozyskanych od gminy, osoby
uzależnione stanowiły 28 z 1158 osób korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy.
Najwięcej osób uzależnionych korzystających z pomocy społecznej zamieszkuje miasto
Niepołomice, w tym Obszar 1. W sołectwie Podłęże zidentyfikowano jedną taką osobę.
Tabela 10 Charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na powody
przyznania pomocy.
Odsetek osób ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność
długotrwała,
bezradność Inne*
korzystających
przewlekła
życiowa
z
pomocy
choroba
społecznej
Obszar 1
11,6
7,9
15,4
18,8
6,8
39,5
Obszar 2
17,2
14,1
15,6
26,6
6,3
20,2
Chobot
17,9
7,1
17,9
32,1
10,7
14,3
Niepołomice
19,1
11,2
22,2
34,4
5,3
7,8
Ochmanów
23,5
17,6
17,6
23,5
0,0
17,8
Słomiróg
30,0
20,0
23,3
16,7
0,0
10
Staniątki
22,5
18,1
17,4
20,3
2,9
18,8
Suchoraba
27,3
9,1
27,3
18,2
9,1
9
Wola Batorska
17,2
15,3
16,5
22,7
5,1
23,2
Wola
Zabierzowska
22,7
14,5
19,1
27,3
5,5
10,9
Zabierzów
Bocheński
22,7
13,1
22,6
25,0
2,4
14,2
Zagórze
20,0
9,1
18,2
25,5
1,8
25,4
Zakrzowiec
28,6
11,4
14,3
28,6
0,0
17,1
Zakrzów
22,0
15,3
15,3
20,3
3,4
23,7
* kategoria inne zawiera m.in. sieroctwo, bezdomność, ochronę macierzyństwa, wielodzietność, uzależnienie
od alkoholu i narkotyków.
Źródło: MGOPS Niepołomice.

Rysunek 5 przedstawia przestrzenną koncentrację świadczeń środowiskowej pomocy społecznej
przyznawanej rodzinom. Miasto Niepołomice, w szczególności zaś jego centrum (Obszar 1)
charakteryzuje się dużym natężeniem liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, co
potwierdza potrzebę objęcia tego obszaru rewitalizacją.

10

Wypowiedź uczestnika panelu eksperckiego z przedstawicielami instytucji społecznych w Niepołomicach,
który odbył się 16.03.2016 r.
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Rysunek 5 Przestrzenne rozmieszczenie rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2014 r. Obszar 1.

Źródło: opracowanie UMiG Niepołomice na podstawie danych MGOPS.

Zdaniem przedstawicieli MGOPS w Niepołomicach na znaczeniu zyskują nowe problemy, które
często umykają statystykom. „Ze względu na stały napływ nowych mieszkańców, sytuacja jest trudna
do określenia, ponieważ o nowych mieszkańcach prawie nic nie wiadomo. Problemy, które wychodzą
w Niepołomicach w ostatnich latach, dotyczą głównie kredytów. Zaczynają pokazywać się schorzenia
depresyjne, spowodowane np. utratą pracy. […] Pojawiają się nowe problemy typu uzależnienie od
gier (punkty 777). W takich miejscach mogą pojawić się także inne problemy, również z dopalaczami.
Niepokojąca jest liczba tych punktów, również w Podłężu jest taki, co świadczy o dużym
zainteresowaniu tymi miejscami”11. W gminie Niepołomice na znaczeniu przybierają problemy o
podłożu psychologicznym, często dotykające tzw. „dobrych” rodzin i niezwiązane z zajmowaną
przez nie pozycją społeczno – ekonomiczną. Są istotne problemy z dotarciem i zdiagnozowaniem
tego typu zjawisk, a wymagają one specjalistycznych działań wspierających, które najczęściej
wykraczają poza standardową sferę działalności ośrodków pomocy społecznej. „Występują
rodziny o bardzo głębokich problemach. Przykładowo zdominowana przez ojca, który tak
podporządkował sobie rodzinę, że działa jak sekta. To są już bardzo głębokie tematy, niezwykle trudne
do rozwikłania sprawy”12.Dodatkowo, w opinii przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej coraz
mocniej widoczny staje się w gminie problem alkoholizmu, szczególnie wśród kobiet oraz problemy
11

Wywiad pogłębiony z przedstawicielami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niepołomicach.
12
Panel ekspercki z przedstawicielami instytucji społecznych działających w gminie Niepołomice.
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związane z trudną sytuacją finansową przekładające się na stany depresyjne i inne problemy
psychiczne. „Niepokojącym zjawiskiem była w poprzednim roku śmierć samobójcza 3. kobiet do 40 lat
z Niepołomic. Kobiety te miały rodziny i dzieci, jednak borykały się z trudną sytuacją życiową i
zdrowotną. […] W ostatnim czasie pojawia się też dużo osób kierowanych przez sąd do placówek
psychiatrycznych”13.
Bezpieczeństwo
Gmina Niepołomice charakteryzuje się malejącą liczbą przestępstw. W 2010 r. było ich łącznie 307,
zaś w 2015 – 223, czyli o 27% mniej. Najwięcej przestępstw popełnianych jest w mieście Niepołomice
(52%), co wynika z faktu największego zaludnienia, koncentracji życia społecznego i ruchu
turystycznego na tym obszarze. Następne w kolejności pod względem liczby przestępstw jest zaś
sołectwo Podłęże (Obszar 2). Najczęściej dochodzi do przestępstw z kategorii „inne” (Tabela 11).
Mowa tutaj o przestępstwach z Kodeksu Karnego m.in. kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie
rozbójnicze, kradzież rozbójnicza, groźba karalna, stalking, naruszenie miru domowego, znęcanie
fizyczne lub psychiczne, uchylanie się od alimentów, naruszenie nietykalności funkcjonariusza,
oszustwo, paserstwo oraz o przestępstwach z ustaw szczególnych (Ustawa o ochronie zwierząt
czy Ustawa Prawo budowlane).
Według informacji Komisariatu Policji w Niepołomicach pozyskanych na potrzeby opracowania
Diagnozy sytuacji społecznej Gminy Niepołomice (2015) przyczyną dużej liczby przestępstw na
terenie miasta Niepołomice jest znaczna liczba mieszkańców oraz przyjezdnych, którzy udają się
do miasta w celach rozrywkowych, czemu często towarzyszy spożywanie znacznych ilości alkoholu
i środków odurzających.
Tabela 11 Liczba przestępstw w poszczególnych sołectwach gminy Niepołomice w latach 2010 i
2015.
Rodzaj
przestępstwa

Obszar 1
Obszar 2
Chobot
Niepołomice
Ochmanów
Słomiróg
Staniątki
Suchoraba
Wola Batorska
Wola
Zabierzowska
Zabierzów
Bocheński
Zagórze
Zakrzowiec

Kradzież

Uszkodzenie
ciała, bójka,
pobicie
2010
2015
4*
3*
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

Zniszczenie,
uszkodzenie
mienia
2010
2015
7*
6*
2
0
0
1
7
6
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0

2010
42*
14
0
42
0
1
5
0
5
3

2015
31*
7
1
31
1
0
2
0
2
1

3

4

0

1

1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Inne

2010
115*
13
3
115
5
3
18
2
27
8

2015
76*
16
1
76
1
2
13
1
15
6

1

8

5

1
0

3
3

5
1

13

Wywiad pogłębiony z przedstawicielami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niepołomicach.
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Zakrzów
1
0
Gmina
76
49
* dane dla miasta Niepołomice
Źródło: Komisariat Policji w Niepołomicach.

0
6

0
4

1
12

1
14

5
213

14
156

Jednym z najczęściej popełnianym przestępstw w Niepołomicach są również kradzieże.
Przestrzenne rozmieszczenie kradzieży w gminie w 2014 r. przedstawia Rysunek 6. Do największej
liczby kradzieży doszło na terenie miasta (39). Z pozostałych jednostek pomocniczych na
niekorzyść wyróżnia się też Podłęże, gdzie doszło do 9 kradzieży. Pod kategorią „kradzież” mieści
się nie tylko okradanie mieszkańców, ale również miejsc publicznych (stacje benzynowe , sklepy,
czy miejsca obsługi podróżnych).
Rysunek 6 Liczba stwierdzonych kradzieży w podziale na jednostki pomocnicze gminy
Niepołomice w 2014 roku.

Źródło: Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Niepołomice, 2015.

Statystyki wykroczeń są zbliżone do statystyk przestępstw tzn. do największej liczby wykroczeń
dochodzi w mieście Niepołomice (53,2%). W dalszej kolejności pod względem liczby wykroczeń
znalazły się: Zabierzów Bocheński, Wola Batorska i Podłęże. W 2015 r. w gminie zanotowano 361
wykroczeń czyli o 15,7% mniej niż w 2010 r. Przy czym należy zauważyć, że do 2013 r. liczba
wykroczeń malała, zaś w ostatnich latach zaczęła ponownie rosnąć (Tabela 12). Do kategorii
wykroczeń zalicza się m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, kradzież lub
przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla
publiczności, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Zdaniem przedstawiciela
Komisariatu Policji w Niepołomicach za stosunkowo niebezpieczny może uchodzić teren za
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Zamkiem tzw. parkur (Obszar 1. Miasto Niepołomice – centrum), który jest niedoświetlony i lubi
gromadzić się tam młodzież. Lokalna policja odnotowała na tym terenie kilka wykroczeń
związanych z uszkodzeniem mienia14.
Tabela 12 Liczba wykroczeń w poszczególnych sołectwach gminy Niepołomice w latach 2010-2015.
Statystyka
2010
2011
2012
2013
spraw o
wykroczenia
Obszar 1
171*
149*
140*
129*
Obszar 2
22
22
15
14
Chobot
2
3
3
7
Niepołomice
171
149
140
129
Ochmanów
6
6
2
3
Słomiróg
1
3
1
3
Staniątki
136
60
17
8
Suchoraba
3
1
4
1
Wola Batorska
40
19
23
17
Wola
7
10
10
5
Zabierzowska
Zabierzów
4
12
10
8
Bocheński
Zagórze
22
10
5
9
Zakrzowiec
1
0
1
7
Zakrzów
13
7
10
6
Gmina
428
302
241
217
* dane dla miasta Niepołomice. Źródło: Komisariat Policji w Niepołomicach.

2014

2015

221*
17
4
221
7
4
17
3
35
4

192*
24
5
192
5
4
22
0
34
16

22

37

8
5
19
366

8
3
11
361

Interwencje policji najczęściej dotyczyły w 2015 r. terenu miasta Niepołomice (58,8% wszystkich
interwencji w gminie) oraz sołectwa Podłęża (8,5%). Wskazuje to na to, że obszary wstępnie
wyznaczone do objęcia rewitalizacją należą do najmniej bezpiecznych w gminie. Przy czym należy
zauważyć, że poziom bezpieczeństwa stopniowo ulega poprawie, gdyż odsetki te w poprzednich
latach były wyższe. W mieście Niepołomice doszło również do największej liczby kolizji
zakończonych mandatem (57,4% ze wszystkich kolizji na terenie gminy). Spory odsetek kolizji
zanotowano też w sołectwie Staniątki (13,9%) i Podłęże (7,4%) (Tabela 13).
Tabela 13 Wykroczenia publiczne i interwencje w sołectwach gminy Niepołomice.
Statystyki
dotyczące
prewencji
Obszar 1
Obszar 2
Chobot
Niepołomice
Ochmanów
Słomiróg
Staniątki
Suchoraba
Wola Batorska
14

Odsetek interwencji policji

2013
62,4*
6,1
1,2
62,4
0,5
0,7
7,7
0,8
7,2

2014
62,0*
7,3
0,5
62,0
1,3
0,6
5,3
0,8
5,9

2015
58,8*
8,5
1,1
58,8
1,8
2,0
6,1
0,6
5,5

Odsetek kolizji zakończonych mandatem

2013
69,4*
8,3
1,0
69,4
2,6
1,0
6,7
1,0
4,1

2014
66,7*
6,6
0,5
66,7
1,6
0,0
12,0
0,0
1,1

2015
57,4*
7,4
0,9
57,4
2,8
0,9
13,9
0,0
3,7

W oparciu o indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem Komisariatu Policji w Niepołomicach.
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Wola
Zabierzowska
1,7
2,3
3,1
2,1
Zabierzów
Bocheński
3,5
5,7
3,8
1,0
Zagórze
1,7
2,1
1,8
4,1
Zakrzowiec
0,8
1,6
1,8
2,1
Zakrzów
5,6
4,6
5,1
1,6
Gmina
1112
1226
963
193
* dane dla miasta Niepołomice. Źródło: Komisariat Policji w Niepołomicach.

0,5

2,8

2,2
3,8
1,6
3,3
183

5,6
2,8
0,0
1,9
108

W kontekście bezpieczeństwa w gminie Niepołomice należy odnotować zagrożenia związane
ze wzmożonym ruchem samochodowym i wypadkami komunikacyjnymi. W 2015 r. w gminie
Niepołomice miało miejsce 108 kolizji zakończonych mandatem. Najwięcej z nich zdarzyło się
w mieście (62), co łatwo wytłumaczyć większym ruchem samochodowym. W wypadkach
drogowych na terenie gminy w 2015 r. zginęły trzy osoby, z czego dwie w mieście Niepołomice
i jedna w Staniątkach (Tabela 14). Jeśli chodzi o wypadki drogowe to na terenie gminy odnotowano
ich 31, z czego 14 miało miejsce w mieście. Z kolei w Podłężu miały miejsce trzy wypadki, co jest
wartością wysoką w porównaniu z innymi sołectwami. Tylko w sołectwach Wola Zabierzowska i
Staniątki zanotowano o jeden więcej wypadek. Na Obszarze 1. Miasto Niepołomice – centrum,
zdaniem przedstawiciela lokalnej Policji, szczególnie niebezpieczna jest ulica Bocheńska, na której
odnotowuje się dużo wypadków i kolizji. Organizacja ruchu przy skrzyżowaniu ulicy Bocheńskiej z
Myśliwską i Drogą Królewską wymaga ulepszenia organizacji ruchu15.
Tabela 14 Liczba zabitych w wypadkach drogowych na terenie gminy Niepołomice.
2010
2011
2012
2
2
2
Źródło: Komisariat Policji w Niepołomicach.

2013
3

2014
3

2015
3

Podczas konsultacji społecznych w Podłężu prowadzonych na potrzeby opracowania Diagnozy
sytuacji społecznej Gminy Niepołomice (2015) mieszkańcy zasygnalizowali, że w sołectwie istnieje
problem z nadmiernym ruchem samochodów ciężarowych, m.in. na ul. Piaski, w rejonie szkoły
podstawowej i ośrodka zdrowia. Według mieszkańców brakuje też chodników w takich miejscach
jak os. Trawniki, okolice kościoła w Podłężu (do przystanku), na Balachówce oraz w miejscowości
Ochmanów. Z kolei z nasilonym ruchem samochodów na autostradzie wiąże się problem
nadmiernego hałasu oraz uszkodzeń posesji i budynków w wyniku drgań generowanych przez
przejeżdżające samochody. Mieszkańcy postulowali zainstalowanie ekranów wyciszających na
dotkniętej problemem ul. Wielickiej. Podczas konsultacji zgłoszony został również problem braku
parkingu przy przedszkolu, przez co rodzice odwożący swoje dzieci, są zmuszeni do parkowania
wzdłuż chodników.
W opinii uczestników panelu eksperckiego na zmiany w zakresie poczucia bezpieczeństwa wpływ
mają m.in. zmiany związane z wychowaniem dzieci. W obawie o ich bezpieczeństwo rodzice
decydują się wozić/odprowadzać dzieci do szkoły, na dodatkowe zajęcia czy do kolegów, w myśl
zasady „door – to – door” (od drzwi do drzwi). „Dzieci są prowadzone za rękę jako małe dzieci, ale
także jako dzieci w wieku szkolnym czy nawet gimnazjum. Rodzice poświęcają dużo czasu na
logistykę/transport (samochodem) dzieci od jednych zajęć rozwojowych na kolejne, do szkoły i ze
15

W oparciu o indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem Komisariatu Policji w Niepołomicach.
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szkoły, etc.”16. W efekcie, dzieci mają często problemy z nawiązywaniem relacji, brakuje im
motywacji do samodzielnego działania, podejmowania wyzwań, eksperymentowania, oczekują, że
ktoś wszystko za nie zorganizuje. Ponadto popadają w uzależnienie od komputera, mają problemy
z prawidłową postawą ciała i otyłością. W świetle przytaczanych statystyk obawy rodziców o
bezpieczeństwo dzieci trudno uznać za bezpodstawne, dlatego rozwiązaniem tego problemu
mogłoby być powstanie bezpiecznej, otwartej przestrzeni (najlepiej w centralnej części gminy),
gdzie dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas „po swojemu”, bez zbytniej ingerencji ze strony
dorosłych. Stworzenie takiej przestrzeni byłoby również narzędziem przeciwdziałania innym
problemom dotykającym młode pokolenie takim jak: niska aktywność fizyczna, niska aktywność
społeczna, dominacja relacji wirtualnych nad relacjami bezpośrednimi, uzależnienie od Internetu
czy portali społecznościowych. Jak podkreślają eksperci, istotnym obszarem wymagającym
rewitalizacji na terenie gminy Niepołomice są relacje międzyludzkie, społeczne (rewitalizacja
relacji).
Edukacja
Na terenie gminy Niepołomice funkcjonuje łącznie 10 przedszkoli (w tym 4 przedszkola
samorządowe), 3 punkty przedszkolne oraz 1 klub dziecięcy działające przy szkołach
podstawowych. Według stanu na 31.03.2016 r. edukacją przedszkolną objętych zostało 882 dzieci
w ramach przedszkoli oraz 87 dzieci w ramach punktów przedszkolnych oraz klubu dziecięcego. W
porównaniu z rokiem 2012 wzrost liczby miejsc w placówkach przedszkolnych działających na
terenie gminy wyniósł 8%. Ponadto, na terenie miasta funkcjonują dwa niepubliczne żłobki
oferujące w 2016 r. łącznie 26 miejsc.
Tabela 15 Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną w ramach placówek funkcjonujących na
terenie gminy Niepołomice.
Placówki przedszkolne
Przedszkole Samorządowe w Podłężu
Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach
Przedszkole Samorządowe w Woli Batorskiej
Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim
Przedszkole Sióstr Augustianek w Niepołomicach
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w
Staniątkach
Prywatne Przedszkole Eko-Park w Niepołomicach
Przedszkole Tygrysek w Niepołomicach
Prywatne Przedszkole Słoneczna Kraina w Niepołomicach
Przedszkole Arcoballeno w Niepołomicach
Punkt przedszkolny przy SP Niepołomice
Punkt przedszkolny przy SP Zagórze
Punkt przedszkolny przy SP Zakrzów
Klub dziecięcy „Pod Bociusiem” przy SP w Woli Zabierzowskiej
Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

2012

2013

2014

2015

31.03.2016

150
162
100
104
69
56

165
162
125
113
70
59

140
161
123
104
68
60

132
162
119
96
70
63

141
165
123
95
70
63

105
47
25
-

105
47
45
25
25
-

91
43
49
25
29
24
7

123
45
50
18
22
29
25
10

104
47
48
26
24
28
25
10

W przedszkolach samorządowych w 2016 r. zabrakło miejsc łącznie dla 79 dzieci, w tym 15 we PS w
Podłężu i 64 w PS w Niepołomicach. W przedszkolach samorządowych w Woli Batorskiej i
16

Wypowiedź uczestnika panelu eksperckiego z przedstawicielami instytucji społecznych w Niepołomicach,
który odbył się 16.03.2016 r.
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Zabierzowie Bocheńskim przyjęto wszystkie dzieci zgłoszone w ramach rekrutacji. Zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej (w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji dla szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy
Niepołomice przez osoby fizyczne i prawne), Gmina Niepołomice dopłaca do funkcjonowania
przedszkoli kwotę 478,49 zł na dziecko za jeden miesiąc (stan na 2015 r.). Gmina odznacza się
wysokim odsetkiem dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, wyższym niż
średnia dla powiatu, województwa i kraju. Na 1 oferowane w gminie miejsce w placówce
przedszkolnej przypada średnio 1,19 dzieci w wieku 3-5 lat. Zdecydowanie korzystniej w tym
zakresie wypada miasto Niepołomice (1,08) w stosunku do obszarów wiejskich gminy (1,29). Choć
statystyka urodzeń w Gminie Niepołomice utrzymuje się na stabilnym poziomie, tym niemniej
tymczasowy wzrost zapotrzebowania na miejsca w placówkach przedszkolnych może być
warunkowany podniesieniem wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej.
Tabela 166 Wskaźniki dotyczące edukacji przedszkolnej (stan na 31.12.2014 r.).
Obszar

Dzieci w placówkach
wychowania przedszkolnego
na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające
na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego

794
789
811
880
937
831
932

1,17
1,17
1,31
1,19
1,08
1,29
0,82

Polska
Województwo
Powiat wielicki
Gmina Niepołomice
Niepołomice - miasto
Niepołomice - obszar wiejski
Gmina Kraków
Źródło: BDL GUS.

Wymiernym i obiektywnym wyznacznikiem jakości edukacji w szkołach są wyniki egzaminów
końcowych. W przypadku szkół podstawowych analizuje się wyniki egzaminu po VI klasie. W Tabeli
14 zamieszczono wyniki tego egzaminu dla poszczególnych szkół podstawowych w gminie.
Najlepsze wyniki z języka polskiego zanotowała Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w
Zakrzowie. Z części matematycznej najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach znajdującej się na obszarze planowanym do objęcia
rewitalizacją. Natomiast język angielski najlepiej wypadł w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w
Podłężu (Obszar 2. Sołectwo Podłęże – obszar wiejski) nie odbiega pod względem wyników od
pozostałych szkół.
Tabela 17 Wyniki sprawdzianu po VI klasie w szkołach podstawowych w gminie Niepołomice w
2015 r.
Szkoła
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Niepołomicach
Szkoła
Podstawowa
im.
Włodzimierza
Puchalskiego w Niepołomicach
Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w
Staniątkach

Język polski

Matematyka

Język angielski

77,10%

87,30%

77,10%

-

-

-

74,80%

56,80%

75,90%
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Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Woli
Zabierzowskiej
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w
Woli Batorskiej
Szkoła
Podstawowa
im.
Stanisława
Wyspiańskiego w Suchorabie
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w
Zakrzowie
Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej
Polski w Podłężu
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Zagórzu
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnym w
Zabierzowie Bocheńskim
Źródło: www.oke.krakow.pl

80,00%

61,00%

86,00%

80,10%

74,80%

81,60%

80,60%

68,80%

78,80%

86,60%

77,90%

83,10%

80,40%

73,65%

84,90%

72,60%

74,60%

80,00%

78,30%

73,90%

88,60%

O jakości edukacji w gimnazjach wnioskuje się na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego.
Gmina Niepołomice wypada korzystnie na tle Polski, województwa małopolskiego oraz powiatu
wielickiego. Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach (Obszar 1) wypada nieco
słabiej od średniej dla gminy. Najniższe wyniki uczniowie osiągnęli z części matematycznej (47,8%)
i przyrodniczej (49,9%). Część matematyczną egzaminu słabiej napisali tylko uczniowie Gimnazjum
Niepublicznego w Zabierzowie Bocheńskim (45,5%). Gimnazjum Niepubliczne w Podłężu (Obszar 2)
z wynikami wyższymi od średnich dla powiatu, województwa i kraju wypada korzystnie również na
tle innych szkół w gminie (Tabela 18).
Tabela 18 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gimnazjach na terenie gminy Niepołomice za 2015
rok.

Polska
województwo
małopolskie
Powiat wielicki
Gmina
Niepołomice
Gimnazjum im.
Króla
Władysława
Jagiełły w
Niepołomicach
Gimnazjum
Niepubliczne w
Zabierzowie
Bocheńskim
Gimnazjum
Niepubliczne w
Podłężu

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Średnia [%]

Średnia [%]

Język polski

Historia i
WOS

Angielski

Matematyka

Przedmioty
przyrodnicze

62,00

64,00

67,00

48,00

50,00

63,4

66,4

67,8

51,4

52,1

64,6

66,9

70,1

51,4

53,1

67,4

70,3

75,0

52,9

54,4

66,8

66,5

72,0

47,8

49,9

63,0

62,8

65,7

45,5

50,9

71,4

72,1

79,0

62,2

56,6
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Gimnazjum
Społeczne w
Woli Batorskiej
Niepubliczne
Gimnazjum w
Staniątkach
Źródło: BDL GUS.

70,1

81,5

86,1

65,2

65,6

66,2

68,5

68,5

48,0

51,5

Wyniki egzaminów gimnazjalnych nie odzwierciedlają w pełni jakości i efektywności kształcenia
w danej szkole. Ważnym źródłem informacji na temat faktycznego wkładu szkoły w edukację
uczniów jest wskaźnik „Edukacyjnej Wartości Dodanej”. Pozycja danej szkoły przedstawiana jest
na układzie współrzędnych (oś pozioma oznacza średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów,
a oś pionowa to trzyletnia edukacyjna wartość dodana). Jakość kształcenia określana jest na
podstawie miejsca, jakie zajmuje dana szkoła w układzie współrzędnych. Można wyróżnić szkoły
sukcesu, szkoły neutralne, szkoły wspierające, szkoły wymagające pomocy oraz szkoły
niewykorzystanych możliwości. Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach
kwalifikuje się jako szkoła sukcesu. Szkoły takie charakteryzują wysokie wyniki z egzaminów oraz
wysoka efektywność nauczania. Należy jednak zauważyć, że wskaźnik za okres 2013-2015 wypadł
gorzej z powodu słabszych wyników z egzaminu i szkoła przesunęła się w kierunku przecięcia osi,
gdzie znajdują się szkoły neutralne.
Rysunek 7 Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjum w Niepołomicach za okres
2009-2011 (niebieski) i 2013-2015 (zielony) – część matematyczno-przyrodnicza.

Źródło: ewd.edu.pl
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Według wskaźnika „Edukacyjnej Wartości Dodanej” gimnazjum w Podłężu również zaliczane jest
do szkół sukcesu.
Rysunek 8 Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej dla gimnazjum w Podłężu za okres 2009-2011
(niebieski) i 2013-2015 (zielony) – część matematyczno-przyrodnicza.

Źródło: ewd.edu.pl

Zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja borykają się z problemami wychowawczymi, jakie
sprawiają uczniowie. Są one różnie definiowane, jednakże można wyodrębnić kategorie takie jak:
agresja słowna, naruszanie dyscypliny szkolnej, konflikty z rówieśnikami, nadpobudliwość. W kilku
szkołach pojawił się nowy typ problemu – cyberprzemoc. W Szkole Podstawowej im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach najczęściej występującym problemem są konflikty
z rówieśnikami (145 uczniów) i agresja słowna (123 uczniów). Natomiast w Szkole Podstawowej im.
Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu nauczyciele najczęściej wskazują na problem naruszania
dyscypliny szkolnej, niedojrzałość społeczną, agresję słowną i agresję czynną (popychanie,
szturchanie). Podobne problemy wychowawcze sprawiają gimnazjaliści. W Gimnazjum im. Króla
Władysława Jagiełły w Niepołomicach najczęściej dochodzi do łamania norm społecznych (296
uczniów), konfliktów z innymi uczniami (200) oraz wagarów (145). Wysoka absencja dotyczy
również uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach (203).
Według uczestników panelu eksperckiego młodym ludziom z Niepołomic brakuje bezpiecznej
przestrzeni do spotkań, integracji, która dostępna byłaby do późnych godzin wieczornych. Istotne
jest stworzenie młodzieży alternatywy dla samotnego spędzania czasu przed ekranem komputera
czy zachowań ryzykownych, niebezpiecznych. W gminie brakuje miejsc, gdzie można wyjść
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wieczorną porą i bezpiecznie spędzić czas z rówieśnikami. Problem braku bezpiecznej przestrzeni
do integracji i spotkań dotyczy zarówno Obszaru 1, jak i Obszaru 2.
W kontekście edukacji wczesnoszkolnej i opieki nad najmłodszymi mieszkańcami gminy należy
zasygnalizować problem zgłoszony podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Podłęża w
ramach opracowywania Diagnozy sytuacji społecznej Gminy Niepołomice (2015). W opinii
mieszkańców na terenie sołectwa brakuje żłobka. Rodzice coraz rzadziej mają możliwość
powierzyć opiekę nad dziećmi babci czy dziadkowi, co jest szczególnie istotne w kontekście
napływowego charakteru gminy, w której stopniowej zmianie ulega struktura społeczna i coraz
rzadsza jest wielopokoleniowość gospodarstw domowych.
Aktywność społeczna
Na terenie Gminy Niepołomice działa 80 organizacji pozarządowych. Najwięcej z nich zajmuje się
szeroko pojętą kulturą fizyczną i sportem (33 organizacje). Wśród nich można wymienić:
Stowarzyszenie „Niepołomice biegają” czy Akademię Karate Tradycyjnego. Nieco mniej liczne są
organizacje działające w obszarze kultury, rekreacji i edukacji (25 organizacji) np. Fundacja Zamek
Królewski w Niepołomicach czy Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej.
Tabela 19 Organizacje pozarządowe w gminie Niepołomice.
Typ

Pomoc i integracja
społeczna
Liczba organizacji
7
Przykłady
Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i
Rodzin „Nadzieja”,
Stowarzyszenie
Honorowych
Dawców Krwi
„Kropelka”,
Stowarzyszenie
Rodzin i Przyjaciół
Dzieci
Niepełnosprawnych
„Dziecięce
Marzenia”
Źródło: http://www.niepolomice.eu/

Kultura fizyczna i
sport
33
Stowarzyszenie
„Niepołomice
biegają”, Klub
Jazdy Konnej
„Pod Żubrem”,
Klub Sportowy
„Fala”, Akademia
Karate
Tradycyjnego,
Niepołomicki Klub
Tenisowy „ZibiSport”

Kultura, rekreacja,
edukacja
25
Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi
Niepołomickiej,
Stowarzyszenie
Promujące Idee
Kazimierzowskie,
Fundacja Zamek
Królewski w
Niepołomicach,
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Kulturalnych
INSPIRO,

Zdrowie i
bezpieczeństwo
11
OSP Niepołomice,
OSP Podłęże, OSP
Staniątki, OSP
Wola Batorska

Zdecydowanie najwięcej organizacji działa na terenie miasta Niepołomice (50) (Tabela 20).
W mieście naturalnie koncentruje się życie społeczne i kulturalne gminy. Tutaj mają swoją siedzibę
instytucje działające w obszarze kultury i zlokalizowanych jest najwięcej obiektów sportoworekreacyjnych, które mogą stanowić przestrzeń działania dla wymienionych organizacji.
W poszczególnych sołectwach działa natomiast jedynie po kilka organizacji, a w sołectwach
Chobot i Suchoraba – żadna. W Podłężu ma swoją siedzibę 5 organizacji, wśród nich
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” – organ prowadzący Niepubliczne Gimnazjum w Podłężu,
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „INSPIRO”, Klub Sportowy „Piłkarz” Podłęże, Niepołomicki
Klub Tenisowy ,,Zibi-Sport”, OSP w Podłężu. Każdego roku w gminie organizowane jest Święto
Organizacji Pozarządowych, podczas którego ich przedstawiciele mają okazję zaprezentować
swoją działalność.
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Tabela 20 Liczba organizacji pozarządowych w poszczególnych sołectwach gminy Niepołomice.
Sołectwo
Chobot
Niepołomice
Ochmanów
Podłęże
Słomiróg
Staniątki
Suchoraba
Wola Batorska
Wola
Zabierzowska
Zabierzów
Bocheński
Zagórze
Zakrzowiec
Zakrzów
Gmina
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.

Liczba organizacji
pozarządowych
0
50
2
5
2
5
0
4
1
5
2
2
2
80

Spośród instytucji promujących aktywność społeczną zlokalizowanych w ścisłym centrum
Niepołomic należy wymienić: Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, Zamek Królewski
w Niepołomicach,
Młodzieżowe
Obserwatorium
Astronomiczne,
Centrum
Kultury
w Niepołomicach.
W Podłężu aktywnie działa natomiast Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „INSPIRO”.
Stowarzyszenie to organizuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych np. patchwork, warsztaty
teatralne i fotograficzne, joga czy taniec współczesny. W zajęciach organizowanych przez
Stowarzyszenie bierze udział łącznie 460 osób, z czego 43,7% to mieszkańcy Podłęża, a 20,4%
z Niepołomic. Pozostałe osoby pochodzą z innych sołectw a także z pobliskich miejscowości np.
z Krakowa, Sułkowa czy Zabawy.
Aktywność wyborcza mieszkańców przejawia się we frekwencji wyborczej i odzwierciedla poziom
lokalnego zaangażowania. Oddając swój głos w wyborach, szczególnie tych samorządowych
mieszkańcy wykazują troskę o losy i kierunek rozwoju swojej gminy. Najwyższa frekwencją
odznaczały się wybory prezydenckie. Niemal w każdej z obwodowych komisji wyborczych
obejmujących zasięgiem obszary wstępnie wyznaczone do rewitalizacji(centrum miasta
Niepołomice i sołectwo Podłęże) frekwencja wyniosła ponad 60%. Jeśli chodzi o wybory
samorządowe, to frekwencja wynosiła ok. 50-55%, najwyższa była w komisji obwodowej przy ul.
Sportowej w Niepołomicach, a najniższa w komisji znajdującej się w Domu dla Niewidomych
Mężczyzn (Tabela 21).
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Tabela 21 Frekwencja wyborcza w komisjach obwodowych obejmujących zasięgiem obszary
rewitalizacji i w gminie.
Komisja obwodowa

Wybory
samorządowe 2014

Zespół Szkół w Niepołomicach
Niepołomice Plac Kazimierza
Wielkiego 1
Zespół Szkół w Niepołomicach
Niepołomice Plac Kazimierza
Wielkiego 1
Zespół Szkół w Niepołomicach
Niepołomice Plac Kazimierza
Wielkiego 1
Zespół Szkół w Niepołomicach
Niepołomice Plac Kazimierza
Wielkiego 1
Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niepołomicach
Niepołomice Sportowa 1
Dom dla Niewidomych
Mężczyzn im. Matki Elżbiety
Czackiej
Niepołomice Zabierzowska 24
Niepubliczne Gimnazjum w
Podłężu
Gmina Niepołomice
Źródło: pkw.gov.pl

Wybory do PE 2014

Wybory
prezydenckie 2015

51,88

25,81

60,89

55,32

33,23

65,48

52,99

27,22

61,45

49,46

26,02

59,23

56,97

27,61

60,91

47,50

23,74

62,07

49,85

29,09

63,83

49,03

25,34

59,88

Wnioski dla obszaru społecznego:






Obszar 1 czyli centrum miasta Niepołomice dysponuje wysokim potencjałem
demograficznym ze względu na dużą, z roku na rok rosnącą, liczbę mieszkańców i wysoką
gęstość zaludnienia. Miasto Niepołomice posiada również wysokie saldo migracji
i najwyższy odsetek cudzoziemców w gminie. Dane te potwierdzają, że Niepołomice,
a zwłaszcza centrum miasta, może być obszarem ścierania się interesów wielu osób starych i nowych mieszkańców, przyjezdnych z innych części gminy i turystów, którzy
odwiedzają główne atrakcje. W efekcie pojawiają się problemy społeczne niewidoczne na
pierwszy rzut oka m.in. podziały społeczne, problemy z integracją osób napływowych,
trudność w zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań osób starszych i młodych.
W związku z tym zasadne jest ujęcie Obszaru 1 w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Obszar 2 (sołectwo Podłęże) charakteryzuje się najniższym spośród wszystkich
pozostałych sołectw saldem migracji, co wskazuje na stosunkowo niską atrakcyjność
osiedleńczą.
Na terenie sołectwa Podłęże brakuje publicznej przestrzeni, która sprzyjałaby spotkaniom
mieszkańców i gdzie w bezpieczny sposób rodziny mogłyby spędzać wolny czas.
Niewątpliwie obecność takiej przestrzeni wpłynęłaby korzystnie na wzrost jakości życia i
atrakcyjność osiedleńczą sołectwa.
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W mieście Niepołomice zamieszkuje najwyższy odsetek cudzoziemców. Rodzi to większe
prawdopodobieństwo występowania nieporozumień wynikających z odmiennego stylu
życia obcokrajowców. Istnienie w Obszarze 1 dostępnej dla każdego (niezależnie od
narodowości) strefy jako naturalnej przestrzeni nawiązywania relacji i spontanicznych
kontaktów mogłoby pomóc cudzoziemcom szybciej zintegrować się z dotychczasowymi
mieszkańcami. Rosnąca liczba ludności napływowej w gminie również stwarza ryzyko
narastania konfliktów i problemów z wzajemnym zrozumieniem. Dlatego też uzasadnione
jest objęcie obszaru centrum rewitalizacją i stworzenie tam przestrzeni sprzyjającej
integracji mieszkańców.
Argumentem przemawiającym za wydzieleniem w obrębie centralnym gminy obszaru
dedykowanego wszystkim mieszkańcom są również postępujące procesy starzenia
społeczeństwa. Brak wzajemnego zrozumienia starszego i młodszego pokolenia dałoby się
znacząco zneutralizować, gdyby jedni i drudzy mieli przestrzeń dającą możliwość lepszego
poznania i uczenia się od siebie.
Stosunkowo duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej na Obszarze 1
(5,1%),wskazuje na potrzebę uwzględnienia go w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Najczęstszym powodem przyznawania pomocy społecznej w gminie jest ubóstwo,
długotrwała lub przewlekła choroba, niepełnosprawność. Osoby borykające się z takimi
problemami występują też w obszarach przewidzianych do objęcia rewitalizacją.
Dodatkowo w Obszarze 1 wyraźnie zaznacza się stosunkowo wysoki w porównaniu
z innymi sołectwami odsetek osób korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezradności życiowej.
Miasto Niepołomice (w tym Obszar 1) oraz Obszar 2 charakteryzuje się stosunkowo niskim
poziomem bezpieczeństwa. W 2015 r. zanotowano tu najwięcej przestępstw (52,0%),
najwięcej wykroczeń (53,2%), najwyższy odsetek interwencji policji (58,8%), najwyższy
odsetek kolizji zakończonych mandatem (57,4%). Po Niepołomicach najwyższy odsetek
interwencji policji i kolizji zakończonych mandatem notuje sołectwo Podłęże (odpowiednio
8,5% i 7,4%). Brak poczucia bezpieczeństwa rodzi zaś kolejne problemy zauważone przez
uczestników panelu eksperckiego tj. problemy dzieci i młodzieży z nawiązywaniem
kontaktów, uzależnienie od Internetu, zachowania agresywne.
Duża liczba kolizji drogowych i wypadków samochodowych w mieście (45,2% wszystkich
wypadków w gminie) wzmacnia potrzebę stworzenia miejsca, w którym dzieci i młodzież
mogłyby do późnych godzin wieczornych w bezpieczny sposób spędzać wolny od nauki
czas. Wyznaczenie takiego obszaru powinno nastąpić w centralnej części miasta (Obszar 1),
skupiającej największą liczbę mieszkańców oraz przyciągającej mieszkańców pozostałych
sołectw gminy oraz osób spoza niej.
W Podłężu występuje problem nadmiernego ruchu samochodów ciężarowych, m.in. na ul.
Piaski, w rejonie szkoły podstawowej i ośrodka zdrowia. Z kolei autostrada przebiegająca
przez sołectwo generuje wzmożony ruch samochodowy z czym wiąże się uciążliwy dla
mieszkańców hałas i drgania powodujące zniszczenia budynków. Na terenie sołectwa
brakuje chodników. Potrzeba poprawy bezpieczeństwa drogowego i jakości życia
mieszkańców wskazuje na umieszczenie w Gminnym Programie Rewitalizacji
odpowiednich zapisów.
36

DIAGNOZA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NIEPOŁOMICE

 W przedszkolach samorządowych w 2016 r. zabrakło miejsc łącznie dla 79 dzieci, w tym 15









17

w PS w Podłężu i 64 w PS w Niepołomicach. Na 1 oferowane w gminie miejsce w placówce
przedszkolnej przypada średnio 1,19 dzieci w wieku 3-5 lat. Zdecydowanie korzystniej w tym
zakresie wypada miasto Niepołomice (1,08) w stosunku do obszarów wiejskich gminy
(1,29). Choć statystyka urodzeń w Gminie Niepołomice utrzymuje się na stabilnym
poziomie, tym niemniej tymczasowy wzrost zapotrzebowania na miejsca w placówkach
przedszkolnych może być warunkowany podniesieniem wieku rozpoczęcia edukacji
szkolnej.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły
w Niepołomicach (Obszar 1) są niższe od średniej dla gminy, szczególnie z części
matematycznej (47,8%) i przyrodniczej (49,9%). Wskaźnik EWD pokazuje, że wciąż jest to
szkoła sukcesu, jednakże gorsze wskaźniki za okres 2013-2015 pokazują, że szkoła ta
powinna położyć zwiększony nacisk na jakość i efektywność kształcenia,aby nie utracić
posiadanej dobrej pozycji.
Zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja na obszarach przewidzianych do objęcia
rewitalizacją borykają się z problemami wychowawczymi, jakie sprawiają uczniowie.
Najczęściej są to konflikty z rówieśnikami, agresja słowna, naruszanie dyscypliny szkolnej,
niedojrzałość społeczna, agresja czynna (popychanie, szturchanie), wagarowanie.
Większość z tych problemów wynika z nagromadzenia negatywnych emocji i energii, która
powinna, a nie zostaje w pożyteczny sposób wykorzystana po szkole. Powstanie
bezpiecznego miejsca dla młodych w centrum miasta mogłoby pomóc w walce
z wymienionymi problemami.
Mieszkańcy Obszaru 1 i 2 charakteryzują się stosunkowo dużą aktywnością społeczną, co
wskazuje na potrzebę tworzenia miejsc, gdzie taką aktywność można rozwijać i promować
wśród innych.
Z informacji pozyskanych w drodze jakościowych badań społecznych (panel ekspercki oraz
indywidualne wywiady pogłębione) wynika, że sytuację społeczną gminy Niepołomice
(szczególnie Obszaru 1. Miasto Niepołomice – centrum) należy rozpatrywać w kontekście
nowego rodzaju problemów, umykających klasycznym statystykom. Zalicza się do nich17:
 kryzys relacji społecznych związany z wzmożonym napływem nowych
mieszkańców na teren gminy,
 kurczącą się przestrzeń publiczną (efekt intensywnej zabudowy mieszkaniowej), w
tym niedostateczną przestrzeń do aktywności społecznej,
 ukryte problemy społeczne, nie licujące z wizerunkiem mieszkańca gminy sukcesu;
 patologie związane z narastającymi problemami o podłożu psychologicznym,
problemami wychowawczymi, przemocą w rodzinach, uzależnieniami czy
nieporadnością życiową.

Więcej nt. typów i charakterystyk wspomnianych problemów znajduje się w rozdziale Wyniki badań.
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Sfera gospodarcza
Procesy gospodarcze mają znaczący wpływ na kondycję społeczno-ekonomiczną mieszkańców
gminy Niepołomice. Pozornie nieistotne zmiany ekonomiczne na poziomie lokalnym pociągają za
sobą zmiany w kierunku i tempie innych procesów. Przykładowo działalność gospodarcza nie
pozostaje bez wpływu na środowisko przyrodnicze, a rosnąca innowacyjność wzmaga
zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Od kondycji lokalnej gospodarki
zależy stopa życiowa mieszkańców, a rozwój lokalnej przedsiębiorczości wpływa na sytuację
finansową jednostek samorządu terytorialnego. Z uwagi na wymienione zależności warto bliżej
przyjrzeć się sferze gospodarczej w gminie i na obszarach wstępnie wyznaczonych do rewitalizacji.
Tabela 22 Wskaźniki podsumowujące dla obszaru gospodarczego.
Wskaźnik

Liczba podmiotów
gospodarczych w 2015
r. (wg danych z CEIDG i
KRS)

Liczba
podmiotów
gospodarczych
na
100 mieszkańców w
2015

Liczba
atrakcji
turystycznych

Gmina
Obszar 1
Obszar 2
Chobot

2203
451 (20,5%)*
158 (7,1%)*
17

8,5
12,3
7,4

34
10
2
0

Niepołomice
Ochmanów
Słomiróg
Staniątki
Suchoraba
Wola Batorska
Wola
Zabierzowska
Zabierzów
Bocheński
Zagórze
Zakrzowiec
Zakrzów
* stan na 04.2016, CEIDG.







1268
41
19
146
18
215
58

5,2
11,3
6,3
3,7
5,6
5,8
7,4

10
1
1
1
3
5
1

4,7
88
39
33
78

Miejsca
noclegowe w
turystycznych
obiektach
noclegowych
672
270
0
0
319
0
0
95
14
44
0

3
5,3
5,2
6,0
6,9

2
1
4

90
30
0
80

Najwięcej podmiotów gospodarczych na terenie gminy działa w mieście Niepołomice.
Łączna liczba podmiotów gospodarczych prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą i podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego wyniosła w 2015 r.
2203. Najmniej podmiotów gospodarczych odnotowano zaś w sołectwie Chobot (17
podmiotów).
Wskaźnik przedsiębiorczości w gminie Niepołomice (liczba podmiotów gospodarczych na
100 mieszkańców) wyniósł w 2015 r. 8,5. Największą przedsiębiorczością charakteryzuje się
miasto Niepołomice (11,3 podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców) a najniższą
Słomiróg (3,7).
Obszar 1 gromadzi znaczący odsetek podmiotów gospodarczych działających w gminie
Niepołomice (20,5%). Wskaźnik przedsiębiorczości w przeliczeniu na 100 mieszkańców
wynosi 12,3 i jest o 3,8 punktów wyższy niż średnia dla gminy.
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Na Obszarze 2 funkcjonuje istotnie mniej podmiotów gospodarczych (7,1% wszystkich
podmiotów z gminy), a wskaźnik przedsiębiorczości w przeliczeniu na 100 mieszkańców
wynosi 7,4.
Największą liczbą atrakcji turystycznych charakteryzuje się miasto Niepołomice. Znajduje
się tu 1/3 wszystkich atrakcji turystycznych gminy.
Turystyczne miejsca noclegowe koncentrują się w centralnej części miasta. Znajduje się
tutaj ok 40% wszystkich miejsc noclegowych w gminie. Stosunkowo dużą liczbą miejsc
noclegowych dysponują też Staniątki, Zabierzów Bocheński i Zakrzów. Podłęże, Chobot,
Ochmanów, Słomiróg, Wola Zabierzowska i Zakrzowiec nie dysponują bazą w tym zakresie.

Według danych GUS na terenie gminy Niepołomice do rejestru REGON wpisanych jest 2938
podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych systematycznie wzrasta (Rys.8). W
stosunku do 2010 r. nastąpił wzrost o 20,2%. Na atrakcyjność inwestycyjną gminy wpływa obecność
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, dobra kondycja lokalnej gospodarki, opinia na temat gminy
(gmina Niepołomice postrzegana jest jako gmina sukcesu), dobre położenie komunikacyjne oraz
bliskość Krakowa.
Rysunek 9 Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Niepołomice wpisanych do rejestru
REGON.
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Źródło: BDL GUS.

Wśród podmiotów gospodarczych znajdujących się w gminie Niepołomice dominują te
prowadzące działalność w obszarze usług (76,0%). Podmioty działające w sektorze przemysłu
i budownictwa stanowią 23% wszystkich podmiotów, zaś te zajmujące się rolnictwem, leśnictwem,
łowiectwem i rybactwem zaledwie 1% (Tabela 23). Gospodarka gminy ma zatem profil usługowoprzemysłowy i nie odbiega swoją charakterystyką w tym zakresie od powiatu wielickiego czy
województwa małopolskiego.
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Tabela 23 Liczba podmiotów gospodarczych według sektorów gospodarki w porównaniu z
powiatem i województwem w 2014 r.
Jednostka terytorialna

Gmina Niepołomice
Powiat wielicki
Województwo
małopolskie
Źródło: BDL GUS.

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
(%)
1,0
0,6

Przemysł
i budownictwo (%)

Pozostała działalność
(%)

23,0
25,1

76,0
74,3

1,1

23,9

75,0

W strukturze branżowej dominują podmioty prowadzące działalność w ramach takich sekcji jak:
 sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych - 27,9%;
 sekcja F –budownictwo - 12,2%;
 sekcja C - przetwórstwo przemysłowe - 10,1%;
 sekcja H - transport i gospodarka magazynowa - 7,4%;
 sekcja M- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 7,4%;
 sekcja S i T - pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby - 6,9%.
Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych jest zbliżona do strukturyw kraju. Przeważają
podmioty mikro (ok. 94%), niewiele jest podmiotów małych i średnich (odpowiednio ok. 4,7% i 1,1%).
W gminie działa również kilka dużychpodmiotów – przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250
pracowników stanowią 0,1%.Wśród podmiotów znacząco przeważa sektor prywatny (98,2%).
Wskaźnik przedsiębiorczości liczony liczbą podmiotów na 1000 mieszkańców w 2014 r. wynosił
w gminie 112 i był wyraźnie wyższy od wartości dla województwa małopolskiego (106) oraz
porównywalny ze wskaźnikiem dla powiatu wielickiego (111).Wskaźnik przedsiębiorczości osób
fizycznych w gminie Niepołomice (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000
ludności) w 2014r. wynosił natomiast 87 i był również wyższy od średniej wartości dla województwa
małopolskiego (78).
W gminie Niepołomice funkcjonuje łącznie 2203 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Krajowym Rejestrze Sądowym, co w
przeliczeniu na 100 mieszkańców daje 8,5 podmiotu. Na obszarach wstępnie wyznaczonych do
rewitalizacji działa łącznie 609 podmiotów czyli 27,6% wszystkich podmiotów gospodarczych w
gminie. Zdecydowanie więcej podmiotów (451) występuje na Obszarze 1 (Niepołomice - centrum),
w Podłężu jest to jedynie 158 podmiotów. Biorąc pod uwagę poszczególne ulice wchodzące w skład
Obszaru 1, ożywiona działalność gospodarcza prowadzona jest zwłaszcza w rejonie ul. Rynek (56
podmiotów), ul. Bocheńskiej (36), Grunwaldzkiej (32) i Targowej (28). Żadne podmioty nie działają
natomiast przy ulicy: Opłotki, Waleriana Czumy, Gerarda Makosza, Jagodowej, Krótkiej, Szkolnej,
Adama Mickiewicza i Spółdzielczej. Wskaźnik podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców
wynosi na Obszarze 1 - 12,3, na Obszarze 2 był niższy i wyniósł 7,4 (Tabela 24).
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Tabela 24 Liczba podmiotów gospodarczych w sołectwach gminy Niepołomice w 2015 r.
Obszar

2015

Obszar 1
Obszar 2
Gmina
Chobot

451*
158*
2203
17

Niepołomice
Ochmanów
Słomiróg
Staniątki
Suchoraba
Wola
Batorska
Wola
Zabierzowska
Zabierzów
Bocheński
Zagórze
Zakrzowiec
Zakrzów

1268
41
19
146
18
215

Liczba podmiotów
gospodarczych na 100
mieszkańców
12,3
7,4
8,5

5,2
11,3
6,3
3,7
5,6
5,8
7,4

58
4,7
88
39
33
78

5,3
5,2
6,0
6,9

* stan na 04.2016, CEIDG.
Źródło: Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy.

Dzięki zabiegom lokalnych władz, które początkiem lat 90-tych podjęły aktywną politykę
inwestycyjną, na terenie gminy powstała fabryka firmy Coca-Cola. Po tym sukcesie pojawiły się
kolejne firmy skuszone atrakcyjną lokalizacją i dobrą infrastrukturą. Należy tu wymienić takie
przedsiębiorstwa jak: MAN (producent pojazdów ciężarowych), Staco (producent krat
pomostowych), Oknoplast (producent okien), Royal-Canin (producent karmy dla zwierząt), Nidec
(producent silników elektrycznych), DHL (firma logistyczna), Foodcare (producent żywności).
Firmy rozwijające się w gminie prowadzą działalność w różnych branżach, co ułatwia napływ
kapitału i zwiększa odporność lokalnej gospodarki na potencjalne zjawiska kryzysowe w danych
branżach. Na powierzchni 500 ha powstała Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, z czego ok 200 ha
objęta jest statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uzupełniają ją mniejsze strefy w Ochmanowie
i Woli Batorskiej.
Oprócz większych zakładów przemysłowych po 2000 r. w gminie zaczęły się prężnie rozwijać
również działalności usługowe w czterech głównych obszarach: rozwój działów handlowych,
projektowych i zaopatrzeniowych firm przemysłowych działających w gminie, usługi dla
przedsiębiorstw (ochrona, gastronomia i hotelarstwo), firmy logistyczne, kurierskie, informatyczne
świadczące usługi na potrzeby odbiorców w Krakowie i Małopolsce, firmy świadczące usługi dla
mieszkańców gminy. Do ważnych inwestycji usługowych zlokalizowanych w Obszarze 1 można
zaliczyć obiekty hotelowe z zapleczem gastronomicznym i konferencyjnym: Hotel Zamek Królewski
(3-gwiazdkowy, 56 miejsc noclegowych) hotel Novum (3-gwiazdkowy, 100 miejsc noclegowych) i
hotel Niepołomice (3-gwiazdkowy, 90 miejsc).
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W sołectwie Podłęże rozwija się drobna przedsiębiorczość głównie usługi i handel na potrzeby
lokalne. Mają tu swoją siedzibę firmy z różnorodnych branż m.in. zajmujące się sprzedażą
materiałów budowlanych (np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Drewex), firmy
świadczące usługi transportowe (np. „As” Usługi Transportowe), przedsiębiorstwo zajmujące się
produkcją wyrobów czekoladowych Manufaktura Wyrobów Czekoladowych Gustus, firma
zajmująca się budownictwem hal produkcyjnych i magazynowych oraz brukarstwem (Firma
Budowlano - Handlowo - Usługowa MARIBUD), firmy informatyczne zajmujące się m.in. serwisem
komputerów np. „MM-Service” Mariusz Małek, firma z branży chemicznej Laboratorium Analiz
Kosmetycznych „NOVA” S.C., hurtownia części elektronicznych Ergcomp. W sołectwie jest kilka
zakładów fryzjerskich, kilka firm wykończeniowych i liczne sklepy spożywcze18. Na terenie sołectwa
nie ma natomiast obiektów noclegowych.
Na terenie strefy inwestycyjnej średnia cena wynajmu lokalu to 35 zł za m2, a w Zabierzowie
Bocheńskim 30 zł za m2 . Ceny wynajmu lokali znajdujących się przy głównych drogach wiodących
do centrum Niepołomic kształtują się na poziomie 30-80 zł za m2 (im bliżej centrum tym drożej). Za
wynajem w samym rynku trzeba zapłacić o wiele drożej (100 zł za m2). Natomiast w sołectwie
Podłęże (Obszar 2) ceny wynoszą ok. 30-40 zł za m2.
Tabela 25 Średnie ceny wynajmu lokali.
Rynek w Niepołomicach
Lokale przy głównych drogach w
kierunku centrum (parter)
Strefa inwestycyjna
Podłęże
Zabierzów Bocheński
Źródło: dane biura nieruchomości w Niepołomicach.

Średnia cena 1 m2
100 zł
30-80 zł
35zł
30/40 zł
30 zł

Gmina Niepołomice posiada sprzyjające warunki do rozwoju turystyki. Puszcza Niepołomicka
nazywana „zielonymi płucami Krakowa” i jej bogactwo przyrodnicze oraz dobrze rozwinięta
infrastruktura turystyczna przyciągają w rejon Niepołomic amatorów aktywnej turystyki. Również
miasto ma do zaoferowania ciekawe atrakcje. Większość z nich znajduje się na Obszarze 1:






18

Zamek Królewski z XIV w., przejęty od Skarbu Państwa przez gminę i gruntownie
odrestaurowany od lat 90 XX w. W komnatach mieści się m.in. Muzeum Niepołomickie.
Zamkiem opiekuje się Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach. Organizowane są
w nim recitale, koncerty, spektakle, pokazy rycerskie, wystawy. Mieści się tu też
hotel i centrum konferencyjne.
Osada Podegrodzie – znajduje się przy zamku, tworzą ją 3 zabytkowe liczące ponad 100 lat
drewniane chaty. Miejsce to sprzyja organizacji spotkań i biesiad w staropolskiej
atmosferze.
Kościół Parafialny p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników – kościół gotycki, pochodzący z XIV
w., końcem XVII w. przebudowany w stylu barokowym dzięki fundacji Lubomirskich, jest
to, obok Zamku, najstarszy budynek w Niepołomicach.

na podstawie PanoramaFirm.pl
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Ratusz– budowla neogotycka powstała w 1903 r.
Muzeum Fonografii– w układzie chronologicznym przedstawione są tu zabytki fonografii
tj. fonografy, gramofony, adaptery, magnetofony, radioodbiorniki czy telewizory, w jednej
z sal można posłuchać muzyki z kolekcji 3 tysięcy płyt winylowych.
Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne - organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży
zainteresowanych astronomią, prowadzi multimedialne prelekcje i pokazy nieba. Działa
przy nim Planetarium, w którym prowadzone są seanse o tematyce astronomicznej.
Specjalny projektor wyświetla na kopule o średnicy 8 m ponad 4000 gwiazd.
Izba Leśna – powstała w celu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
Prezentuje ciekawostki na temat lasu np. żyjące w nim gatunki i zachodzące procesy
przyrodnicze.
Izba Regionalna – znajdują się w niej przedmioty i urządzenia stanowiące wyposażenie
tradycyjnych gospodarstw z Niepołomic i okolicznych miejscowości np. piec chlebowy,
meble, żarna i inne pamiątki z połowy XX w.
Dąb Wolności – dąb posadzony tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.
Cmentarz żydowski, fragment cmentarza z zachowanymi trzydziestoma stojącymi
macewami posiadającymi inskrypcje w języku hebrajskim i symboliczne płaskorzeźby.

Dużą atrakcją turystyczną na terenie gminy jest Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach.
Jest to najstarszy klasztor benedyktynek w Polsce, został ufundowany przed 1228 rokiem. Kościół
przy klasztorze stanowi zaś jedną z najstarszych budowli gotyckich w kraju i jest najstarszą budowlą
typu halowego. W kościele znajduje się również udostępniana do zwiedzania sala muzealna z
bogatymi zbiorami szat, sprzętów liturgicznych, rzeźb, obrazów i zabytków piśmiennictwa.
Sołectwo Podłęże nie odznacza się pod względem turystycznym tak jak Niepołomice.
Najcenniejszymi zabytkami na terenie Podłęża są: cmentarz z okresu I wojny światowej z 1914 roku,
kaplica pw. św. Józefa - murowana z lat 1914-1917, szkoła murowana z lat 1938-1939 r., dworzec
kolejowy zbudowany w latach 1880-1890 oraz kościół parafialny. Dodatkowo, w 2008 r., podczas
prac archeologicznych prowadzonych na terenach przeznaczonych pod budowę autostrady,
odkryto w Podłężu największą w Polsce osadę Celtów z III-II w. p.n.e., składającą się z 17 chat.

Wnioski dla obszaru gospodarczego:






Stosunkowo niski wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców (liczony liczbą podmiotów
gospodarczych na 100 mieszkańców obszaru) występuje w Podłężu (Obszar 2),
co wskazuje na potrzebę objęcia tej miejscowości działaniami rewitalizacyjnymi w zakresie
aktywizacji gospodarczej.
W gminie Niepołomice występuje najwięcej podmiotów zajmujących się pozostałą
działalnością gospodarczą, stosunkowo dużo podmiotów działa też w sekcji przemysł
i budownictwo. Dominują branże: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych (27,9%), budownictwo (12,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,1%).
Gmina Niepołomice stanowi doskonałe miejsce dorozwoju turystyki, dlatego też miejsca
gdzie zagęszczenie atrakcji turystycznych jest największe, a tym samym generują one
intensywny ruch turystyczny należy rozważyć jako miejsca istotne w kontekście działań
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rewitalizacyjnych. Dotyczy to głównie ścisłego centrum miasta – Obszaru 1 – gdzie potrzeby
wynikające z wysokiej gęstości zaludnienia i ustawicznego napływu mieszkańców zderzają
się z potrzebami i problemami generowanymi przez intensywny ruch turystyczny.
Turystyczne miejsca noclegowe koncentrują się w centralnej części miasta. Znajduje się
tutaj ok. 40% wszystkich miejsc noclegowych w gminie. Są to głównie miejsca w obiektach
hotelowych, z których korzystają bardziej zamożni turyści i osoby przybyłe do gminy
w celach biznesowych.
Obszar 2 Sołectwo Podłęże nie wyróżnia się szczególną atrakcyjnością turystyczną. Zmiany
w tym zakresie są możliwe w powiązaniu z poprawą dostępności komunikacyjnej dzięki
uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i pod warunkiem wyposażenia sołectwa
w atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji.
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Sfera środowiskowa
W myśl polityki zrównoważonego rozwoju integralną częścią procesu rozwoju jest ochrona
i racjonalne korzystanie z zasobów środowiska, ponieważ stanowią one podstawę wzrostu
społecznego i gospodarczego. Zachowanie równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych ma zagwarantować zaspokojenie potrzeb zarówno współczesnych, jak i
przyszłych pokoleń. Dlatego też obszar środowiskowy stanowi integralną część niniejszego
opracowania.
Tabela 26 Tabela z podsumowującymi wskaźnikami dla obszaru środowiskowego.
Obszar

Pomniki
przyrody

Zagospodarowane
tereny zieleni*

Tereny
rekreacyjne

Obszar 1

2

Park Miejski, ogrody
Królowej Bony,
cmentarz parafialny

Obszar 2

1

cmentarz parafialny

Gmina
Chobot
Niepołomice

12
0
4

tak
brak

Park Miejski, Hala
sportowa przy ul.
Kopernika,
kompleks
sportowy przy ul.
3 Maja, hala do
hipoterapii, plac
zabaw, kryta
pływalnia w
Niepołomicach
kompleks
sportowy Orlik
tak
brak
Park Miejski, Hala
sportowa przy ul.
Kopernika,
kompleks
sportowy przy ul.
3 Maja, hala do
hipoterapii, plac
zabaw, kryta
pływalnia w
Niepołomicach,
boisko LKS
Niepołomice
Wisła,
pole golfowe
brak
korty tenisowe,
boisko do
koszykówki i
siatkówki, boisko
LKS ,,Czarni",
stadnina koni,
brak
Boisko KS Batory

Ochmanów
Słomiróg
Staniątki

Suchoraba
Wola
Batorska

0
0
0

0
6

Park Miejski, ogrody
Królowej Bony,
cmentarz parafialny
pole golfowe
brak

cmentarz parafialny
brak

Obecność
cieków i
zbiorników
wodnych
tak

Szlaki turystyczne
piesze i rowerowe

tak

0

tak
tak
tak

6
0
3

tak
tak
tak

1
0
2

tak
tak

0
3

3

brak
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Wola
Zabierzowska
Zabierzów
Bocheński

1

brak

tak

0

Kąpielisko w
Zabierzowie
Bocheńskim,
Boisko KS Dąb,
brak
Boisko LKS
„Promień”
Zakrzowiec
Boisko KS Iskra
Zakrzów

tak

0

tak
tak

0
0

tak

1

brak
0

Zagórze
Zakrzowiec

0
0

Zakrzów

0

cmentarz parafialny
brak

brak
brak
* parki, cmentarze.













Na terenie gminy Niepołomice znajduje się 12 pomników przyrody, najwięcej na terenie Woli
Batorskiej (6) i miasta Niepołomice (4). Na obszarach wstępnie wyznaczonych do
rewitalizacji znajdują się trzy pomniki przyrody: dwa z nich na placu przy kościele
parafialnym w Niepołomicach, a trzeci na prywatnej posesji w Podłężu.
We wszystkich sołectwach występują cieki wodne lub zbiorniki wodne. Niektóre zbiorniki
pełnią funkcję rekreacyjną np. kąpielisko w Zabierzowie Bocheńskim, czy pożwirowe
wyrobisko o zwyczajowej nazwie Balaton w Woli Batorskiej. Przez oba obszary
przewidziane do objęcia rewitalizacją przepływają niewielkie cieki wodne.
Poszczególne sołectwa gminy Niepołomice nie posiadają zbyt wielu zagospodarowanych
terenów zieleni w postaci parków, zieleńców, cmentarzy. Sołectwa tj. Zabierzów
Bocheński, Wola Batorska i miasto Niepołomice dysponują jednak lasami należącymi do
kompleksu Puszczy Niepołomickiej. Na Obszarze 1 głównym obszarem zieleni sprzyjającym
spacerom i odpoczynkowi w cieniu drzew jest niewielki Park Miejski (ok. 73 ary), natomiast
Obszar 2 pozbawiony jest zagospodarowanych obszarów zieleni.
Głównym kompleksem leśnym w gminie Niepołomice jest Puszcza Niepołomicka, która
obejmuje swoim zasięgiem również część gminy Kłaj. Wskaźnik lesistości w gminie wynosi
15%.
Przez gminę Niepołomice przebiegają cztery szlaki piesze i dwa szlaki rowerowe, a także
ścieżka przyrodniczo-leśna i szlak konny. Na Obszarze 1 biorą początek dwa szlaki piesze,
przebiega przez niego również szlak rowerowy o nazwie Bursztynowy Szlak Greenways.
Przez Obszar 2 nie przebiegają żadne szlaki turystyczne.
Gmina Niepołomice jest atrakcyjna turystycznie zarówno pod względem przyrodniczym,
jak i kulturowym o czym świadczą liczne zabytki.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2011 r. doprowadziła do
wyznaczenia stref zobowiązanych do opracowania programów ochrony powietrza. Gmina
Niepołomice została zaliczona do jednej z nich - strefy małopolskiej, z uwagi na odnotowane
przekroczenia dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu
zawieszonego PM 2,5. Na stan jakości powietrza w gminie wpływają głównie zanieczyszczenia
pochodzące z sektora gospodarki komunalnej czyli tzw. niska emisja oraz masy powietrza
napływające z zachodu, które przynoszą zanieczyszczenia spoza obszaru gminy. Głównym ich
emitorem jest Arcelor Mittal Poland oraz Elektrociepłownia Kraków. Zanieczyszczenie powietrza
generuje również transport (zwłaszcza droga wojewódzka 964 i droga krajowa DK 75) i zakłady
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zlokalizowane w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej19. Na zanieczyszczenie powietrza narażeni są
mieszkańcy całej gminy Niepołomice, szczególnie zaś mieszkańcy miasta. W przypadku Obszaru 1
nasilony ruch samochodowy koncentruje się w pobliżu miejsc zamieszkania i przebywania wielu
osób (przyjazd na zakupy, w celu załatwienia spraw w urzędach, w celach rekreacyjnych). Przez
centrum Niepołomic przebiega bowiem droga wojewódzka 964 (ul. Kościuszki, ul. 3 Maja, ul.
Stefana Batorego). Ponadto większe zagęszczenie zabudowy może generować, szczególnie w
okresie grzewczym, większą emisję niską. Przez Obszar 2 (sołectwo Podłęże) również przebiega
droga wojewódzka 964, z tym, że z pewnością mniejszy jest tam ruch pieszy. Przez teren sołectwa
przebiega dodatkowo autostrada A4, a wzmożony ruch samochodowy naraża mieszkańców nie
tylko na spaliny, ale również na hałas. Należy również wspomnieć o biegnącej przez Podłęże linii
kolejowej E30, która także generuje hałas, a dodatkowo stanowi barierę oddzielającą cześć
zabudowań od reszty wsi.
W rejonie miasta Niepołomice i Podłęża występują stosunkowo bogate zasoby trzeciorzędowych
wód podziemnych. Poziom trzeciorzędowy zaliczany jest do Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 451 - Subzbiornik Bogucicki. Badanie jakości wód podziemnych przeprowadzone
w 2013 r. wykazało, że w punkcie pomiarowym Podłęże występują wody V klasy i nie jest to woda
zdatna do picia ze względu na przekroczone stężenia manganu, żelaza i amoniaku. Stan jakości
wód uległ znaczącemu pogorszeniu ponieważ w 2010 r. wody te były zaliczone do klasy III20.
Teren miasta i gminy Niepołomice pokrywa rozbudowana sieć hydrograficzna. Najważniejszą rzeką
w gminie Niepołomice jest Wisła, która stanowi jej północną granicę na odcinku blisko 20 km.
Zarówno Obszar 1 (północna część) jak i Obszar 2 (północna cześć) przewidziane do objęcia
rewitalizacją częściowo znajdują się w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi, w
przypadku przerwania wałów ze strony Wisły (Rys. 10).

19

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice, 2015, Kraków
Dane Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.

20
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Rysunek 10 Mapa ryzyka powodziowego w gminie Niepołomice.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.

Do Wisły wpadają liczne cieki, z których największym jest Podłężanka. Ma on długość ok.6 km a w
najszerszym miejscu sięga 8 m. Płynie doliną w znacznym stopniu przekształconą na skutek
melioracji. Jest to rzeka, która również stwarza zagrożenie powodziowe, w związku z czym
otoczono ją wałem przeciwpowodziowym. Podłężanka przepływa przez Obszar 2 planowany do
objęcia rewitalizacją.
Oto opinia jednego z respondentów badania przeprowadzonego na potrzeby opracowania
Diagnozy sytuacji społecznej Gminy Niepołomice:
Są podtopienia w Staniątkach, to jest Podłężanka i to jest rzeka górska i ona w Staniątkach wychodzi
już na równinę, to wiadomo, że nurt wody jest dużo wyższy i tam Zarząd Melioracji Wodnej podnosił
te wały, ale to nie wiadomo ile podnieść, bo jak się je podniesie wyżej to i tak je przerwie. Także te
podtopienia przy dużych opadach są, wystarczy dwa dni dużego deszczu i Staniątki i Podłęże są zalane
i trochę też Podgrabie (Respondent IDI)21.
Rzeka Drwinka, która z kolei przepływa przez Obszar 1 ma długość 27 km i powierzchnię zlewni ok.
150 km2. Powstała z połączenia kilku cieków na tzw. Łąkach Niepołomickich pomiędzy
Niepołomicami, Podłężem i Staniątkami. Na całej długości jest uregulowana, a jej cechą są bardzo

21

Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Niepołomice, 2015, Kraków.
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niskie spływy jednostkowe wynoszące ok. 6 l/sek. km222. Ocena stanu jednolitych części wód
powierzchniowych dla 2013 r. wykazała, że zarówno Podłężanka jak i Drwinka, charakteryzują się
złym stanem wód. Ponadto Podłężanka jest zeutrofizowana.
Gmina i miasto Niepołomice posiada liczne zbiorniki wodne małej retencji: 3 zbiorniki w Woli
Zabierzowskiej, 7 w Woli Batorskiej, 5 w Niepołomicach, po jednym w Zabierzowie Bocheńskim,
Podłężu, Staniątkach, Zagórzu i Zakrzowcu. Na obszarach przewidzianych do objęcia rewitalizacją
nie występują większe zbiorniki wodne. Na terenie Podłęża znajdują się stawy "Podłęże" o
powierzchni 3 ha, jednakże nie są eksploatowane.
Na terenie gminy Niepołomice występują dobrej jakości gleby. Przeważającą część powierzchni
użytków rolnych (85%) stanowią gleby chronione II-IV klasy (dane z końca 2013 r.). Mimo dobrych
warunków naturalnych areał rolny gminy zmniejsza się kosztem zabudowy o różnym charakterze23.
Lasy i grunty leśne obejmują 1460 ha co daje ok 15% powierzchni gminy. Największy kompleks leśny
stanowi Puszcza Niepołomicka o powierzchni 1436 ha. W obrębie puszczy znajduje się największy
kompleks bagienny w Małopolsce o nazwie Wielkie Błoto, jednakże intensywna eksploatacja i
liczne melioracje sprawiły, że torfowisko stopniowo zanika. Ze względu na bogactwo przyrodnicze
fauny i flory cały obszar puszczy należy do sieci Natura 2000. Ponadto w celu ochrony przyrody na
terenie Nadleśnictwa Niepołomice powstało sześć rezerwatów przyrody o łącznej pow. ok. 94 ha.
Puszcza Niepołomicka jest ważną atrakcją turystyczną gminy. Przebiegają przez nią szlaki piesze,
rowerowe i konne, a także ścieżki dydaktyczne. Na terenie Obszaru 1 - pod zamkiem w
Niepołomicach biorą swój początek dwa piesze szlaki turystyczne - niebieski (o długości 5 km,
prowadzący do Staniątek) i zielony szlak (o długości 18 km, do Stanisławic).
Na terenie gminy Niepołomice ochroną objętych jest 12 pomników przyrody, najwięcej w Woli
Batorskiej (6) i mieście Niepołomice (4). Na obszarach przewidzianych do objęcia rewitalizacją
znajdują się trzy z nich24:




klon jawor na placu przykościelnym, o obwodzie 303 cm i wysokości 17 m (Obszar 1);
wiąz szypułkowy na placu przykościelnym, o obwodzie 440 cm i wysokości 20 m (Obszar 1);
dąb szypułkowy na posesji Podłęże 107 A, o obwodzie 322 cm (Obszar 2).

Obszary cenne przyrodniczo, lecz nie objęte żadną formą ochrony, znajdują się w dolinie rzeki
Podłężanka między Podłężem a Staniątkami. Tworzy je kompleks łąk na siedliskach o różnej
wilgotności, szuwary i zarośla wierzbowe25. Tereny te stanowią pozostałość cennego torfowiska
typu niskiego, zajmującego powierzchnię ok 100 ha między Staniątkami a Podłężem. Ma tutaj swoje

22

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Niepołomice cz. I
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego, 2009, Kraków
23
Dane Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice.
24
http://krakow.rdos.gov.pl/, stan na 01.03.2016r.
25
Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Niepołomice na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 2009, Niepołomice
http://www.niepolomice.eu/download/prognoza_pos_niepolomice.pdf
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siedlisko krzyżówka, derkacz, kropiatka, rokitniczka, cierniówka, piecuszek i potrzos26. Cennym
obszarem przyrodniczym są także Błonia Niepołomickie.

Wnioski dla obszaru środowiskowego:












26

Obszary przewidziane do rewitalizacji narażone są na zwiększoną emisję zanieczyszczeń
powietrza spowodowaną przede wszystkim wzmożonym ruchem samochodowym na
drodze wojewódzkiej i autostradzie A4. W okresie jesienno-zimowym mieszkańcy tych
obszarów (w szczególności Obszaru 1 ze względu na gęstą zabudowę) mogą odczuwać
również niekorzystne skutki emisji niskiej. Problem ograniczenia ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza został podjęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla
gminy Niepołomice opracowanym w 2015 r. Wskazano tam propozycje działań, które mają
przyczynić się doobniżenia emisji gazów cieplarnianych. Działania rewitalizacyjne w sferze
środowiskowej powinny być zgodne z zapisami tego dokumentu.
Środowisko na Obszarze 1 narażone jest na silną antropopresję ze względu na duże
zagęszczenie zabudowy, dużą ilość powierzchni nieprzepuszczalnych, wzmożony ruch
samochodów i pieszych, wzmożoną aktywność gospodarczą lokalnych podmiotów.
Dużą uciążliwością dla mieszkańców gminy jest hałas i drgania generowane przez
intensywny ruch ciężarowy. Dotyczy to przede wszystkim terenów zlokalizowanych
wzdłuż drogi wojewódzkiej 964 (Obszary 1 i 2). Dodatkowo, w odniesieniu do Obszaru 2
problemem jest hałas generowany przez autostradę A4 oraz linię kolejową E30.
Obszar 2 nie posiada większych kompleksów leśnych i jest oddalony od służącej do
wypoczynku i rekreacji Puszczy Niepołomickiej,co jest argumentem przemawiającym za
potrzebą stworzenia tu terenu służącego mieszkańcom za miejsce rekreacji i wypoczynku.
Dolina rzeki Podłężanki między Podłężem a Staniątkami oraz błonia Niepołomickie to
obszary cenne przyrodniczo, które nie są objęte ochroną, ale wymagają szczególnej troski
w celu zachowania w możliwie niezmienionym stanie.
Przez obszary przewidziane do rewitalizacji przepływają niewielkie rzeki Podłężanka
(Obszar 2) i Drwinka (Obszar 1). Podczas planowania działań rewitalizacyjnych należy mieć
na względzie nie pogarszanie stanu tych rzek.

Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Miasta
i
Gminy
Niepołomice,
2009,
Kraków,
http://www.niepolomice.eu/plany_zagospodarowania/prognoza.pdf
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Sfera techniczna
Infrastruktura techniczna jest bazą, dzięki której może rozwijać się działalność gospodarcza
i budownictwo mieszkaniowe. Stanowi element spajający w całość inne składniki w układzie gminy.
Dostęp do wysokiej jakości infrastruktury decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej gminy i wpływa
na jakość życia jej mieszkańców.
Tabela 27 Tabela z wskaźnikami podsumowującymi obszar techniczny.
Wskaźnik

gmina
Obszar 1
Obszar 2
Chobot
Niepołomice (w
tym Obszar 1)
Ochmanów
Słomiróg
Staniątki
Suchoraba
Wola Batorska
Wola
Zabierzowska
Zabierzów
Bocheński
Zagórze
Zakrzowiec
Zakrzów







Odsetek podłączeń do
sieci kanalizacyjnej

Średnia
cena działek
(w zł za 1
m2)

Liczba
komunalnych lokali
mieszkalnych

5502
10,0
1,4
46,1

250
70-120
40-70
50-250

42
2
0
1
14

2,9
12,3
7,8
5,4

60-80
40-70
70-120
40-70
50-80
30-40

0
0
9
1
1
1

5,6

40-70

16

1,4
2,1
4,9

40-70
40-70
60-80

6
0
5

W 2015 r. gmina Niepołomice posiadała 5502 podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Najwięcej
podłączeń wykonano na terenie miasta Niepołomice (46,1% wszystkich podłączeń) oraz
Staniątek (12,3%).
Poziom cen działek świadczy pośrednio o atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych
rejonów gminy. Najdroższe działki występują w mieście Niepołomice, w Staniątkach i
Podłężu (Obszar 2). Działki na Obszarze 1 charakteryzują się jednymi z najwyższych cen
w mieście i gminie, jednakże podaż działek jest bardzo niska ze względu na znikomą
dostępność niezabudowanych obszarów.
Na terenie gminy znajduje się 42 komunalne lokale mieszkalne, przy czym najwięcej jest ich
w Zabierzowie Bocheńskim (16), mieście Niepołomice (14) oraz w Staniątkach (9). Na
Obszarze 1 (ul. Bocheńska) zlokalizowane są komunalne lokale mieszkaniowe oraz lokale
socjalne, w związku z czym obszar ten wymaga szczególnej uwagi w Gminnym Programie
Rewitalizacji.

Dostęp mieszkańców gminy Niepołomice do podstawowych instalacji przestawiono w Tabeli 25.
Z sieci wodociągowej korzysta obecnie blisko 97% mieszkańców gminy i jest to odsetek wyraźnie
wyższy od średniej dla powiatu (89,5%) oraz województwa małopolskiego (80,5%). Niższy jest
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odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (69,1%) jednakże na tle średniej dla powiatu
(42,5%) wskaźnik ten jest wysoki. Co więcej, z roku na rok zwiększa się liczba domostw
podłączonych kanalizacji. W 2010 r. ten sam wskaźnik wynosił 56,4%. Działania w kierunku pełnego
skanalizowania gminy powinny być kontynuowane. Blisko 80% mieszkańców gminy jest
obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków i tutaj również nastąpiła znacząca poprawa
w stosunku do 2010 r. (wzrost o 21 %).
Tabela 28 Odsetek mieszkańców korzystających z instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków w gminie Niepołomice w
latach 2010 i 2014 na tle powiatu i województwa.
wodociąg

Gmina
Niepołomice
Powiat wielicki
Województwo
małopolskie
Źródło: BDL GUS.

kanalizacja

2010
93,6

2014
96,8

2010
56,4

2014
69,1

83,6
75,7

89,5
80,5

37,4
52,7

42,5
59,8

obsługiwani przez oczyszczalnie
ścieków
2010
2014
57,0
78,0
32,1
55,4

42,2
62,7

Sieć wodociągowa w 2015 r. osiągnęła długość 302 km (o 14 km więcej niż w 2010 r.) natomiast sieć
kanalizacyjna 228 km (o 22 km więcej niż w 2010 r.). Bardziej intensywny rozwój sieci kanalizacyjnej
wynika z większych potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie.
Tabela 29 Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Niepołomice w 2010 i 2015 r.
Długość sieci
[km]
Gmina
Niepołomice
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.

wodociągowa
2010
2015

kanalizacyjna
2010
2015

288,0

206,3

302,2

228,0

W 2015 r. liczba podłączeń do sieci wodociągowej w gminie wynosiła 8220 z czego 46% stanowią
podłączenia na terenie miasta Niepołomice, a 8% podłączenia w Podłężu. Podłączeń do sieci
kanalizacyjnej jest mniej (5502 podłączenia), przy czym największy ich odsetek zrealizowano
w Niepołomicach (46%). Na Podłęże przypada 10%. Sieć wodociągowa jest zdecydowanie bardziej
awaryjna niż kanalizacyjna, co wiąże się zapewne gorszym stanem technicznym i wiekiem instalacji.
W 2015 r. zanotowano w gminie 99 awarii w sieci wodociągowej i 16 awarii sieci kanalizacyjnej
(Tabela 30).
Tabela 30 Liczba podłączeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach gminy Niepołomice
w 2015 r.
Sołectwo

Gmina
Podłęże
Chobot
Niepołomice
Ochmanów

Liczba
podłączeń do
sieci
wodociągowej
8220
656
94
3824
203

Liczba
podłączeń do
sieci
kanalizacyjnej
5502
548

Liczba awarii na
sieci
wodociągowej

Liczba awarii na
sieci
kanalizacyjnej

99

16

78
2539
161
52
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Słomiróg
136
Staniątki
783
Suchoraba
82
Wola Batorska
907
Wola
371
Zabierzowska
Zabierzów
460
Bocheński
Zagórze
229
Zakrzowiec
143
Zakrzów
332
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.

678
427
299
306
76
118
272

Wyposażenie mieszkań w wybrane instalacje techniczno-sanitarne jest kolejnym wskaźnikiem
mówiącym o dostępności mieszkańców do podstawowej infrastruktury. Odsetki mieszkań
w gminie wyposażonych w wodociąg, łazienkę czy centralne ogrzewanie są nieco niższe od
średnich dla powiatu wielickiego i województwa małopolskiego. W 2014 r. 98,3% mieszkań było
wyposażonych w wodociąg, blisko 95% mieszkań posiadało łazienkę, zaś 86,3% centralne
ogrzewanie. Przyrosty w stosunku do roku 2010 są nieznaczne.
Tabela 31 Odsetek mieszkań wyposażonych w wybrane instalacje techniczno – sanitarnew gminie
Niepołomice na tle powiatu wielickiego i województwa małopolskiego w 2010 i 2014 (%).

Gmina
Niepołomice
Powiat wielicki
województwo
małopolskie
Źródło: BDL GUS.

Centralne ogrzewanie
2010
2014
84,7
86,3
82,7
87,0

84,3
87,7

łazienka

wodociąg

2010
94,3

2014
94,9

2010
98,1

2014
98,3

95,8
97,3

96,2
97,5

98,8
99,0

98,9
99,1

Jeśli chodzi o ceny działek na obszarach przewidzianych do objęcia rewitalizacją to w centrum
Niepołomic są one zdecydowanie najwyższe. Na Osiedlu Śródmieście za 1 m2 trzeba zapłacić 250 zł.
Przy czym działek na sprzedaż jest niewiele bo jest to teren mocno zabudowany. Popularne i równie
drogie są działki na osiedlach Zakościele (200-250 zł za m2) czy Boryczów (200 zł za m2). Działki poza
miastem są znacznie tańsze. W rejonie Podłęża i Staniątek średnia cena wynosi 70-120 zł za m2.
Najtaniej można kupić działkę w Woli Zabierzowskiej (30-40 zł za m2) (Tabela 32).
Tabela 32 Średnie ceny działek.
Lokalizacja
Osiedle Śródmieście
Zakościele
Zagrody – tereny za strefą inwestycyjną
Zagrody – tereny sąsiadujące z centrum
Boryczów (z byłą strzelnicą)
Jazy/Piaski
Podgrabie
Staniątki/Podłęże
Ochmanów/Zakrzów
Słomiróg/Zagórze/Zakrzowiec/Suchoraba
Wola Batorska

Średnia cena 1 m2
250 zł
200-250 zł
65 – 110 zł
180-200 zł
200 zł i więcej
70-100 zł
50-60 zł
70-120 zł
60-80 zł
40-70 zł
50-80 zł
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Zabierzów Bocheński, Chobot
Wola Zabierzowska
Źródło: dane biura nieruchomości w Niepołomicach.

40-70 zł
30-40 zł

Ważnym aspektem dotyczącym sfery technicznej są zasoby mieszkaniowe przeznaczone dla
mieszkańców o najniższych dochodach, a więc lokale socjalne i lokale komunalne. Wymagają one
szczególnej uwagi z punktu widzenia procesów rewitalizacji, gdyż zazwyczaj mieszkania
komunalne zamieszkiwane są przez osoby o niższym statusie społecznym, borykające się z różnymi
problemami, które często nie płacą regularnie czynszu. W gminie Niepołomice znajduje się 17 lokali
socjalnych, z czego 4 na ul. Bocheńskiej 13, w zasięgu Obszaru 1. Pozostałe lokale mieszczą się w
budynku przy ul. Zabierzowskiej 22. Dodatkowo w sołectwie Podłęże, w budynku dworca znajdują
się 4 mieszkania o charakterze socjalnym. W chwili obecnej nie należą one do zasobów gminnych
(zmieni się to po wykupieniu od PKP budynku dworca przez gminę). Natomiast jeśli chodzi o lokale
komunalne, to na terenie gminy jest ich łącznie 42 w 17 budynkach. Najwięcej lokali znajduje się w
Zabierzowie Bocheńskim (16), Niepołomicach (14) i Staniątkach (9). Jeśli chodzi o obszary
przewidziane do objęcia rewitalizacją to wyłącznie na Obszarze 1 znajdują się dwa lokale komunalne
w budynku przy ul. Bocheńskiej 22. W sołectwie Podłęże nie ma tego rodzaju zasobów
mieszkaniowych.

Wnioski dla obszaru technicznego:










Zarówno na obszarach przewidzianych do rewitalizacji, jak i w pozostałych częściach gminy
należy kontynuować inwestycje zmierzające do zapewnienia wszystkim mieszkańcom
dostępu do sieci kanalizacyjnej.
Dostęp do podstawowych instalacji techniczno-sanitarnych (wodociągi, łazienka, centralne
ogrzewanie) na terenie całej gminy, a więc również obszarów przewidzianych do objęcia
rewitalizacją jest zadowalający.
Poziom na jakim kształtują się ceny działek na Obszarze 2 pozwala twierdzić, iż jest on
stosunkowo atrakcyjny do inwestowania. Istniejący potencjał będzie można jednak
znacząco zwiększyć, jeśli zapewni się mieszkańcom bezpieczne, dostępne dla wszystkich
i atrakcyjne miejsca rekreacji i wypoczynku, których całkowicie brakuje na terenie tego
sołectwa.
Obszar 1 ze względu na gęstą zabudowę nie dysponuje wieloma obszarami, które można
by zagospodarować. Celem działań rewitalizacyjnych powinno być zatem racjonalne
wykorzystanie istniejącej przestrzeni i uczynienie jej możliwie funkcjonalnej i przyjaznej dla
mieszkańców.
W zaniedbanym budynku dworca PKP w Podłężu znajduje się kilka lokali pokolejowych
o charakterze socjalnym. Możliwość powiększenia zasobów gminy o nowe lokale, po
wykupieniu i wyremontowaniu budynku przez gminę przemawia za objęciem tego obszaru
zapisami w Gminnym Programie Rewitalizacji. Istnienie lokali komunalnych i socjalnych na
Obszarze 1, jest również argumentem przemawiającym za uwzględnieniem go w Gminnym
Programie Rewitalizacji.
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Sfera funkcjonalno - przestrzenna
Gmina Niepołomice leży na wschód od Krakowa, w powiecie wielickim, bezpośrednio graniczącym
z obszarem miejskim Krakowa. Zajmuje obszar ok. 96 km2 i liczy 25,93 tys. mieszkańców. Miasto
Niepołomice zajmuje powierzchnię ok. 27 km2 oraz liczy 11 178 mieszkańców (stan na 31.12.2015 r.).
Struktura przestrzenno-funkcjonalna
Gmina Niepołomice jest gminą miejsko-wiejską, na której strukturę administracyjną składają się:
miasto Niepołomice - położone w centralnej części gminy oraz 12 wsi: Wola Batorska, Zabierzów
Bocheński, Wola Zabierzowska, Chobot usytuowane po północno-wschodniej stronie miasta oraz
Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów leżące po
stronie południowo-zachodniej miasta.
Rysunek 11 Podział administracyjny Gminy Niepołomice.

Ukształtowana dotychczas struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy charakteryzuje się
wykształceniem różnych, dynamicznie rozwijających się elementów: struktury miejskiej oraz
jednostek wiejskich o zróżnicowanym stopniu zurbanizowania. Podstawową cechą struktury
miasta jest wyraźne wyodrębnienie stref funkcjonalnych:
 strefa śródmiejska z zabytkowym założeniem zamku i kościoła oraz rozwiniętymi funkcjami
usługowymi, związanymi z miastem Niepołomice;
 strefa mieszkaniowo-rolniczo-rekreacyjna obejmująca wschodnią część miasta oraz
jednostki wiejskie;
 strefa przemysłowa wykształcona w zachodniej części miasta oraz północnej części
Podłęża, ponadto w: Woli Batorskiej, Staniątkach, Ochmanowie i Zakrzowie.
Niepołomice położone są w strefie podmiejskiej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego,
stanowiąc najbliższe sąsiedztwo ośrodka centralnego. Położenie w obszarze metropolitalnym jest
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czynnikiem silnie oddziaływującym na możliwości rozwoju obszaru, a także na potrzebę
ukierunkowania lokalnej gospodarki przestrzennej na wzmacnianie potencjału rozwojowego
całego obszaru, a pośrednio całego regionu.
Do najważniejszych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych związanych z położeniem
w obszarze metropolitalnym należą:
 silne związki pomiędzy Krakowem i gminą dotyczące dojazdów do pracy, zarówno do
ośrodka centralnego jak i do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie gminy
Niepołomice,
 presja inwestycyjna wynikająca z atrakcyjności terenów gminy dla mieszkalnictwa,
 mała ilość ogólnodostępnych terenów publicznych,
 zainteresowanie podażą terenów przystosowanych dla lokalizacji przemysłu na terenie
gminy i związany z tym rozwój dzielnicy przemysłowej miasta,
 włączanie się gminy Niepołomice w wzbogacanie oferty kulturowej Krakowa i tworzenie
wspólnego produktu turystycznego opartego na walorach kulturowych,
 wzrastające zainteresowanie ofertą rekreacyjną gminy (turystyka weekendowa),
 zagrożenia wartości przyrodniczych związane z presją inwestycyjną,
 zmniejszająca się ilość terenów biologicznie-czynnych oraz duża liczba wycinanych drzew,
 systematycznie wzrastające zatłoczenie dróg z czym związane jest ograniczanie
dostępności gminy oraz pogarszanie warunków życia.
Niepołomice posiadają bardzo dogodne położenie komunikacyjne. Przez obszar miasta przebiega
autostrada A4 Drezno-Wrocław-Kraków-Rzeszów-Lwów, która połączona jest z układem
komunikacyjnym gminy poprzez węzły „Wieliczka” i „Szarów”. Węzły te skomunikowane są
drogami: DK75 i pośrednio DW964, krzyżującymi się w mieście Niepołomice.
Ponadto przez obszar gminy przebiega odcinek linii kolejowej nr 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka
(z przystankiem w Staniątkach i Podłężu), która stanowi fragment międzynarodowej linii kolejowej
E30 / CE30 Drezno - Wrocław - Katowice - Kraków - Medyka - Lwów - Kijów – Moskwa. W gminie
funkcjonuje również linia o znaczeniu metropolitalnym nr 95 relacji Kraków – Mydlniki - Podłęże, z
nieczynnym przystankiem Wisła-Podgrabie, która aktualnie jest linią wyłącznie towarową.
Przyrodniczą strukturę zagospodarowania kształtują następujące najważniejsze elementy
przestrzenne:
 Dolina Wisły stanowiąca korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym;
 Puszcza Niepołomicka, z położoną na terenie gminy częścią Kompleksu Głównego oraz
kompleksem Koło Grobli oraz Wielkie Błoto (tereny Natura 2000);
 niezabudowane przedpole Puszczy które tworzą łąki i inne tereny rolne a także powstałe
po eksploatacji surowców zbiorniki wodne;
 Drwinka, Podłężanka wraz z zabudową biologiczną oraz oczka wodne;
 lokalne zbiorowiska roślinne zajmujące starorzecza, zagłębienia terenu.
Wśród nich istotnym wyróżnikiem - jest Puszcza Niepołomicka, której część leży w granicach gminy.
Rejon Puszczy Niepołomickiej jest istotnym elementem ponadlokalnych struktur przyrodniczych.
Puszcza Niepołomicka jest obszarem wchodzącym w skład sieci ECONET-POLSKA oraz Natura
2000. W ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie Puszczy Niepołomickiej
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zlokalizowany jest jeden Obszar Specjalnej Ochrony ptaków (OSO) oraz dwa Specjalne Obszary
Ochrony siedlisk (SOO) – Koło Grobli i Wielkie Błoto. Tym samym lokalne powiązanie przyrodnicze
z Gminami Drwinia i Kłaj, w których leżą pozostałe części puszczy, mają szczególny charakter.
Funkcjonowanie gminy związane z podstawowymi usługami publicznymi, w tym również
prywatnymi, obejmuje:
 budynki administracji publicznej zlokalizowane w mieście Niepołomice: Urząd Miasta
i Gminy, Centrum Administracyjne Bocheńska (Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, profilaktyka uzależnień, Centrum Kultury, Młodzieżowe
Centrum Karier, Ochotniczy Hufiec Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminne Centrum Informacji, Pogotowie ratunkowe oraz







Laboratorium Aktywności Społecznej OpenSpace), Sąd Rejonowy - Zamiejscowy Wydział
Ksiąg Wieczystych, Komisariat Policji i Straży Miejskiej, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Nadleśnictwo Niepołomice;
obiekty oświaty: szkoły podstawowe (Niepołomice, Niepołomice-Podgrabie, Podłęże,
Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze,
Zakrzów), gimnazja (Niepołomice, Podłęże, Staniątki, Wola Batorska, Zabierzów
Bocheński), Zespół Szkół Średnich i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Niepołomicach oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, samorządowe
przedszkola i punkty przedszkolne przy szkołach oraz prywatne (Niepołomice, Podłęże,
Staniątki, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzów) i
szkoły językowe w Niepołomicach i Podłężu;
obiekty kultury: Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, Zespół Szkół Muzycznych, Centrum
Kultury w Niepołomicach oraz domy i świetlice kultury w dzielnicach Niepołomic i
sołectwach, Muzeum Niepołomickie, Izba regionalna. Funkcjonalnie i przestrzennie
ważnym obiektem jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne (MOA) o zasięgu
ponadlokalnym;
usługi zdrowia: na terenie gminy Niepołomice funkcjonuje Niepołomickie Centrum
Medyczne sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niepołomicach (ul. Korczaka
1, 32-005 Niepołomice), w ramach którego działa 5 przychodni rejonowych w
miejscowościach: Niepołomice, Podgrabie, Podłęże, Staniątki oraz Zabierzów Bocheński.
Dodatkowo, na terenie gminy znajduje się również Niepołomickie Centrum ProfilaktycznoLecznicze (ul. Stefana Batorego 41, 32-005 Niepołomice), które świadczy usługi medyczne
w zakresie porad specjalistycznych, rehabilitacji oraz opieki długoterminowej (w ramach
umowy z NFZ). Organizowane jest także wsparcie psychiczne dla dzieci i osób dorosłych
oraz leczenie. W ramach Niepołomickiego Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
funkcjonują również 2 filie, z których jedna znajduje się w Niepołomicach przy ul. Batorego
4, a druga w Łężkowicach.

Z punktu widzenia struktury przestrzennej i koncentracji obiektów usługowych, wyraźnie
wykształcona jest struktura miejska Niepołomic, z koncentracją usług w części centralnej.
Stosunkowo słabo rozwinięte są centra usługowe wsi.
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Wizytówką miasta oraz główną atrakcją turystyczną jest XIV wieczny zespół zamku królewskiego
zbudowany przez Kazimierza Wielkiego oraz ufundowany przez niego kościół parafialny p.w. NMP
i Dziesięciu Tysięcy Męczenników, który jest cennym przykładem gotyckiej architektury sakralnej.
Lokalizacja, wartości krajobrazowo-kulturowe oraz sąsiedztwo dużej metropolii dopełniają obrazu
miasta, stanowiącego znaczną atrakcję turystyczną.

Identyfikacja głównych problemów w sferze przestrzenno-funkcjonalnej gminy oraz
charakterystyka przestrzenno-funkcjonalna obszarów zdegradowanych
Analiza struktury przestrzenno-funkcjonalnej pozwala zidentyfikować najważniejsze problemy
przestrzenne oraz wynikające z tego zagrożenia i szanse.
Lokalizacja gminy w strukturze przestrzennej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w dużej
mierze rzutuje na procesy przestrzenne zachodzące w mieście i gminie. Istotnym wśród nich jest
rozwój miasta i gminy jako miejsca zamieszkania - dobrze skomunikowanego z Krakowem,
w podmiejskim obszarze, co powoduje zjawisko suburbanizacji w gminie ze wszystkimi jej
negatywnymi skutkami (m.in. intensywnej zabudowy, kurczących się przestrzeni publicznych,
wzrastających potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej czy wzmożonym ruchu
komunikacyjnym). Szczególnie narażone są na nie miejscowości położone w zachodniej i
południowo-zachodniej części gminy. Przyczyną takiego rozmieszczenia niewątpliwie jest dobra
dostępność komunikacyjna tej części gminy oraz bliskość Krakowa.
Analiza przestrzenno-funkcjonalna oraz wizja lokalna wykazała szczególne objawy degradacji w tej
sferze, w obszarach centralnych w mieście Niepołomice oraz sołectwie Podłęże. Przestrzennofunkcjonalną charakterystykę obszarów dokonano z szczególnym zwróceniem uwagi na
wyposażenie, jakość i dostęp do usług stopnia podstawowego, poprawne rozwiązania
urbanistyczne dla konkretnych funkcji, poziom obsługi komunikacyjnej oraz ilość i jakość
przestrzeni publicznych w gminie.

Obszar 1 – Miasto Niepołomice - centrum
Objawy degradacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w obszarze centralnym Niepołomic
obejmują teren – rynku, Zamku Królewskiego, parku przed zamkiem, wraz z terenami powiązanymi
krajobrazowo i przestrzenno-funkcjonalnie z obszarem centralnym: rozległe tereny otwarte
zlokalizowane po obu stronach brzegu rzeki Drwinki (prawobrzeżny dopływ Wisły), Młodzieżowe
Obserwatorium Astronomiczne wraz z ośrodkiem wypoczynkowo-edukacyjnym dla dzieci i
młodzieży, boisko sportowe i gimnazjum – zlokalizowane w północno-wschodniej części Obszaru
1. Zasięg oddziaływania tych terenów, o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, kulturalnym,
historycznym, sportowym i rekreacyjnym, czyli głównych przestrzeni publicznych miasta oraz
usług, obejmuje tereny mieszkaniowe, zlokalizowane nawet w znacznej odległości od obszaru
centralnego - tereny mieszkaniowe zajmują południowo-zachodnią część Obszaru 1. Szczególnie
istotne jest zatem określenie problemów występujących bezpośrednio w centralnej i północnowschodniej części obszaru, z uwagi na ich szeroki zasięg oddziaływania.
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W północno-wschodniej części, można zidentyfikować trzy obszary charakteryzujące się
występowaniem podobnych zjawisk i problemów przestrzennych. Tereny te połączone są ze sobą
przestrzenno-funkcjonalnie, lub wymagają takiego połączenia, aby uzupełniały się wzajemnie
ofertą sportową, rekreacyjną czy edukacyjną. Brak odpowiednich rozwiązań urbanistycznych,
powoduje natomiast, iż potencjał terenów o wysokich walorach krajobrazowych, cieszących się
popularnością wśród turystów i mieszkańców, nie jest w pełni wykorzystany. Dotyczy to potencjału
kulturowego, przestrzennego, funkcjonalnego oraz edukacyjnego. Ponadto istniejące rozwiązania
urbanistyczne są niewystarczające, dla zapewnienia odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej
spełniającej wymagania zmian procesowych jakie zachodzą w mieście.
1. Teren Zamku Królewskiego w Niepołomicach wraz z sąsiadującymi terenami otwartymi:
Teren zamku, w obrębie którego mieści się m.in. Muzeum Niepołomickie, sąsiaduje od zachodu z
parkiem miejskim, od południa z ogrodami zamkowymi odtworzonymi na wzorzec renesansowy,
od wschodu natomiast z rozległymi terenami otwartymi, zlokalizowanymi po obu stronach rzeki
Drwinki. Tereny te od wschodu zamyka, przecinająca je, droga krajowa DK75. Tereny otwarte
tworzą przedpole widokowe zamku - oś widokowa biegnie, wzdłuż brzegów rzeki, wprost na
zamek. Widoczne są także inne dominanty krajobrazowe takie jak wieża kościoła pw. Dziesięciu
Tysięcy Męczenników czy kopuła obserwatorium astronomicznego. Oś widokowa miejscami
zatraca swoją czytelność, zasłaniana nieuporządkowanymi zaroślami. Nie jest także podkreślona
poprzez odpowiednie rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne – brak czytelnych elementów
kompozycji naprowadzających na dominanty. W pobliżu zamku znajdują się ogrodzone wybiegi
konne, utrudniające komunikację i ograniczające dostępność pozostałej części terenów otwartych,
a także parkur, na którym odbywają się zawody konne i imprezy plenerowe. Stajnie zlokalizowane
są na przeciwległym brzegu rzeki. Komunikacja na przeciwległy brzeg jest także utrudniona, ze
względu na brak wydzielonej obsługi komunikacyjnej pieszej, rowerowej i konnej.
2. Tereny Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego (MOA), okolice boiska
sportowego i szkoły:
Obiekt obserwatorium astronomicznego, wraz z bazą noclegową i edukacyjną dla wycieczek
szkolnych, graniczy z terenami otwartym. Obiekt bardzo dobrze funkcjonuje, będąc ośrodkiem
o znaczeniu ponadlokalnym.
MOA funkcjonuje jako placówka promująca naukę w sposób innowacyjny, miejsce gdzie można
zachwycić się Wszechświatem i poznać prawa nim rządzące. Odbywa się to w atrakcyjny sposób
samodzielnego doświadczania, obcowania i przedstawiania Kosmosu i Ziemi. Obserwatorium nie
ogranicza się tylko do astronomii, ale poszerza swoją ofertę na inne nauki oraz zagadnienia
techniczne (np. robotyka, modelarstwo, krótkofalarstwo, modelarstwo rakietowe itp.).
Korzystający z tej formy nauki przyjeżdżają do ośrodka z okolic Krakowa i całego regionu.
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Rysunek 12 Niepołomice - Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne - zasięg oddziaływania.

Źródło: Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach.

Jednak rozwiązania urbanistycznie bezpośredniego otoczenia, jak i samego obiektu, nie pozwalają
w pełni wykorzystać jego potencjału. Szczególnej uwagi wymaga poprawa i dostosowanie do
przeznaczenia terenu, rozwiązań komunikacyjnych. Obszar, położony wyżej w stosunku do
terenów otwartych, jest dobrym punktem obserwacyjnym. W sąsiedztwie zlokalizowane jest
boisko sportowe i Gimnazjum im. Władysława Jagiełły. Sąsiadujący z MOA teren otoczenia
gimnazjum charakteryzuje się złym stanem infrastruktury i niskim stopniem zagospodarowania.
Budynek gimnazjum wymaga termomodernizacji, a niewymiarowe boisko sportowe odznacza się
słabym stanem urazogennej nawierzchni.
3. Tereny przy obiekcie Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa:
Obiekt znajduje się w północnej części Obszaru 1 rewitalizacji, ma odpowiednie zaplecze
parkingowe, jednak jest zbyt mały i niewystarczający, aby w pełni wykorzystać swój potencjał –
obiekt jest rozpoznawalny, popularny wśród środowisk młodzieżowych i dzieci, ma atrakcyjną
ofertę edukacyjną.
Pozytywne cechy przestrzenno-funkcjonalne Obszaru 1. Niepołomice - centrum:
 wysoka wartość kulturowa i historyczna miejsca;
 rozpoznawalność obiektów i miasta w skali ponadlokalnej i regionalnej ;
 atrakcyjne obiekty edukacyjne i sportowe zlokalizowane w pobliżu terenów zamkowych
i terenów otwartych: możliwość wzmocnienia lub utworzenia połączeń funkcjonalnoprzestrzennych między obszarami;
 wysokie walory krajobrazowe okolic Zamku Królewskiego w powiązaniu z rzeką Drwinką;
 istniejąca oś widokowa na zamek i niezagospodarowane przedpole widokowe;
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rezerwa terenowa: możliwość zlokalizowania wybiegów konnych w innym miejscu – na
przeciwległym brzegu rzeki Drwinki;
obszar przedpola widokowego zamku – tereny otwarte, dostępne bezpośrednio z drogi
krajowej DK75 - możliwość utworzenia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych,
udostępnienia terenu dla większej liczby turystów i mieszkańców, bez konieczności
dojazdu od strony centrum miasta;
wysokie walory edukacyjne obiektu Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego,
oraz obiektu Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, cieszących się dużą popularnością
wśród dzieci i młodzieży lokalnej i ponadlokalnej;
możliwość zmiany przeznaczenia obiektu istniejącej piekarni na użytek rozszerzenia
działalności Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa.

Obszar 2 – Sołectwo Podłęże – obszar wiejski
Objawy degradacji w sferze przestrzenno-funkcjonalnej Podłęża obserwowane są na terenach
stacji kolejowej PKP Podłęże oraz sąsiadujących z nią, a także na terenach mieszkaniowych
położonych po stronie południowej od stacji kolejowej. Tereny mieszkaniowe natomiast graniczą
od południa z rozległym obszarem biologicznie czynnym, także wchodzącym w skład obszaru
rewitalizacji. Jest to obszar zalewowy, dawniej teren stawów, bezpośrednio sąsiadujący z
autostradą A4, przecinającą go od strony południowo-wschodniej. Podczas prac archeologicznych
prowadzonych przy budowie autostrady, odkryto tu największą w Polsce osadę Celtów. Na
Obszarze 2 znajdują się także inne pamiątki historyczne takie jak ruiny dawnego młyna. Przez
obszar przepływa potok Podłężanka – prawobrzeżny dopływ Wisły.
Na Obszarze 2 zlokalizowane są ośrodki edukacyjne i religijne, z których korzystają nie tylko
mieszkańcy Podłęża, lecz także mieszkańcy pobliskich wsi. Na terenie Podłęża brak jest jednak
wykształconego centrum, co spowodowane jest niedostatkiem przestrzeni publicznych i traktami
komunikacyjnymi przecinającymi sołectwo. Brakuje także terenów dostępnych dla mieszkańców
na potrzeby rekreacji i sportu.
Obszar 2 przecina droga wojewódzka nr 964, przy której zlokalizowane jest przedszkole – chętnie
użytkowane przez rodziny mieszkające poza Podłężem, dojeżdżające do Krakowa. Przedszkole nie
zapewnia wystarczającej ilości miejsc dla dzieci, mieszkańcy Podłęża nie mają zatem zapewnionego
dostępu do podstawowych usług. Przy DK 964 zlokalizowany jest również Dom Kultury „Inspiro”,
który oprócz działalności wewnątrz obiektu prowadzi także warsztaty spotkania, imprezy
odbywające się w plenerze. Tutaj także potencjał obiektu oraz potencjał społeczności lokalnej
zaangażowanej w prowadzenie tzw. „Strefy 53”, nie jest wykorzystany w stosunku do
zapotrzebowania, ze względu na zbyt małą powierzchnię użytkową Centrum Kultury.
Stacja kolejowa w Podłężu, zlokalizowana jest na ważnym szlaku kolejowym 91 Kraków Główny –
Medyka, w pobliżu Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Po dostosowaniu rozwiązań
urbanistycznych, mogłaby funkcjonować jako ważny punkt przesiadkowy. Dworzec kolejowy pełnił
kiedyś istotną funkcję dla społeczeństwa wsi, miał charakter centrotwórczy. Istotne jest zatem
takie dostosowanie rozwiązań urbanistycznych, aby teren był atrakcyjny dla mieszkańców i
wygodny dla podróżujących. Obecnie, w starym budynku dworca, mieszczą się mieszkania i sklep
spożywczy. W sąsiedztwie stacji kolejowej zlokalizowane są atrakcyjne tereny biologicznie czynne,
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o wysokich walorach przyrodniczych, pozostające jednak w konflikcie przestrzennym z niskiej
jakości zabudową i infrastrukturą. Obsługa komunikacyjna, mimo zlokalizowanego w pobliżu
parkingu, wymaga przekształceń, jest nieodpowiednia do przeznaczenia i funkcji obszaru, na
niskim poziomie pod względem zastosowanych rozwiązań przestrzennych i o złym stanie
technicznym. Po przeciwległej stronie traktu kolejowego, znajdują się tereny
niezagospodarowane, mogące częściowo przejąć i uzupełnić funkcje komunikacyjne i parkingowe
dworca kolejowego.
Pozytywne cechy przestrzenno-funkcjonalne Obszaru 2. Podłęże:








potencjał obiektu starej stacji kolejowej – historia i tradycja miejsca, dawniej - pełnego życia,
pozytywnie postrzeganego przez mieszkańców;
dogodna lokalizacja dworca PKP w pobliżu strefy przemysłowej – dostosowanie rozwiązań
urbanistycznych i architektonicznych może przyczynić się do rozwoju strefy przesiadkowej
dla strefy ekonomicznej, a tym samym do rozwoju Obszaru 2;
wysokie walory przyrodnicze terenów biologicznie czynnych zlokalizowanych w pobliżu
dworca PKP;
lokalna społeczność zaangażowana w rozwój kulturalny i edukacyjny dzieci i młodzieży
(Dom Kultury i przedszkole);
rezerwa terenowa – rozległe tereny biologicznie czynne, nieużytkowane, możliwe do
zagospodarowania jako brakujące tereny rekreacyjne;
wysokie wartości historyczne na terenach biologicznie-czynnych, położonych w
południowej części obszaru.

Objawy kryzysowe w obszarach zdegradowanych
W trakcie wizji lokalnej oraz konsultacji społecznych można wskazać główne objawy stanów
kryzysowych w poszczególnych obszarach.

Obszar 1 – Miasto Niepołomice - centrum
Negatywne aspekty i problemy przestrzenne obszaru to przede wszystkim niewykorzystany
potencjał terenów otwartych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Obszaru 1. Objawem
tego stanu są:
Rysunek 13 Trybuny przed padokiem sąsiadujące z Zamkiem Królewskim.


niska estetyka trybun usytuowanych w
bezpośrednim sąsiedztwie Zamku i na jego
osi widokowej; obiekt obniża poziom
bezpieczeństwa terenu przyzamkowego jest miejscem nagminnego spożywania
alkoholu przez nieletnich;
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Rysunek 14 Tereny otwarte w pobliżu zamku.


niska wartość estetyczna
nieuporządkowana
zieleń,
zaśmiecone;

obszaru:
tereny

Rysunek 15 Prywatne zabudowania sąsiadujące z terenami otwartymi w pobliżu zamku.


niska wartość estetyczna obiektów
prywatnych sąsiadujących z obszarem;

Rysunek 16 Brzeg rzeki Drwinki, przepływającej przez tereny otwarte – okolice DK75 oraz brak
kanalizacji deszczowej.


niedostosowanie
rozwiązań
urbanistycznych:
tereny
nieprzystosowane dla turystów, w tym
dla
niepełnosprawnych,
teren
nieprzystosowany do oprowadzania
wycieczek: niezabezpieczony brzeg rzeki,
brak utwardzonych ścieżek pieszych i
rowerowych
oraz
podstawowej
infrastruktury (ławki, kosze na śmieci),
brak kanalizacji, brak oświetlenia,
utrudniona możliwość przejścia na drugi
brzeg rzeki – brak kładki pieszej,
rowerowej, konnej;
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Rysunek 17 Wybiegi konne zlokalizowane w pobliżu Zamku Królewskiego.


niedostosowanie formy użytkowania
terenu w aspekcie przestrzennofunkcjonalnym: wybiegi koni znajdują się
w najbardziej atrakcyjnie usytuowanych
terenach
przyzamkowych,
uniemożliwiają sprawną komunikację
pieszą i rowerową – teren jest w znacznej
części ogrodzony;

Rysunek 18 Zasłonięta ekspozycja widokowa na zamek.


zaburzona czytelność i niewykorzystany
potencjał krajobrazowy i kompozycyjny
osi widokowej skierowanej na zamek:
zasłonięta ekspozycja widokowa na
zamek
zbyt
wysoko
rosnącą,
nieuporządkowaną
zielenią,
brak
rozwiązań
urbanistycznych
podkreślających oś widokową.

Rysunek 19 Przedpole widokowe zamku.




brak
rozwiązań
urbanistycznych
podkreślających oś widokową Zamku
Królewskiego.

tereny dobrze funkcjonują jedynie podczas okolicznościowych wydarzeń, imprez
plenerowych: brak określonych funkcji sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych,
zapewniających regularne użytkowanie terenu, mogących przyczynić się do
podwyższenia bezpieczeństwa, ożywienia obszaru i zminimalizowania występujących na
nim zachowań patologicznych (spożywanie alkoholu);
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Rysunek 20 Sąsiedztwo ogrodów zamkowych.



niska jakość przestrzeni w pobliżu
ogrodów zamkowych: śmieci, graffiti
na ścianach budynków;

W obszarach rekreacyjnych i sportowych sąsiadujących z terenami otwartymi: obserwatorium
astronomiczne, boiska sportowe, zdiagnozowano:
 brak połączeń funkcjonalno-przestrzennych z Zamkiem Królewskim i sąsiadującymi
terenami otwartymi;
Rysunek 21 Tereny sąsiadujące z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym.


niezabezpieczony obszar w pobliżu
obserwatorium
astronomicznym
–
osuwająca się skarpa zlokalizowana
bezpośrednio
przy
ośrodku
wypoczynkowo-edukacyjnym dla dzieci i
młodzieży, niezabezpieczone mokradła zagrażają życiu i zdrowiu użytkowników
obserwatorium;

Rysunek 22 Tereny sąsiadujące z terenami sportowymi.


niska
jakość
nieuporządkowana
zaśmiecone;

przestrzeni:
zieleń,
tereny
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Rysunek 23 Dojazd i dojście z centrum miasta do Młodzieżowego Obserwatorium
Astronomicznego.


niedostosowane
rozwiązania
komunikacyjne: nieodpowiedni dojazd na
teren obserwatorium - nieprzystosowany
dla autokarów przywożących wycieczki
szkolne; od strony szkoły (podstawowej)
– brak chodnika, konflikt między
komunikacją pieszą i samochodową,
powodujący bezpośrednie zagrożenie dla
dzieci uczęszczających na zajęcia na
terenie
obserwatorium
i
boiska
sportowego;

Rysunek 24 Dojazd do MOA.


konflikty przestrzenne przy terenach
obserwatorium – ciągłe niszczenie
nawierzchni drogi dojazdowej do obiektu
obserwatorium
przez
brak
odpowiedniego
odwodnienia
wykonanego
przez
prywatnych
inwestorów;

Rysunek 25 Dojście do MOA.


niedostosowanie
rozwiązań
urbanistycznych
na
obszarze
obserwatorium - nie jest przystosowany
dla dzieci i osób niepełnosprawnych (np.
zbyt wysokie stopnie, brak pochylni, brak
zabezpieczenia skarpy);

66

DIAGNOZA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NIEPOŁOMICE

Rysunek 26 Dojście do MOA.


niedostosowane rozwiązania informacji
wizualnej i chaos przestrzenny;

Rysunek 27 Sąsiedztwo dojścia i dojazdu na teren MOA.


konflikty przestrzenne na terenie
dojazdowym do obserwatorium, od
strony
szkoły:
nieuporządkowane,
zaniedbane
prywatne
podwórza
sąsiadujące z terenem gimnazjum i
obserwatorium, zniszczone ogrodzenie;

Rysunek 28 Boisko sportowe przy Gimnazjum im. Władysława Jagiełły.






niskiej jakości, urazogenna infrastruktura
sportowa;

niewystarczające zaplecze funkcjonalno-przestrzenne obserwatorium, aby w pełni
wykorzystać potencjał obiektu: niewystarczająca ilość sal edukacyjnych/konferencyjnych
w stosunku do liczby osób chętnych do uczestniczenia w zajęciach i wykładach;
zachowania patologiczne występujące w pobliży szkoły, w miejscu zlokalizowanym
bezpośrednio przy boiskach sportowych i obserwatorium: brak odpowiedniego nadzoru
(np. kamery), sąsiedztwo nieuporządkowanych prywatnych podwórzy, zły stan
techniczny otoczenia;
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niewystarczająca ilość obiektów i obszarów sportowych i rekreacyjnych w stosunku do
zapotrzebowania;
zły stan przyszkolnych obiektów sportowych;
nieodpowiednie rozwiązania komunikacyjne przy zamku, MOA i Gimnazjum: zbyt mała
strefa parkingowa.




Dla obiektu Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa stwierdzono:
 brak możliwości rozwoju dobrze prosperującego, istotnego pod względem kulturalnym
i edukacyjnym w skali lokalnej i ponadlokalnej, obiektu Centrum, z powodu zbyt małego
zaplecza funkcjonalno-przestrzennego obiektu.

Obszar 2 – Sołectwo Podłęże – obszar wiejski
Negatywne cechy Obszaru 2 i problemy funkcjonalno-przestrzenne:



brak dostępu do wystarczającej ilości terenów i usług rekreacyjnych i sportowych;
niewystarczający dostęp do podstawowych usług – niewystarczająca powierzchnia
przedszkola i Centrum kultury w stosunku do zapotrzebowania;
brak wyraźnego centrum i przestrzeni publicznych dostępnych dla mieszkańców;
przecięcie sołectwa drogą wojewódzką (wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców oraz
generowanie hałasu i spalin).




Rysunek 29 Okolice szkoły podstawowej w Podłężu.


intensywny ruch samochodowy w
pobliżu placówek publicznych w
Podłężu
(szkoła
podstawowa,
przedszkole, dom kultury);

Rysunek 30 Centrum Podłęża.


przecięcie centralnej przestrzeni
Podłęża drogą wojewódzką, brak
przestrzeni
o
charakterze
centrotwórczym;
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Rysunek 31 Tereny biologicznie czynne przy potoku Podłężanka.


niewykorzystany potencjał atrakcyjnych
terenów biologicznie zlokalizowanych w
południowej części obszaru – niska
estetyka, brak utwardzonych ścieżek
pieszych
i
rowerowych,
nieuporządkowana
zieleń,
brak
zabezpieczeń
mokradeł,
nieuporządkowana zieleń;

Rysunek 32 Okolice dworca PKP:


niska jakości przestrzeni publicznych i
brak zorganizowanego parkingu w strefie
o cechach centrotwórczych;

Rysunek 33 Budynek starego dworca kolejowego.


niewykorzystany potencjał historii i
tradycji miejsca (kiedyś pełne życia,
zadbane);



zły stan techniczny obiektu starego
dworca
–
obecnie
częściowo
przeznaczonego na mieszkania –
zagrażający
użytkownikom
(mieszkańcom);
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Rysunek 34 Historyczne wejście z dworca na peron.


niedostosowanie
rozwiązań
urbanistycznych i architektonicznych:
brak możliwości przejścia z budynku
dworca na peron;

Rysunek 35 Otoczenie i strefa wejściowa dworca kolejowego.




niska estetyka okolic budynku PKP, niska
jakość infrastruktury, brak utwardzonych
ścieżek,
nieuporządkowana
strefa
wejściowa dworca, nieuporządkowana
strefa parkingowa;
zły
stan
techniczny
obiektów
zlokalizowanych w sąsiedztwie dworca,
zagrażających
bezpieczeństwu
użytkownikom dworca i mieszkańcom;

Rysunek 36 Tereny po przeciwległej stronie torowiska kolejowego dworca Podłęże.


niewykorzystany potencjał terenów
zlokalizowanych
po
przeciwległej
stronie
torowiska
kolejowego
możliwość przystosowania do funkcji
komunikacyjnej i parkingowej;
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Rysunek 37 Ogródki działkowe, sąsiadujące z dworcem.


konflikt
przestrzenny
terenów
biologicznie czynnych z ogrodami
działkowymi o niskiej estetyce i złym
stanie technicznym, w pobliżu dworca;

Rysunek 38 Tereny biologicznie-czynne, sąsiadujące z dworcem.






niewykorzystany potencjał terenów
biologicznie czynnych, zlokalizowanych w
pobliżu dworca;

obiekt starego dworca nie jest wykorzystany do kreacji miejsca istotnego, o cechach
centrotwórczych, dla obszaru – niedostosowany sposób użytkowania obiektu starego
dworca (częściowo przeznaczony na cele mieszkalne);
niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych: konflikty
przestrzenne, zły stan techniczny części nawierzchni i infrastruktury, brak miejsc
postojowych i parkingowych.
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Wyniki badań
W ramach etapu diagnostycznego prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji przeprowadzone
zostały badania społeczne wśród mieszkańców gminy Niepołomice. Wykorzystane metody
badawcze wraz z informacją o okresie realizacji badań i próbie badawczej przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 33 Wykorzystane metody badawcze.
Metoda badawcza
PAPI - bezpośredni
indywidualny wywiad
kwestionariuszowy
CAWI - wspomagany
komputerowo wywiad
przy pomocy strony
www
IDI – indywidualny
wywiad pogłębiony
Panel ekspertów

Okres realizacji

Próba

01-08.04.2016

100

01-08.04.2016

104

20.04.2016

3

16.03.2016

5

Źródło: opracowanie własne.

Celem badań była identyfikacja kluczowych problemów koncentrujących się na terenie gminy oraz
rozpoznanie potrzeb mieszkańców i propozycji działań w celu poprawy jakości życia oraz
wizerunku Niepołomic. W toku wcześniejszych prac wstępnie wyodrębnione zostały dwa obszary
jako potencjalnie problemowe, mające cechy przestrzeni zdegradowanych tj. Podłęże oraz
Niepołomice - centrum. W tych obszarach zrealizowany został sondaż uliczny (ankieta PAPI)
z mieszkańcami oraz użytkownikami obu miejscowości. W ramach badań społecznych
wykorzystano również ankietę internetową CAWI, dostępną na stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy Niepołomice. Łącznie w okresie od 01.04-08.04.2016 r. uzyskano 204 kompletnie
wypełnione ankiety, w tym 100 ankiet pochodzących z badań PAPI oraz 104 będące efektem
badania internetowego. Biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne przebadanych,
w sumie ankiety wypełniło 54% kobiet, 46% mężczyzn, średni wiek badanych to 42 lata, natomiast
najwięcej osób posiadało wykształcenie wyższe (60,8%). W podziale na badanie PAPI i CAWI,
statystyki te rozkładają się następująco:
Tabela 34 Podstawowe charakterystyki przebadanych.
Główne charakterystyki:

PAPI
n=100

CAWI
n=104

Kobieta

62%

46,20%

Mężczyzna

38%

53,80%

42 lata

40 lat

podstawowe

5%

0

gimnazjalne

0

0

Wyksz
tałcen
ie:

Średni wiek
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zawodowe

15%

4%

średnie

32%

23%

wyższe

48%

73%

Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n= 204.

Poniżej znajdują się najważniejsze wnioski płynące z badań.
Mieszkańcy gminy Niepołomice dobrze oceniają swoją gminę i są zadowoleni z życia w niej.
Spośród trzech uwzględnionych w badaniu wymiarów, Niepołomice uzyskały najlepsze oceny jako
dobre miejsce do mieszkania oraz do planowania przyszłości dla siebie i swojej rodziny. Średnie z
ocen na 5-cio stopniowej skali na, w której 1 oznaczało „bardzo niezadowolony”, 5 – „bardzo
zadowolony” wyniosły dla tych aspektów kolejno 4,36 i 4,13. Nieco słabiej wypadł obszar związany
z rynkiem pracy i zatrudnieniem, gdzie średnia z ocen dla obszaru „dobre miejsce do pracy i
prowadzenia działalności gospodarczej” wyniosła 3,78. Można zatem uznać, iż nastroje
mieszkańców Niepołomic związane z życiem w gminie są stosunkowo dobre.
Rysunek 39 Średnie z ocen różnych obszarów życia w gminie Niepołomice.
Miejscowość, w której żyję to dobre miejsce:
0.05

0.04

0.04
0.04

0.04
0.04
0.03
Do mieszkania

Do planowania przyszłości
dla siebie i swojej rodziny

Do pracy i prowadzenia
biznesu

Do mieszkania
Do planowania przyszłości dla siebie i swojej rodziny
Do pracy i prowadzenia biznesu

Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n= 204.

W podziale na wiek osób wypełniających ankietę odpowiedzi te różnicującą się i można zauważyć
pewną tendencją, wskazującą na odmienne oceny w zależności od przynależności do danej grupy
wiekowej. Jeśli chodzi o obszar pierwszy, to najwyższe oceny stawiane były przez osoby starsze z
przedziału wiekowego 56-65 lat oraz osoby młode – do 35 roku życia (średnie z ocen wyniosły
kolejno 4,40 i 4,45). Można wnioskować, iż osoby te to często młode rodziny z małymi dziećmi,
które doceniają atuty związane z zapleczem infrastruktury społecznej gminy (szkoły, przedszkola i
inne usługi publiczne), ale bliskością Krakowa, gdzie dużo osób znajduje pracę. Najniżej aspekt ten
ocenili jednak seniorzy (osoby powyżej 65 roku życia), dla których Niepołomice jako miejsce do
mieszkania plasuje się na poziomie dobrym (średnia 4,09). Wpływ na to ma być może
nierównomierny dostęp do oferty i infrastruktury skierowanej dla osób starszych. Biorąc pod
uwagę drugi aspekt, to również osoby w wieku 56-65 lat oraz do 35 roku życia najlepiej oceniają
gminę jako miejsce do planowania przyszłości dla siebie i swojej rodziny (średnia kolejno 4,36
i 4,27). W tym wypadku jednak najniższa średnia z ocen charakteryzuje badanych w wieku 36-45 lat
(3,78). Najniżej oceniony na tle wszystkich trzech wymiarów obszar, czyli „miejsce do pracy
i prowadzenia działalności gospodarczej” nieco gorzej oceniały osoby młodsze do 35 roku. Po tym
wieku średnie z ocen zbliżały się do wartości 4,00 a więc na poziomie dobrym. Sytuacja ta związana
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jest prawdopodobnie z rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami osób młodych, często
wchodzących dopiero na rynek pracy. Można zatem zauważyć, że aspekt związany z miejscem do
mieszkania i planowania przyszłości dla siebie i swojej rodziny, nieco lepiej oceniają osoby młode
do 35 roku życia, z kolei obszar związany z rynkiem pracy bardziej doceniany jest przez osoby
w średnim wieku i starsze (powyżej 36 roku).
Tabela 35 Średnie z ocen różnych obszarów życia w gminie Niepołomice w podziale na wiek.
Wiek badanych

Do 24 lat

25-35 lat

36-45 lat

46-55 lat

56-65 lat

Do mieszkania
4,45
4,44
4,15
4,40
Do planowania przyszłości
4,27
4,26
3,78
4,07
dla siebie i swojej rodziny
Do pracy i prowadzenia
3,55
3,33
3,69
3,90
biznesu
Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n= 204.

65+

4,59

4,09

4,36

3,91

4,09

3,91

Przebadani mieszkańcy gminy Niepołomice w zdecydowanej większości opowiedzieli się za
włączeniem proponowanym obszarów Niepołomic-centrum oraz Podłęża jako wymagających
rewitalizacji. W przypadku Obszaru 1. Niepołomice - centrum było to 70,2% odpowiedzi
twierdzących, natomiast Podłęże (Obszar 2) uzyskało ich nie wiele mniej – 69,2%. Spośród
propozycji włączenia innych terenów, również wymagających działań rewitalizacyjnych,
ankietowani wskazywali na dzielnicę Niepołomic – Jazy, a w szczególności osiedle ParkEko ze
względu na brak infrastruktury wypoczynkowej osiedla (mała ilość terenów zielonych, nasadzeń
oraz niedostateczna ilość tzw. małej architektury – ławeczki, miejsca do siedzenia). Kolejne osiedle
Niepołomickie, wskazane jako problemowe to Boryczów. W tym przypadku badani problemów
upatrują głównie w odniesieniu do infrastruktury drogowej (brak chodnika, niedoświetlona droga
– potencjalnie niebezpieczne odcinki), ale i przestrzeni rekreacyjnych takich jak plac zabaw, tereny
zielone czy ścieżki rowerowe. Część badanych wymieniło również sołectwa: Staniątki oraz Wola
Zabierzowska. W pierwszym przypadku obserwowane zjawiska kryzysowe dotyczyły braku
infrastruktury czasu wolnego, w szczególności dedykowanej dzieciom (plac zabaw), w drugim
oferty rekreacji na świeżym powietrzu, ale i miejsc spotkań takich jak np. kawiarnia.
Rysunek 40 Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy wskazany obszar powinien zostać poddany
rewitalizacji?” [%]

Podłęże

69,2

30,8

Niepołomice - Centrum

70,2

29,8

0

20

40
Tak

60

80

100

Nie

Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n=204.

Spośród wszystkich odpowiedzi, najczęściej wskazywanymi problemami koncentrującymi się na
terenie gminy Niepołomice są problemy związane z opieką nad dziećmi do lat 6. (56%),
zanieczyszczeniami środowiska naturalnego (51,6%) oraz niską estetyką otoczenia (41,7%), a także
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łatwością w dostępie do używek i nadużywaniem alkoholu w miejscach publicznych przez
mieszkańców (40,7%). Ankietowanych poproszono również o doprecyzowanie problemu
i wskazanie, jakich grup dotyczy oraz na jakim obszarze zjawiska te uwidaczniają się najbardziej.
Poniżej przedstawiono uzyskane odpowiedzi.
W sferze opieki nad dziećmi do lat 6. większość respondentów wskazywało na brak publicznego
żłobka oraz niewystarczającą liczbę miejsc w publicznych przedszkolach. Badani podkreślali, że
problemy z niedostateczną infrastrukturą żłobkowo-przedszkolną wzmacniane są przez
utrzymujący się od lat trend napływu nowych mieszkańców na teren gminy. Osoby osiedlające się
w gminie Niepołomice to najczęściej młode rodziny z dziećmi, które generują ciągły wzrost
zapotrzebowania na tego typu placówki. Część ankietowanych podkreśliła również fakt, iż
niedostateczna dostępność do opieki żłobkowej i przedszkolnej stanowi istotną barierę dla
młodych matek chcących powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
Za główne źródło zanieczyszczenia powietrza, dostrzegalnego przez mieszkańców gminy, uznano
niską emisją, ale i zanieczyszczenia pochodzące z zakładów przemysłowych zlokalizowanych
w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Narzekano również na obecność smogu, którego zasięg nie
ogranicza się wyłącznie do miasta Krakowa, ale dotyka również obszar Niepołomic. Wśród
problemów środowiskowych badani wskazali ponadto na zwiększoną emisję hałasu będącą
skutkiem intensywności ruchu samochodowego (zarówno osobowego jak i ciężarowego)
w obrębie gminy Niepołomice. Kolejny aspekt analizowanego problemu dotyczy natomiast
zaśmiecenia terenów zielonych, w szczególności Puszczy Niepołomickiej oraz pobliskich lasów, co
zdaniem respondentów psuje wizerunek tych miejsc i zniechęca do spędzania tam wolnego czasu.
Problem niskiej estetyki otoczenia badani powiązali również z zanieczyszczeniem środowiska –
śmieciami widocznymi w przestrzeni publicznej, ale i niewystarczającą ilością ławek i innych form
tzw. małej architektury. Na ten problem zwracano uwagę głównie w Podłężu oraz w okolicach
Puszczy Niepołomickiej.
W kwestii używek największy problem stanowi spożywanie alkoholu przy sklepach, salonach gier
i innych miejscach publicznych takich jak place zabaw czy stadion miejski. Miejsca te tracą przez to
na atrakcyjności w oczach swoich użytkowników, a bywa że są przez nich omijane z uwagi na
obniżone poczucie bezpieczeństwa. Kolejny zauważalny problem, to łatwy dostęp do alkoholu
i innych używek dla ludzi młodych. Według badanych problem ten generowany jest przez ogromną
dostępność monopolowych sklepów całodobowych, gdzie młodzież nie ma większych trudności w
zakupie alkoholu. Ponadto respondenci dostrzegają zagrożenie związane z innego typu używkami
takimi jak dopalacze czy narkotyki, do których dostęp również nie nastręcza młodzieży większych
trudności.
Z drugiej strony, badani mieszkańcy gminy Niepołomice najrzadziej dostrzegali problem ubóstwa
oraz różnego rodzaju sytuacji kryzysowych w rodzinach (przemoc czy trudności wychowawcze).
Odsetek wskazań dla tych problemów jako dotyczących gminę w dużym stopniu wyniósł jedynie
4,8% i 12,1%. Badani nie wykluczali całkowicie tych zjawisk, ale przyznali, że problemy te występują
w niewielkiej skali.
Stosunkowo niski odsetek wskazań charakteryzuje również problem braku poczucia
bezpieczeństwa czy problemy związane z prowadzeniem biznesu (kolejno 13,6% oraz 14,6%
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wskazań). W pierwszym przypadku wskazywano głównie na problemy drobnych kradzieży czy
chuligaństwa (np. dewastacja mienia publicznego przez młodzież pod wpływem alkoholu). Kilkoro
respondentów zwróciło szczególną uwagę na teren stacji PKP w Podłężu jako miejsca
niebezpiecznego ze względu na przejawy wandalizmu i chuligaństwa, ale i osoby urządzające
„libacje alkoholowe” w okolicach stacji. Z kolei jako bariery związane z prowadzeniem biznesu
w gminie respondenci wskazali wysokie czynsze oraz małą podaż atrakcyjnych lokali pod wynajem.
Tabela 36 Ocena skali występowania problemów społecznych w gminie Niepołomice.

Problem

Problemy związane z opieką nad dziećmi do lat 6

Tak, w dużym
stopniu
dotyczy gminy
[%]
56

Zanieczyszczenia środowiska naturalnego

51,6

Niska estetyka otoczenia

41,7

Łatwy dostęp do używek oraz nadużywanie alkoholu przez mieszkańców

40,7

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura i oferta spędzania czasu wolnego

36

Duży napływ nowych mieszkańców i związane z tym napięcia

35,2

Niewystarczająco rozwinięta oferta i infrastruktura społeczna

35

Problemy na lokalnym rynku pracy

33,8

Problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa

26,1

Problemy z prowadzeniem biznesu

14,6

Niskie poczucie bezpieczeństwa

13,6

Problemy w rodzinach

12,1

Ubóstwo
Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n=204.

4,8

Przebadani mieszkańcy i użytkownicy wstępnie wytypowanych obszarów rewitalizacji tj. centrum
Niepołomic oraz Podłęża różnili się nieznacznie pod kątem wskazań problemów, które koncentrują
się w tych dwóch obszarach. W obu przypadkach jednak badani zgodnie wskazują na problemy
związane z dostępem do opieki nad dziećmi do lat 6., a zatem niedostateczną infrastrukturą
żłobkowo-przedszkolną w stosunku do istniejących potrzeb. Poniżej wyniki badań w podziale na
obszary rewitalizacji.

Obszar 1. Miasto Niepołomice - centrum
 Niepołomice charakteryzują się szczególną koncentracją problemów związanych ze
środowiskiem naturalnym. Prawie 60% przebadanych zamieszkujących ten obszar
wskazało, iż zjawisko to nasila się w Niepołomicach i dotyczy m.in. zwiększonej emisji
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hałasu i spalin związanych ze wzmożonym ruchem samochodowym, ale i zaśmiecaniem
pobliskiej Puszczy Niepołomickiej.
 Problemy związane z niewystarczającą infrastrukturą i ofertą czasu wolnego badani wiązali
głównie z niedostatkiem oferty dla małych dzieci i młodzieży lub niedopasowaniem
istniejącej do potrzeb i preferencji odbiorców. Część badanych wskazało również na
niewystarczającą liczbę placów zabaw i miejsc rekreacji w stosunku do stale wzrastającego
zapotrzebowania generowanego przez zwiększającą się liczbę mieszkańców Niepołomic,
w tym głównie rodzin z dziećmi.
 Na szczególną uwagę zasługuje wzmiankowana kilkakrotnie kwestia napływu nowych
mieszkańców do gminy i związanych z tym napięć oraz rodzących się problemów.
Niepołomice od dłuższego czasu stanowią atrakcyjną (m.in. pod względem cenowym)
destynację deweloperską, a co za tym idzie przyciągają dużą liczbę osób zainteresowanych
zakupem nieruchomości z Krakowa i okolic. Tym samym gminie, a w szczególności miastu
Niepołomice, rok rocznie przybywa ok. 300 nowych mieszkańców (w 2015 liczba osób
zameldowanych na pobyt stały w porównaniu do 2004 roku wzrosła o 38,8%) i są to
najczęściej młode rodziny z dziećmi. Sytuacja ta pociąga za sobą problemy związane z
obsługą nowych mieszkańców i ich potrzeb np. zwiększony popyt na opiekę żłobkową,
przedszkolną, dostęp do szkół i oferty czasu wolnego. Problem ten jest zauważalny
zarówno przez rdzennych mieszkańców, jak i tych, którzy w Niepołomicach mieszkają od
niedawna. Spośród wszystkich osób, wskazujących na ten problem blisko 55% to osoby
mieszkające w gminie od urodzenia. Również w podziale na miejscowość badanych –
najwięcej z nich to mieszkańcy miasta Niepołomice (67,4%). Część badanych mówi wprost,
że w gminie (a szczególnie w mieście) „zaczyna być ciasno”, co zdecydowanie pogarsza
komfort życia i prowadzi czasem do konfliktów na linii starzy-nowi mieszkańcy.
Rysunek 41 Problemy koncentrujące się na Obszarze 1. Miasto Niepołomice - centrum [%]

Problemy związane z opieką nad dziećmi do lat 6.

61,1

Zanieczyszczenia środowiska naturalnego

58,3

Niewystarczająco rozwinięta oferta spędzania
czasu wolnego

44,7

Duży napływ nowych mieszkańców i związane z
tym napięcia/problemy społeczne

40,9

Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura
społeczna

40,3
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Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n=204.
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Obszar 2. Sołectwo Podłęże – obszar wiejski
 W przypadku mieszkańców Podłęża, poza odczuwalnymi brakami w infrastrukturze żłobkowoprzedszkolnej, znaczącym problemem jest łatwość w dostępie do używek oraz nadużywanie
alkoholu przez mieszkańców. Ankietowani zauważają problem tzw. dopalaczy, które używane
są przez młodzież. Problem ten potęguje również łatwość w dostępie do całodobowych
sklepów monopolowych, często również bezproblemowa dla osób niepełnoletnich.
Dodatkowo, problem używek wśród osób młodych wiąże się z tym, że nie mają oni
zapewnionej wystarczającej oferty czasu wolnego, nie mają co robić, więc „włóczą się, piją”.
 Niska estetyka otoczenia objawia się poprzez zaśmiecanie ulic, rowów, ale i niewystarczającą
ilość miejsc do siedzenia, koszy i innych form tzw. małej architektury. Ze zjawiskiem tym wiąże
się również kwestia zanieczyszczenia środowiska naturalnego związana ze wspomnianym
wyżej zaśmiecaniem terenów, ale i zanieczyszczeniem powietrza. W tym przypadku mamy do
czynienia z trzema głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery: emisja punktowa
związana z emitowaniem szkodliwych pyłów przez duże zakłady przemysłowe zlokalizowane
na terenie gminy (głównie przez zakłady ulokowane na terenie NSI), emisja liniowa wywołana
w wyniku zanieczyszczeń komunikacyjnych generowanych przez duży ruch samochodowy, na
co wpływ ma obecność ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 964 i autostrady A4 przebiegającej
przez Podłęże. Sołectwa dotyczy także tzw. emisja powierzchniowa związana z paleniem
w paleniskach domowych nieprzeznaczonymi do tego substancjami.
 Braki w ofercie społecznej dostępnej w Podłężu w opinii badanych manifestują się przede
wszystkim poprzez małą ilość miejsc spotkań i dostępności terenów rekreacji, ale i brakami
w zakresie oferty dla seniorów.
Rysunek 42 Problemy koncentrujące się na Obszarze 2. Sołectwo Podłęże [%]
Problemy związane z dostępnością opieki nad
dziećmi do lat 6.
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Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n=204.

 Spośród wszystkich ujętych w ankiecie zjawisk problemowych, ankietowani zostali
poproszeni o wskazanie tych, które w ich opinii są najważniejsze i wymagają najpilniejszych
działań. Ponieważ wyniki te nie różnicują się znacząco w podziale na obszary
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zdegradowane, dane zaprezentowano w sposób zbiorczy. I tak, wyróżnić można 4 kwestie
problemowe wskazywane przez respondentów jako najważniejsze:
Tabela 37 Grupy najpilniejszych działań proponowanych do realizacji przez respondentów.
Lepszy dostęp do
infrastruktury
żłobkowoprzedszkolnej





Budowa
publicznego
żłobka.
Większa
dostępność
przedszkoli i wzrost
liczby miejsc w
przedszkolach.

Zróżnicowanie oferty
czasu wolnego, ze
szczególnym
uwzględnieniem
młodzieży






Więcej miejsc
„rozrywki” i
bezpiecznego
spędzania czasu
wolnego dla
młodzieży.
Bezpłatne zajęcia
sportoworekreacyjne dla
młodzieży
sprzyjające
niwelowaniu
zachowań
demoralizujących.
Budowa otwartych,
dostępnych,
bezpiecznych
terenów sportoworekreacyjnych
wzmacniających
integrację
społeczną.

Rozbudowa oferty i
infrastruktury
społecznej







Rozbudowa
infrastruktura
społecznej poza
centrum – w
ościennych
sołectwach.
Większa ilość
placów zabaw (w
szczególności na
nowych osiedlach).
Rozwój oferty dla
seniorów.







Postawy
proekologiczne
mieszkańców i
eliminacja
zanieczyszczeń
środowiska
Zwiększanie
świadomości
mieszkańców na
temat szkodliwości
palenia w piecach
nieodpowiednimi
materiałami.
Polityka eliminująca
nieekologicznie
źródła energii ograniczenie
smogu.
Dofinansowanie
wymiany pieców
węglowych.
Zachęcanie
mieszkańców do
przesiadki z
samochodów na
rowery, rozwój tras
rowerowych.

Źródło: badania ankietowe z mieszkańcami gminy Niepołomice, n=204.

Warto w tym miejscu również zasygnalizować problemy jakie wskazali lokalni eksperci, którzy 16
marca 2016 r. wzięli udział w dyskusji panelowej dotyczącej problemów społecznych
obserwowanych w gminie Niepołomice. Problemy te, są zdaniem dyskutantów, często ukryte,
„podskórne” i nie ujmują ich oficjalne statystyki, podczas gdy ich konsekwencje są często w gminie
bardziej widoczne niż skutki typowych problemów społecznych takich jak np. ubóstwo czy
bezrobocie. W kontekście specyfiki gminy Niepołomice, postrzeganej jako gmina sukcesu, to
właśnie nowego rodzaju problemy społeczne związane ze zmianami trybu życia i wyobcowaniem
społecznym okazują się być bardziej dotkliwe dla delikatnej tkanki społecznej. Poniżej
przedstawiono główne spostrzeżenia uczestników panelu eksperckiego odnośnie problemów
społecznych dostrzeganych w gminie Niepołomice.
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Rysunek 43 Problemy społeczne gminy Niepołomice – wyniki panelu eksperckiego.
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Podsumowanie
Analiza wyników badań ankietowych pozwala stwierdzić, że mieszkańcy gminy Niepołomice są
w większości zadowoleni z życia w swojej gminie, jednak istnieje kilka sfer, w których widoczne są
objawy stanu kryzysowego. Mimo iż badani są zadowoleni zarówno z aspektu związanego
miejscem do życia, jak i planowania przyszłości dla siebie i rodziny, to nieco gorzej plasuje się sfera
związana z rynkiem pracy. Pomimo bliskości Krakowa i obecności na terenie gminy Niepołomickiej
Strefy Inwestycyjnej część z badanych uważa, że lokalnym problemem są warunki pracy. Jak
wskazują respondenci na niekorzystne warunki pracy dostępnej w gminie składają się niskie
zarobki, trudności w uzyskaniu umowy o pracę, niedostatek ofert dotyczących pracy umysłowej
czy konieczność korzystania z form tymczasowych oferowanych przez agencje pośrednictwa
pracy. Zdaniem ankietowanych trudności w znalezieniu pracy na terenie gminy mają przede
wszystkim kobiety i młode osoby po studiach. Część z badanych narzekała również na fakt, iż w NSI
pracują w większości osoby przyjezdne, a mieszkańcy gminy często nie są w stanie znaleźć tam
zatrudnienia.
Kluczowym obserwowanym zjawiskiem kryzysowym dotyczącym gminy, a szczególnie miasta
Niepołomice, są problemy związane z napływem nowych mieszkańców. Rozwój gospodarczy
Niepołomic, atrakcyjność terenów i bliskość Puszczy Niepołomickiej czy też dostęp do głównych
szlaków komunikacyjnych jest dostrzegany przez osoby, które decydują się na przeprowadzkę do
Niepołomic. Wzrost liczby mieszkańców przekłada się w sposób bezpośredni na problemy
związane z obsługą i zaspokojeniem ich podstawowych potrzeb. Najmocniej akcentowane są przez
respondentów problemy związane z opieką nad dziećmi do lat 6., które według 56% przebadanych
w dużym stopniu koncentrują się na terenie Niepołomic. Z intensywnym ruchem osiedleńczym
wiążą się również „tarcia” pojawiające się na linii starzy-nowi mieszkańcy i problemy związane z
integracją społeczną (anonimowość, brak relacji sąsiedzkich itp.). Duży napływ mieszkańców
prowadzi pomału do przeludnienia gminy – już teraz, jak wskazują ankietowani uciążliwe jest
natężenie ruchu, tworzą się korki, brakuje miejsc parkingowych, żłobków, przedszkoli, a szkoła w
Niepołomicach staje się za ciasna.
W sferze środowiska naturalnego problemem koncentrującym się w sposób szczególny w gminie
jest problem niskiej emisji i smogu. Zanieczyszczenia spowodowane dużym natężeniem ruchu
samochodowego obserwowane są w szczególności w Centrum Niepołomic, ale i Podłężu z uwagi
na obecność autostrady A4 i ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 964. Tranzyt generuje również
zwiększoną emisję hałasu.
Na terenie gminy obserwowane są również nieekologicznie postawy mieszkańców związane ze
spalaniem w domowych paleniskach nieprzeznaczonych do tego materiałów, ale i zaśmiecanie
terenów zielonych (okolice Puszczy Niepołomickiej i pobliskich lasów).
Problemem gminy Niepołomice jest również nierównomierny dostęp do infrastruktury społecznej
i rekreacyjnej. Respondenci wskazywali, że choć w gminie jest dobrze rozwinięta oferta spędzania
czasu wolnego, to staje się ona niewystarczająca wraz z napływem nowych mieszkańców. Przede
wszystkim zaczyna brakować miejsc rekreacji dla dzieci (np. plac zabaw w Niepołomicach jest za
mały). Nie ma wystarczającej oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży, a to z kolei w pewnym
stopniu przekłada się na problemy z zachowaniami ryzykownymi i używkami.
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Delimitacja i charakterystyka obszarów zdegradowanych i wskazanych do
rewitalizacji
W wyniku analizy zdelimitowano obszary zdegradowane i wskazano je do rewitalizacji.
Obszar 1. Miasto Niepołomice - centrum
W granicach: Brzeska (DK75) - od skrzyżowania z DW964, Bocheńska, Leśna, Aleja Dębowa,
równoległa do Plutonowego Gerarda Edwarda Makosza (Bohaterów Westerplatte - ?),
Poziomkowa, Cmentarna, Wielicka (DW964), Rotmistrza Witolda Pileckiego, Grunwaldzka,
Ogrodowa, Moczydło, przez rzekę Drwinkę do Kolejowej, Pionierów, Kwiatowa, Stefana Batorego
(do Brzeskiej).
Obszar ma powierzchnię ok. 1.81 km2.
Rysunek 44 Miasto Niepołomice - delimitacja obszaru zdegradowanego i wskazanego do
rewitalizacji.

Główne cechy charakterystyczne obszaru:
 Obszar Niepołomic charakteryzuje się największym potencjałem demograficznym na tle
wszystkich sołectw gminy, co uwidacznia się w następujących wskaźnikach: najwyższej
gęstości zaludnienia na tle badanych miejscowości (1989 osób/km2), wysokim przyroście
naturalnym (8) oraz wysokim saldzie migracji dla terenu miejskiego (24,3). Intensywny
napływ nowej ludności jest również wskazywany przez mieszkańców Niepołomic jako
czynnik rodzący napięcia i konflikty społeczne. Istotnym zagrożeniem związanym z
wzmożonym ruchem osiedleńczym jest niedostosowanie infrastruktury społecznej
(przedszkola, szkoły, służba zdrowia, przestrzeń do sportu i rekreacji itp.) w stosunku do
faktycznych i rosnących potrzeb mieszkańców. Jako jedną z głównych bolączek
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dotykających Obszaru 1, mieszkańcy Niepołomic objęci badaniem społecznym wskazują
utrudniony dostęp do infrastruktury żłobkowo-przedszkolnej i trudności związane z opieką
nad dziećmi do lat 6. W 2016 r. w Przedszkolu Samorządowym w Niepołomicach zabrakło
miejsc łącznie dla 64 dzieci.
Ze świadczeń pomocy społecznej na terenie Obszaru 1 korzysta o 0,6 % więcej, niż średnio
w gminie, a od 2010 roku obserwowana jest tendencja wzrostowa tego wskaźnika.
Głównymi powodami korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców wskazanego
obszaru są: długotrwała i przewlekła choroba, niepełnosprawność i ubóstwo, a w dalszej
kolejności alkoholizm.
Na znaczeniu zyskują nieujęte w statystykach nowego rodzaju problemy pojawiające się w
sferze społecznej omawianego obszaru Niepołomic. Są one związane m.in. ze schorzeniami
depresyjnymi (spowodowanymi utratą pracy, czy problemami z kredytami), uzależnieniem
od gier, Internetu, czy telefonów, trudnościami wychowawczymi itp.
Miasto Niepołomice na tle gminy charakteryzuje wyższy poziom przestępczości. W
porównaniu do innych sołectw odnotowano stosunkowo dużo kradzieży, uszkodzeń ciała,
bójek i pobić, a także przestępstw z kategorii inne takich jak: włamanie, wymuszanie
rozbójnicze, znęcanie się fizycznie i psychicznie, oszustwo czy paserstwo. Według
informacji uzyskanych z Komisariatu Policji przyczyna dużej liczy przestępstw na terenie
omawianego obszaru tkwi m.in. w dużej liczbie osób przyjezdnych, które przybywają do
Niepołomic w celach rozrywkowych. Spośród wszystkich interwencji w gminie, 58,8 %
dotyczyło Niepołomic.
Potencjałem Obszaru 1 Miasto Niepołomice - centrum jest wysoka przedsiębiorczość jego
mieszkańców. W 2015 roku na wskazanym do rewitalizacji obszarze działało 12,3
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców i była to wartość wyższa o
3,8 pp. niż średnia gminna. Potencjałem jest także wysoka atrakcyjność turystyczna
Niepołomic oraz duża liczba dostępnych w mieście miejsc noclegowych. Napływ turystów
może jednak generować problemy związane ze zmniejszeniem komfortu życia
mieszkańców tej części miasta, poprzez zbyt duże nagromadzenie ludności.
Pomimo dużej liczby działających w Niepołomicach organizacji pozarządowych oraz
dostępności obiektów kultury w centrum miasta, mieszkańcy omawianego obszaru
wskazują na niedostatki w zakresie oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
niewystarczającą liczbę placów zabaw i miejsc rekreacji w stosunku do stale rosnącej liczby
mieszkańców.
Obszar centrum Niepołomic został zaliczony do małopolskiej strefy zanieczyszczeń
powietrza, która charakteryzuje się przekroczeniem dopuszczalnych norm stężenia
benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM 10 i pyłu zawieszonego PM 2,5. Niska jakość
powietrza związana jest przede wszystkim ze zlokalizowaniem w bliskiej odległości dużych
zakładów (Arcelor Mittal Poland, Elektrociepłownia Kraków), a także zakładów
działających w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej oraz emisją zanieczyszczeń z ruchu
drogowego. Ze względu na dużą gęstość zaludnienia omawianego obszaru, w okresie
zimowym i późnojesiennym uwidacznia się również problem niskiej emisji z
przydomowych, lokalnych palenisk.
Ze względu na dużą gęstość zabudowy, rozwiniętą sieć transportową i małą ilość wolnych
przestrzeni w centrum Niepołomic, Obszar 1 narażony jest na silną antropopresję. Duży
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ruch samochodowy (w szczególności wzdłuż drogi 964), generuje hałas, co niekorzystnie
wpływa na jakość i komfort życia mieszkańców tej części miasta.
Obszar 2. Sołectwo Podłęże – obszar wiejski
W granicach: Wielicka (DW964) przy wiadukcie kolejowym, fragmenty zabudowy jednorodzinnej
na południe od Wielickiej, Piaski, Kortowa do cmentarza, wzdłuż Podłężanki, wzdłuż drogi do
centrum Zakrzowa, wzdłuż lewobrzeżnego dopływu Podłężanki, przez autostradę A4 do
przedłużenia ul. Wąskiej do linii kolejowej, wzdłuż linii kolejowej, fragmenty zabudowy przy ul.
Polnej i Grabskiej, Ogrodowej, Trawniki, oś. Żubr, do Wimmera, Wimmera do wiaduktu kolejowego.
Obszar ma powierzchnię ok. 3.05 km2.
Rysunek 45 Podłęże - delimitacja obszaru zdegradowanego i wskazanego do rewitalizacji.

Główne cechy charakterystyczne obszaru:
 Obszar 2 charakteryzuje się wysoką gęstością zaludnienia, która wynosi 695 osób/km2, a
także dodatnim przyrostem naturalnym. Niepokojącym sygnałem jest z kolei najniższe
saldo migracji spośród wszystkich sołectw gminy Niepołomice, co wskazuje na stosunkowo
niską atrakcyjność osiedleńczą wskazanego obszaru. Szansą rozwojową może być dobra
dostępność komunikacyjna omawianego sołectwa, która może zwiększyć się poprzez
uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
 Niesprzyjającym czynnikiem wpływającym negatywnie na proces integracji społecznej,
obniżenie jakości życia i atrakcyjności omawianego obszaru, jest brak przestrzeni publicznej
(w tym przestrzeni centrotówrczej) charakteryzującej się wysoką estetyką oraz
zwiększonym poziomem bezpieczeństwa. W Podłężu nie ma wykształconego centrum,
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które spełniałoby funkcje społeczne, a centrum wsi przecina droga wojewódzka
odznaczająca się wysoką intensywnością ruchu transportowego.
Obszar 2 charakteryzuje się obniżonym poziomem bezpieczeństwa komunikacyjnego, co
związane jest z przebiegiem przez omawianą miejscowość autostrady A4 oraz drogi
wojewódzkiej nr 964. Problemy związane są przede wszystkim z dużym natężeniem ruchu
samochodów ciężarowych. Mieszkańcy Podłęża narażeni są również na zwiększone
natężenie hałasu i drgań powodujących drgania budynków. Braki notuje się także w
zakresie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo pieszych. Jako obszary
charakteryzujące się szczególnie wysokim zagrożeniem wymienia się ulice Piaski i rejon
szkoły podstawowej oraz ośrodka zdrowia. W wielu miejscach brakuje chodników i
bezpiecznych przejść dla pieszych.
Jako poważny problem mieszkańcy wskazują braki w infrastrukturze żłobkowo –
przedszkolnej. Na 1 oferowane w gminie miejsce w placówce przedszkolnej na obszarach
wiejskich (w tym w Obszarze 2) przypada średnio 1,29 dzieci. W 2016 r. do Przedszkola
Samorządowego w Podłężu z uwagi na brak miejsc nie przyjęto 15 dzieci.
Inne problemy, często nieujęte w statystykach wiążą się głównie ze zwiększoną
dostępnością do używek – alkoholu i dopalaczy.
Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców wynosiła dla
Podłęża 7,4 i była niższa, niż średnia dla gminy. Obszar ten wymaga działań zmierzających
do aktywizacji gospodarczej mieszkańców.
Stosunkowo niska jest atrakcyjność turystyczna Podłęża, w Obszarze 2 brakuje ponadto
stref wyznaczonych na cele rekreacji i wypoczynku.
Obszar Podłęża jest narażony na zwiększoną emisję zanieczyszczeń, głownie
komunikacyjnych. Jest to związane z przebiegiem przez sołectwo autostrady A4 i drogi
wojewódzkiej nr 964. W okresie zimowym uwidacznia się również problem niskiej emisji z
przydomowych, lokalnych systemów grzewczych.
Cennym obszarem przyrodniczym, nie objętym jednak formą ochrony przyrody, jest dolina
rzeki Podłężanki. Wymaga ona wzmożonych działań w celu zachowania jej walorów
przyrodniczych, a także wydobycia potencjału miejsca i uatrakcyjnienia go zarówno dla
mieszkańców, jak i turystów.
Budynek dworca PKP w Podłężu znajduje się w złym stanie technicznym, a tereny
zlokalizowane w jego okolicach charakteryzują się niską estetyką i funkcjonalnością. Jest to
ponadto teren, który uznawany bywa za niebezpieczny. Objawy stanu kryzysowego wiążą
się przede wszystkim z zaniedbaniem strefy wejściowej do budynku dworca, złym stanem
technicznym obiektów z nim sąsiadujących, zaniedbaniem terenów znajdujących się po
przeciwległej stronie torowiska i niewykorzystaniem potencjału znajdujących się w pobliżu
dworca terenów biologicznie czynnych.
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Delimitacja obszarów zdegradowanych i wskazanych do rewitalizacji –
zmiany wprowadzone w efekcie konsultacji społecznych
W dniach 11 maja 2016 – 9 czerwca 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice
wraz z załącznikami (mapą obszarów oraz niniejszą Diagnozą do Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Niepołomice). Przez cały czas trwania konsultacji uwagi przyjmowane były w następujących
formach:
 w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który należało przesłać na
wskazany adres mailowy lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy;
 ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy lub telefonicznie w godzinach pracy
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice;
 ustnie lub pisemnie podczas otwartego spotkania warsztatowego, które odbyło się 13 maja
2016 r. w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach (ul. Bocheńska 26) i
zgromadziło 16 osób;
 ustnie lub pisemnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 8 czerwca 2016 r.
w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach (ul. Bocheńska 26) i zgromadziło
22 osoby.
W efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzone zostały zmiany do zakresu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. Zmodyfikowany obszar
zdegradowany i wskazany do rewitalizacji przedstawia się jak na poniższym rysunku.
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Rysunek 46 Gmina Niepołomice - delimitacja obszaru zdegradowanego i wskazanego do
rewitalizacji – z uwzględnieniem wyniku procesu konsultacji społecznych.
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